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FÖRORD

Läsundervisningen i Finland röner stort internationellt intresse, framför allt 
med anledning av våra ungdomars framgångar i PISA-undersökningarna. 
Därför är det av största vikt att vi håller oss uppdaterade om hur lärarna i 
våra skolor lägger upp sin läsundervisning. På finlandssvenskt håll gjordes en 
första kartläggning av läsundervisningen under läsåret 1995-96 av Lillemor 
Björkman och Susanne Isaksson. Den publicerades inom Utbildningsstyrelsens 
rapportserie år 1997. Föreliggande rapport som är sammanställd av Sara 
Karlsson är en uppföljning av den tidigare kartläggningen och beskriver 
läsåret 2003-04 i årskurs i de finlandssvenska skolorna. Rapporten är även 
Sara Karlssons avhandling för pedagogie magistersexamen. Docent Ria Heilä-
Ylikallio har fungerat som vetenskaplig handledare för avhandlingen. 

Rapporten är ett resultat av ett samarbete mellan Åbo akademis pedagogiska 
fakultet i Vasa och Utbildningsstyrelsen.

Helsingfors den 22 november 2005

  Gun Oker-Blom Ria Heilä-Ylikallio
  undervisningsråd docent
  Utbildningsstyrelsen Åbo akademi
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SAMMANFATTNING 
Syftet med undersökningen var att kartlägga läsundervisningen i Svenskfinland 
läsåret 2003–2004. De delområden som undersökningen koncentrerat sig på är 
sätt att organisera och lägga upp läsundervisningen och lästräningen, läsinlärningsmeto-
der, läsinlärningsmaterial samt läsfärdigheten i början respektive i slutet av läsåret. En 
motsvarande kartläggning av läsundervisningen har gjorts en gång tidigare läsåret 
1995–1996. Arbetet har därför också haft som sekundärt syfte att jämföra resultaten 
från de båda undersökningarna. Tre grundläggande omstruktureringar har skett i 
skolvärlden de senaste åren, vilka direkt eller indirekt berör läsundervisningen:  
1) Ämnet modersmål har år 1999 bytt namn till modersmål och litteratur, med 
avsikten att ge litteraturen en större plats i undervisningen, 2) alla sexåringar har 
fr.o.m. 23.12.1999 lagstadgad rätt till förskoleundervisning och 3) nya läroplans-
grunder för årskurserna 1–2 har trätt i kraft år 2002. 

Undersökningen utfördes som en postenkät riktad till samtliga lärare som läsåret 
2003–2004 undervisade i årskurs 1 i Svenskfinland. Resultatredovisningen base-
rar sig på svar av 177 av dessa lärare. Antalet elever som undersökningen på detta 
sätt kunde kartlägga uppgick till 1854 stycken. Svaren bearbetades kvantitativt med 
kompletterande kvalitativa inslag.

Undersökningens resultat visar följande: De allra flesta lärare blandar både synte-
tiska och analytiska principer i sin läsundervisning. Läsläran har en stark ställning 
som huvudmaterial i läsundervisningen och lärarna ger läsläxor ofta. Ett framträ-
dande drag bland både läslärorna och de övriga läromedlen i läsundervisningen är 
de nivågraderade seriernas popularitet. Lästräningen är vanligen upplagd enligt en 
kombination av gemensam och individuell takt. Föräldradeltagandet i lästräningen 
handlar främst om deltagande i läxläsningen och om metoden En kvart om dagen. 

Innan skolgången inleddes hade 98 % av eleverna gått i förskola och vid skolstarten 
var 30 % av eleverna läskunniga. I slutet av läsåret var 91 % av eleverna läskunniga, 
8 % kunde avkoda en text och 1 % hade inte uppnått någon grad av läsfärdighet.

I jämförelse med den tidigare undersökningen från läsåret 1995–1996 kan ett antal 
förändringar påvisas. Exempelvis har användningen av barnlitteratur samt datorer 
och elektroniska texter ökat märkbart. På ett mera övergripande plan framträder 
också en mer individualiserad syn på läsundervisningen än vad den tidigare under-
sökningen visade.  Förändringen antyder att lärarna i årskurs 1 i Svenskfinland 
numera i ökad grad i väljer sina metoder, material och tillvägagångssätt utgående 
från den enskilda elevens behov.
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Jørgen Frost (2002,7)

Läsning blir riktigt roligt 
först när man kan läsa. 
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1.1 BAKGRUND

I mitten av 1990-talet, läsåret 1995–1996, kartlades för första gången läsunder-
visningen i Svenskfinland. Undersökningen utfördes som ett pro gradu-arbete 
av två klasslärarstuderande vid Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i 
Vasa, Lillemor Björkman och Susanne Isaksson. Arbetet utgjorde en del av 
ett större projekt kring barn, språk och kommunikation vid Åbo Akademi 
i Vasa och utfördes på uppdrag av Utbildningsstyrelsen. Ett frågeformulär 
utgjorde grunden för undersökningen som riktades till samtliga lärare som 
läsåret 1995–1996 undervisade i årskurs 1. Projektet ingick också i ett nordiskt 
nätverksprojekt, Skolstart i Norden, som initierats av Nordiska Ministerrådet. 
Undersökningsrapporten publicerades av Utbildningsstyrelsen1 som ett led i en 
kampanj för läsfärdighet. 

Det övergripande syftet med Björkmans och Isakssons undersökning var 
att kartlägga och identifiera mönster i läsundervisningen. Huvudvikten i 
undersökningen låg på läsinlärningsmetoder och läsinlärningsmaterial. Därtill 
utreddes också hur lärarna lägger upp lästräningen, i vilken utsträckning 
eleverna var läskunniga i början respektive i slutet av läsåret samt huruvida 
regionala skillnader mellan dessa delområden kunde identifieras. (Björkman & 
Isaksson 1997, 10)  

Det har nu förflutit åtta år sedan läsundervisningen första gången kartlades 
och mycket har hänt både i samhället och i skolvärlden sedan dess. Av denna 
orsak framförde Utbildningsstyrelsen i samarbete med Pedagogiska fakulteten 
vid Åbo Akademi i Vasa, för drygt två år sedan, en önskan om att utföra en 
upprepad kartläggning av läsundervisningen i Svenskfinland. Detta är således 
vad jag genom denna undersökning och avhandling har för avsikt att göra.

Inledning 

1 
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Tre grundläggande omstruktureringar har skett i skolvärlden under de år som 
gått, vilka direkt eller indirekt berör läsundervisningen. För det första har ämnet 
modersmål år 1999 bytt namn till modersmål och litteratur (von Bonsdorff 1999, 
152).  Avsikten med detta är att ge litteraturen en större plats i undervisningen 
och att försöka öka elevernas intresse för litteratur. För det andra har en ny lag 
gällande förskoleundervisningen trätt ikraft. Enligt den har samtliga sexåringar i 
Finland, från och med 23.12.1999, rätt till förskoleundervisning (Grunderna för 
förskoleundervisningens läroplan 20002, 24). För det tredje har nya läroplans-
grunder trätt i kraft. Läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen, 
årskurserna 1–23, fastställdes 27.3.2002. Dessa grunder kunde tas i bruk från 
och med 1.8.2002 och skulle tas i bruk senast 1.8.20034 (Lpg 2002, 3).

De omstruktureringar som skett i skolvärlden och de åtta år som gått sedan 
Björkman och Isaksson (1997) utförde sin undersökning väcker frågan om 
läsundervisningen också har förändrats. Har de nya läroplansgrunderna 
förändrat läsundervisningen? Har de ökade möjligheterna till deltagande i 
förskoleundervisning påverkat elevernas förkunskaper vid skolstarten och 
därmed också läsundervisningen? Har litteraturen fått en större roll i läs-
undervisningen i och med det nya ämnesnamnet? Kan dessa omstruktureringar 
ha lett till en förändring gällande läskunnigheten vid skolstarten respektive i 
slutet av årskurs 1? 

Hur ser således läsundervisningen i Svenskfinland ut idag? Är läsunder-
visningen utformad i enlighet med de senaste forskningsrönen? Finns det 
områden inom läsundervisningen där det skulle finnas ett speciellt behov av 
fortbildning för lärarna? Detta är frågor som kan anses vara av vikt att få svar 
på för utvärdering och en möjlighet till fortsatt utveckling av läsundervis-
ningen i Svenskfinland. Det är bland annat i Utbildningsstyrelsens och lärar-
utbildningens intresse att få en helhetsmässig bild av läsundervisningen ute i 
skolorna. I olika undersökningar gällande läskunnighet, bland annat Evaluering 
90 i grundskolan år 1991 (Brunell 1995), PISA 2000 (Välijärvi, Linnakylä, 
Kupari, Reinikainen & Arffman 2003, 5) och PISA 2003 (Pedagogiska forsk-
ningsinstitutet, Jyväskylä universitet, 2004) har Svenskfinland uppvisat mycket 

1  Björkman, L. & Isaksson, S. (1997). Läsundervisning i årskurs 1.
2  I fortsättningen Lpg 2000.
3  I fortsättningen Lpg 2002.
4  16.1.2004 fastställdes grunderna för hela den grundläggande utbildningen och där återfanns grunderna 
 för årskurs 1–2 i en något korrigerad version.
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goda resultat. Detta ger oss ändå inte rätten att luta oss tillbaka och njuta av 
framgångarna. För att en fortsatt utveckling skall kunna ske krävs kontinuerlig 
uppföljning och utvärdering av läsundervisningen. Min förhoppning är att 
denna undersökning skall kunna vara ett led i denna utvecklingsprocess.

1.2 SYFTE

Denna undersökning har för avsikt att vara en fristående uppföljning av 
Björkmans och Isakssons undersökning av läsundervisningen i årskurs 1 från 
år 1997. Det övergripande syftet med undersökningen är att göra en allmän 
kartläggning av läsundervisningen i Svenskfinland läsåret 2003–2004. Förutom 
det huvudsakliga syftet har arbetet även ett sekundärt syfte, nämligen att i 
jämförelse med den tidigare undersökningen utreda huruvida det har skett 
några väsentliga förändringar i läsundervisningen. 

De delområden som undersökningen koncentrerar sig på utgår från de resultat 
som Björkman och Isaksson (1997) erhöll läsåret 1995–1996. Delområdena 
gäller sätt att organisera och lägga upp läsundervisningen och lästräningen, läsinlär-
ningsmetoder, läsinlärningsmaterial samt läsfärdigheten i början respektive i slutet 
av läsåret. Förutom dessa delområden tillkommer också de omstruktureringar 
som berört läsundervisningen och de eventuella förändringar som därmed 
skett i läsundervisningen de senaste åren. De preciserade forskningsfrågor som 
utformats utgående från undersökningens syfte presenteras i avsnitt 3.1.

1.3 AVGRÄNSNINGAR

Undersökningen avgränsar sig till de delområden av läsundervisningen som 
återfinns i Björkmans och Isakssons (1997) resultat från läsåret 1995–1996, 
samt till de omstruktureringar och förändringar som berört läsundervisningen 
de senaste åren. Läsundervisningen innefattar därmed i denna undersökning 
de delområden som räknades upp i avsnitt 1.2. Fokus i undersökningen ligger 
följaktligen på de principer läraren utgår från i läsundervisningen samt hur han 
eller hon utformar läsundervisningen. Undersökningen beaktar inte enskilda 
elever, utan läraren och klasserna som helhet. Av denna orsak har exempelvis 
elever som har någon form av svårigheter med läsinlärningen inte specifikt 
uppmärksammats. Detta trots att läsundervisningen för dem kan vara upplagd 
på ett avvikande sätt, eventuellt utgående från en individuell läroplan. 
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5  Av Björkman och Isaksson (1997).
6 Ria Heilä-Ylikallio har också handlett arbetet med denna undersökning och avhandling. Tillsammans 
 med Anna-Lena Østern handledde hon också Björkmans och Isakssons undersökning och avhandling om 
 läsundervisningen i Svenskfinland läsåret 1995–1996.

Könsskillnader gällande lärarnas tillvägagångssätt kommer inte heller att 
beaktas. Detta eftersom männen, speciellt bland klasslärarna på de lägsta 
årskurserna, utgör en minoritet vars representation inte kan anses vara 
tillräcklig att utgöra en grund för jämförelse (se t.ex. Björkman & Isaksson 
1997, 48). Lärarnas könsfördelning kommer därför enbart att finnas med i 
kartläggande och informativt syfte.

Björkman och Isaksson (1997) försökte i sin undersökning också utreda ifall 
det inom Svenskfinland kan klarläggas några regionala skillnader gällande 
läsundervisningen. I denna studie kommer de regionala skillnaderna dock att 
utelämnas med motiveringen att den länsfördelning som fanns 1995–1996 
inte längre existerar. Dessutom har upprepade undersökningar visat att 
de regionala skillnaderna i läskunnighet är mycket små eller nästintill 
obetydliga (Pedagogiska forskningsinstitutet Jyväskylä universitet 2004; 
Utbildningsstyrelsen 2004). Enligt min mening kan således regionala skillnader 
mellan exempelvis läsinlärningsmetoder eller användningen av olika läsläror 
därför också anses vara av mindre betydelse.

Undersökningens sekundära syfte, att jämföra läsundervisningen läsåret 
2003–2004 med läsundervisningen läsåret 1995–1996, omfattar inte alla 
delar av undersökningen eftersom vissa delar helt enkelt inte är jämförbara. 
Detta beror på att några frågeställningar och delområden från Björkmans 
och Isakssons undersökning har omformulerats, då dessa resultat konstaterats 
vara oanvändbara5. Några frågeställningar från Björkmans och Isakssons 
undersökning har också utelämnats från denna undersökning eftersom jag 
bedömt dem vara irrelevanta för undersökningen som helhet. Dessutom har 
jag också utökat undersökningens omfattning med ett antal nya aktuella 
frågeställningar. Skillnaderna mellan denna undersökning och Björkmans och 
Isakssons undersökning beskrivs utförligare i avsnitt 3.2.

De personer som varit involverade i utformningen av undersökningen och 
bidragit med respons och praktiska råd är: undervisningsrådet Gun Oker-Blom 
och planerare Sonja Hyvönen på Utbildningsstyrelsen samt ämnesansvariga på 
Pedagogiska fakulteten, akademilektor i modersmålets didaktik och docent i 
läs- och skrivpedagogik Ria Heilä-Ylikallio6 och lärare i förskole- och nybörjar-



8

undervisningen Therese Backlund-Smulter. Undersökningens och avhandlingens 
slutliga utformning med förtjänster och brister står jag dock själv för.

1.4 AVHANDLINGENS UPPLÄGGNING

Eftersom denna undersökning är av uppföljande karaktär och därmed till stora 
delar berör samma ämnesområden som Björkman och Isaksson (1997)7, så 
har vissa avgränsningar gjorts gällande den teoretiska bakgrunden. Björkman 
och Isaksson beskrev utförligt faktorer som påverkar läsutvecklingen, resultat 
av läsforskning och hur läsundervisning för barn utformas. Teoriavsnittet 
till denna forskning kommer därför att behandla läsning på 2000-talet, det 
vill säga det allra senaste inom läsforskningen. De grundläggande teorierna 
gällande läsning, läsutveckling, läsforskning och läsundervisning finns redan att 
tillgå i Björkmans och Isakssons avhandling och därför kommer dessa inte att 
tilldelas någon betydande plats i denna avhandling. Vissa grundläggande teorier 
krävs dock för att avhandlingen skall bilda en logisk helhet.

De yttre strukturella förändringar8 som skett de senaste åren och som berört 
läsundervisningen i skolorna i Svenskfinland har genomgående utgjort en 
referensram för vad jag valt att betona. Av de forskningsresultat och källor som 
publicerats före år 19979 har främst sådana medtagits som senare studier ofta 
hänvisar till. I övrigt har forskningsresultat och publikationer från de senaste 
åren prioriterats.

Jag har valt att dela upp teorikapitlet (kapitel 2) i två avsnitt. Det första 
avsnittet 2.1 behandlar grundläggande teorier om läsinlärning samt aktuella 
forskningsresultat på ett allmänt plan. I det andra avsnittet 2.2 går jag sedan på 
ett mera konkret plan in på det ämnesområde som undersökningen gäller, det 
vill säga läsundervisningen i Svenskfinland, och sammanfattar den kunskap som 
idag finns om läsundervisningen och läsinlärningen.

I det därpå följande metodkapitlet (kapitel 3) presenteras inledningsvis 
undersökningens preciserade forskningsfrågor. Därefter följer en motivering av 
användningen av frågeformulär som undersökningsmetod samt en beskrivning 
av formulärets och undersökningens utformning. I kapitlet presenteras också 
hur datamaterialet bearbetats samt vilka analysstrategier som använts vid 
sammanställningen av resultaten. 
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7  Varje gång Björkman och Isaksson i fortsättningens nämns i detta arbete avses den forskningsrapport 
 som publicerats av Utbildningsstyrelsen (Björkman & Isaksson 1997).
8  Lagstadgad rätt till förskoleundervisning, nya ämnesnamnet modersmål och litteratur samt de nya 
 läroplansgrunderna (se avsnitt 1.1).
9  Då Björkmans och Isakssons avhandling publicerades.

I det fjärde kapitlet presenteras undersökningens resultat som beskriver 
läsundervisningen i Svenskfinland läsåret 2003–2004. Resultaten relateras och 
jämförs också genomgående i mån av möjlighet till Björkmans och Isakssons 
resultat från läsåret 1995–1996 då läsundervisningen första gången kartlades.

I det avslutande femte kapitlet diskuteras undersökningens resultat i relation 
till den senaste forskningen inom ämnet samt till de omstruktureringar 
som skett i skolvärlden de senaste åren och som direkt eller indirekt berört 
läsundervisningen. Hur ser läsundervisningen i Svenskfinland ut i början av 
2000-talet? Har omstruktureringarna som skett i skolvärlden de senaste åren 
påverkat eller förändrat läsundervisningen eller läsfärdigheten hos eleverna? 
Ifall förändringar skett, vad kan de då bero på och är det en förändring mot 
det bättre? Det sista kapitlet innehåller också en diskussion om undersök-
ningens tillförlitlighet och begränsningar samt förslag till fortsatt forskning.
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Att kunna läsa är i vårt samhälle en färdighet med grundläggande betydelse 
för såväl den personliga som den intellektuella utvecklingen. Det räcker 
följaktligen inte med att kunna avkoda bokstäver och utläsa meningar, utan 
läsningen behöver bli automatiserad och strukturerad. Dessutom skall man 
kunna anpassa sin läsning och sina lässtrategier för olika sammanhang och i 
dessa kunna tolka och förstå olika texter. En tidigt utvecklad läsförmåga är 
därför betydelsefull för den fortsatta skolgången och för ett aktivt deltagande 
i samhället senare i livet. Läsundervisningen är således en viktig del av 
undervisningen i skolan.

Läsning borde inte ses som en fristående verksamhet utan som en integrerad 
del av den omgivning och kontext individen befinner sig i. Vad läsning och 
läsinlärning egentligen innebär är därmed omöjligt att beskriva på ett sätt 
som skulle ta alla aspekter av läsningen i beaktande (Lehtonen 1998, 9). I 
denna avhandling har jag därför valt att fokusera på läsinlärningen ur ett 
skolperspektiv, det vill säga hur läraren tillsammans med elevens föräldrar och 
eleven själv kan påverka och stöda elevens läsutveckling.

Det första avsnittet 2.1 behandlar läsundervisning på ett teoretiskt plan i form 
av grundläggande teoritraditioner, faktorer som påverkar läsutvecklingen, 
läsutvecklingsstadier, nivåer av läsfärdighet samt lässtrategier. I det andra 
avsnittet 2.2 går jag sedan på ett mera konkret plan in på det ämnesområde 
och den specifika region som denna undersökning gäller, det vill säga 
läsundervisningen i Svenskfinland.

Läsundervisning på 2000-talet 

2 
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2.1 TEORIER OM LÄSINLÄRNING

Det har forskats om läsinlärning i decennier, men fortfarande är teorierna 
om hur barn lär sig läsa motstridiga. Ingen har entydigt lyckats bevisa vad 
som egentligen sker vid läsinlärningen (se t.ex. Høien och Lundberg 2002, 
52; Lehtonen 1998, 10; Trageton 2005) eller varför en viss läsinlärningsmetod 
skulle vara bättre än någon annan (se t.ex. Björkman & Isaksson 1997; 
Frost 2002, 30–33). Vilka färdigheter och erfarenheter som förutsätts för att 
läsutvecklingen skall kunna ske har likaså länge diskuterats och forskats i, utan 
att man egentligen kunnat komma fram till några entydiga resultat. Därför har 
man konstaterat att läsutvecklingen påverkas av en hel mängd samverkande 
faktorer (Välijärvi m.fl. 2003, 15). I detta avsnitt kommer jag av denna orsak 
att presentera de mest allmänna och aktuella teorierna om läsinlärning.

2.1.1 Två teoritraditioner

De grundläggande teorierna gällande läsinlärning kan indelas i två 
huvudgrupper, Whole Language-traditionen och phonics-traditionen. Traditionerna 
utgår från två olika syner på barns utveckling och lärande samt från olika 
syner på kunskap och forskning. Whole Language-traditionen kallas även 
en analytisk princip och phonics-traditionen en syntetisk princip (Melin & 
Delberger 1996, 54). Dessa två synsätt utgör grunden för läsundervisningen 
och representerar också i praktiken olika metoder och tillvägagångssätt. (Frost 
2002, 5, 10). Inledningsvis vill jag därför kort presentera huvuddragen i dessa 
två traditioner.

Whole Language 

Företrädarna för Whole Language-traditionen anser att läsningen har sin grund 
i den kommunikativa processen. Enligt denna tradition skall läsundervisningen 
därför utgå från en kommunikation där eleven är aktiv. I Whole Language-
traditionen är helhetssynen framträdande. Traditionen har också en stark 
koppling till den konstruktivistiska synen på inlärning10 (Hyvönen 2003, 14). 

10 En konstruktivistisk syn på inlärning utgår från att inlärningen av nya kunskaper och färdigheter bygger 

 vidare på tidigare inlärt stoff (Lerkkanen & Koivisto 2002, 28).
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Läsning uppfattas av Whole Language-företrädarna som en naturlig, språklig 
process som utgår från arbete med meningsfulla texter och böcker som inte 
har ett specialanpassat språk för nybörjare samt från elevens egen textpro-
duktion. Det viktiga anses vara att få uppleva läsningens njutning och barnet 
förväntas ”knäcka koden” genom att få ta del av upprepade läsupplevelser ur 
till exempel sin favoritbok. Enligt Whole Language-företrädarna splittrar en 
avsiktlig undervisning av ljud och bokstäver läsinlärningsprocessen. Whole 
Language-traditionen utgår från den läsinlärningsmetod som professor Marie 
Clay11 på Nya Zeeland utvecklat (Alleklev & Lindvall 2000, 13; Hyvönen 
2003, 14). Kritik mot denna tradition har varit att den inte anses tillgodose 
elever med svårigheter att lära sig läsa. (Frost 2002, 11–12; Hyvönen 2003, 14; 
Pressley 2002, 15)

I Whole Language-traditionen tillskrivs vuxna, äldre syskon och kamrater 
en viktig roll vid läsinlärningen. Läsningen betecknas som en socio-psyko-
lingvistisk aktivitet, vilket betyder att läraren och eleven samarbetar kring 
läsningen. Synsättet är inspirerat av Vygotsky (1978)12. Lärarens uppgift är 
enligt Whole Language-traditionen att skapa en mångfasetterad skriftspråklig 
miljö, stödja och vägleda barnet, vid behov ge instruktioner och ge barnet 
bekräftelse då han eller hon lyckats. Lärarens roll blir således mera handledande 
än direkt undervisande. Denna tradition lyfter också fram betydelsen av 
skriftspråklig stimulans redan i ett tidigt skede i hemmet och i förskolan. 
(Frost 2002, 17–18). Whole Language-traditionen har ett analytiskt synsätt som 
innebär att läsinlärningen går från helheten till de enskilda delarna13 (Melin & 
Delberger 1996, 11). 

Phonics-traditionen

Phonics-traditionen bygger på tanken att läsning inte är en naturlig, utan 
en av människor konstruerad process och läsning anses vara en tolkning av 
det alfabetiska systemet. Att lära sig läsa innebär därmed enligt företrädarna 
för phonics-traditionen att man lär sig skriftspråkets principer. Av avgörande 
betydelse för att lära sig läsa anses vara en automatiserad koppling mellan 
grafem och fonem14. Inom phonics-traditionen särskiljs nybörjarläsning ifrån 
rutinerad läsning och till läsinlärningen används anpassade texter. (Frost 2002, 
12). Phonics-traditionen är en syntetisk läsinlärningsprincip, vilket innebär att 
undervisningen utgår från de mindre delarna vilka sedan byggs upp till större 
helheter15. (Melin & Delberger 1996, 9). 

Kritiken mot phonics-traditionen, av företrädarna för Whole Language-
traditionen, är att man inte skall undervisa hur läsning går till, utan att läsning 
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istället borde tolkas som en integrerad del av texthantering i allmänhet. Barnet 
får enligt Whole Language-företrädarna inte påtvingas ett visst lässätt, utan skall 
själv få hitta sitt eget naturliga sätt att läsa. Whole Language-företrädarna menar 
också att phonics-traditionens tillvägagångssätt kan göra att eleven går miste om 
innehållsaspekten, vilket enligt dem är det primära i läsning. (Frost 2002, 12) 

En kombination av whole-language-traditionen och phonics-traditionen

Enligt Frost (2002, 10, 22–23) är det omöjligt att tillgodose den enskilda 
elevens behov genom att enbart förlita sig på en av de två huvudinriktning-
arna, Whole Language-traditionen eller phonics-traditionen. Han menar att 
en allsidig syn på läsundervisning enbart kan ske genom att betrakta dessa 
två läspedagogiska traditioner som ett komplement till varandra. Läraren 
kan exempelvis arbeta utgående från en kommunikativ grund, men ändå ge 
lästekniskt stöd åt de elever som behöver det. Frost betonar också att läraren 
bör vara medveten om att vissa elever kan ha behov av ett systematiskt till-
vägagångssätt och olika former av enskilt stöd i läsundervisningen. En lärares 
eller läsläras grundläggande läsundervisningsprincip kan således vara placerad 
var som helst mellan dessa två ytterligheter (Melin & Delberger 1996, 54). Det 
är nästan så att man numera kan tala om tre grundläggande teoritraditioner 
istället för två, det vill säga Whole Language-traditionen, phonics-traditionen 
och en blandmetod (Sarmavuori  2003, 25).

Många forskare anser att läsutvecklingen stöds bäst om inlärningen och 
undervisningen utgår ifrån det som barnet redan kan (se t.ex. Østern 1998). 
Valet av princip för läsundervisningen bör således i enlighet med Frosts syn 
på teoritraditionerna vara individualiserad och utgå från den enskilda elevens 
behov, inlärningsstil och nuvarande kunskaper (Hagtvet 2004, 9). Elevens 
läsutveckling bör därför också kontinuerligt utvärderas för att utgöra grund 
för den fortsatta undervisningen (Jörgensen 2001, 11, 47). Østern (1998) 
och Heilä-Ylikallio (2002; 2003a, 97) talar för vad de kallar en diagnostisk 
undervisning, det vill säga vikten av att välja undervisningsmetod utgående 
från den enskilda elevens förkunskaper och behov. 

11 Clay, M. (1994). What Did I Write? Beginning Writing Behaviour. Portsmouth: Heinemann.
12 Vygotsky kommer att behandlas utförligare i följande delavsnitt.
13 Detta synsätt kallas också för ett top down-tänkande (se t.ex.Høien & Jansen 1986, 22).
14 Grafem innebär en bokstav eller bokstavsgrupp som motsvarar ett bestämt språkljud. Fonem innebär 
 språkets minsta byggstenar, språkljuden. De betyder i sig själv inte något, men har en betydelseskiljande 
 funktion. (Høien & Lundberg 2002, 327–328; Melin 2004, 10–11) 
15 Detta synsätt kallas också för ett bottom up-tänkande (se t.ex. Høien & Jansen 1986, 21).
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2.1.2 Faktorer som påverkar läsutvecklingen

Forskning inom den tidiga läs- och skrivutvecklingen (eng. early literacy) 
betonar starkt betydelsen av att barn redan tidigt i livet får bekanta sig med 
olika former av skriftspråket. Barnet skall i egen takt få möjlighet att pröva på 
att läsa och skriva eftersom detta både underlättar och förstärker den fortsatta 
läs- och skrivutvecklingen. Tanken är att barnet skall erbjudas möjligheter 
att upptäcka och utforska vad läsning och skrivning innebär. (Heilä-Ylikallio 
1997, 235–236; Liberg 2003, 219; Söderbergh 1997, 277). Barnet skall alltså få 
en förståelse för läsandets och skrivandets idé. (Oker-Blom 2003, 37). 

Kopplingen mellan den talspråkliga och den skriftspråkliga utvecklingen 
är stark.  Men medan talförmågan är medfödd och utvecklas i takt med att 
individen mognar och får vara del av ett socialt samspel, så kräver den skrift-
språkliga förmågan vägledning och en medveten ansträngning för att utvecklas. 
(Magnusson & Nauclér 2003, 275; Stadler 1998, 8–13; Østern 2002, 7–8)

Språklig medvetenhet

På grund av talspråkets och skriftspråkets nära koppling är träning av den 
fonologiska medvetenheten före den inledande läs- och skrivinlärningen till 
nytta för barnet. Den fonologiska medvetenheten kan utvecklas på många 
olika sätt, exempelvis genom högläsning, genom att prata om ord och genom 
att leka med ramsor. Därefter kan man övergå till att lära barnen att ljuden 
kan representeras av visuella strukturer i form av texter. Av denna orsak 
anser många forskare att läsundervisningen bör utgå från det talade språket16. 
(Arnqvist 2000; Frost 2002, 25; Jörgensen 2001, 22; Liberg 2003, 227–228; 
Stadler 1998, 17–20, 52–53). En utvecklad fonologisk medvetenhet är på 
grund av läsningens komplexitet ändå ingen garanti för en framgångsrik läs- 
och skrivutveckling (Stadler 1998, 21). 

Utöver den fonologiska medvetenheten är också de övriga delområdena av 
den språkliga medvetenheten17(eng. linguistic awareness) centrala för läsutveck-
lingen. Exempelvis barn som behärskar rim har konstaterats ha lättare för att 
lära sig läsa (Bryant & Bradley 1996, 137–150; Østern 2002). En utveckling av 
den språkliga medvetenheten medför ett nytt perspektiv på språket. Barnet blir 
då medvetet om språkets uppbyggnad. Speciellt viktigt för den inledande läs- 
och skrivinlärningen anses vara förmågan till perspektivbyte mellan språkets 
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innehåll och form. (Arnqvist 2000, 140–141; Stadler 1998, 14–15; Østern 
2002, 7, 68, 103) 

Ett helhetsperspektiv på läsutvecklingen

Förr ansågs det att ett barn först måste lära sig läsa innan det kan börja skriva. 
Numera vet man att en del barn lär sig att läsa genom att skriva (Clay 1994; 
Liberg 2003, 228, 230; Stadler 1998, 48; Trageton 2005) och att lekläsning och 
lekskrivning (Hagtvet & Pálsdóttir 1992; Kaye 1996; Sommardahl 2002, 12; 
Vejleskov 2000, 79–84) är effektiva sätt genom vilka barn kan utvecklas till 
läs- och skrivkunniga individer. (Heilä-Ylikallio, 2002). Läsning och skrivning 
står alltså i direkt koppling till varandra och en total särskiljning av dessa 
två färdigheter är därför varken ändamålsenlig eller möjlig. Läs- och skriv-
utvecklingen bör således ses i ett helhetsperspektiv18 (se t.ex. Hagtvet 1990; 
Korkeamäki 2002; Sandström Kjellin 2002; Stadler 1998, 67; Østern 2002). 

Samspelet mellan olika sinnesintryck i varierande aktiviteter fördjupar barnets 
förståelse för läsning och skrivning. Exempelvis skrivning aktiverar både det 
auditiva, det visuella och det motoriska sinnet. Ett barn kan därför utveckla sin 
läs- och skrivförmåga genom att rita, måla, dramatisera eller diskutera det han 
eller hon läser eller skriver om. (Jörgensen 2001, 22; Liberg 2003, 218–219, 
228; Stadler 1998, 55) 

Vart tredje år utförs en omfattande undersökning i de utvecklade 
industri länderna gällande läskunnighet, matematik och naturvetenskap. 
Undersökningen går under namnet PISA19 och utfördes första gången år 
200020. I PISA 2000 var läskunnigheten huvudområde och i undersökningen 
deltog 265 000 elever från 32 OECD-länder21. I PISA 2000 har man försökt 

16 Jfr med whole-language-traditionen.
17 Den språkliga medvetenheten indelas ofta i fem delområden: pragmatik (språkets olika funktioner), semantik 
 (ords betydelse), morfologi (formlära), syntax (språkets meningsbyggnad) och fonologi (språkets ljudsystem). 
 Medvetenheten om det skrivna språket kan dessutom kallas ett sjätte delområde. (Østern 2002, 7)
18 Jfr med engelskans literacy.
19 Programme for International Student Assessment.
20 Tidigare har motsvarande undersökningar gjorts år 1970 och år 1991 av IEA - The International Association 
 for the Evaluation of Education Achivement (Skolverket 2003, 30-31).
21 Organisation for Economic Co-operation and Development, en organisation för internationellt ekonomiskt 
 samarbete.
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koppla läsutvecklingen och läskunnigheten till någon enskild faktor, men inte 
lyckats. Läsfärdigheten har därmed konstaterats bero på ett flertal samverkande 
faktorer. I undersökningen omnämndes bland annat faktorer som attityder 
och engagemang för läsning, familjebakgrunden samt hemmets kulturutbud. 
(Välijärvi m.fl. 2003, 15–16)

Läsutveckling och den proximala utvecklingszonen

Varje barn har enligt Vygotsky (1978, 84–91) en så kallad proximal utveck-
lingszon vilken, utgående från ett sociokulturellt perspektiv, innebär ett 
område där han eller hon inte ännu klarar av att arbeta helt självständigt, men 
nog klarar av givna uppgifter med lite stöd av läraren, någon annan vuxen 
eller en mera kompetent person. Enligt Vygotsky, vars teorier är högst aktuella 
ännu idag, kan läraren identifiera elevens närmaste utvecklingszon genom 
kommunikation. Exempelvis Korkeamäki (2002, 70), Liberg (2003, 228–229) 
och Trageton (2005, 70, 74) lyfter fram Vygotsky som en utgångspunkt 
för utformningen av undervisningen och Utbildningsstyrelsens aktuella 
projekt Språkrum22 bygger till stora delar på Vygotskys syn på inlärning och 
undervisning (Mickos, Sandvik & Franzén 2003, 117). Dagens syn på en indi-
vidualiserad (se t.ex. Heilä-Ylikallio 2003b, 60; Välijärvi m.fl. 2003, 48) och 
helhetsbetonad undervisning (se t.ex. Korkeamäki 2002) som utgår från det 
som barnet redan kan (se t.ex. Østern 1998) stöds också av Vygotskys teorier.

I enlighet med Vygotsky (1978) är det således viktigt för läs- och skriv-
inlärningen att barnet får prata om sin läsning och skrivning med läs- och 
skrivkunniga personer. De vuxna i barnets omgivning är därför betydelsefulla 
förebilder och medaktörer i läsandet, skrivandet och i samtal med barnet 
(Liberg 2003, 229, 231; Sarmavuori 2003, 37). Att samtala om texters innehåll 
och olika typer av läs- och skrivstrategier stöder också barnet i hans eller 
hennes läsande och skrivande på egen hand (Liberg 2003, 223).

Miljöns betydelse för läsutvecklingen

Miljön för läs- och skrivinlärningen är betydelsefull för barnets skriftspråks-
utveckling. Exempelvis i Sverige (Skolverket 2000, 6) har skolmiljöerna 
analyserats utifrån läs- och skrivprocesserna i undervisningen. Utgående från 
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22 Projektet Språkrum är ett en del av ett större projekt gällande språk- och identitet som inleddes år 2000. 
 Syftet med projektet är att utveckla språkstödjande och språkstimulerande metoder och strategier för 
 lärarna i Svenskfinland.

denna analys har skolmiljöerna sedan kategoriserats i a-, b- och c-miljöer. 
A-miljöerna kännetecknas av högklassig och kommunikativ skriftspråksstimu-
lering medan c-miljöerna representerar en torftig miljö med reproducerande 
uppgifter i läsning och skrivning. B-miljöerna representerar ett mellanting 
av dessa två. En motsvarande undersökning har inte gjorts i Svenskfinland 
(Heilä-Ylikallio 2003a, 95), men sannolikt är att motsvarande miljöer 
återfinns också här. 

Chambers (1994, 9, 17–21) har försökt sammanfatta hur läsmiljön i skolan 
borde utformas för att väcka och upprätthålla barnens intresse för läsning. 
Chambers skiljer i sin beskrivning på den inre och den yttre miljön. Den 
inre miljön handlar enligt honom om barnets och lärarens intellektuella och 
känslomässiga attityder och den yttre miljön om den fysiska omgivningen. 
Enligt Chambers är det i första hand den yttre miljön vi kan påverka, 
men indirekt genom den yttre miljön också den inre miljön. Han betonar 
exempelvis att böcker skall finnas lättillgängliga för alla och att det i skolan 
skall finnas speciella platser som är reserverade för läsning, som läshörnor eller 
läsrum. Chambers anser också att eleverna skall få botanisera bland böcker 
dagligen, få tid att läsa, få samtala och prata om det lästa och om böcker, få 
lyssna till högläsning, få ta del av författarbesök och framförallt få vuxenstöd i 
läsningen och i läsutvecklingen.

Det går inte att utveckla en god läsfärdighet utan tillgång till lämpligt 
material för lästräningen (Elley 2001, 233). Ett varierat och rikt utbud av 
böcker har därför enligt flera forskare stor betydelse för elevernas läslust och 
läsutveckling (se t.ex. Arnqvist 2000, 136; Korkeamäki 2002, 72; Sommardahl 
2002, 17). Hemmets bokutbud och föräldrarnas engagemang i läsningen 
påverkar också läsutvecklingen (Elley 2001, 233–234). Exempelvis högläsning 
och att föräldrarna ger barnet förebilder av läsning bidrar positivt till läs-
utvecklingen (Pressley 2002, 101–102). Speciellt de barn som inte erbjudits 
dessa möjligheter hemma behöver i skolan få hjälp med att använda böcker 
och lära sig förstå hur skriftspråket fungerar. (Pedagogiska forskningsinstitutet, 
Jyväskylä universitet, 2004; Stadler 1998, 22–23)   
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Framförallt är det av största vikt att barnet genomgående får positiva 
erfarenheter av läsning (Lehtonen 1993, 251; Taube 1987, 89). Därför skall man 
också utgå från den nivå barnet befinner sig på (Østern 1998). Om läsningen 
sammankopplas med negativa erfarenheter kan både barnets självförtroende 
och den fortsatta läsutvecklingen påverkas negativt (Taube 1987, 78–83). 
Upprepade misslyckanden kan göra att barnet tappar tilltron till den egna 
förmågan, vilket i sin tur försvårar läsinlärningen. (Arnqvist 2000, 146). 
Läsutvecklingen fortgår hela livet och därför bör man kontinuerligt uppmuntra 
och stöda barnets läsning. Allt fler forskare betonar därför, oberoende av sin 
teoretiska syn på läsutveckling, vikten av att barnet skall få uppleva läsglädje 
(se t.ex. Heilä-Ylikallio & Østern 2004; Lundberg & Herrlin 2003, 10; 
Trageton 2005, 175).

2.1.3 Läsutvecklingsstadier, nivåer av läsfärdighet och lässtrategier

Läsning omfattar två delfärdigheter, avkodning och förståelse (Høien & 
Lundberg 2002, 38; Lerkkanen 2003, 55), vilka utvecklas genom träning. 
Avkodningsfärdighet kan således inte jämställas med läskunnighet. En 
automatiserad läsfärdighet uppstår när läsaren känner igen ord eller morfem23. 
För att läsaren också skall kunna uppnå en tillfredsställande läshastighet och 
läsförståelse krävs att läsningen i allt högre grad automatiseras. En erfaren 
läsare läser automatiskt ord och texter i omgivningen. (Jörgensen 2001, 38–39; 
Melin & Delberger 1996, 45)

Beroende på lärarens val av metoder och principer i läsundervisningen börjar 
eleverna använda olika lässtrategier. Lärarens uppgift är således också att 
genomgående hjälpa eleven att utveckla funktionella lässtrategier för olika typer 
av texter och situationer. (Jörgensen 2001, 44; Melin & Delberger 1996, 75)

I detta avsnitt kommer jag att ge två exempel på indelning av de läsutveck-
lingsstadier ett barn genomgår innan läsfärdigheten uppgår i en funktionell 
läskunnighet. Jag kommer också att beskriva olika lässtrategier.

Läsutvecklingsstadier

Läsutvecklingen kan grovt indelas i tre olika nivåer: det förberedande 
stadiet, nybörjarstadiet och fortsättningsstadiet. Det förberedande stadiet 
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är då den egentliga läsutvecklingen startar. Barnet förstår då att texter 
innehåller information. På nybörjarstadiet blir läsaren gradvis allt skickligare 
i att använda den visuella och fonologiska informationen samt lässtrategier. 
Fortsättningsstadiet är uppnått då läsningen blivit flytande och välbekanta ord 
direkt känns igen. Kännetecknande för läsare på fortsättningsstadiet är också 
att de börjar kunna bedöma innehållet i olika texter, utgående från textens 
angivna syfte, och börjar anpassa sina lässtrategier för olika ändamål. Vilket 
utvecklingsstadium barnet befinner sig på kan dock variera beroende på 
texternas uppbyggnad och innehåll. (Jörgensen 2001, 24)

Høien och Lundberg (2002, 44–54) indelar läsutvecklingen i fyra stadier. 
Det första av deras fyra stadier är pseudoläsning som innebär att barnet så att 
säga läser omgivningen och kan tolka och känna igen ett ord på motsvarande 
sätt som en bild. Barnet kan till exempel peka på en mjölkförpackning och 
”läsa” ordet mjölk. Det andra stadiet är det logografisk-visuella stadiet då barnet 
fortfarande läser ordet som en bild, men också lär sig att känna igen enskilda 
bokstäver. Det tredje stadiet kallas det alfabetisk-fonologiska stadiet och avser 
det skede som man allmänt kallar att knäcka den alfabetiska koden. Nu lär sig 
barnet sammankoppla grafem och fonem, det vill säga bokstavens form och 
ljud. I det fjärde och sista stadiet, det ortografisk-morfemiska stadiet, är ord-
avkodningen fullt automatiserad. Detta möjliggör en snabb bearbetning av ord 
och barnet kan nu börja fokusera på språkets semantik (betydelse) och syntax 
(grammatikaliska uppbyggnad). Det ortografisk-morfemiska stadiet innebär 
den högsta nivån av ordavkodning, men ännu är det långt kvar till en fullt 
utvecklad läsfärdighet. 

Høien och Lundberg (2002, 44–45) betonar också att de olika stadierna inte är 
beroende av varandra, vilket innebär att alla barn inte nödvändigtvis genomgår 
alla stadier. Barnet kan exempelvis hoppa över ett stadium eller tillfälligt återgå 
till ett tidigare genomgått stadium. 

Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) samt Lundberg och Herrlin (2003, 
4–7) har utvecklat scheman för kartläggning av elevens läsutvecklingsstadier 
och individuella läsprofil. Syftet med dessa scheman är att vara ett redskap för 
läraren vid uppföljning och stöd av elevens läsutveckling. 

23 Morfem innebär den minsta språkliga enheten som har innehållsmässig eller grammatisk funktion. 
 Exempelvis ordet ”brandbil” består av morfemen ”brand” och ”bil”, medan ”bilen” består av morfemen 
 ”bil” och ”en”. (Høien & Lundberg 2002, 53)
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I över hundra års tid har forskare försökt förklara orsakerna till varför vissa 
barn har svårigheter med att lära sig läsa. Detta har emellertid visat sig vara 
mycket svårt att fastställa eftersom läsning är ett så mångfacetterat fenomen. 
En bidragande orsak till detta är att det egentligen är först efter tre till fyra års 
skolgång man med säkerhet kan säga om en elev har verkliga problem att lära 
sig läsa. Man borde därför redan innan skolgången inleds vara uppmärksam på 
barnets språkutveckling som helhet, för att på så sätt kunna förebygga eventuella 
kommande svårigheter. (Magnusson & Nauclér 1997, 251–252). Jag kommer 
inte att utförligare behandla ämnesområdet lässvårigheter eftersom det faller 
utanför undersökningens ramar. 

Lässtrategier

Lässtrategier innebär de kognitiva och perceptuella handlingar som barnet 
utför för att förstå innehållet i en text. En erfaren och skicklig läsare använder 
automatiskt lässtrategier vid bearbetningen av informationen i en text. Dessa 
strategier kan enligt Jörgensen (2001, 23–25) kallas för avsökning, förutsägelse, 
kontroll, bekräftelse och självkorrigering. Avsökning innebär att läsaren 
koncentrerar sig på texten och söker specifik information medan förutsägelse 
innebär de förväntningar som läsaren har på texten. Kontroll betyder att 
läsaren kontrollerar att den valda tolkningen överensstämmer med den tidigare 
informationen och bekräftelse innebär att läsaren accepterar tolkningen. En själv-
korrigerande läsare upptäcker fel eller brister i sin egen tolkning av en text och 
försöker då göra en ny tolkning som verkar mera logisk. Speciellt i de tidiga 
stadierna av läsutvecklingen är lärarens roll mycket viktig för att hjälpa eleven 
att lära sig använda dessa olika strategier. (Clay 1994, 9–12; Goodman 1996; 
Jörgensen 2001, 23–25, 45; Liberg 2003, 220–225) 

Det är viktigt att som lärare ha kunskap om olika lässtrategier för att kunna 
samtala om dem tillsammans med eleven och för att kunna hjälpa eleven att 
använda dem. En nybörjarläsare lär sig mer om lässtrategier varje gång han 
eller hon läser. Om eleverna därför också samtidigt får instruktioner och 
undervisning om lässtrategier, utvecklas läsförståelsen och de får verktyg att själv 
tackla problem de möter när de läser nya texter. (Jörgensen 2001, 24–25; Liberg 
2003, 225) 
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2.2 LÄSUNDERVISNINGEN I SVENSKFINLAND  

Med detta avsnitt har jag för avsikt att ge en överblick av läsundervisningen 
i Svenskfinland. Med förskoleundervisningen som utgångspunkt kommer 
de nya läroplansgrunderna från år 2002 att analyseras. Därefter behandlas 
läsundervisningens metoder, material och tillvägagångssätt och avslutningsvis 
beskrivs läsfärdigheten i Finland och Svenskfinland utgående från ett antal 
nationella och internationella studier. I avsnittet har speciell vikt har lagts vid 
de förändringar och omstruktureringar24 som de senaste åren berört läsunder-
visningen samt den senaste forskningen inom ämnesområdet, eftersom dessa 
utgjort utgångspunkter för denna undersökning.

2.2.1 Förskoleundervisningen

Läsinlärningen behandlas ofta enbart ur skolundervisningens perspektiv, med 
inledning från årskurs 1. Faktum är ändå att barnen oftast redan innan dess fått 
en grundläggande förståelse för vad läsning innebär. (Barton 2001; Korkeamäki 
2002, 69; Magnusson & Nauclér 1997, 250; Söderbergh 1997, 277). Av denna 
orsak har också förskoleundervisningen25 betydelse för läsundervisningen i 
skolan. De förkunskaper barnen har när de kommer till förskolan och under-
visningen barnen får ta del av i förskolan borde på ett naturligt sätt fortsätta 
när eleverna börjar i årskurs 1 (Lerkkanen 2003, 58; Lpg 2000, 8; Lpg 2002, 8). 

Exempelvis Nisonen (2002, 53) hävdar dock att samarbetet mellan förskolan 
och den grundläggande utbildningen ännu inte utvecklats till önskvärd nivå. 
Trots att man i förskolan och i skolan är överens om målen med verksamheten 
kan samarbetet i praktiken försvåras av exempelvis olika pedagogiska 
grundsyner eller olika syner på verksamhetens innehåll och upplägg. I värsta 
fall kan barnet i förskolan och i skolan möta vuxna som bemöter barnet på 
motstridiga sätt. (Granström 2003, 23–24)

24 Det nya ämnesnamnet modersmål och litteratur, den numera lagstadgade rätten till förskoleundervisning 
 samt de nya läroplansgrunderna.
25 Med förskoleundervisning avses den systematiska verksamhet som ordnas året före läropliktsskolan inleds, 
 i ett daghem eller i anslutning till en skola (Nurminen 2000, 25).
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Den lagstadgade rätten till förskoleundervisning har varit gällande sedan 
23.12.1999 (Lpg 2000, 24) och vid inledningen av 2000-talet deltog ca 60 % 
av Finlands sexåringar i förskoleundervisning. Av dessa hade 8 % fått ta del av 
förskoleundervisning i direkt anslutning till skolan och den grundläggande 
utbildningen. (Nurminen 2000, 25)

Det är meningen att barnen i förskolan skall få en förståelse för vad läsning 
innebär och deras språkliga nyfikenhet skall stimuleras genom att de får 
umgås med böcker och olika texter (Korkeamäki 2002, 72). Speciellt böcker 
är ypperliga hjälpmedel för att väcka barnens intresse för skriftspråket och 
för att hjälpa dem att utveckla ett rikt och fungerade språk. (Sommardahl 
2002, 17). Utgående från barnens tidigare kunskaper och erfarenheter skall 
de i förskolan också erbjudas möjligheter att läsa eller lekläsa för sig själva, 
tillsammans med andra barn eller med en vuxen (Lpg 2000, 11). De skall 
också få samtala om texternas innehåll och få en förståelse för hur texter 
kan utvidga deras liv och tänkande. (Arnqvist 2000, 136; Liberg 2003, 222; 
Sommardahl 2002, 16). Barn som kommer till förskolan behärskar vanligen 
en framväxande läs- och skrivförmåga (eng. emergent literacy), vilket ofta 
innebär att de kan läsa och skriva på lek. Detta är således också något som 
skall beaktas i undervisningen. (Hagtvet 2004, 10–15; Pressley 2002, 103–104; 
Söderbergh 1997, 264–265). 

I förskoleundervisningen betonas både barnets individuella inlärning och 
interaktionen mellan barnet, barnets kamrater och de vuxna i barnets 
omgivning (Lpg 2000, 7–9). Detta tangerar således Vygotskys (1978, 84–91) 
inlärningssyn där de vuxna eller mera kunniga syskon och kamrater fungerar 
som ett stöd. (Pressley 2002, 103–104; Söderbergh 1997, 264–265). Lekens 
viktiga betydelse för inlärningen framhålls också både i läroplansgrunderna 
(Lpg 2000, 8) och av många forskare (se t.ex. Hagtvet 1990; Korhonen 2002; 
Sarmavuori 2003, 36; Sommardahl 2002, 12; Vejleskov 2000, 79–85). 

Enligt Korkeamäki (2002, 69–70) borde lärandet i förskolan i alltmer ökad 
grad vara helhetsbetonat och man borde slopa alla övningar av lösryckta 
färdigheter, som exempelvis fonologisk medvetenhet, trots att upprepade 
undersökningar har visat på fördelarna med detta. Korkeamäki motiverar 
sin ståndpunkt med att alla delområden inom språket utvecklas naturligt om 
barnen aktivt får producera texter och syssla med texter av olika slag. Därför 
är specifika träningsmoment enligt henne överflödiga. 
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I läroplansgrunderna för förskolan betonas också ett helhetsperspektiv på 
undervisningen (Lpg 2000, 10). Med helhetsperspektivet avses i läroplans-
grunderna en integrering av det enskilda barnets liv och intressen med 
innehållet som undervisas. Detta betyder inte att undervisningen måste utgå 
från övergripande teman som sammankopplar alla läroämnen, utan att barnets 
individuella intressen, behov och tidigare kunskaper skall beaktas. Helheterna 
skall vara betydelsefulla för det enskilda barnet. (Lerkkanen & Koivisto 2002) 

Det är enligt flera forskare dessutom viktigt att i förskolan arbeta med den 
språkliga medvetenheten, till exempel med hjälp av rim och ramsor samt 
språklekar av olika slag (se t.ex. Hagtvet 1990; Sommardahl 2002, 12; Stadler 
1998, 23–24; Østern 2002). Ett konkret exempel på språkstimulerande 
verksamhet i förskoleundervisningen är den metod som allmänt kommit 
att kallas Bornholmsmetoden. Metoden går ut på att stärka den språkliga 
medvetenheten, speciellt den fonologiska medvetenheten, med hjälp av 
organiserade språklekar. Tanken är att barnets språkliga medvetenhet stimuleras 
innan den egentliga läsinlärningen inleds. (Häggström & Lundberg 2004, 5, 10)

Bornholmsmetoden, som har sin grund i ett danskt projekt från åren 1986–
1987, är fortfarande aktuell och används och introduceras fortsättningsvis i 
förskolor och daghem runt om i Finland (se t.ex. Østern 2002; Kjeldsen 2000). 
Exempelvis inom Utbildningsstyrelsens projekt Språkrum har förskollärare 
från och med hösten 2001 fått undervisning och handledning i olika språk-
stimulerande metoder, inklusive Bornholmsmetoden (Hyvönen 2003, 15–16). 
Metoden är främst avsedd för barn i förskoleåldern men kan också med fördel 
användas de första veckorna i årskurs 1 för att skapa kontinuitet för barnen 
(Häggström & Lundberg 2004, 5; Sommardahl 2002, 12).

Förskolan har alltså en viktig roll i barnens utveckling mot att bli läsande 
och skrivande individer. Förskolan skall inte lära barnen läsa och skriva (Lpg 
2000, 11), men skall på olika sätt ge dem förutsättningarna för en bra skolstart 
(Sommardahl 2002, 10).

2.2.2 Läroplansgrunderna 

De nya läroplansgrunderna för årskurserna 1–2 (Lpg 2002, 4) fastställdes 
27.3.2002. Dessa läroplansgrunder kunde tas i bruk från och med 1.8.2002 
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och skulle tas i bruk senast 1.8.200326. Orsakerna till läroplansreformen är 
bland annat att de tidigare läroplansgrunderna från år 1994 enligt många 
lärare ansågs vara alldeles för vaga och att rätten till förskoleundervisningen 
sedan 1999 blivit lagstadgad. Den numera sammanhängande grundläggande 
utbildningen och förskoleundervisningen skall alltså bilda en helhet både på 
läroplansnivå och i praktiken. (Apajalahti 2003, 14–16). 

Utgångspunkten för ämnet modersmål och litteratur i läroplansgrunderna är 
helhetssynen på barnets språkutveckling (Lpg 2002, 13), som enligt Oker-
Blom (2003, 32) utgår från principen för Whole Language. Läsning och 
skrivning samt muntliga och skriftliga färdigheter skall i läroplansgrunderna 
således inte ses som separata färdigheter utan som en integrerad helhet 
(Mickos, Sandvik & Franzén 2003, 116). I inledningen av läroplansgrunderna 
(Lpg 2002, 12), under undervisningens centrala innehåll, betonas också att 
språkutvecklingen förutsätter en växelverkan mellan barnet, vuxna och 
jämnåriga i barnets omgivning (jfr Vygotsky 1978).

Enligt läroplansgrunderna skall leken också i årskurs 1–2 vara en naturlig 
del av undervisningen och den pedagogiska miljön skall vara sådan att den 
lockar till läsning och skrivning. Läsundervisningen skall utgå från elevens 
individuella förutsättningar, utvecklingsnivå samt behov. Målet är att eleven 
skall upptäcka idén med att läsa och skriva, lära sig grundläggande lästekniker, 
lära sig att iaktta sin egen läsning, få bekanta sig med lässtrategier27 och få 
utveckla sin läsförståelse. Eleverna skall också få lyssna till högläsning och få 
hjälp att hitta intressanta texter som motsvarar den individuella läsfärdighets-
nivån. Eleverna förväntas dessutom dagligen få läsa och uppleva läslust samt få 
möjlighet att samtala om det de läst eller lyssnat till. (Lpg 2002, 10–16)

Centrala delar av läroplansgrundernas innehåll ur min forsknings synvinkel, 
kunde sammanfattas enligt följande: 1) läroplansgrunderna beskriver inte 
metoder, enbart innehåll, 2) den individualiserade synen och helhetsperspek-
tivet på barns språkutveckling och läsning betonas, 3) det nya ämnesnamnet 
modersmål och litteratur har bidragit till att litteraturen fått en förstärkt 
ställning och 4) lässamtal, lässtrategier, lästekniker samt leken förväntas ha en 
viktig roll i undervisningen. (Lpg 2002, 12–16)

Heilä-Ylikallio (2003a, 92–95) har sammanställt aktuella och centrala 
forskningsresultat som kan anses vara relevanta för tolkningen av de nya läro-
plansgrunderna i modersmål och litteratur för årskurserna 1–2. Främst lyfter 
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hon fram betydelsen av att se barnets språkutveckling i ett helhetsperspektiv 
(se t.ex. Korkeamäki 2002; Sandström Kjellin 2002; Østern 2002), språklig 
medvetenhet (se t.ex. Arnqvist 2000; Stadler 1998, 14–15; Østern 2002) och 
att barns läs- och skrivutveckling är något som bör få ske i en individuell takt 
(se t.ex. Høien & Lundberg 2002, 44). Hon betonar också lekens betydelse (se 
t.ex. Hagtvet 1990; Korhonen 2002; Sarmavuori 2003, 37; Sommardahl 2002, 
12; Vejleskov 2000, 79–85), ett vidgat textbegrepp28 (Grunderna för läroplanen 
för den grundläggande utbildningen 200429, 44) med betoning på elektroniska 
texter samt betydelsen av föräldramedverkan (se t.ex. Grosin 2001). Slutligen 
lyfter hon fram vikten av en god språklig miljö med goda förebilder och 
skönlitterära texter av god kvalitet (se t.ex. Skolverket 2000).

I de nya läroplansgrunderna har informationstekniska möjligheter beaktats 
både i utformningen av innehållet och i målen för de olika läroämnena 
(Apajalahti 2003, 16). I läroplansgrunderna under ämnet modersmål och 
litteratur nämns bland annat att eleverna bör få använda datorer och annan 
medieteknik och genom dessa utveckla sina läs-, skriv- och kommunikations-
färdigheter. Genom diskussion förväntas eleverna också analysera digitala och 
elektroniska texter för att utveckla sin läsförståelse. Databearbetning av texter 
motiveras med att det gör dem läsarvänligare. (Lpg 2002, 11–15)

Användningen av datorer och elektroniska texter i läsundervisningen kan 
således utgöra en ny utmaning för många lärare och leda till ett behov att 
utveckla nya arbetsformer i läsundervisningen. Av denna orsak kommer jag, 
efter en kort presentation av aktuella delar av landskapet Ålands läroplan, att 
gå in på datorernas och de elektroniska texternas användningsmöjligheter i 
läsundervisningen. 

26 Den 16 januari 2004 fastställdes grunderna för hela den grundläggande utbildningen och där återfanns 
 grunderna får årskurs 1–2 i en något korrigerad version. Dessa föreskrifter kunde tas i bruk från och med 
 1.8.2004 och skall tas i bruk på alla årskurser senast 1.8.2006.
27 Gällande lässtrategier står det i läroplansgrunderna (Lpg 2002, 14) att eleven skall få bekanta sig med 
 sådana lässtrategier som kännetecknar en skicklig läsare och få lära sig att använda dem. Som exempel 
 på dylika strategier nämns bland annat att kunna sakta in lästakten vid lämpliga ställen för att underlätta 
 förståelsen av en text och att lära sig förutse typen av en text samt innehållet utgående från rubriken 
 och bilderna.
28 Ett vidgat textbegrepp innefattar både fiktiva texter och faktatexter samt texter som är handskrivna, 
 tryckta eller elektroniska. I det vidgade textbegreppet ingår dessutom inte bara skrivna och talade texter, 
 utan också medietexter, ljud, bilder, kroppsspråk samt kombinationer av dessa. 
29 I fortsättningen Lpg 2004.
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Landskapet Ålands läroplan

De åländska skolorna har en egen landskapsomfattande läroplan som ger 
riktlinjer för undervisningen och förverkligas genom skolornas egna 
arbetsplaner. I målsättningarna för ämnet svenska30 betonas vikten av att 
undervisningen skall stärka elevens självkänsla samt skapa och upprätthålla 
elevens läslust. Användningen av faktaböcker, skönlitteratur, tidningar, 
tidskrifter och informationsteknologi lyfts också specifikt fram. Gällande 
nybörjarundervisningen betonas det att undervisningen skall utgå från 
elevens individuella mognadsnivå och att man skall ge barnen tid, stöd och 
uppmuntran till individuell inlärning. En riklig tillgång till skönlitteratur 
anses också viktig för att skapa ett bestående läsintresse hos eleverna. Eleverna 
förväntas få ta del av stimulerande läsupplevelser och det står att läraren 
alltid skall respektera elevens eget val av litteratur. I övrigt är läroplanstexten 
uppspjälkt i huvudmomenten ”att tala och lyssna”, ”att läsa”, ”att skriva” samt 
”språklära och språkkännedom”. Viktigt under de inledande åren gällande 
läsningen är också att eleverna skall få samtala om vad de läser. (Landskapet 
Ålands läroplan för grundskolan 1996, 26–29) 

2.2.3 Datorer och elektroniska texter

För barn idag är datorn ett naturligt redskap och olika elektroniska hjälpmedel 
och texter en självklar del av vardagen (Barton 2001, 35; Hernwall 2001). En 
ständigt ökande mängd elever behärskar därför redan då de börjar i årskurs 1 
de grundläggande användarfunktionerna på en dator.

Jedeskog (1998, 19, 24, 49) konstaterade redan i slutet av 1990-talet att vi i 
skolorna haft en cirka 20 års introduktionstid för användningen av datorer. 
Hon konstaterade också att både användarvänligheten och tillgången på 
datorer under denna tid märkbart förbättrats samt att faktum är att det är 
skolans uppgift att se till att alla elever får en tillfredsställande datorkompetens. 
Enligt Jedeskog är det därför hög tid att låta datorn få en plats i undervis-
ningen. Detta påstående stöds också av läroplansgrunderna för årskurs 1–2 som 
på ett flertal ställen lyfter fram datorer och elektroniska texter som en del av 
undervisningen (Lpg 2002, 11–15). 

Folkesson konstaterar i en nyligen publicerad forskningsrapport att det verkar 
som om datorn på de lägsta årskurserna oftast bara står i ett hörn. Detta trots 
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att många undersökningar visar att datorn medför både ökad motivation, 
variation, skrivglädje och ökade möjligheter till individualisering (Jedeskog 
1998, 16). Många barn upplever dessutom att arbete vid datorn är roligt. Enligt 
Folkesson beror detta på att datorn erbjuder ett varierat utbud av arbetssätt. 
Eleverna kan exempelvis arbeta med bilder, foton, ljud, rörelser och bokstäver. 
(Folkesson 2004, 133–136)

Ett barns läs- och skrivförmåga utvecklas som jag tidigare nämnt bland 
annat genom sinnesintryck och upplevelser som barnet får vid läsningen 
och skrivningen. Elektroniska texter är ofta uppbyggda så att flera sinnen 
aktiveras vilket gör dem användbara i läs- och skrivundervisningen. Texter på 
datorn kan innehålla både visuella och auditiva illustrationer, bilder, filmer 
och ljud, vilka alla kan utgöra ett stöd för elevens läsförståelse. Datorn och 
de elektroniska texterna erbjuder således nya alternativa möjligheter till 
traditionella lärobokstexter och texter som skrivits med papper och penna. 
(Reinking 2001, 195–196). Elektroniska texter kan också innebära olika typer 
av medietexter som till exempel TV- och videotexter. Elektroniska texter 
erbjuder dessutom ypperliga individualiseringsmöjligheter eftersom en text på 
en datorskärm relativt enkelt kan förändras efter användarens behov. Man kan 
exempelvis lägga till eller ta bort delar av texten, ändra typsnitt och fontstorlek 
eller markera specifika delar av texten. De elektroniska texterna kan således 
fungera som ett pedagogiskt hjälpmedel i läsundervisningen. (Föhrer & 
Magusson 2003, 101–107)

Enligt Korkeamäki (2002, 73) kan många barn rent av vara mera motiverade av 
att läsa och skriva på datorn än traditionellt med papper och penna. Backlund-
Smulter och Heilä-Ylikallio (2001, 19) konstaterar också att de elektroniska 
texterna medfört nya genrer för skrivandet och läsandet i form av till exempel 
mobiltelefontextmeddelanden (Nordman 2001) och att detta verkar bidra till 
nya dimensioner i elevernas läs- och skrivutveckling. 

Ett rikssvenskt forskningsprojekt kring datorer och yngre barn i förskolan och 
i skolan har bland annat undersökt elevernas skriftspråkutveckling i samspel 
med den nya teknologin (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001, 6, 107, 
109–110). I projektet konstaterades datorerna ge eleverna ökade möjligheter 
till samarbete. Arbetet på dator ökade också möjligheterna till att träna språket 

30 Ämnet svenska på Åland motsvarar i det övriga Finland ämnet modersmål och litteratur.
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och innehållet i texter, då skrivandet av bokstäver inte krävde samma energi 
som för hand. Att textproduktionen förenklades påverkade dessutom elevernas 
självkänsla positivt (jfr Lehtonen 1993; Taube 1987). Datoranvändningen visade 
sig också snarare förstärka än förändra den rådande pedagogiken. Liknande 
resultat har också tidigare kunnat konstateras (Jedeskog 1998, 37).

PISA 2000 visade att det existerar ett samband mellan en god läsfärdighet 
och datoranvändning. En aktiv datoranvändare är ofta en aktiv läsare, likaså 
påverkar en måttlig användning av datorer också läskunnigheten positivt. De 
elever som lägger ner mycket tid på datorer har emellertid en läskunnighet på 
svagare nivå, men den lägsta nivån av läskunnighet återfinns bland dem som 
inte använder datorer alls. (Välijärvi m.fl. 2003, 17, 20)

En pro gradu-undersökning från 2003 uppmärksammar att elektroniska texter 
i viss mån används i nybörjarundervisningen i Svenskfinland, vanligast i form 
av olika undervisningsprogram. Informationssökning och renskrivning är 
också former av elektroniska texter som förekommer. Lärarna som deltog i 
undersökningen betonar emellertid att texter av denna typ används först då 
det kan anses gynna den övriga undervisningen, vilket är en prioriteringsfråga. 
I elevernas hemmiljö förekommer elektroniska texter i bland annat dataspel, 
text- och ritprogram på datorn samt i tv- och videoprogram. (Byholm 2003, 
91–92)

Många av dagens lärare har fått sin lärarutbildning innan datorer började 
användas i undervisningen. För att lärarna på ett mångsidigt sätt skall kunna 
använda datorn i undervisningen krävs att de själva lär sig använda datorer och 
får kunskap om hur teknologin kan användas inom ramen för det pedagogiska 
tänkandet. Lärarnas deltagande i kurser och lärarfortbildning är således 
betydelsefull för lärarnas attityder till och användning av datorer. (Föhrer & 
Magnusson 2003, 139–140). Exempelvis Abbott och Faris studie (2000) visar 
att lärarstuderandes attityder till datorer kan förändras genom utbildning. Efter 
en terminslång kurs i läs- och skrivmetodik, som integrerade datorteknik i 
form av e-post, databaser, skanning, pedagogiska program med mera, uppvisade 
lärarstuderande en signifikant mer positiv attityd till användningen av datorer i 
läs- och skrivundervisningen.

Framtiden får utvisa vilken effekt de nya läroplansgrunderna och samhälls-
utvecklingen i stort kommer att ha på detta område av läsundervisningen.
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2.2.4 Aktuella läsinlärningsmetoder

Lärarens personlighet och sätt att utforma undervisningen påverkar ofta 
inlärningsresultaten i högre grad än specifika metoder (Stadler 1998, 51). 
Resultaten av PISA 2000 visar också, i enlighet med vad jag tidigare nämnt, att 
läsutvecklingen och läskunnigheten i hög grad dessutom påverkas av elevernas 
eget engagemang och intresse (Välijärvi m.fl. 2003, 15–16). 

Enligt Björkman och Isaksson (1997, 52, 57, 73) är det vanligast är lärarna 
kombinerar syntetiska och analytiska läsinlärningsmetoder i sin undervisning (jfr 
Frost 2002; Heilä-Ylikallio 2002; 2003a). Endast en knapp femtedel av lärarna i 
Svenskfinland använder en renodlad syntetisk metod (främst ljudmetoden31) och 
en renodlad analytisk metod (främst LTG-metoden32) används endast av 2 % av 
lärarna. Björkman och Isaksson konstaterade också att lärarnas metodval inte har 
något samband med antalet läskunniga elever i slutet av årskurs 1 och att ingen 
metod således kan påstås vara bättre än någon annan. Läroplansgrunderna anger 
heller inga specifika metoder utan enbart innehåll (Lpg 2002, 12–16). Björkman 
och Isaksson hittade inga signifikanta samband mellan någon av sina undersökta 
variablerna. Därför drog de slutsatsen att vägarna till en god läsfärdighet hos 
eleverna är många och att det är läraren som utgående från sig själv väljer 
metoder, material och tillvägagångssätt i läsundervisningen. 

I detta delavsnitt vill jag ändå utgående från de nya läroplansgrundernas 
innehåll och aktuell forskning ge exempel på några specifika metoder och 
arbetssätt. Urvalskriterierna baserar sig således på en helhetssyn på språk-
undervisningen, litteraturens förstärkta ställning i läsundervisningen, vikten 
av föräldramedverkan i läsundervisningen, betydelsen av en god språklig miljö 
och goda språkliga förebilder i skönlitterära texter av god kvalitet, elevens 
möjligheter till en individualiserad läsinlärningstakt samt läroplansgrundernas 
vidgade textbegrepp som omfattar också elektroniska texter.

31 Den centrala tankegången i ljudmetoden är att eleven skall uppfatta sambandet mellan ord och ljud. 
 Svårighetsgraden stegras successivt och avkodningsfärdigheten är i fokus. (Taube 1987, 65)
32 Metoden Läsning på talets grund (LTG-metoden) utformades i Sverige på 1970-talet av Ulrika Leimar. 
 Den bygger på tanken att läsförmågan grundar sig i förmågan att tala och lyssna. Metoden strävar efter 
 att utnyttja dynamiken i en barngrupp och möjligheten att låta barnen lära sig av varandra. LTG-metoden 
 utgår från Whole Language-traditionen och bygger på fem olika faser; samtalsfasen, dikteringsfasen, 
 laborationsfasen, återläsningsfasen och efterbehandlingsfasen. (Leimar 1974; Ödman 1997, 7–12, 96–97)



30

Listiga räven (Alleklev & Lindvall, 2000) är en metod för läsinlärning som 
utvecklats i Sverige på Kvarnbyskolan i Rinkeby, en förort i norra Stockholm. 
Metoden bygger på Whole Language-traditionens syn på läsinlärning. Tanken 
bakom Listiga räven är att läsundervisningen skall utgå från det enskilda 
barnets nivå och behov, vara lustfylld samt stimulera barnets naturliga 
nyfikenhet och vilja att läsa. Inga traditionella läsläror används, utan i 
samarbete med biblioteket får eleverna istället arbeta med skönlitteratur och 
facklitteratur av god kvalitet. Läsundervisningen bygger på att läsningen 
närmas på olika sätt. Läraren läser för eleverna, med eleverna och eleverna får 
också läsa själva. 

De elever som i Rinkeby undervisats enligt Listiga rävens principer har, trots 
bristande kunskaper i svenska på grund av sin invandrarbakgrund, efter ett par 
år i skolan presterat till och med bättre resultat i både svenska och matematik 
än helt svenskspråkiga elever33. Enligt dem som arbetat med projektet har 
barnen utvecklat en god läsförmåga och läsförståelse, ett stort ordförråd, en 
enorm läsaptit, ett stort självförtroende, mycket studiemotivation, stimulerade 
skaparkrafter i bild och form, en nyfikenhet och en grund för att ta sig an nya 
utmaningar. I Finland har bland annat Utbildningsstyrelsens pågående projekt 
Språkrum tagit inspiration från Listiga räven (Hyvönen 2003, 15). (Alleklev & 
Lindvall, 2000)

En kvart om dagen är en redan länge använd metod och således ett bekant 
begrepp för de flesta lärare på de lägsta årskurserna. Trots detta är metoden 
fortfarande högst relevant, inte minst med tanke på litteraturens förstärkta 
ställning i läroplansgrunderna. Metoden tar fasta på läsupplevelser av ”riktig 
litteratur” i motsats till anpassade texter i läsläror och arbetsböcker. En kvart 
om dagen utgår från principen att föräldrarna och skolan tillsammans arbetar 
för barnets läsutveckling. Konkret går metoden ut på att föräldrarna eller 
någon annan vuxen hemma läser högt för barnet, lyssnar till barnets läsning 
och dokumenterar läsningen i en läsdagbok minst 15 minuter varje dag. 
I skolan får läraren sedan ta del av läsdagböckerna och diskutera det lästa 
tillsammans med eleverna. Eleverna får också i skolan läsa högt från sin bok för 
någon annan elev eller för läraren. (Grönholm, 2001; Seppänen 2004)

Lässamtal (textsamtal) innebär att barnet tillsammans med en vuxen går in i 
skriftspråkets värld och diskuterar vad en text innehåller. Tidiga former av 
lässamtal är exempelvis då det lilla barnet tillsammans med sin förälder söker 
kopplingar mellan bilderna och texten i en saga. När barnen sedan kommer in 
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i förskoleåldern läser de bland annat skyltar, etiketter och böcker tillsammans 
med förskolepersonalen. Lässamtal handlar inte bara om vad man läser utan 
också om hur man läser. Lässamtalen kan således också innebära samtal om 
olika former av lässtrategier och lästekniker (jfr Jörgensen 2001; Melin & 
Delberger 1996). (Liberg 2003, 220–224)

Bokprat är en metod som använts av bibliotekarier ända sedan början av 
1900-talet för att väcka elevernas lust till läsning. Metoden går ut på att 
bibliotekarien eller läraren presenterar och berättar om olika böcker för att 
väcka elevernas intresse att läsa dem. Metoden är allmänt förekommande för att 
motivera eleverna i skolan till läsning. (Limberg 2003, 62; Norström 1997, 109)

Boksamtal handlar om att eleverna får berätta om böcker de läst. I boksamtalen 
kan läraren hjälpa eleven att fördjupa förståelsen för det lästa. (Norström 
1997, 68–72, 76–77). Enligt en pro gradu undersökning från år 2002 
upplever eleverna att boksamtal är något speciellt eftersom de då får diskutera 
sina läsupplevelser (Back 2002, 82). Chambers (2002, 16–17) motiverar 
boksamtalens betydelse för läsundervisningen genom att fråga sig om läsningen 
verkligen skulle uppfylla sin funktion om vi aldrig skulle samtala om det vi 
läser. Både Utbildningsstyrelsens läroplansgrunder (Lpg 2002, 14–15) och 
Landskapet Ålands läroplan för grundskolan (1996, 27) betonar också vikten av 
att barnen skall få samtala om det de läst. 

Att skriva sig till läsning på dator är en metod som utarbetats i Norge.  Metodens 
upphovsman är forskaren och lärarutbildaren Trageton. Enligt de forsknings-
resultat Trageton erhållit kan barn lära sig läsa bättre och snabbare med 
datorns hjälp än genom de traditionella metoder som hittills använts. Läs- och 
skrivutvecklingen i metoden Att skriva sig till läsning på dator baserar sig på 
att eleverna får ta del av olika former av lekfullt lärande och laborerande med 
bokstäver och ord på datorn, ensamma och tillsammans med sina kamrater. 
Enligt Trageton kan man också med fördel använda gamla avlagda datorer för 
textskapandet och därför skall inte de tekniska förutsättningarna kunna utgöra 
ett hinder för att låta datorn bli en självklar del av läs- och skrivundervis-
ningen. (Andersson 2004; Trageton 2005)

Det fi nns idag ökade krav och förväntningar på en allt mer individualiserad 
undervisning som utgår ifrån den enskilda elevens behov (Heilä-Ylikallio 2003b, 

33 Detta uttalande baserar sig på en undersökning av 6788 elever i årskurs 3 i Stockholm.
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60). För att detta skall kunna förverkligas krävs det att läraren har både metodiska 
och teoretiska kunskaper om läsning. (Frost 2002, 7; Stadler 1998, 51–52). Heilä-
Ylikallio (2003a, 102–103) konstaterar att eftersom innehållet i de nya läroplans-
grunderna kan verka väldigt omfattande och ambitiöst utmanar detta också läraren 
till att våga prioritera. Läraren förväntas alltså själv vara aktiv för att utveckla 
sitt metodiska och teoretiska kunnande för att kunna välja de metoder som bäst 
tillgodoser den enskilda elevens individuella behov i läsundervisningen.

2.2.5 Läromedel och andra material 

Läsläran har i långa tider haft en mycket betydelsefull roll i den finlandssvenska 
läsundervisningen (Hansén 1991, 225-242). Björkman och Isaksson (1997, 
57–59) bekräftade genom sin studie också läslärans viktiga roll i Svenskfinland. 
Enligt dem använder 99 % av lärarna en eller flera läsläror i sin undervisning. 
De vanligaste läslärorna läsåret 1995–1996 var den finlandssvenska serien 
Språkstigen: På väg med Erik och Malin (Zilliacus 1992) och den rikssvenska 
serien Läs med oss: Olas, Elsas och Leos bok (Emilson-Benoit & Sundh 1985). Två 
andra vanliga läsläror var de finlandssvenska böckerna Ettans svenska: Vi läser 
(Granlund m.fl. 1979) och Annas bok (Fagerholm 1994). 

Trageton (2005, 168, 173) konstaterar att läslärans betydelse minskat i och med 
det stora utbud av böcker som dagens barn kommer i kontakt med. Trageton 
anser också på basis av sina forskningsresultat att elevernas egna texter borde stå 
i centrum och att läslärorna därför istället kunde fungera som ett komplement 
i läsundervisningen. Melin och Delberger (1996, 11) menar också att läslärans 
roll har förändrats under årens lopp. Från att ha varit läsundervisningens centrala 
utgångspunkt har den enligt dem blivit mera av ett komplement i läsunder-
visningen. Läslärorna är också allt mer sällan utformade utgående från en enda 
läsinlärningsprincip.

Frost (2002, 27) anser att en gemensam läslära alltför mycket styr undervisningen 
och övningarna och gör att behovet av nyanserade och differentierade läserfaren-
heter inte tillgodoses. Han anser att texterna i läslärorna ofta är för svåra för de 
svagaste eleverna och att de metodiskt inte alltid tillåter de nyanseringar som 
dessa elever skulle ha behov av. För de duktiga eleverna utgör läslärorna enligt 
Frost heller inte tillräckliga utmaningar i relation till deras utvecklingspotential. 
Han anser att läslärorna varit fördelaktiga för läraren endast av den orsaken att de 
gjort det lättare att genomföra en gemensam undervisning. 
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Björkman och Isaksson (1997, 64–65) kartlade i sin undersökning också en hel 
mängd övriga undervisningsmaterial i läsundervisningen, förutom läslärorna. 
Bland dessa kan nämnas självtillverkade texter (av eleven eller läraren), 
barnlitteratur, ordbilder, ordleks- och läsförståelseböcker samt arbetsböcker till 
läsläran. Läsläran är dock ofta ändå huvudmaterialet.

Korkeamäki (2002, 70) är inne på samma kritiska linje som Frost, men 
gällande arbetsböcker, och menar att så kallade ”fylleriuppgifter”34 och 
traditionell skolundervisning idag inte borde inneha en central ställning 
i undervisningen. Åtminstone inte i en undervisning som strävar efter att 
utgå från det som barnet redan kan, i en inlärningsmiljö som är utformad 
på ett sätt som är meningsfull för barnet och som tar barnets intressen i 
beaktande. Apajalahti (2003, 16) har också en liknande syn. Han menar att 
en individualiserad undervisning kräver att man avstår från en lärar- och 
lärobokscentrerad undervisning och istället går in för ett nytänkande som 
innefattar en handledande lärarroll och ett utnyttjande av informations- och 
kommunikations teknologi.

Läromedel i litteratur

Behovet av nya läromedel med litteraturen i fokus har funnits redan länge. 
Söderströms förlag kom till skolstarten hösten 2004 först ut på marknaden 
med ett dylikt undervisningsmaterial. Boken Poetens penna (Heilä-Ylikallio 
& Østern 2004) för årskurs 1 är den första boken i serien Litteraturboken för 
årskurs 1–6. I boken finns flera stora diktare och författare representerade, 
bland annat Johan Ludvig Runeberg, Tove Jansson och William Shakespeare. 
Boken är en vad författarna kallar en kodknäckarbok som genom kvalitativa 
texter vill förmedla ordens glädje och ord att leka med. Författarnas önskan 
är också att boken skall inbjuda till samtal mellan vuxna och barn. (Heilä-
Ylikallio & Østern 2004; Ranninen 2004; Rusk 2004). Denna lärobok fanns 
emellertid inte ännu på marknaden när denna undersökning utfördes. 

De arbetsgrupper som i Svenskfinland utarbetat nya läromedel för under-
visningen i modersmål och litteratur på de första årskurserna har tagit fasta 

34 Med ”fylleriuppgifter” avses här rutinmässiga skriftliga uppgifter som ofta går ut på att skriva in ord, 
 uttryck eller hela meningar på färdiga streck eller i luckor i arbetsblad eller -böcker. 
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på alla genrer som läroplansgrunderna från år 2002 räknar upp: prosa, poesi, 
drama, teater, bild, film digitala texter, medietexter och serier. Utgångspunkten 
för de nyaste läslärorna är således att barnen skall erbjudas litterära kvalitets-
texter istället för tillrättalagda lärobokstexter. Medvetet har också så kallade 
pojkaktiga texter tagits med. (Heilä-Ylikallio 2003a, 103) 

Biblioteket som förmedlare av material för läsundervisningen

De finlandssvenska skolbibliotekens utformning och funktion har år 2002 
kartlagts i undersökningen Bittis. Ur undersökningsrapporten framgår det 
bland annat att variationen vad gäller storlek, resurser och engagemang mellan 
olika skolbibliotek i Svenskfinland är stor och att samarbetet med kommun-
biblioteken borde utvecklas. Vidare framkom det också att boksamlingarna i 
skolbiblioteken övervägande består av skönlitteratur och att projektet En kvart 
om dagen är ett använt, välbeprövat och fungerande läsprojekt på de lägsta 
årskurserna. (Borg-Sunabacka & Söderholm 2003, 100)

Skolbiblioteket har en central roll som förmedlare av läsmaterial och bör 
därför vara en integrerad del av läsundervisningen. Utrymmet där biblioteket 
finns skall helst vara utrustat och organiserat på ett sätt som ger eleverna 
positiva erfarenheter och upplevelser av böcker och läsning. Skolbiblioteket 
skall alltså vara en tilltalande plats där eleverna kan känna sig hemma. 
(Jörgensen 2001, 145–146)

Enligt Limberg (2003, 17, 60–61) är bibliotekens pedagogiska roll gällande 
litteratur och läsutveckling speciellt betydelsefull under de tidiga skolåren då 
eleverna påbörjar och utvecklar sin förmåga att läsa och skriva. Hon hävdar också 
att användningen av traditionella läromedel kan utgöra ett hinder för biblio-
teksanvändningen. Det fi nns emellertid metoder som helt slopat användningen 
av traditionella läsläror och som istället ser biblioteken som ett redskap för 
litteratur- och läsundervisningen. Exempel på sådana metoder är Listiga räven 
(Alleklev & Lindvall, 2000) och LTG-metoden (Leimar 1974; Ödman 1997). 

Olika texter och olika genrer

Faktatexter är ofta väldigt varierande, men kan på samma sätt som en 
spännande berättelse stimulera fantasin. Limberg (2003, 67) hävdar att 
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det i dagens läge ibland existerar en distinktion mellan facklitteratur och 
skönlitteratur i bibliotekens läspedagogiska arbete och hon frågar sig vilka 
konsekvenser detta kan ha för elevernas läsutveckling. I enlighet med 
läroplanens vidgade textbegrepp borde faktatexter och andra former av 
informativa texter vid sidan av skönlitteraturen utgöra en självklar del av 
läsundervisningen (Lpg 2004, 44). Eleverna bör också få lära sig hurdana 
lässtrategier man kan använda sig av när man läser texter från olika genrer. De 
strategier som används vid läsning av berättande texter kan inte automatiskt 
överföras till andra typer av texter. (Jörgensen 2001, 113–114). 

I en pro gradu-undersökning, som jag tidigare refererat till i avsnittet om 
datorn och elektroniska texter, framkom det att barnen i årskurserna 1 och 
2 kommer i kontakt med ett mångfasetterat och variationsrikt utbud av 
texter. Dessa texter kan grovt kategoriseras i fyra olika typer; pedagogiska 
texter (exempelvis läsläror och arbetsböcker), skönlitterära texter (exempelvis 
barnböcker och serietidningar), elektroniska texter och medietexter 
(exempelvis elektroniska undervisningsprogram och tidningar) samt ”penna 
och papper”-texter (texter som barnet själv skapar). Skolmiljön domineras 
dock av pedagogiska, skönlitterära samt egentillverkade texter medan 
hemmiljön ofta kännetecknas av elektroniska texter och medietexter. (Byholm 
2003, 70, 88–97)

2.2.6 Lästräning i skolan och på fritiden

En ovan läsare läser hackigt och långsamt, måste tänka på avkodningen och 
förstår inte alltid det han eller hon läser. En nybörjarläsare behöver därför 
träna upp sin läsfärdighet. Avkodningsfärdigheten kan utvecklas genom träning 
men skall ogärna tränas separat från läsförståelsen. Detta eftersom avsikten 
med läsning är att få veta något. Texter förmedlar ett budskap och av denna 
orsak är det viktigt att acceptera nybörjarläsarens långsamma, hackiga och 
kanske något stapplande läsning. Det är inte ändamålsenligt att uppmuntra till 
snabb och välljudande läsning i ett för tidigt stadium, eftersom det kan inverka 
negativt på utvecklingen av läsförståelsen och därmed på hela läsutvecklingen. 
Nybörjarläsaren bör få koncentrera sig på innehållet i texten han eller hon 
läser utan att det behöver löpa flytande eller låta bra. Det viktiga är att barnet 
får möjlighet att befästa kunskaperna kring läsning: kopplingen mellan fonem 
och grafem, en korrekt sammanläsning samt en förståelse för textens budskap.  
(Stadler 1998, 29, 36)
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Björkman och Isaksson (1997, 66–69) kunde i sin undersökning konstatera 
att det är få lärare som låter lästräningen i klassen framskrida i gemensam 
takt, men en helt individualiserad inlärningstakt är inte heller så vanlig. 
Förutom på Åland där nästan 50 % av lärarna tillämpar detta tillvägagångssätt. 
Det vanligaste är alltså att lärarna kombinerar en gemensam och individuell 
inlärningstakt i lästräningen. Björkman och Isaksson kunde utgående från 
sin undersökning också konstatera att läsläxan är en bärande komponent i 
lästräningen, men att antalet gånger per vecka som läsläxa ges varierar allt från 
en till fem gånger per vecka. 

Barnets läsutveckling och lästräning är självklart inte en angelägenhet enbart 
för skolan, utan också för hemmen. De nya läroplansgrundera förpliktar också 
skolorna tydligare än förut till ett samarbete med hemmen (Apajalahti 2003, 
17). Det är därför viktigt att läraren informerar föräldrarna om hur läsutveck-
lingen stöds i skolan så att skolan och hemmet kan samverka för elevens bästa. 
Läraren skall också informera föräldrarna om de metoder och arbetssätt som 
läs- och skrivinlärningen i skolan bygger på och föräldrarna skall få veta 
vad de kan göra för att i hemmet stöda sitt barn. Föräldrarna bör dessutom 
delges information om hur viktig läsutvecklingen är för exempelvis barnets 
självförtroende (Arnqvist 2000, 146; Taube 1987, 78–83). (Jörgensen 2001, 147; 
Sommardahl 2002, 25; Stadler 1998, 89)

Föräldrarna och hemmets delaktighet i elevernas lästräning och läsutveckling 
kan ske på många olika sätt. Ett enkelt sätt är exempelvis genom att samtala 
med sitt barn, vilket stöder barnets språkutveckling och därmed också 
läsningen. Enligt Sommardahl har samtalsforskaren Adelswärd kommit fram 
till att barn och föräldrar samtalar i genomsnitt tre och en halv minut per dag, 
vilket är för lite. Ett annat sätt som föräldrarna kan stöda sitt barn i hans eller 
hennes lästräning är genom att leka läslekar tillsammans med barnet (Kaye 1996, 
12). Att läsa böcker och att tillsammans samtala om det lästa är också mycket 
betydelsefullt och det spelar inte så stor roll vad man läser, huvudsaken är att 
man läser. (Grosin 2001, 5–6; Norström 1997, 19–23; Sommardahl 2002, 26)

Föräldrarna får också gärna utveckla hemmets bokutbud och besöka 
biblioteket tillsammans med sitt barn (Grosin 2001, 6). I Finland är de 
kommunala bibliotekens tjänster en service som de flesta familjer har tillgång 
till. Enligt PISA 2000 (Välijärvi m.fl. 2003, 17) använder finländska elever 
bibliotekstjänster mer allmänt än jämnåriga elever i andra OECD-länder. De 
finländska elevernas lästräning stöds därmed av ett omfattande biblioteksnät 
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som i allmänhet också har särskilda barnavdelningar. Av eleverna som deltog i 
PISA-undersökningen sade sig 44 % låna böcker från ett skolbibliotek eller ett 
kommunalt bibliotek minst en gång per månad. 

Enligt Björkman och Isaksson (1997, 69–70) uppgav 92 % av lärarna att 
föräldrarna medverkar i elevernas lästräning. Den övriga andelen uppgav att 
det varierar inom klassen. Främst handlar föräldramedverkan i lästräningen om 
läxläsning och om metoden En kvart om dagen. 

2.2.7 Läselandet Finland 35

Läskunnighet anses vara en självklarhet i vårt samhälle idag. Utvecklingen 
av Finlands läsundervisning, liksom också alla de andra Nordiska ländernas 
läsundervisning, kan därför sett ur dagens synvinkel anses ha varit ytterst 
framgångsrik. (Laine 2002, 12–13). Sedan 197036 har omfattande interna-
tionella läsundersökningar gjorts, de senaste är PISA 2000 och PISA 2003. I 
samtliga undersökningar har Finland erhållit de bästa resultaten i läskunnighet, 
ensamt eller tillsammans med några andra länder. Av denna orsak kan man säga 
att Finland gällande läsning innehar något av en särställning. (Skolverket 2003, 
30–31).

Ute i världen har man frågat sig vad Finlands goda läskunnighetsresultat 
egentligen beror på. Ända sedan Finlands toppresultat i IEA-undersökningen 
1991 har man därför genom forskning försökt förklara de goda resultaten med 
allt från den läsande finska kulturen till bokbestånden och antalet dagstidningar 
i hemmen samt antalet utlåningar på kommunbiblioteken. (Heilä-Ylikallio 
2003b, 56). Av samma orsak har också den finländska läsundervisningens  
upplägg och organisation varit föremål för intresse och analys (se t.ex. Elley 
2001, 232–236; Trageton 2005, 54). 

Antalet barn som kan läsa redan när de börjar skolan ökar ständigt, vilket är en 
naturlig följd av att de redan från mycket tidig ålder kommer i kontakt med 
olika typer av texter i sin vardag (Oker-Blom, 2003, 36). Lerkkanens studie 
(2003, 55) bland finskspråkiga elever i Finland visade att 27 % av eleverna 

35 Begreppet härrör sig från dansk debatt kring resultaten av IEA- och PISA-undersökningarna.
36 År 1970 och år 1991 av IEA - The International Association for the Evaluation of Education Achivement 
 (Skolverket 2003).



38

läser flytande vid skolstarten, 34 % läser enstaka ord och att 39 % inte alls är 
läskunniga. Enligt Björkman och Isaksson (1997, 52) uppgav lärarna läsåret 
1995–1996 att 25 % av eleverna37 var läskunniga vid skolstarten och vid 
slutet av läsåret var motsvarande andel 97 %. Det bör dock uppmärksammas 
att Björkman och Isaksson i sin undersökning likställt läskunnighet med 
förmågan att kunna avkoda en text. Deras definition av läskunnighet hade 
alltså inga krav på läsförståelse. 

I PISA 2000 placerade sig Finland på första plats vad gäller läskunnighet. 
Detta gällde emellertid endast de finskspråkiga skolorna. Åtta Finlandssvenska 
skolor deltog, men dessa presterade ett märkbart sämre resultat än de 
finskspråkiga skolorna, men ändå klart över genomsnittsnivå. Resultatet 
var något överraskande eftersom eleverna i Svenskfinland och i det finska 
Finland i IEA: s läskunnighetsundersökning 1991 nästan var på samma nivå. 
Det bör dock beaktas att resultaten inte kan anses vara fullständigt tillförlit-
liga eftersom antalet finlandssvenska skolor som deltog i undersökningen var 
så pass lågt. (Välijärvi m.fl. 2003, 5). Heilä-Ylikallio (2003a, 93) summerar 
resultaten av PISA 2000 genom att konstatera att ungdomarna i Finland är 
duktiga läsare, men att den tolkande och reflektiva läsförmågan ännu kunde 
utvecklas. 

Lerkkanen (2003, 57–59) har kartlagt tre olika nivåer av läsfärdighet i 
läsutvecklingen under årskurs 1 och 2: kompetenta läsare (de som läser flytande 
och förstår vad de läser), tekniska läsare (de som läser lika flytande som de 
kompetenta läsarna, men som har problem med läsförståelsen) och svaga läsare 
(de som har problem med den grundläggande läsfärdigheten och samma 
förståelsesvårigheter som de tekniska läsarna). Lerkkanen kunde konstatera 
att den individuella läsutvecklingen sker i mycket varierande takt och att en 
elev som i årskurs 1 är en svag läsare mycket väl under årskurs 2 ännu kan 
komma fatt sina duktigare kamrater. Detta förutsätter dock en balanserad 
och mångsidig läs- och skrivundervisning som också inbegriper träning av 
läsförståelsen. 

PISA 2003 innebar återigen en ny framgång för den finländska 
grundläggande utbildningen och denna gång var de finlandssvenska skolorna 
bättre representerade än i PISA 2000. Därför kan de finlandssvenska 
resultaten denna gång anses vara internationellt jämförbara38. Inom alla de 
undersökta ämnesområdena39 placerade sig Svenskfinland nästintill topp-
nationerna och gällande läsförståelse var det endast det finskspråkiga Finland 
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37 Det totala antalet elever som Björkman och Isaksson (1997) kartlade i sin undersökning uppgick till 
 2677 elever.
38 I undersökningen deltog samtliga finlandssvenska skolor (50 stycken) med 15-åriga elever (1 207 stycken) 
 och 147 finskspråkiga skolor (4 589 elever) (Utbildningsstyrelsen 2005; Pedagogiska forskningsinstitutet, 
 Jyväskylä universitet 2004).
39 Läskunnighet, matematik och naturvetenskap.

som hade bättre resultat än Svenskfinland. Skillnaderna mellan olika regioner 
och skolor var obetydliga och detta bekräftade att vi i Finland har världens 
enhetligaste grundutbildningssystem. (Pedagogiska forskningsinstitutet, 
Jyväskylä universitet, 2004)

2.3 SAMMANFATTNING

Läsinlärningens grundläggande teorier kan indelas i två huvudgrupper: Whole 
Language-traditionen som också kallas en analytisk princip och phonics-
traditionen som också kallas en syntetisk princip. Dessa två traditioner utgör 
grunden för läsundervisningen och representerar således också olika metoder 
och tillvägagångssätt i läsundervisningen.

I Whole Language-traditionen är helhetssynen starkt framträdande. Läsning 
uppfattas som en naturlig, språklig process som har sin grund i arbete med 
meningsfulla texter utan ett specialanpassat språk för nybörjare och i elevens 
egen textproduktion. Barnet förväntas själv ”knäcka koden” genom exempelvis 
upprepade läsupplevelser i sin favoritbok. Whole Language-traditionen har ett 
analytiskt synsätt som innebär att läsinlärningsprocessen går från helheten till 
de enskilda delarna (Melin & Delberger 1996). (Frost 2002; Hyvönen 2003; 
Pressley 2002)

Phonics-traditionen anser att läsning är en tolkning av det alfabetiska systemet 
och att lära sig läsa innebär att man lär sig skriftspråkets principer. Till läs-
inlärningen används anpassade texter. En automatiserad koppling mellan 
grafem och fonem anses vara det centrala. Phonics-traditionen har ett 
syntetiskt synsätt vilket innebär att läsinlärningen utgår från de mindre 
delarna vilka sedan byggs upp till större helheter. (Frost 2002)

Flera forskare (Hagtvet 2004; Frost 2002; Heilä-Ylikallio 2002; Østern 1998) 
anser dock att dessa två grundläggande teoritraditioner snarare borde ses som 
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ett komplement till varandra än som två alternativa tillvägagångssätt. Orsaken 
är att de anser att det är omöjligt att tillgodose varje enskild elev genom att 
enbart förlita sig på endera av de två huvudinriktningarna. Det är nästan så 
att man kunde tala om en tredje grundläggande teoritradition, den så kallade 
blandmetoden (Sarmavuori 2003). 

Läsutvecklingen börjar redan i ett mycket tidigt skede av barnets liv genom 
att barnet får möjlighet att upptäcka och utforska vad läsning och skrivning 
innebär (Heilä-Ylikallio 1997; Liberg 2003; Söderbergh 1997). Upprepade 
misslyckade försök att koppla läsutvecklingen till ett begränsat antal specifika 
faktorer har bidragit till att läsutvecklingen konstaterats bero på mängd 
samverkande faktorer (Välijärvi m.fl. 2003). Bland dessa kunde exempelvis 
nämnas den språkliga medvetenhetens alla delområden (se t.ex. Arnqvist 2000), 
samspelet mellan olika sinnesintryck (se t.ex. Jörgensen 2001), vuxenstöd och 
samtal (se t.ex. Liberg 2003) samt miljön (se t.ex. Skolverket 2000).

Läsutvecklingen genomgår olika stadier som handlar om att läsfärdigheten 
stegvis automatiseras samtidigt som läshastigheten och läsförståelsen utvecklas 
(Høien & Lundberg 2002). Beroende på lärarens val av metoder och principer 
i undervisningen börjar eleven också använda olika lässtrategier. Läraren skall 
därför också genomgående hjälpa eleven att utveckla funktionella lässtrategier 
för olika typer av texter och situationer. (Jörgensen 2001; Melin & Delberger 
1996)

Eftersom läsutvecklingen startar långt innan barnet börjar skolan har också 
förskolan en betydelsefull roll i barnens utveckling mot att bli läs- och 
skrivkunniga individer. Förskolan skall inte lära barnen läsa och skriva 
(Lpg 2000) men på olika sätt ge dem förutsättningarna för en bra skolstart 
(Sommardahl 2002). Därför borde också förskolan och den grundläggande 
utbildningen samarbeta för att utforma gemensamma enhetliga tillvägagångs-
sätt och mål (Lpg 2000; Lpg 2002). Tyvärr har detta samarbete emellertid ännu 
inte utvecklats i önskvärd utsträckning (Nisonen 2002).

De nya läroplansgrunderna för årskurserna 1–2 kunde tas i bruk från och 
med 1.8.2002 och skulle tas i bruk senast 1.8.2003. I läroplansgrunderna är 
helhetssynen på barnets språkutveckling utgångspunkten för ämnet modersmål 
och litteratur. Läsundervisningen skall utgå från elevens individuella förutsätt-
ningar, utvecklingsnivå och behov. Målet med läsundervisningen är att eleven 
skall upptäcka idén med att läsa och skriva, lära sig grundläggande lästekniker, 
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lära sig iaktta sin egen läsning, få bekanta sig med lässtrategier och få utveckla 
sin läsförståelse. Eleven förväntas få lyssna till högläsning och få hjälp att hitta 
intressant läsning som motsvarar den individuella läsfärdighetsnivån. Eleven skall 
också få samtala om sina läserfarenheter och dagligen få läsa och uppleva läslust. 
(Lpg 2002)

I de nya läroplansgrunderna har informationsteknologin fått en förstärkt ställning 
(Apajalahti 2003). Det står bland annat att eleverna skall få använda datorer och 
annan medieteknik och genom dessa utveckla sina läs-, skriv- och kommunika-
tionsfärdigheter. Eleverna förväntas också kunna analysera och diskutera digitala 
och elektroniska texter för att utveckla sin läsförståelse. (Lpg 2002)

Det vanligaste är enligt Björkman och Isaksson (1997) att lärarna kombinerar 
syntetiska och analytiska principer i sin läsundervisning. Endast en knapp 
femtedel av lärarna i Svenskfinland utformar sin läsundervisning utgående 
från en renodlad syntetisk princip och 2 % från en renodlad analytisk princip.  
Björkman och Isaksson konstaterade också att lärarnas metodval inte har något 
samband med antalet läskunniga elever i slutet av årskurs 1 och att ingen metod 
således kan påstås vara bättre än någon annan. På basis av sin undersökning drog 
de också slutsatsen att vägarna till en god läsfärdighet hos eleverna är många 
och att läraren utgående från sig själv väljer metoder, material och tillvägagångs-
sätt i läsundervisningen. 

Det finns idag ökade krav och förväntningar på en allt mer individualiserad 
undervisning som utgår från den enskilda elevens behov (Heilä-Ylikallio 
2003b). Därför krävs det att läraren har både metodiska och teoretiska 
kunskaper om läsning. (Frost 2002; Stadler 1998). Läraren förväntas således själv 
vara aktiv och utveckla sina metodiska och teoretiska kunskaper för att kunna 
välja de metoder som bäst tillgodoser den enskilda elevens individuella behov i 
läsundervisningen.

Läsläran har i långa tider haft en mycket betydelsefull roll i den finlandssvenska 
läsundervisningen (Hansén 1991). Björkman och Isaksson (1997) bekräftade 
genom sin studie också läslärans viktiga roll i Svenskfinland. Enligt dem 
använder 99 % av lärarna en eller flera läsläror i sin undervisning. Läslärans 
roll har dock förändrats under årens lopp. Från att ha varit läsundervisningens 
centrala utgångspunkt har den blivit mera av ett komplement i läsundervis-
ningen. Läslärorna är också allt mer sällan utformade utgående från en enda 
läsinlärningsprincip. (Melin & Delberger 1996).
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Björkman och Isaksson (1997) kartlade i sin undersökning också en hel mängd 
övriga undervisningsmaterial i läsundervisningen, förutom läslärorna. Bland 
dessa kan nämnas självtillverkade texter (av eleven eller läraren), barnlitteratur, 
ordbilder, ordleks- och läsförståelseböcker samt arbetsböcker till läsläran. 
Läsläran är dock ofta ändå huvudmaterialet.

Skolbiblioteket och de kommunala biblioteken har en central roll som 
förmedlare av läsmaterial (Jörgensen 2001). I enlighet med läroplanens 
vidgade textbegrepp borde skönlitteratur samt faktatexter och andra former av 
informativa texter utgöra en självklar del av läsundervisningen (Lpg 2004).

En ovan läsare läser hackigt och långsamt, måste tänka på avkodningen och 
förstår inte alltid det han eller hon läser. En nybörjarläsare behöver därför 
få träna upp sin läsfärdighet. (Stadler 1998). Det vanligaste är att lärarna 
i Svenskfinland kombinerar en gemensam och individuell inlärningstakt 
i lästräningen. Läsläxan är också en bärande komponent i lästräningen. 
(Björkman & Isaksson 1997).

Föräldrarna och hemmets delaktighet i elevernas lästräning och läsutveckling 
kan ske på många olika sätt. Föräldrarna kan exempelvis leka läslekar (Kaye 
1996), besöka biblioteket eller läsa böcker tillsammans med barnet (Grosin 
2001; Norström 1997; Sommardahl 2002). Enligt Björkman och Isaksson 
(1997) uppger 92 % av lärarna att föräldrarna medverkar i elevernas lästräning. 
Främst handlar föräldramedverkan i lästräningen om läxläsning och metoden 
En kvart om dagen. 

Finland innehar något av en särställning gällande läskunnighet. Sedan 1970 
har omfattande internationella läsundersökningar gjorts, de senaste är PISA 
2000 och PISA 2003. I samtliga undersökningar har Finland erhållit de bästa 
resultaten, ensamt eller tillsammans med några andra länder. (Skolverket 2003). 
Läsåret 1995–1996 var 25 % av eleverna läskunniga vid skolstarten och vid 
slutet av läsåret var motsvarande andel 97 % (Björkman & Isaksson 1997). 
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Följande kapitel inleds med en presentation av undersökningens forskningsfrågor 
(avsnitt 3.1). Frågeställningarna utgår från undersökningens övergripande 
syfte som presenterades i avsnitt 1.2 samt den teoretiska bakgrunden som jag 
redogjorde för i föregående kapitel. Genom forskningsfrågorna vill jag verbalisera 
och precisera vad jag har för avsikt att undersöka. I kapitlets övriga avsnitt 
besvarar jag sedan frågan hur jag metodiskt tänker gå tillväga för att uppfylla 
syftet och besvara dessa forskningsfrågor. Därför kommer jag därefter att beskriva 
och motivera valet av undersökningsmetod samt förklara hur undersökningen 
utformats (avsnitt 3.2). Därpå följer en presentation av undersökningsgruppen 
och en beskrivning av hur undersökningen genomförts (avsnitt 3.3). I det sista 
avsnittet (avsnitt 3.4) presenteras de metoder som använts för bearbetning av data-
materialet samt de analysstrategier som använts för sammanställning av resultaten. 

3.1 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR

Undersökningens övergripande syfte är att göra en allmän kartläggning av läs-
undervisningen i Svenskfi nland läsåret 2003–2004. Undersökningen är en fristående 
uppföljning av Björkmans och Isakssons undersökning av läsundervisningen i 
årskurs 1 från år 1997. De delområden som undersökningen koncentrerar sig på 
utgår därför från de resultat som Björkman och Isaksson erhöll läsåret 1995–1996. 
Delområdena gäller sätt att organisera och lägga upp läsundervisningen och lästräningen, 
läsinlärningsmetoder, läsinlärningsmaterial samt läsfärdigheten i början respektive i slutet 
av läsåret. Förutom dessa delområden tillkommer också de omstruktureringar som 
berört läsundervisningen de senaste åren och de eventuella förändringar som därmed 
skett i läsundervisningen. Utgående från dessa delområden och den teoretiska 
bakgrunden har följande forskningsfrågor utformats.

Metod 

3 
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Forskningsfråga 1:
Hur ser läsundervisningen i Svenskfinland ut läsåret 2003–2004?
• Vilka är utgångspunkterna för läsundervisningens upplägg och organisation?
• Vilka läsinlärningsmetoder används?
• Vilka läsinlärningsmaterial används?
• Hur är lästräningen upplagd och organiserad?
• På vilken nivå är läsfärdigheten hos eleverna i årskurs 1 i början respektive i slutet av läsåret?

Förutom det huvudsakliga syftet har denna undersökning även ett sekundärt 
syfte, nämligen att i jämförelse med undersökningen av Björkman och Isaksson 
(1997) utreda huruvida det har skett några förändringar i läsundervisningen 
sedan läsåret 1995–1996 och vilka dessa förändringar i så fall är. Utgående 
från detta sekundära syfte och den senaste forskningen inom ämnesområdet 
tillkommer sedan forskningsfråga 2. 

Forskningsfråga 2:
Hur har läsundervisningen i Svenskfinland förändrats sedan läsåret 1995–1996?

3.2 FRÅGEFORMULÄR SOM UNDERSÖKNINGSMETOD

Syftet styr valet av undersökningsmetod (Dahmström 2000, 16; Trost 2001, 14). 
Denna undersöknings syfte är att kartlägga läsundervisningen i årskurs 1 
i Svenskfinland och i jämförelse med en tidigare kartläggning utreda hur läs-
undervisningen eventuellt har förändrats. Undersökningen strävar således efter 
att beskriva läsundervisningens utformning och utreda eventuella skillnader. 
Dessa är typiska syftesformuleringar för statistiska undersökningar och under-
sökningar av denna typ utförs vanligen i praktiken genom postenkäter eller 
intervjuer (Dahmström 2000, 16-17).

Den tidigare undersökningen läsåret 1995–1996 av Björkman och Isaksson 
utfördes i form av en postenkätundersökning riktad till samtliga lärare som 
det aktuella läsåret undervisade i årskurs 1 i Svenskfinland. Enkätfrågorna 
var utformade med både fasta och öppna svarsalternativ. Undersökningen var 
således huvudsakligen av kvantitativ natur men hade också kvalitativa inslag. 

Utgående från syftet för denna undersökning är valet av en kvantitativ metod 
motiverad eftersom avsikten är att göra en allmän, uppföljande kartläggning 
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med betoning på frekvenser och förekomsten av olika variabler (Trost 2001, 
22–23). Syftet med undersökningen är inte att få en djupare förståelse för hur 
eller varför läsundervisningen är utformad på ett visst sätt, vilket skulle kräva 
någon form av kvalitativ forskningsmetod.

Mot denna bakgrund och med målet att få ett generaliserbart resultat ansåg jag 
det vara ändamålsenligt att också för denna undersökning utföra datainsamlingen 
med hjälp av en postenkät. Frågorna i enkäten har i mån av möjlighet utformats 
med fasta svarsalternativ, men öppna frågor finns också med (Dahmström 2000, 
103). Forskningsansatsen för denna undersökning är kvantitativ men har också 
kompletterande kvalitativa inslag med syftet att illustrera, exemplifiera eller 
tydliggöra de kvantitativa resultaten40. Jag valde också att i likhet med Björkman 
och Isaksson utföra undersökningen som en totalundersökning. Därmed fanns 
det inte heller något behov av att utforma någon form av urvalskriterier 
(Cohen, Manion & Morrison 2000, 93; Trost 2001, 28).

Svarsfrekvensen och därmed undersökningens tillförlitlighet beror till stora 
delar på undersökningsinstrumentets utformning (Bell 1995, 73; Dahmström 
2000, 106). Därför kommer jag nu att beskriva hur jag gått till väga vid 
utformningen av enkäten 

Frågeformulärets utformning

Eftersom undersökningen till karaktären är en uppföljning av en tidigare 
genomförd undersökning var utgångspunkten i sammanställningen av fråge-
formuläret den enkät som utformats av Björkman och Isaksson samt deras 
resultat. Frågorna som utformades utgående från undersökningen syfte och 
forskningsfrågor sammanställdes till ett fyra sidor långt frågeformulär (Bilaga 
C) med 19 frågor fördelade på fem övergripande delområden: 1) bakgrund 
- om läraren och klassen, 2) allmänt om läsundervisningen, 3) läsinlärningsmetod, 4) 
material i läsundervisningen samt 5) lästräning. 

Frågeformuläret inleddes med frågor som berörde bakgrundsvariabler 
om läraren och klassen och var i övrigt uppdelad i de ovan uppräknade 
delområdena. De olika delområdena och frågorna var också rubricerade på 
motsvarande sätt. (Dahmström 2000, 106–107) 

Flera av enkätfrågorna41 är de samma som i Björkmans och Isakssons 
undersökning men har i mån av möjlighet omformats till att ha fasta svars-
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40 Enligt Trost (2001, 19–21) är det ytterst sällan som det inom beteende- och samhällsvetenskaperna görs 
 undersökningar av renodlat kvantitativ natur. De allra flesta undersökningar är en blandform av kvantitativ 
 och kvalitativ metod eftersom verkligheten är alldeles för komplicerad för att för att alla studier skulle 
 kunna klassificeras som antingen kvantitativa eller kvalitativa. Enligt Holme och Solvang (1997, 85) är 
 det många gånger t.o.m. mest fördelaktigt att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder.
41 Enkätfrågorna som detta berör är 1a–d, delar av fråga 1e, 3a–b, 4a–b och 5a–c
42 Enkätfrågorna 1c, 3b och 4b.

alternativ istället för öppna som Björkman och Isaksson hade. Alternativen 
har utformats utgående från de resultat som Björkman och Isaksson erhöll. 
Användningen av fasta svarsalternativ är motiverad eftersom det förenklar 
respondentens ifyllande av enkäten, minskar risken för att svaren faller utanför 
undersökningens ramar, ökar undersökningens grad av standardisering och 
förenklar dessutom också analysarbetet (Dahmström 2000, 103; Trost 2001, 
57–59). 

De fasta svarsalternativen har ändå i flera frågor kompletterats med ett 
ytterligare alternativ av typen ”Annat/andra sätt” eller ”Övriga”. Avsikten 
med detta är att täcka alla svar som eventuellt inte passar in på de färdiga 
svarsalternativen (Dahmström 2000, 105). De kvalitativa inslagen i enkäten 
är främst kompletterande frågor till de fasta svarsalternativen och är av typen 
vilken/vilka, hur eller vad, men tre av frågorna är också helt öppna42.

Delar av Björkmans och Isakssons frågeformulär, som de upptäckt att var 
bristfälliga eller direkt felaktiga, har jag omformulerat eller helt valt att 
utelämna. En upprepning av redan konstaterade brister är inte motiverat, även 
om dessa förändringar inskränker möjligheterna till jämförande analyser. 

De enkätfrågor som är nya och inte återfinns i den tidigare undersökningen 
från läsåret 1995–1996 grundar sig i aktuell forskning och i de omstrukture-
ringar som skett gällande läsundervisningen de senaste åren. Frågorna berör 
främst förskoleundervisningen och innehållet i de nya läroplansgrunderna. 

I enkäten har ordet läskunnighet definierats eftersom Björkman och Isaksson 
konstaterade att lärarna i deras undersökning kunnat tolka begreppet olika. 
Björkman och Isaksson avsåg med läskunnighet att eleven knäckt den alfabetiska 
koden. I denna undersökning har läskunnigheten däremot fått en något snävare 
definition som lyder att eleven förstår och i stora drag kan återberätta vad han 
eller hon läst. I en skild punkt i enkäten har det därutöver också frågats efter 
antalet elever som kan avkoda en text men inte förstår vad de läser.
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Det är önskvärt att man testar sitt datainsamlingsinstrument och sin data-
insamlingsmetod innan den egentliga undersökningen inleds (Bell 1995, 
83; Dahmström 2000, 113). Därför utförde jag en pilotundersökning i liten 
skala innan enkätens slutliga utformning fastställdes. Enkäten och följebrevet 
tilldelades alla lärare som undervisar i årskurs 1 vid Vasa övningsskola (sex 
personer). Enligt Nyberg (1999, 84) är två till tio personer som motsvarar 
dem som slutligen skall besvara enkäten tillräckligt för en pilotundersökning. 
Lärarna som deltog i pilotundersökningen var också en del av den totala 
population av lärare i årskurs 1 i Svenskfinland som undersökningen skulle 
komma att riktas till, och således uppfylldes också kravet om att en pilotunder-
sökning helst skall riktas till respondenter från det verkliga undersöknings-
samplet (Bell 1995, 83; Dahmström 2000, 113). De synpunkter och 
kommentarer som lärarna i pilotundersökningen framförde resulterade i några 
ytterligare finjusteringar, varefter den slutliga versionen av enkäten fastställdes. 

Det är viktigt att de formella tillstånden för undersökningen är i sin 
ordning innan undersökningen inleds (Bell 1995, 88). Ett godkännande av 
undersökningens utformning och upplägg erhölls i början av april 2004 från 
Utbildningsstyrelsen och skolbyrån vid Ålands landskapsstyrelse.

3.3  UNDERSÖKNINGSGRUPP OCH GENOMFÖRANDET 
AV UNDERSÖKNINGEN

En viktig del av forskningsarbetet är att motivera de personer som skall utgöra 
respondenter för undersökningen (Bell 1995, 86; Holme & Solvang 1997, 173). 
För att förbereda lärarna och väcka ett intresse för undersökningen kontaktade 
jag därför Carl-Erik Rusk, chefredaktör på tidningen Läraren, som i samråd 
med mig utformade en notis (Bilaga A) gällande den kommande undersök-
ningen. Notisen fanns med i Läraren43 ett par veckor innan enkäten utsändes. I 
notisen beskrevs kort undersökningens bakgrund och syfte samt tidpunkt44 då 
enkäten skulle skickas ut till alla skolor. Enligt Trost (2001, 48–49) är det bra 
om man på något sätt på förhand kan informera respondenterna om undersök-
ningen man har för avsikt att göra. Att en undersökning exempelvis nämnts i 
något medium kan utgöra en viktig detalj för respondenternas motivation att 
besvara enkäten. 

Målsättningen att utföra en totalundersökning blev möjlig tack vare 
ekonomiskt stöd av Utbildningsstyrelsen, som bistod med portokostnaderna 
för både de utsända enkäterna och det bifogade svarskuvertet med betalt porto. 
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Enkäten skickades sedan ut till samtliga lågstadieskolor i Svenskfinland. Det 
totala antalet utskickade enkäter blev utgående från Utbildningsstyrelsens 
adressuppgifter 282 stycken. Breven var adresserade ”Till klassläraren i åk 1”. 

I följebrevet (Bilaga B) som bifogades enkäten ombads mottagaren vänligen 
kopiera brevet och enkäten för ifyllning ifall det på skolan finns flera lärare 
som undervisar i årskurs 1. Detta val av tillvägagångssätt var en följd av att det 
visade sig vara mycket svårt att få tag på information gällande antalet parallell-
klasser på de enskilda skolorna45. 

Björkman och Isaksson skickade ut sina enkäter den 6 maj och fick då en 
svarsprocent på 52,5 %. De var inte nöjda med denna svarsprocent som 
de ansåg vara låg och de drog slutsatsen att den låga svarsprocenten med 
största sannolikhet berodde på att läsåret började gå mot sitt slut. Björkman 
och Isaksson skickade därför ut nya enkäter i två repriser till dem som 
inte svarat, en gång i slutet av maj och en gång därpå följande höst. Deras 
slutliga svarsprocent kom därefter att bli 75,8 % av de utsända enkäterna från 
76,3 % av skolorna. Antalet elever som Björkman och Isaksson genom sin 
undersökning kunde kartlägga uppgick till 2677 stycken.

Med Björkmans och Isakssons erfarenhet som utgångspunkt tidigarelades 
denna undersökning med några veckor. Enkäterna utsändes 20.4.2004 och 
i det bifogade följebrevet ombads lärarna returnera enkäten gärna senast 
14.5.2004. Enligt Bell (1995, 85) är det viktigt att ange ett datum för när 
enkäten förväntas vara besvarad, eftersom respondenten annars lätt tenderar att 
lägga ifrån sig enkäten för att fylla i den senare, vilket sällan blir fallet. 

Enkäterna skickades ut till 282 skolor. Svaren erhölls mellan tiden 26.4. – 
21.6.2004 och uppgick till 188 stycken, från totalt 180 skolor. Tre av skolorna 
meddelade på detta sätt att de inte längre verkar, varvid dessa borträknades från 
antalet användbara svar. Två av skolorna returnerade enkäten och meddelade 
att de aldrig haft elever i årskurs 1, varvid också de borträknades. Antalet 

43 Nummer nio som utkom 1.4.2004.
44 Enkäterna skickades ut i början av vecka 17, nästsista veckan i april 2004. 
45 Jag kontaktade både Utbildningsstyrelsen, länsstyrelserna och Statistikcentralen, men ingen av dessa 
 instanser hade någon sådan information. Enda möjligheten att få reda på detta skulle antagligen ha varit 
 att kontakta alla de enskilda kommuner (72 stycken) där de svenskspråkiga lågstadieskolorna verkar, 
 vilket jag dock bedömde vara ett för detta arbete orimligt stort projekt både kostnadsmässigt och 
 tidsmässigt i relation till nyttan. Björkman och Isaksson kontaktade vissa större kommuners och orters 
 skolkanslier varvid deras antal utsända enkäter blev 318 stycken i relation till 279 skolor.
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skolor som kunde delta i undersökningen uppgick därmed till 277, vilket är 
två färre än antalet skolor i Björkmans och Isakssons undersökning från läsåret 
1995–1996. Av dessa skolor erhölls svar från 175 stycken. Svarsprocenten 
med de skolor som aldrig haft elever i årskurs 1 samt de nedlagda skolorna 
borträknade från det ursprungliga antalet utsända enkäter blev 63,2 %. Enligt 
Trost (2001, 118) kan man i en enkätundersökning räkna med en svarsprocent 
på 50–75 %, vilket således uppfylldes i denna undersökning.

Endast sju skolor hade följt uppmaningen att kopiera enkäten till lärare på 
eventuella parallellklasser. En skola returnerade tre enkäter och sex skolor 
returnerade två enkäter. Tre skolor returnerade en icke ifylld enkät på grund 
av att de detta läsår inte haft några elever i årskurs 1, även om de i normala fall 
har det. Fyra andra skolor returnerade också tomma enkäter eftersom läraren 
var obehörig eller av annan orsak ansågs olämplig att besvara enkäten, till 
exempel en tillfällig vikarie. Av de totalt 188 returnerade enkäterna kunde 176 
kategoriseras till användbara svar och antalet elever i årskurs 1 som undersök-
ningen därigenom kunde kartlägga uppgick till 1854 stycken. 

Enkätundersökningen utfördes utan någon form av märkning av enkäterna 
och med ett löfte till respondenterna om att de förblir fullständigt anonyma. 
Detta val gjordes med hopp om att erhålla så ärliga och uppriktiga svar som 
möjligt, eftersom det är viktigt att i minsta möjliga mån utsätta respondenten 
för risken att den personliga integriteten blir hotad eller röjd (Bell 1995, 85; 
Holme & Solvang 1997, 174; Trost 2001, 52). Ifall svarsprocenten skulle ha 
visat sig vara för låg skulle jag slumpmässigt ha skickat ut påminnelser och nya 
enkäter (Bell 1995, 85–86; Dahmström 2000, 63). Det blev dock inget behov 
av detta eftersom svarsprocenten var tillfredsställande (63,2 %). 

3.4 BEARBETNING OCH ANALYS AV DATA

De ifyllda och returnerade frågeformulären (Bilaga C) har analyserats 
kvantitativt46 med kompletterande kvalitativa inslag med avsikt att illustrera, 
exemplifiera eller tydliggöra specifika svarskategorier. De kvalitativa inslagen 
berör de öppna frågorna och de kompletterande öppna svarsalternativen i 
frågorna med i övrigt fasta svarsalternativ. Dessa frågor har på grund av sin 
karaktär analyserats kvalitativt.

Det empiriska datamaterialet gällande läsundervisningen läsåret 2003–2004 har 
främst analyserats och redovisats genom deskriptiv statistik i form av absoluta 
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värden (N) och relativa och kumulativa frekvensfördelningar i procent. 
Resultaten har visualiserats genom tabellframställningar och grafiska fram-
ställningar, vilka är bra för att illustrera skillnaden mellan olika fördelningar. 
I min undersökning berör detta jämförelsen mellan den här och den tidigare 
kartläggningen av läsundervisningen. (Befring 1992, 98–116). För att 
ytterligare förklara resultaten har dessutom ett antal sambandsanalyser gjorts. 
Sambandsanalyser har inte systematiskt gjorts för alla variabler eftersom under-
sökningens syfte är att kartlägga och påvisa förekomsten av olika variabler, inte 
att söka eventuella samband dem emellan. 

Den kvantitativa och statistiska bearbetningen av resultaten har utförts med 
hjälp av statistikprogrammet SPSS för Windows (version 12.0.1) och kalkyl-
programmet Microsoft Office Excel 2003. Programmen har använts både 
för statistisk beräkning och grafisk framställning av de olika variablerna. De 
enskilda enkäterna och de olika svarsalternativen tilldelades olika kodnummer 
som sedan utgjorde grund för den statistiska resultatredovisningen (Cohen, 
Manion & Morrison 2000, 265). 

De öppna frågorna och de kompletterande öppna svarsalternativen har 
analyserats kvalitativt och därigenom grupperats i olika underkategorier 
(Dahmström 2000, 122). Exakta svarsfrekvenser för de olika kategorierna har 
dock inte angetts i resultatredovisningen. I enlighet med det i avsnittets början 
angivna syftet har kategorierna enbart utgjort grund för en beskrivning av de 
tendenser som kunnat påvisas.

De enstaka enkätsvar som av någon orsak lämnats obesvarade47 har 
genomgående utelämnats i resultatredovisningen. Undantag i detta förfarande 
utgör frågan gällande lässtrategier (enkätfråga 2c, Bilaga C), som flera lärare 
valt att lämna obesvarad. Gällande denna fråga har ett tomt svar också tolkats 
som ett resultat, eftersom flera av lärarna, trots utelämnat svar, kommenterat 
frågan. De exakta svarsfrekvenserna och de utelämnade svaren på de 
kvantitativt analyserade frågorna finns att utläsa i Bilaga D. 

Undersökningens tillförlitlighet och begränsningar i relation till valet 
av metod och undersökningsgrupp, utformningen av undersökningen, 
bearbetningen av det empiriska datamaterialet samt undersökningsresultaten 
diskuteras i avhandlingens femte och sista kapitel.

46 Gäller enkätfrågorna med fasta svarsalternativ.
47 Icke användbara svar.
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Läsundervisningen i Svensk-
finland läsåret 2003–2004 
Hur ser läsundervisningen i Svenskfinland ut i början av det nya årtusendet? 
I detta kapitel har jag för avsikt att besvara denna fråga. Innehållet i kapitlet 
baserar sig på de 176 enkätsvar jag erhöll då jag i slutet av april år 2004 sände 
ut en enkät (Bilaga B) till samtliga lärare som läsåret 2003–2004 undervisade 
i årskurs 1 i Svenskfinland. Antalet elever i årskurs 1 som undersökningen på 
detta sätt kunde kartlägga uppgick till 1854 stycken.

Beskrivningen av läsundervisningen inleds med bakgrundsfakta om läraren 
och klassen samt de allmänna dragen i läsundervisningen. Därefter presenteras 
de metoder, material och olika former av lästräning som lärarna använder. 
Kapitlet avslutas med en beskrivning av läskunnigheten i början respektive i 
slutet av läsåret. Genomgående kommer resultaten också i mån av möjlighet 
att relateras till och jämföras med Björkmans och Isakssons resultat från läsåret 
1995–1996. Jag kommer att utreda huruvida läsundervisningen i Svenskfinland 
ser annorlunda ut i början av det nya årtusendet i jämförelse med läsåret 1995–
1996 och hur har den i så fall förändrats. En djupare analys och tolkning av 
resultaten kommer i kapitel 5.

4.1 BAKGRUND - LÄRAREN OCH KLASSEN

I Finland är läraren fri att välja vilka tillvägagångssätt, metoder och material 
han eller hon använder i sin undervisning. Läroplansgrunderna uppger mål 
och centralt innehåll för undervisningen, men hur undervisningen i praktiken 
utformas är upp till den enskilda läraren. Björkman och Isaksson (1997, 73) 

4 
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48 Jag har genomgående i resultatredovisningen valt att ange resultaten avrundade till hela procenttal 
 eftersom jag anser att det ökar läsbarheten.
49 Användningen av den föråldrade läns- och regionfördelningen beror på att en regional jämförelse, 
 mellan denna undersöknings resultat och de resultat Björkman och Isaksson fick läsåret 1995-1996, 
 inte annars skulle vara möjlig.

kunde i sin undersökning konstatera att lärarens val av läsinlärningsmetoder, 
läsinlärningsmaterial och tillvägagångssätt i lästräningen utgår från honom eller 
henne själv. 

Eftersom läraren är den som utformar läsundervisning anser jag det vara 
viktigt att inledningsvis presentera några bakgrundsfakta om lärarna och 
klassen de undervisar i (jfr Björkman & Isaksson 1997).  

Antalet skolor som kunde delta i undersökningen uppgick till 277 stycken, 
av vilka erhölls svar från 175 stycken. Detta gav en svarsprocent på 63,2 
%. Eftersom lärarna uppmanats att kopiera enkäten till lärare på eventuella 
parallellklasser uppgick de returnerade enkäternas antal till 188 stycken. Av 
dessa kunde 176 enkäter kategoriseras som användbara svar (se avsnitt 3.3). 
Resultatredovisningen baserar sig därmed på en analys av dessa. 

Lärarnas kön, ålder och regionala fördelning

Andelen kvinnor bland lärarna i årskurs 1 i Svenskfinland är dominerande. 
Kvinnornas antal uppgick till 167, vilket motsvarar 95 % av respondenterna48.  
Männen var endast 8 till antalet, vilket motsvarar 5 % av respondenterna. 
Resultaten kan med hänvisning till exempelvis Björkman och Isaksson anses 
vara förväntade. Könsfördelningen presenteras i tabell 1 uppdelat enligt region49. 

Tabell 1. Respondenternas regionala fördelning.

Region Män Kvinnor Totalt Procent

(tidigare) Nylands län 2 60 63* 36 %

(tidigare) Vasa län 4 70 74 42 %

(tidigare) Åbo- och Björneborgs län 0 15 15 9 %

Landskapet Åland 2 18 20 11 %

Annan region 0 4 4 2 %

Totalt 8 167 176       100 %

* En av respondenterna från Nyland hade valt att inte uppge sitt kön.
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Det har länge talats om och skrivits i medierna om en pensionsvåg som de 
närmaste åren kommer att drabba flera yrkeskategorier och leda till brist på 
arbetskraft. Detta märks i alla fall inte av bland lärarna i årskurs 1, kurvan 
är snarare den motsatta. Endast en lärare är i ålderskategorin över 61 år och 
lärarna i ålderskategorin 31–40 år utgör en majoritet. Andelen lärare i åldern 
21–30 år är mindre än i de övriga grupperna, men detta kan antagligen 
förklaras med att få lärare får sin examen före 24 års ålder och kategorin 21–30 
år är således en åldersgrupp då många ännu studerar. Figur 1 visar lärarnas 
åldersfördelning.

Den största ålderskategorin bland respondenterna, 31–40 år, representerades 
av 60 lärare (34 %) och den näst största kategorin, 41–50 år, representerades 
av 50 lärare (28 %). Lärare över 61 år representerades av endast 1 person (1 %) 
medan de två resterande ålderskategorierna 21–30 år och 51–60 år var ganska 
jämnt representerade av 30 respektive 35 lärare (17 % respektive 20 %).

Figur 1. Lärarnas åldersfördelning läsåret 2003–2004 och läsåret 1995–1996.
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I den tidigare undersökningen läsåret 1995–1996 var åldersfördelningen bland 
lärarna jämnare än nu och i ålderskategorin över 61 år fanns ingen lärare. I 
denna undersökning, är de yngre lärarna i något högre grad representerade än 
de äldre om man bortser från den första ålderskategorin, 21–30 år, då flera ännu 
studerar. Åldersfördelningen är tydligt sjunkande i takt med åldern. Detta kan 
vara en naturlig utveckling från den tidigare undersökningen, men kan också 
visa på en föryngring i lärarkåren som helhet. I figur 1 visas en jämförelse av 
åldersfördelningen bland lärarna läsåret 2003–2004 och läsåret 1995–1996. 

Lärarnas utbildning och biämnen 

Gällande lärarnas examen har jag inte tagit ställning till vilken examen som 
ger behörighet för att undervisa i årskurs 1 eftersom det finns flera olika vägar 
att få formell behörighet. Fokus har istället varit på ifall personerna ifråga har 
en lärarexamen eller pedagogisk examen i någon form.

Lärarnas examen har indelades i följande sex kategorier: 1) pedagogie magister 
(PeM), 2) klasslärare – till vilka medräknats lågstadielärarexamen, grundskollärare 
och grundskollärarexamen 1–7 50, 3) folkskollärare, 4) pedagogie kandidat (PeK) 
– till vilka medräknats barnträdgårdslärare, 5) pedagogie studerande (ped. stud.) 
samt 6) övriga. De som haft flera än en examen har tillräknats endast en grupp, 
varvid grupperingen prioriterats i nummerordning. Till exempel en barnträd-
gårdslärare som också är behörig klasslärare har tillräknats gruppen klasslärare.

Den största delen av lärarna (92 %, N=162) har någon form av lärarexamen 
eller pedagogisk examen51. De övriga lärarna i årskurs 1 är pedagogie 
studerande (2 %, N=4) eller har någon annan typ av examen (6 %, N=10). 

Över hälften av lärarna med pedagogisk examen uppger sig vara pedagogie 
magistrar (53 %, N=91). Bland de övriga kategorierna av lärare med 
pedagogisk examen uppgår klasslärarna till 26 % (N=44) och folkskollärarna 
till 7 % (N=12). Lärare med pedagogie kandidatexamen eller barnträdgårds-
lärarexamen uppgår till 6 % (N=11). Lärare som tillräknats kategorin med 
annan typ av examen är 10 till antalet52. Fördelning presenteras i figur 2.

50 Rikssvensk lärarexamen.
51 Pedagogie magister, klasslärare, pedagogie kandidat eller folkskollärare.
52 Av dessa är tre barnskötare. De övriga typerna av examen i gruppen ”övriga” är socionom, humanistisk 
 kandidat, filosofie kandidat, filosofie magister och yrkesskolexamen. 
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Figur 2. Lärarnas examen.

Läsåret 1995–1996 var andelen lärare i årskurs 1 med någon form av 
lärarexamen eller pedagogisk examen motsvarande som nu. Vissa intressanta 
förändringar kan ändå ses inom denna kategori. 

Andelen lärare som uppger sig vara pedagogie magistrar har fördubblats från 
26 % till 53 %. Andelen lärare som uppger folkskollärarexamen har däremot 
minskat från 25 % till 7 %, vilket är en naturlig utveckling eftersom denna 
examensform är föråldrad och inga nya folkskollärare utbildas. Andelen barn-
trädgårdslärare eller pedagogie kandidater har också minskat från 16 % till 6 %.

Den största kategorin bland biämnena53 är studier i förskole- och nybörjar-
undervisning, vilket 34 % (N=60) av lärarna uppger. Andelen lärare som har 
modersmål och litteratur  som biämne är 10 % (N=17). Kategorin lärare 
som studerat både förskole- och nybörjarundervisning samt modersmål och 
litteratur uppgick till 11 % (N=19). Övriga biämnen representerades av 34 % 
(N=59) av lärarna54. Frekvenfördelningen över lärarnas biämnen presenteras i 
tabell 2.



57

Tabell 2. Lärarnas biämnen.

 Frekvens  Procent  Procent
Biämne år 2003–2004 år 2003–2004  år 1995–1996

Förskole- och nybörjarundervisning 60 34 % 28 %

Modersmål och litteratur 17 10 % 17 %

Förskole- och nybörjarundervisning 

samt modersmål och litteratur 19 11 % 12 %

Övriga biämnen 59 34 % 43 %

Inget svar 21 11 % -

Totalt 176 100 % 100 %

Alla lärare har inte kunnat besvara frågan om biämnen i utbildningen, bland 
annat eftersom lärarutbildningens uppläggning inte under alla tider varit 
densamma. De lärare som har någon annan typ av examen valde också i 
de flesta fall att lämna frågan om biämnen obesvarad. Det totala antalet 
utelämnade svar uppgick till 21 stycken (11 %). 

Läsåret 1995–1996 var biämnenas procentuella andelar i stort sett likadana som 
nu. Den enda större förändringen gäller andelen lärare som har modersmål och 
litteratur som biämne, vilken minskat med knappt hälften. Tabell 2 visar också 
biämnenas procentuella fördelning läsåret 2003–2004 och motsvarande resultat 
från läsåret 1995–1996. 

Klasstorlek och sammansättning

Det totala antalet elever som undersökningen kartlade uppgick till 1854 
stycken. Den minsta klassen i undersökningen hade 6 elever och de största 
25 elever. Medelklasstorleken uppgick till 15 elever (medelvärde) och den 
vanligaste klasstorleken till 17 elever (typvärde)55. De största klasserna med 25 
elever var endast två till antalet, vilket jag tolkar som ett gott tecken eftersom 

53 Biämnena kallades tidigare för specialiseringsämnen.
54 För denna undersökning är främst biämnesstudier i förskole- och nybörjarundervisning samt modersmål 
 och litteratur av intresse, eftersom dessa två ämnen gemensamt ansvarar för utbildning i läsundervisning 
 och läsinlärning. Andra biämnen har kategoriserats som övriga.
55 Standardavvikelsen är 4,7.
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det finns väldigt få fördelar med stora klasser under det första skolåret. En 
översikt över klasstorlekarna presenteras i figur 3. Björkman och Isaksson 
analyserade i sin undersökning inte klassernas storlek och en jämförelse med 
den tidigare undersökningen är därmed inte möjlig.

Figur 3. Klassernas storlek.

Den vanligaste klassammansättningen är en sammansatt klass av årskurs 1 och 
2. Andelen sammansatta klasser årskurs 1–2 var 49 % (N=87). Andelen klasser 
som enbart har elever i årskurs 1 representerades av 42 % (N=74) av klasserna. 
Av de övriga kombinationerna, 9 % (N=15), bestod tio klasser av sammansätt-
ningen årskurs 1–3, tre klasser av sammansättningen årskurs 0–256, en klass av 
sammansättningen årskurs 1–4 och en av sammansättningen årskurs 1–6.

Knappt hälften av nybörjarklasserna i Svenskfinland är alltså sammansatta 
klasser åk 1–2. Den övriga halvan representeras till största del av klasser 
med enbart elever i årskurs 1. Övriga kombinationer är mera ovanligt och 
representerar mindre än en tiondel. Gällande klassammansättningarna har inga 
nämnvärda förändringar skett sedan läsåret 1995–1996.
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Elever som har gått i förskola

Av de 1854 elever som kartlades i undersökningen uppgav lärarna att 1821 
elever gått i förskola, vilket motsvarar 98 % av eleverna. Detta tyder således på 
att det är endast i undantagsfall som föräldrarna väljer att inte låta sina barn 
delta i förskoleundervisning. Orsakerna till varför 2 % av elever inte fått eller 
kunnat delta i förskoleundervisning framgår inte av undersökningen, men man 
kunde anta att det exempelvis kan bero på svårigheter med transporten, långa 
avstånd eller olämpliga tider. Föräldrarna har rätt att välja om de vill eller inte 
vill att deras barn skall gå i en förskola. 

Denna frågeställning var inte aktuell då Björkman och Isaksson läsåret 
1995–1996 utförde sin undersökning och en jämförelse med den tidigare 
undersökningen gällande detta är därför inte möjlig.

4.2 ALLMÄNT OM LÄSUNDERVISNINGEN 

Majoriteten av lärarna, 93 % (N=144), säger sig använda de nya läroplansgrunder-
na från 200257 som utgångspunkt i sin undervisning. Läroplansgrunderna från år 
1994 används fortfarande av tio lärare (7 %) trots att de nya läroplansgrunderna 
för årskurs 1–2 från år 2002 kunde tas i bruk redan läsåret 2002–2003 och skulle 
tas i bruk senast det läsår då undersökningen gjordes. En lärare sade sig inte följa 
några läroplansgrunder alls. De åländska lärarna är inte medräknade bland dessa 
eftersom det självstyrande landskapet Åland har en egen läroplan.

Majoriteten av de åländska lärarna (12 av 18) säger sig använda Landskapet 
Ålands läroplan för grundskolan som godkänts av Ålands landskapsstyrelse 
27.10.1995 och tillämpats från och med hösten 199658. Två av lärarna säger 
sig något överraskande använda läroplansgrunderna från år 2002 för åk 1–2 
utgivna av Utbildningsstyrelsen, trots att Åland är självstyrande och har en 
egen läroplan. Fyra av lärarna från Åland sade att de inte använder några 
läroplansgrunder alls.

56 Nollan representerar förskolan.
57 Läroplansgrunderna för hela grundskolan fastställdes 16.1.2004. I dessa läroplansgrunder ingick en 
 något reviderad version av grunderna för åk 1-2 från år 2002.
58 I enkäten fattades ett fast svarsalternativ för användningen av Landskapet Ålands läroplan för 
 grundskolan, vilket lärarna löste genom att komplettera med ett eget alternativ. Det kan ändå vara på 
 sin plats att förbehålla sig en aning kritisk till resultaten gällande användningen respektive frånvaron 
 av användning av läroplaner på Åland.
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En majoritet av lärarna i årskurs 1 undervisar i enlighet med de nya läro-
plansgrundernas helhetssyn på läsning och skrivning, enligt vilken läsning 
och skrivning inte skall undervisas som två separata moment utan som en 
integrerad helhet. Andelen lärare som uppgav sig utforma sin undervisning på 
detta sätt uppgick till 83 % (N=144). Lärarna som valt att särskilja läsningen 
och skrivningen i sin undervisning uppgick till 14 % (N=25). Fem av lärarna 
(3 %) hade svarat att de gör på ett annat sätt. Av dessa fem lärare uppgav fyra 
att de båda blandar och särskiljer läsning och skrivning i sin undervisning, 
exempelvis utgående från individuella behov hos eleverna. Den femte läraren 
ville ytterligare utvidga helhetssynen genom att förutom läsning och skrivning 
också betona talande (berättande), lyssnande och förståelse. 

Lässtrategier som omnämns i de nya läroplansgrunderna (Lpg 2002, 14) visade 
sig vara ett främmande begrepp för flera av lärarna. Frågan gällande undervis-
ningen av lässtrategier lämnades obesvarad av 18 % (N=31) av lärarna, varav 
flera på olika sätt gav uttryck för att de inte förstått frågan. Kommentarerna var 
av typen Vad betyder ordet?, Va? och Vad är det? Av dem som besvarat frågan sade 
sig 46 % (N=81) undervisa lässtrategier, medan 36 % (N=64) hade svarat att de 
inte gör det. En genomgång av beskrivningarna av de lässtrategier som lärarna 
undervisar visar emellertid att de flesta lärare som sagt sig undervisa lässtrategier 
likställer begreppet lässtrategier med läsinlärningsmetoder. En definition 
av begreppet i enkäten skulle därför ha varit på sin plats. Av alla lärare som 
beskrivit de lässtrategier som han eller hon undervisar var det endast 11 lärare 
som uppfattat begreppet i enlighet med vad jag avsett vid utformningen av 
frågan. Resultatet på denna fråga bör man därför förhålla sig kritisk till. Det kan 
dock vara av intresse att notera att begreppet lässtrategier är såpass obekant som 
det är trots att det tydligt beskrivs och exemplifieras i läroplansgrunderna (Lpg 
2002, 14). Björkman och Isaksson berörde i sin undersökning inte lässtrategier 
och en jämförelse med deras undersökning är följaktligen inte aktuell. 

Majoriteten av lärarna (96 %, N=169) sade sig använda barnlitteratur i 
läsundervisningen. Det vanligaste är att läraren använder barnlitteratur för 
högläsning i klassen och att barnen själva får läsa böcker både individuellt 
och i par. Andra allmänt förekommande svar om barnlitteraturens användning 
i läsundervisningen är i samband med bokrecensioner och -referat, En kvart 
om dagen, projekt och temaarbeten samt för att ge eleverna kännedom och 
kunskap om böcker och författare. Några lärare poängterade att de inte alls 
använder traditionella läsläror i sin undervisning utan enbart barnlitteratur. 
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Läsåret 1995–1996 uppgav 78 % av lärarna att de använder barnlitteratur i 
läsundervisningen. Gällande användningen av barnlitteratur har det alltså skett 
en ökning med 18 procentenheter. En eventuell förklaring till denna ökning 
kan vara det nya ämnesnamnet modersmål och litteratur och litteraturens 
därigenom förstärkta ställning i läroplansgrunderna.

De nya läroplansgrunderna (Lpg 2004, 44) talar om ett vidgat textbegrepp, 
som innebär att texterna kan vara fiktiva eller faktabaserade, handskrivna, 
tryckta, grafiska eller elektroniska. I detta vidgade textbegrepp ingår alltså 
förutom skrivna och talade texter även medietexter, ljud och bilder samt 
kombinationer av dessa. De nya läroplansgrunderna för åk 1–2 (Lpg 2002, 
11–15) uppmärksammar också elektroniska texter och medietexter som en del 
av undervisningen i modersmål och litteratur. På frågan om lärarna använder 
sig av datorer eller annan medieteknik i läsundervisningen var det trots allt 
endast hälften (48 %, N=84) som svarade ja. 

De lärare som uppger sig använda datorer i sin läsundervisning använder dem 
vanligen till olika former av undervisningsprogram och till att skriva enskilda 
ord och texter med något ordbehandlingsprogram. Det mest nämnda enskilda 
undervisningsprogrammet var Lexia (27 %, N=23). Ur flera svar framkom det 
också att datorerna främst används med svaga elever eller av specialläraren 
(11 %, N=9). Internet nämndes kanske en aning överraskande av endast två 
lärare och endast två lärare nämnde att de också använder medieteknik i form 
av sagor på kassettband, film, CD eller DVD. 

Björkman och Isaksson uppmärksammade i sin undersökning inte specifikt 
användningen av datorer eller någon annan form av medieteknik i läsundervis-
ningen. De hade emellertid ett öppet svarsalternativ för så kallat övrigt material 
i läsundervisningen. På denna punkt nämndes dataprogram, men av endast två 
eller tre lärare. Någon utförligare jämförelse med deras undersökning är därför 
inte möjlig att göra.

De nya läroplansgrunderna för årskurs 1–2 skulle enligt föreskrifterna tas 
i bruk från och med 1.8.2003 och som jag tidigare nämnt baserar 84 % 
av lärarna sin undervisning på dessa. Trots att de nya läroplansgrunderna 
innehållsmässigt förändrats i flera avseenden i jämförelse med läroplans-
grunderna från 1994, så är det endast 10 lärare (6 %) som uppger att de nya 
läroplansgrunderna har förändrat deras läsundervisning. Detta anser jag vara 
intressant, eftersom man då kan fråga sig i vilket syfte och för vem det digra 
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läroplansarbetet egentligen utförs, om lärarna ändå fortsätter att undervisa som 
de tidigare gjort. I förklaringarna till vad som förändrats framkommer främst 
en ökad användning av litteratur i läsundervisningen. Andra saker som nämns 
är helhetssynen på läs- och skrivinlärningen, den nya skrivstilen, datorer och 
medieteknik samt den språkliga medvetenheten.

4.3 LÄSINLÄRNINGSMETODER

Det finns två grundläggande teoritraditioner för läsinlärning, en analytisk och 
en syntetisk tradition. Det vanligaste i Svenskfinland är att lärarna utgår från en 
kombination av den analytiska och den syntetiska traditionen i utformningen 
av läsundervisningen (76 %, N=134). Endast en knapp fjärdedel (23 %, N=40) 
av lärarna säger sig utgå från endast endera av de två principerna. Två lärare 
sade sig dessutom utgå från en annan princip i sin undervisning (1 %). Av 
lärarna som utgår från en renodlad princip representerar lärarna med ett 
syntetiskt synsätt en klar majoritet med en representation på 19 % (N=34). 
Den analytiska principen i renodlad form används av endast 6 lärare (3 %). 
Läsåret 1995–1996 var metodfördelningen i stort sett likadan59. 

Lärarna ombads i enkäten också berätta vilken metod eller vilka metoder 
de huvudsakligen använder och vilka som kunde kallas deras bimetoder. 
Svaren på dessa frågor var av mycket varierande karaktär och kan därför 
endast vara riktgivande. Några lärare beskrev utförligt hur de arbetar med 
eleverna i klassen, andra räknade upp specifika metoder och en stor del hade 
endast angett ifall den syntetiska eller analytiska principen dominerar i deras 
läsundervisning. De som svarat enligt det sistnämnda alternativet var i de 
flesta fall de som svarat att de blandar de två principerna i sin undervisning. 
Som huvudmetod var ljudmetoden och den syntetiska principen de mest 
framträdande. Följaktligen dominerade den analytiska principen bland svaren 
om bimetod. Ordbilder och individualiserat val av huvud- respektive bimetod 
utgående från elevens nivå och behov framkom också i flera svar. Resultaten 
motsvarar de resultat Björkman och Isaksson fick läsåret 1995–1996. 

För att utreda ifall valet av metod kan ha något samband med klasstorleken 
gjorde jag ett one-way anova-test för dessa variabler. Testet visade dock inte 
några signifikanta skillnader.
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4.4 LÄSINLÄRNINGSMATERIAL

Läsläror används i 96 % (N=168) av klasserna i Svenskfinland och är därmed 
fortfarande ett populärt material i läsundervisningen. Björkmans och Isakssons 
motsvarande procentandel läsåret 1995–1996 var ungefär densamma, 99 %. 
Det är också mycket vanligt att eleverna har någon form av arbetsbok, vilket 
93 % (N=164) av lärarna uppger sig använda. I Björkmans och Isakssons 
undersökning uppgav endast 27 % att de använder en arbetsbok. Den stora 
skillnaden mellan undersökningarna kan eventuellt delvis förklaras med 
att resultatet i Björkmans och Isakssons undersökning baserar sig på en 
öppen fråga gällande övrigt material i läsundervisningen, medan det i denna 
undersökning fanns ett fast svarsalternativ för användningen av arbetsböcker.

Böcker som tränar läsförståelse eller handlar om att leka med ord är också 
populära och används i 85 % (N=149) av klasserna. I Björkmans och 
Isakssons undersökning var motsvarande andel 20 %, vilket också antagligen 
till viss del beror på frågans öppna karaktär. Användningen av dataspel 
eller -program motsvarar i stort användningen av datorer och medieteknik 
överlag, procentandelarna är 46 % (N=80) respektive 48 % (N=84). Som jag 
tidigare uppmärksammade var datorerna knappt nämnda i undersökningen av 
Björkman och Isaksson och en jämförelse gällande användningen av dataspel 
eller -program i läsundervisningen är alltså inte aktuell.  

Gällande frågan om litteraturanvändningen i klasserna dominerar skönlittera-
turen (94 %, N=164) framom faktaböcker (61 %, N=108), vilket på basis av 
tidigare forskning kan anses vara förväntat. I enlighet med vad jag tidigare 
nämnt uppgav 78 % av lärarna i Björkmans och Isakssons undersökning 
att de använder barnlitteratur i läsundervisningen, så en ökad användning 
av barnlitteratur har alltså skett. I den tidigare undersökningen särskiljdes 
inte skönlitteratur från faktaböcker utan kallades gemensamt barnlitteratur. 
Läsåret 2003–2004 var det också vanligt att i läsundervisningen använda 
texter som eleverna själva producerat (73 %, N=128). Björkman och Isaksson 
fick i sin undersökning också ett motsvarande resultat (74 %), så i detta 
avseende har ingen förändring skett i läsundervisningen. Fördelningen över 

59 En blandmetod användes av 79 % av lärarna, en syntetisk metod av 19 % av lärarna och en analytisk 
metod av 2 % av lärarna.
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användningen av olika material i läsundervisningen och en jämförelse av denna 
undersöknings och den tidigare undersökningens resultat presenteras i tabell 3.

Tabell 3. Material i läsundervisningen.

   Procent (frekvens)  Procent
Material   år 2003–2004  år 1995–1996

Läslära  96 % (168) 99 %

Arbetsbok  93 % (164) 27 %

Ordleks- och läsförståelseböcker  85 % (149) 20 %

Dataspel eller -program  46 % (80) 1 %

Faktaböcker  61 % (108) 78 %

Skönlitteratur  93 % (164) 

Självtillverkade texter (av eleven/klassen)  73 % (128) 74 %

Övrigt  30 % (53) -

Läsläror

Den mest använda läsläran är den nivågraderade serien Läs med oss: Olas, Elsas 
och Leos bok. Serien används av 43 % (N=75) av lärarna. Därefter följer Annas 
bok som används i 38 % (N=66) av klasserna. Läsläran På väg med Erik och 
Malin har också många användare (33 %, N=55). Både den finlandssvenska 
boken Ettans svenska: Vi läser och den rikssvenska boken Vi läser används 
relativt allmänt (14 %, N=24 respektive 16 %, N=28). De övriga läslärorna 
används av endast ett fåtal lärare. Att uppmärksamma vid utläsningen och 
tolkningen av andelen användare av olika läsläror är att flera läsläror kan 
användas parallellt i samma klass. Läslärorna och andelen användare presenteras 
i tabell 4 60.

I och med att läslärorna föråldras och nya med jämna mellanrum utkommer på 
marknaden sker det av naturliga orsaker kontinuerligt förändringar inom detta 
område.  En detaljerad analys av läslärornas användning läsåret 1995–1996 
och läsåret 2003–2004 är därför inte av större vikt, men några intressanta 
noteringar kan ändå göras.

Den nivågraderade serien Läs med oss som innefattar Olas, Elsas och Leos bok 
har fått en ökad användningsgrad sedan läsåret 1995–1996 trots att den utkom 
redan på mitten av 1980-talet. Detta kan tänkas ha ett samband med den allt mer 
betonade individualiseringen utgående från den enskilda elevens behov. Annas 
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bok har också fått en ökad mängd användare. Då den tidigare undersökningen 
gjordes hade läsläran nyligen kommit ut på markanden och den ökade använd-
ningen i nuläget visar därför att Annas bok etablerat sig på marknaden. Läsläran På 
väg med Erik och Malin används i stort sett i samma grad nu som tidigare. 

Den rikssvenska läsläran Vi läser har också fått en ökad mängd användare sedan 
läsåret 1995–1996. Den finlandssvenska läsläran Vi läser från slutet av 1970-talet 
och serien Vingarna från mitten av 1980-talet har däremot fått en minskad 
mängd användare, tidigare 11 % mot 3 % nu, vilket kan antas ha ett samband 
med böckernas ålder. Det kan också noteras att de sex lärare som använder serien 
Vingarna alla är lärare som blandar både analytiska och syntetiska metoder och 
som parallellt har i användning 3–7 läsläror. Av alla de nämnda läslärorna var 56 % 
finlandssvenska och 44 % rikssvenska61. De specifika andelarna användare för de 
olika läslärorna läsåret 2003–2004 och läsåret 1995–1996 presenteras i tabell 4.

Tabell 4. Användningen av olika läsläror läsåret 2003–2004 och läsåret 1995–1996.

 Frekvens  Procent  Procent
Läslära 2003–2004 2003–2004  1995–1996

Läs med oss: Olas, Elsas och Leos bok 75 43 % 30 %

Annas bok 66 38 % 24 %

Språkstigen: På väg med Erik och Malin 55 31 % 30 %

Vi läser (rikssvensk) 28 16 % 6 %

Ettans svenska: Vi läser (finlandssvensk) 24 14 % 24 %

Serien Vingarna 6 3 % 11 %

Full rulle med Trulle 5 3 % -

Serien Kom och läs! 4 2 % -

Alla vill läsa 3 2 % -

Jag lär mig läsa: Första läseboken 3 2 % nämndes i 

   undersökningen

Serien Stjärnsvenska 3 2 % -

Totalt 176 100 % 100 %

Följande böcker nämndes också läsåret 2003–2004 utöver de på listan: 
Ettagluttare, Läståget, Språkstegen, Textparaden, Bokstavsboken och ELSI läsebok

60 En förteckning över läslärornas författare och utgivande förlag finns i Bilaga E.
61 I denna procentfördelning har jag endast medräknat de läsläror som används av tre eller flera lärare 
 eftersom jag saknar faktauppgifter om flera av de mindre frekvent använda läslärorna. Läsläran Alla 
 vill läsa är av samma orsak inte heller medtagen i beräkningen.
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Det vanligaste är att lärarna använder endast en läslära i sin undervisning, men 
många använder också parallellt flera läsläror av olika författare och förlag 
(39 %, N=68). Användningen av både två (23 %, N=38) och tre (13 %, N=23) 
läsläror är ganska vanligt, men ända upp till sju läsläror nämndes av samma lärare. 
Björkman och Isaksson tog i sin undersökning inte ställning till antalet parallella 
läsläror. Antalet läsläror och andelen lärare som använder flera parallella läsläror 
presenteras i tabell 5. 

Tabell 5. Användningen av flera olika läsläror parallellt.

Antal läsläror    Frekvens Procent

1  101 57,4 %

2  38 21,6 %

3  23 13,1 %

4  5 2,8 %

5  0 0 %

6  1 0,6 %

7  1 0,6 %

Använder inte någon läslära  7 4,0 %

Totalt  176 100 %

Av eleverna i Svenskfinland får endast 33 % (N=56)62 behålla sin läslära när de 
går ut årskurs 1. Orsaken till detta är antagligen att böckerna av ekonomiska 
skäl skall återanvändas av nya elever. En annan orsak kan vara att flera olika 
läsläror finns i klassuppsättning och används parallellt, beroende på tema eller på 
elevens individuella förutsättningar. Då böckerna inte används i sin helhet och 
inte är personliga finns det antagligen inte heller någon stark motivering till 
att låta eleverna få behålla dem. Ett one-way anova–test visade emellertid inga 
signifikanta skillnader mellan antalet läsläror läraren använder och ifall eleverna 
får behålla sin läslära.

Arbetsböcker

De vanligast förekommande arbetsböckerna är Min egen bok (21 %, N=37) 
som hör ihop med läslärorna Olas, Elsas och Leos bok (Läs med oss) samt 
Bokstavstrollen (20 %, N=35) som utgivits tillsammans med Annas bok. Både 
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arbetsböckerna och läslärorna ifråga hör alltså till de mest använda inom 
respektive kategori, även om arbetsböckerna inte används i riktigt samma 
utsträckning som läslärorna som presenterades i början av avsnittet. Andra 
relativt vanliga arbetsböcker är Nyckeln (13 %, N=23) som hör ihop med 
läsläran På väg med Erik och Malin, övningsboken till den rikssvenska läsläran 
Vi läser (12 %, N=21), arbetsboken Textparaden (9 %, N=15), Tutti Frutti i 
serien Kom och läs (5 %, N=9) och Ettans svenska: Vi arbetar (5 %, N=8)63. 
Övriga arbetsböcker nämndes endast av en eller av ett fåtal lärare. Björkman 
och Isaksson undersökte inte användningen av specifika arbetsböcker. 

Ordlek- och läsförståelseböcker

De överlägset mest använda ordleks- och läsförståelseböckerna är de 
nivågraderade serierna Äppel Päppel och Ärtan Pärtan som möjliggör indivi-
dualiserad undervisning utgående från den enskilda elevens nivå och behov. 
Någon eller flera av dessa böcker nämns av 60 % (N=105) av lärarna. Tre 
andra serier eller enskilda böcker används också av ett flertal lärare, men inte 
närapå i samma utsträckning som ovan nämnda serie. Dessa är Veckans ord 
(19 %, N=34), serien Kaninen Knut (11 %, N=20), böckerna Huller och Buller 
(5 %, N=9) samt Uggleböckerna (4 %, N=7)64. Flera lärare förklarade också att 
de kopierar och använder flera böcker parallellt, både nya och gamla som inte 
längre finns att beställa. Uppgifterna väljs beroende på tema och svårighetsgrad 
samt på elevens individuella behov och förutsättningar. Björkman och Isaksson 
undersökte inte heller specifika ordleks- och läsförståelseböcker. 

Dataspel och dataprogram

Lexia är det undervisningsprogram som är det överlägset mest använda i läs-
undervisningen i Svenskfinland, vilket framkom redan i beskrivningen av hur 
lärarna använder datorer i sin undervisning. Lexia nämns av över hälften av 
de lärare som sagt sig använda datorer i undervisningen (51 %, N=43). Andra 
program eller spel som nämns av flera lärare är Krakel Spektakel (N=13), 

62 Antalet klasser.
63 Arbetsböckernas författare och utgivande förlag presenteras i Bilaga E.
64 Ordleks- och läsförståelseböckernas författare och utgivande förlag presenteras i Bilaga E.
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Ordmusen (N=9), Sebran (N=6), Läsknep (N=4), Ordlek (N=4), Stava 
(N=4) och Klicker (N=4). Övriga undervisningsprogram eller spel nämndes 
endast av en eller ett fåtal lärare och kommer därför inte att redovisas i 
detta sammanhang eftersom det på basis av enstaka svar varit svårt att utreda 
vilket program eller spel det egentligen handlar om. Björkman och Isaksson 
uppmärksammade i sin undersökning inte specifikt användningen av dataspel 
eller dataprogram i läsundervisningen.

Övrigt material i läsundervisningen 

Gällande övrigt material som lärarna använder i läsundervisningen nämndes 
i princip nästan lika många olika saker som det fanns svar i undersökningen. 
Svaren gällde exempelvis olika spel, bilder, korsord, tidningar och alfabetet i 
olika former. Ingen form av material framträdde i nämnvärd utsträckning mer 
än andra. I Björkman och Isakssons undersökning nämndes exempelvis spel, 
tidningar, rim och ramsor samt poesi.

Lärarnas huvudsakliga undervisningsmaterial i läsundervisningen

Frågan gällande vilket eller vilka av alla de material som används i läsunder-
visningen som kunde kallas huvudmaterial har gett varierande svar. Det mest 
förekommande svaret var läsläran (N=60), vilket också Björkman och Isaksson 
kunde konstatera. Arbetsböckerna nämndes också i flera svar (N=57). Många 
lärare (N=48) påpekade också att valet av huvudmaterial är mycket individu-
ellt utgående från elevens nivå och behov och att det därför är svårt att ge ett 
svar på denna fråga. Barnböcker eller skönlitteratur framkom också i flera svar 
(N=20).

4.5 LÄSTRÄNING

För 21 % (N=36) av eleverna i årskurs 1 i Svenskfinland är lästräningen 
upplagd så att arbetsgången följer en gemensam takt, medan 23 % (N=40) av 
eleverna får arbeta med lästräningen i individuell takt. Det vanligaste är ändå 
att lärarna väljer att kombinera dessa två alternativ och låta eleverna gå framåt i 
individuell takt i vissa uppgifter, men ändå kontinuerligt också samlar dem för 
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gemensam undervisning (57 %, N=98). Björkmans och Isakssons resultat från 
läsåret 1995–1996 är något annorlunda. De lärare som i den tidigare undersök-
ningen uppgav gemensam takt var 13 % (nu 20 %), individuell takt 16 % (nu 23 
%) och en kombination av dessa uppgavs i den tidigare undersökningen av 71 
% av lärarna (nu 57 %). 

I enkäten ombads lärarna också beskriva hur de i praktiken kombinerar en 
gemensam och individuell arbetsgång i lästräningen. Det visade sig emellertid 
finnas nästan lika många olika varianter på detta som det fanns svar. I vissa 
klasser har eleverna exempelvis olika personliga läsläxor, men går i övrigt 
framåt i gemensam takt. Andra klasser har precis motsatt system, med 
gemensamma läsläxor men egen takt i arbetsböcker, läsförståelseböcker och 
skönlitteratur. 

Ett annat exempel på hur lärarna kombinerar en gemensam och individuell 
arbetsgång i lästräningen är genom parallell användning av flera läsläror. En 
utvald läslära läses gemensamt medan eleverna läser andra läsläror i individuell 
takt. Vissa lärare väljer också att arbeta gemensamt med hela klassen under de 
första månaderna i årskurs 1 och går sedan stegvis över till en mera indivi-
dualiserad takt, medan andra gör precis tvärtom. Det enda svar som förekom 
upprepade gånger var användningen av nivågraderade läsläror eller olika längd 
på samma läsläxa.

Alla lärare i Svenskfinland ger sina elever läsläxor. Antalet gånger per vecka 
varierar däremot mycket. Det vanligaste är att lärarna ger läsläxa två gånger 
per vecka (28 %, N=48). Att ge läsläxa endast en gång per vecka är det minst 
vanliga (7 %, N=12). Läsläxa fem gånger per vecka är också ganska ovanligt 
(8 %, N=13). Nästan en femtedel (18 %, N=32) ger läsläxor åt sina elever 
tre gånger i veckan och en andra femtedel (20 %, N=35) ger läsläxor fyra 
gånger i veckan. Den sista femtedelen (20 %, N=34) av lärarna uppgav att 
antalet läsläxor per vecka varierar. En direkt jämförelse med undersökningen 
från läsåret 1995–1996 är inte möjlig eftersom svarsalternativen i den tidigare 
undersökningen inte kategoriserats på samma sätt som i denna undersökning. 
Medan svarsalternativen i denna undersökning var 1, 2, 3, 4, 5 och varierar, hade 
Björkman och Isaksson kategoriserat svaren på sin öppna fråga i kategorierna 
1–2, 2–3, 3–4, 5 och varierar. Resultaten har ändå stora likheter förutom att 
det denna gång är ovanligare att ge läsläxor hela fem gånger per vecka (8 % 
mot 19 % tidigare).  Fördelningen över hur ofta lärarna ger sina elever läsläxor 
presenteras i figur 4.
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Figur 4. Antalet gånger per vecka som läsläxa ges.

Samtliga lärare uppgav att föräldrarna deltar i elevernas lästräning, även om 
några kommenterade att detta är svårt att kontrollera. I Björkmans och Isakssons 
undersökning var motsvarande andel 92 % och de övriga hade svarat att det 
varierar bland föräldrarna inom klassen. 

På frågan vad denna föräldramedverkan innebär svarade 92 % (N=156) av 
lärarna i denna undersökning att föräldrarna deltar genom att läsa läsläxor 
tillsammans med sina barn. Metoden En kvart om dagen, som bygger på ett 
samarbete mellan hemmet och skolan gällande litteraturläsning, är också vanlig 
(43 %, N=73). Andra sätt att ta hjälp av föräldrarna i elevernas lästräning används 
av en femtedel av lärarna (21 %, N=35). Här nämndes exempelvis att föräldrarna 
läser högt för sitt barn, lyssnar på barnets läsning och hjälper barnet att hitta 
lämpliga böcker på en lämplig nivå. Olika former av läsprojekt och olika 
former av dokumentation av det som barnen och föräldrarna läser hemma, i en 
läsdagbok eller i ett läshäfte, nämndes också. 

I Björkmans och Isakssons undersökning var formen av föräldradeltagande 
i lästräningen i stort sett densamma som i denna undersökning. En exakt 
jämförelse kan emellertid inte göras eftersom frågorna var något olika utformade 
och resultaten olika kategoriserade.
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4.6 LÄSFÄRDIGHET

Läskunnighet definierades i enkäten med att eleven förstår och i stora drag kan 
återberätta det han eller hon läst. Av de 1854 elever som kartlades i undersök-
ningen uppgav lärarna att 550 elever var läskunniga när skolåret inleddes. Detta 
motsvarar nästan en tredjedel av eleverna i årskurs 1 (30 %). 

I slutet av årskurs 1, vid tidpunkten för enkätens ifyllning65, var 1690 av de 
1854 eleverna läskunniga (91 %). De som kunde avkoda en text, men inte 
uppfyllde de ovannämnda kraven på läskunnighet uppgick till 141 stycken 
 (8 %). En viss skepticism gentemot detta resultat bör dock finnas eftersom flera 
av lärarna, trots definitionen av läskunnighet i enkäten (se Bilaga C), inte skiljt 
på avkodningsförmåga och läskunnighet. Denna slutsats kan dras på basis av att 
flera lärare fyllt i samma antal elever på frågan om läskunniga vid tidpunkten för 
enkätens ifyllning, som på frågan om avkodare som inte förstår vad de läser. Då 
summan av dessa två grupper överskrider det totala antalet elever i klassen kan 
man tolka det som att lärarna inte uppmärksammat definitionen av läskunnighet 
och inte heller gällande avkodarna uppfattat ordet inte i ”förstår inte vad de 
läser”. I flera av enkätsvaren har lärarna dessutom utelämnat de elever som var 
läskunniga redan när de började skolan från dem som är läskunniga i slutet av 
skolåret. Denna bedömning har gjorts då antalet läskunniga i början av året i 
vissa fall varit större än antalet läskunniga i slutet av året.  Svaren har enligt detta 
resonemang gått att räkna ut66, men feltolkningar kan ha förekommit vilket bör 
beaktas vid utläsningen av resultaten.

Antalet elever som i slutet av årskurs 1 varken var läskunniga eller kunde avkoda 
en text uppgick till 23 stycken (1 %). I enkäten frågades inte specifikt efter 
antalet icke läskunniga, vilket jag i efterhand konstaterat kunde ha varit ett bra 
kontrollvärde.  Resultatet av antalet icke läskunniga elever är därmed baserat 
på subtraktionen av antalet läskunniga elever och antalet elever som endast 
kan avkoda en text men inte förstår vad de läser. Det bör också beaktas att 
elever med någon form av handikapp eller inlärningssvårigheter inte speciellt 
uppmärksammats i undersökningen och antagligen representerar en del av de 
icke läskunniga. Några lärare kommenterade också detta i sina svar. Graden av 
läsfärdighet i början respektive i slutet av läsåret finns sammanställt i tabell 6.

65 Enkäten skickades ut nästsista veckan i april med ett önskemål om returnering senast 14.5.2004 
66 De svar som tolkats uppgick till 51 stycken, det vill säga 29 % av det totala antalet (N=176).
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Tabell 6. Läsfärdigheten i början respektive i slutet av årskurs 1.

Läsfärdighet     Antal elever (procent)

Totala antalet elever i undersökningen   1854 (100 %)

Läskunniga i början av skolåret   550 (30 %)

Läskunniga i slutet av skolåret 

(medräknat de som var läskunniga i början av skolåret)  1690 (91 %)

Avkodare (icke läskunniga) i slutet av skolåret    141 (8 %)

Icke läskunniga i slutet av skolåret   23 (1 %)

Björkman och Isaksson hade i sin undersökning valt att avstå från en gradering 
av läsfärdighet och hade definierat läskunnighet med att knäcka den alfabetiska 
koden. I undersökningen var begreppet dock inte definierat varvid Björkman 
och Isaksson konstaterade att lärarna kunnat tolka begreppet på olika sätt, 
vilket bör beaktas vid tolkningen av resultatet. I denna undersökning och 
i enkäten (Bilaga C) har läskunnigheten avgränsats till att inbegripa också 
läsförståelse och definierats med att eleven förstår och i stora drag kan 
återberätta det han eller hon läst. Andelen elever som enbart kan avkoda en 
text, men inte ännu uppnått läskunnighet i den definierade bemärkelsen, har 
tilldelats en egen kategori. I denna undersökning motsvarar summan av antalet 
läskunniga elever och antalet elever som kan avkoda en text således kategorin 
läskunniga i Björkmans och Isakssons undersökning. Skillnaden i definitionen 
av läskunnighet bör beaktas också i jämförelsen av läskunniga vid skolstarten 
läsåret 1995–1996 och läsåret 2003–2004. Läsfärdigheten respektive läsår 
presenteras i tabell 7.

Tabell 7. Läsfärdigheten läsåret 2003–2004 och läsåret 1995–1996.

    Läsåret Läsåret
Läsfärdighet  2003–2004  1995–1996

Totala antalet elever i undersökningen  1854 (100 %) 2677 (100 %)

Läskunniga i början av skolåret  550 (30 %) 661 (25 %)

Läskunniga i slutet av skolåret 

(medräknat de som var läskunniga i 

början av skolåret)  1690 (91 %) 

Avkodare (icke läskunniga, teknisk läsfärdighet) 141 (8 %)  

Ingen grad av läsfärdighet i slutet av läsåret 23 (1 %) 84 (3 %)

= (99 %) 2593 (97 %)}
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Trots en vad man kan kalla strängare definition på läskunnigheten har andelen 
läskunniga vid skolstarten ökat med fem procentenheter (från 25 % till 30 %). 
Andelen läskunniga vid läsårets slut har däremot sjunkit då läskunnigheten 
inbegriper läsförståelse (från 97 % till 91 %). Då man däremot sammanslår 
antalet läskunniga (91 %) med antalet elever som kan avkoda en text (8 %), 
vilket kan antas vara resultatet av Björkmans och Isakssons resultat, har läs-
kunnigheten däremot stigit marginellt, från 97 % till 99 %. Antalet elever som 
inte uppnått någondera av ovan nämnda grader av läsfärdighet vid slutet av 
årskurs 1 är läsåret 2003–2004 också lägre än läsåret 1995–1996, 23 elever 
respektive 84 elever, vilket motsvarar 1 % respektive 3 % av det totala antalet. 

4.7 SAMMANFATTNING

Eleverna i årskurs 1 i Svenskfinland undervisas i de flesta fall av lärare med 
någon form av pedagogisk examen. Situationen var den samma läsåret 1995–
1996. En tredjedel av lärarna har biämnesstudier i förskole- och nybörjar-
undervisning och en tiondel har biämnesstudier i modersmål och litteratur. En 
annan tiondel av lärarna har studerat både förskole- och nybörjarunder-
visning samt modersmål och litteratur. Läsåret 1995–1996 var fördelningen 
av biämnena i stort sett likadan, förutom att andelen lärare som studerat 
modersmål och litteratur läsåret 2003–2004 minskat med nästan hälften.

Nästan alla elever har gått i förskola innan de börjar i årskurs 1, endast ett fåtal 
undantag existerar. Klasstorlekarna varierade läsåret 2003–2004 mellan 6 och 
25 elever. Den vanligaste klasstorleken var 17 elever och medelvärdet 15. Den 
vanligaste klassammansättningen är en sammansatt klass av årskurserna 1 och 2. 
Hälften av klasserna består av denna kombination. Största delen av de övriga 
klasserna har elever enbart i årskurs 1. Övriga kombinationer representerar 
en tiondel och består av sammansatta klasser av årskurserna 1–3, 0–2, 1–4 och 
1–6. Klassammansättningarna har inte förändrats sedan den tidigare undersök-
ningen gjordes.

Majoriteten av lärarna (93 %) använder de nya läroplansgrunderna från år 
2002. Från denna grupp är emellertid de åländska lärarna borträknade eftersom 
landskapet Ålands läroplan från 1996 fortfarande gäller på Åland. Största delen 
av lärarna (89 %) undervisar också i enlighet med läroplansgrunderna från 
år 2002 läsning och skrivning som en helhet, istället för att särskilja dem i 
undervisningen. 
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Lässtrategier, som omnämns i de nya läroplansgrunderna (Lpg 2002), är ett 
främmande begrepp för lärarna i årskurs 1. Endast 11 av lärarna hade uppfattat 
frågan i enlighet med vad som avsetts. En definition av begreppet skulle i 
enkäten följaktligen ha varit på sin plats.  

Skönlitteraturens användning i läsundervisningen har ökat sedan läsåret 
1995–1996. I denna undersökning sade sig 96 % av lärarna använda skönlittera-
tur mot 78 % läsåret 1995–1996. Den vanligaste användningsformen uppges 
vara högläsning. 

I läroplansgrunderna (Lpg 2004) talas om ett vidgat textbegrepp som omfattar 
bland annat medietexter och elektroniska texter och användningen av datorer 
omnämns också särskilt (Lpg 2002). Trots detta är det endast knappt hälften av 
lärarna som uppger sig använda datorer eller annan form av medieteknik i sin 
läsundervisning. Användningen av datorer uppmärksammades inte specifikt i 
den tidigare undersökningen läsåret 1995–1996 och nämndes där av endast ett 
fåtal lärare.

Lärarna som uppger sig använda datorer i läsundervisningen använder dem 
främst till olika undervisningsprogram, varav det vanligaste är Lexia (27 %). 
Flera lärare nämnde också att datorerna främst används av specialläraren och 
för svaga elever (11 %).

Trots att de nya läroplansgrunderna innehållsmässigt förändrats på flera sätt 
i jämförelse med de tidigare läroplansgrunderna från 1994, så är det endast 
10 lärare (6 %) som på något sätt förändrat sin läsundervisning sedan de nya 
läroplansgrunderna trätt i kraft. Förändringarna som dessa lärare uppger är 
främst en ökad användning av litteratur i läsundervisningen. Även helhetssynen 
på läs- och skrivinlärningen, den nya skrivstilen, datorer, medieteknik och 
språklig medvetenhet nämns. 

Det vanligaste är att lärarna kombinerar syntetiska och analytiska metoder i 
sin undervisning. I användningen av de renodlade principerna dominerar det 
syntetiska synsättet (19 %). En renodlad analytisk princip används av endast 6 
lärare (3 %). Vid beskrivningen av huvud- respektive bimetoderna framkom, 
förutom de två grundläggande principerna, främst ljudmetoden och ordbilder 
och ett individualiserat val av metoder. I beskrivningarna framkom dessutom 
att valet av huvud- respektive bimetod varierar individuellt utgående från den 
enskilda elevens behov. Användningen av analytisk princip, syntetisk princip 
eller en blandning av dessa två principer i läsundervisningen är så gott som 
oförändrad sedan läsåret 1995–1996.
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Läsläran har behållit sin starka ställning i läsundervisningen och används av 
96 % av lärarna, ofta som huvudmaterial. Resultatet var läsåret 1995–1996 ungefär 
detsamma. Den mest populära serien är den rikssvenska serien Läs med oss som 
 möjliggör individualiserad undervisning på tre olika färdighetsnivåer. Det är också 
relativt vanligt att parallellt använda flera olika läsläror av olika författare och för-
lag. Av eleverna får endast en tredjedel behålla sin läslära när de går ut årskurs 1. 

Olika arbetsböcker, läsförståelseböcker och ordleksböcker används också i hög 
grad i läsundervisningen. Populärast är också här sådana serier som möjliggör 
individualiserad undervisning utgående från den enskilda elevens nivå och 
behov. Läsåret 1995–1996 nämndes arbetsböcker, läsförståelseböcker och 
ordleksböcker inte alls i samma utsträckning. 

I litteraturanvändningen dominerar skönlitteraturen, men facklitteratur för 
barn uppges också av många lärare. I likhet med läsåret 1995–1996 är dessutom 
självtillverkade texter av eleverna ett vanligt material i läsundervisningen.  

Lästräningen är vanligen upplagd enligt en kombination av gemensam och 
individualiserad undervisningstakt och i detta avseende har undervisningen 
inte förändrats mycket sedan läsåret 1995–1996. Alla lärare i Svenskfinland ger 
också sina elever läsläxor. Antalet gånger per vecka varierar emellertid allt från 
en till fem gånger per vecka. Vanligast är att ge läsläxor 2–4 gånger per vecka. 
Föräldradeltagandet i lästräningen är stort och handlar på samma sätt som läsåret 
1995–1996 främst om att läsa läsläxor tillsammans med sina barn och projekt av 
typen En kvart om dagen.

I enkäten till denna undersökning definierades ordet läskunnighet med att 
eleven förstår och i stora drag kan återberätta det han eller hon läst. Björkman 
och Isaksson hade i sin enkät inte definierat ordet läskunnig och själva 
definierade de begreppet med att eleven har knäckt den alfabetiska koden. 
Trots den snävare definitionen av läskunnighet i denna undersökning, läsåret 
2003–2004, har läskunnigheten i början av skolåret i enlighet med lärarnas svar 
ökat med fem procentenheter sedan läsåret 1995–1996. 

När skolåret inleddes i augusti 2003 kunde 30 % av eleverna läsa. Hösten 1996 
var motsvarande andel 25 %. I slutet av skolåret i april 2004 kunde 91 % av elev-
erna läsa och 8 % avkoda en text. Endast 1 % av eleverna hade i april 2004 inte 
uppnått någon grad av läsfärdighet. I maj 1996 var 97 % läskunniga och 3 % icke 
läskunniga. Beaktas bör dock här att avkodarna med största sannolikhet tillräknats 
de läskunniga eleverna. Förändringarna i läsundervisningen sammanfattas i tabell 
8. En djupare analys och tolkning av resultaten följer i kapitel 5.
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Tabell 8. Väsentliga förändringar i läsundervisningen sedan läsåret 1995–1996.

   Läsåret Läsåret
Delområde inom läsundervisningen  1995–1996  2003–2004

Lärarnas könsfördelning Oförändrad Oförändrad

Lärarnas åldersfördelning Relativt jämn  Ålderskurvan är

  åldersfördelning. högst vid 31–40 år 

   och sjunker med 

   stigande ålder.

Lärarnas examen Andelen lärare Andelen lärare

  med pedagogisk  med pedagogisk

  examen oförändrad. examen oförändrad.

  PeM 26 % PeM 53 %

  Folkskollärare 25 % Folkskollärare 7 %

  PeK 16 % PeK 6 %

Lärarnas biämnen I stort sett  I stort sett

  oförändrad oförändrad

 förutom: modersmål och litteratur  17 % 10 %

Klasstorlek  (analyserades inte läsåret 1995–1996)

Klassammansättning Oförändrad Oförändrad

Elever som har gått i förskola  (undersöktes inte läsåret 1995–1996)

Läroplansgrunder som undervisningen baseras på (undersöktes inte läsåret 1995–1996)

Synen på helhetsbetonad läs- och skrivundervisning (undersöktes inte läsåret 1995–1996)

Undervisning av lässtrategier  (undersöktes inte läsåret 1995–1996)

Användningen av barnlitteratur  78 %  96 % 

Användningen datorer eller annan medieteknik* 1 %  48 %

Lärare som förändrat sin läsundervisning i 

enlighet med de nya läroplansgrunderna (undersöktes inte läsåret 1995–1996)

Grundläggande princip som 

läsundervisningen utgår från Oförändrad Oförändrad

Användningen av läsläror Oförändrad Oförändrad

Användningen av arbetsböcker* 27 %  93 % 

Användningen av och ordleks- och läsförståelseböcker* 20 %  85 % 

Användningen av klassens/elevens 

självtillverkade texter Oförändrad Oförändrad

Lästräningens upplägg Oförändrad Oförändrad

Läsläxor I stort sett  I stort sett

  oförändrad oförändrad

 förutom: Läsläxor 5 ggr/vecka  19 % 8 %

Föräldradeltagande i lästräningen Oförändrad Oförändrad

Läskunniga i början av skolåret 25 % 30 %

Läskunniga +   91 % 

avkodare i slutet av skolåret 97 % 8 % avkodare

*  En jämförelse av resultaten skall i enlighet med vad jag uppgav i resultatredovisningen göras med 
 ett visst förbehåll eftersom frågorna i undersökningarna var något olika utformade.

} = 99 %
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Tolkning och diskussion 
I detta kapitel kommer jag att analysera och tolka undersökningens resultat 
i relation till den teoretiska referensramen som presenterades i kapitel två. 
Jag kommer således att diskutera läsundervisningens innehåll och upplägg 
läsåret 2003–2004 i sin helhet samt analysera orsakerna till och betydelsen av 
de förändringar som skett i läsundervisningen i Svenskfinland sedan läsåret 
1995–1996. Min avsikt är att besvara undersökningens forskningsfrågor och 
bidra med alternativa tolkningar till varför läsundervisningen idag ser ut som 
den gör. 

Min förhoppning med denna undersökning var att kunna bidra till den 
kontinuerliga utvärderings- och utvecklingsprocess som utgör grunden för 
all undervisning. Därför vill jag också visa på möjligheter att vidareutveckla 
läsundervisningen i enlighet med den senaste forskningen.  

5.1 LÄSUNDERVISNINGEN LÄSÅRET 2003–2004

 Syftet med undersökningen var att göra en allmän kartläggning av läsunder-
visningen i Svenskfinland läsåret 2003–2004. Dessutom hade undersökningen 
som sekundärt syfte att i jämförelse med Björkmans och Isakssons (1997) 
kartläggning från läsåret 1995–1996 utreda huruvida det skett några väsentliga 
förändringar i läsundervisningen. 

5 
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Som helhet har det inte skett några större förändringar i läsundervisningen 
sedan läsåret 1995–1996 (se tabell 8 i föregående kapitel). Inom ett antal 
delområden och på detaljnivå förekommer däremot vissa förändringar. 
Exempelvis har användningen av barnlitteratur samt datorer och elektroniska 
texter ökat märkbart. På ett mera övergripande plan i jämförelsen mellan 
undersökningsresultaten läsåret 1995–1996 och läsåret 2003–2004 framträder 
också enligt min tolkning en allt mer individualiserad syn på läsundervisning-
en. Denna tolkning antyder således att lärarna i enlighet med de nya läroplans-
grunderna (Lpg 2002) i en ökad utsträckning utformar läsundervisningen 
utgående från den enskilda elevens utvecklingsnivå och behov (jfr Hagtvet 
2004; Heilä-Ylikallio 2003b; Vygotsky 1978; Østern 1998). 

Björkmans och Isakssons (1997) slutsats av läsundervisningen läsåret 
1995–1996 var att läraren utgående från sig själv väljer metoder, material och 
tillvägagångssätt i läsundervisningen. Jag skulle utgående från en analys och 
tolkning av denna undersöknings resultat vilja hävda att läraren numera allt 
oftare väljer sina metoder, material och tillvägagångssätt utgående från den 
enskilda elevens behov. För att motivera detta påstående och för att också lyfta 
fram ett antal övriga intressanta aspekter av forskningsresultatet, kommer jag 
nu i enlighet med undersökningens huvudsakliga syfte att diskutera läsunder-
visningen läsåret 2003–2004 i sin helhet. 

Lagstadgad rätt till förskoleundervisning

Sedan 23.12.1999 har rätten till förskoleundervisning varit lagstadgad (Lpg 
2000) och enligt Nurminen (2000) deltog ca 60 % av Finlands sexåringar 
i förskoleundervisning vid inledningen av 2000-talet. Enligt mina resultat 
uppger dock lärarna nu att hela 98 % av eleverna gått i förskola innan de 
inledde skolgången. Detta är en märkbar ökning som sannolikt haft och även 
fortsättningsvis kommer att ha en inverkan på läsundervisningen i årskurs 1. 

Även om förskoleundervisningen inte skall innefatta regelrätt läs- och skriv-
undervisning (Lpg 2000) så förväntas barnen i förskolan få en förståelse för vad 
läsning och skrivning innebär och deras språkliga nyfikenhet skall stimuleras 
(Korkeamäki 2002). Barnen i förskolan skall också erbjudas möjlighet att 
läsa eller lekläsa för sig själva (Lpg 2000). I den mån förskoleundervisningen 
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bedrivs i enlighet med läroplansgrunderna innebär det således ett nytt 
utgångsläge för läsundervisningen i årskurs 1. Detta innebär i sin tur att lärarna 
vid skolstarten bör beakta att nästan alla barn numera fått ta del av denna form 
av förberedande läs- och skrivträning. Kan den enligt min tolkning antydda 
ökade individualiseringen eventuellt vara en följd av att nästan alla elever 
numera gått i förskola?

Resultaten av denna undersökning antyder också att läskunnigheten vid 
inledningen årskurs 1 har ökat. Denna undersökning visade att 30 % är 
läskunniga vid skolstarten i jämförelse med 25 % (Björkman & Isaksson 1997) 
läsåret 1995–1996. Resultatet är också i enlighet med Lerkkanens (2003) 
resultat bland finskspråkiga elever, som visade att 27 % läser flytande vid 
skolstarten. Om denna ökning beror på det höga deltagandet i förskoleunder-
visning eller på samhällsutvecklingen i övrigt kan jag inte uttala mig om. Men 
klart är ändå att de elever som gått i förskola erbjuds ett annat utgångsläge för 
läsundervisningen än de som inte gjort det. 

I läroplansgrunderna för förskolan framhålls vikten av en helhetsbetonad 
undervisning (Lpg 2000) som bygger på pedagogisk lek (Lpg 2000) och som 
skall göra barnen mera mottagliga för den kommande läs- och skrivunder-
visningen. Ett flertal forskare (t.ex. Korkeamäki 2002; Lerkkanen & Koivisto 
2002; Hagtvet 1990; Korhonen 2002; Vejleskov 2000) är också inne på samma 
linje. Förskolans roll i elevens läsutveckling är följaktligen betydelsefull. 

Man får inte heller glömma, att så länge deltagandet i förskoleundervisningen 
är frivilligt innebär det ändå att eleverna i årskurs 1 fortfarande kan börja 
skolan med mycket varierande utgångsläge för sin läsutveckling. Detta bör 
läraren följaktligen också beakta i planeringen och utformningen av läsunder-
visningen. Detta torde emellertid inte utgöra ett problem om läraren i enlighet 
med läroplansgrunderna (Lpg 2002) låter läsundervisningen utgå från den 
enskilda elevens kunskaper, behov och inlärningsstil (jfr Hagtvet 2004; Heilä-
Ylikallio 2002; 2003a; Jörgensen 2001; Lundberg & Herrlin 2003; Østern 
1998). 

Utgångspunkter för läsundervisningen i årskurs 1

Läsinlärningens två grundläggande teoritraditioner, Whole Language-
traditionen och phonics-traditionen samt vad man kunde kalla en tredje 
blandmetod av dessa två, förekommer alla som utgångspunkter för läsunder-
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visningen idag. Det verkar dock som om en blandmetod kommit att bli den 
mest allmänna. Både i denna undersökning och i den tidigare undersökningen 
av Björkman och Isaksson uppgav cirka 75 % av lärarna att de utgår från 
en blandning av de två grundläggande principerna i sin undervisning. 
Resultaten av denna undersökning stöder således Sarmavuoris (2003) syn på 
att en blandmetod numera är så allmän att den kunde anses vara en tredje 
grundläggande teoretisk syn på läsinlärning. Av lärarna uppgav 19 % att de 
i huvudsak utgår från en syntetisk princip och endast 3 % att de utgår från 
en analytisk princip i sin läsundervisning. De flesta lärare utgår således från 
en kombination av analytiska och syntetiska principer. Detta förfarande är i 
enlighet med Frosts (2002) och Melins och Delbergers (1996) syn på att det är 
omöjligt att tillgodose varje enskild elevs behov genom att undervisa läsning 
utgående från endast en av de två grundläggande principerna eller utgående 
från endast en metod. 

Användningen av renodlade metoder är alltså i likhet med läsåret 1995–1996 
inte så vanligt. Enligt min tolkning kunde man därför ifrågasätta om det 
idag alls är relevant att tala om specifika metoder eller principer i läsunder-
visningen. Är specifika metoder eller principer något som i den praktiska 
verkligheten börjar vara ett föråldrat begrepp? Kunde man kanske istället 
i enlighet med Sarmavuoris (2003) tankegångar gå in för att tala om en 
blandmetod eller skulle det möjligen vara mera ändamålsenligt att helt slopa 
diskussionen om preciserade metoder? De flesta lärare, även de som utgår från 
en specifik teoritradition, blandar ändå olika metoder och tillvägagångssätt i 
sin undervisning. Kunde man kanske istället helt enkelt börja tala om olika 
tillvägagångssätt i läsundervisningen? Varför försöka definiera specifika metoder 
när en klar majoritet på frågan om huvudsaklig läsundervisningsmetod uppger 
sig blanda olika metoder och inte använda renodlade metoder? Det skulle 
istället kunna vara intressant att fokusera på hur lärarna väljer tillvägagångssätt 
för den enskilda eleven, det vill säga på vilka grunder valen görs.

De flesta lärare (93 %) säger sig använda de nya läroplansgrunderna som 
utgångspunkt för undervisningen. Trots detta är det endast 6 % av lärarna som 
säger att deras undervisning förändrats sedan den nya läroplanen trätt i kraft. 
Ändå har läsundervisningen på flera sätt förändrats under de senaste åren. I 
enlighet med de nya läroplansgrunderna (Lpg 2002) och ett flertal forskare 
(t.ex. Hagtvet 1990; Korkeamäki 2002; Sandström Kjellin 2002; Stadler 1998; 
Østern 2002) har de flesta av lärarna (83 %) en helhetsbetonad syn på läs- och 
skrivundervisningen. Datorer och annan medieteknik används också i allt 
högre grad (48 %) och barnlitteraturens roll i läsundervisningen har märkbart 
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förstärkts (från 78 % till 96 %). Det verkar därför som om läsundervisningen 
förändrats innan eller oberoende av den nya läroplanen. Är läroplanen således 
en verbalisering av den förändrade syn som redan allmänt råder ute i skolorna?

Antydan att läraren i allt högre grad i enlighet med läroplansgrunderna (Lpg 
2002) utgår från elevens individuella nivå, stöds enligt min tolkning bland 
annat av den allmänt rådande trenden att blanda olika läsundervisningsprincip-
er och metoder i undervisningen. Flera lärare bekräftade också detta genom 
att kommentera att deras val av metod beror på elevens nivå och behov. Ett 
annat argument som visar på en mer individualiserad syn på läsundervisningen 
är enligt min tolkning också att de mest populära läslärorna samt ordleks- 
och läsförståelseböckerna är de som är nivågraderade. Böcker av denna typ 
möjliggör undervisning på ett antal parallella färdighetsnivåer, utgående från 
elevens tidigare kunskaper.  

Det finns lärare som anser en individualiserad undervisningsprincip vara något 
av en utopi. Denna undersökning har emellertid visat att det existerar tillväga-
gångssätt och hjälpmedel som möjliggör en individualiserad läsundervisning. 
Till exempel Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) samt Lundberg och 
Herrlin (2003) och har utformat kartläggningsscheman som hjälper läraren att 
definiera elevens individuella läsprofil. Denna profil kan sedan utgöra en grund 
för valet av pedagogiska principer och tillvägagångssätt i enlighet med den 
enskilda elevens behov. Detta kräver dock att läraren också har teoretiska och 
metodiska kunskaper om alternativa tillvägagångssätt för läsinlärningen (Frost 
2002; Stadler 1998). Denna undersökning visar också att en individualiserad 
undervisning inte behöver innebära att man frångår strukturen och rutinerna 
i undervisningen. Genom att exempelvis använda nivågraderade läromedel 
och barnlitteratur samt genom att kombinera en gemensam och individuell 
inlärningstakt kan man ganska långt tillgodose den enskilda elevens behov.  

Läsundervisningens centrala innehåll och upplägg  

Läsläran har fortsättningsvis en central roll i läsundervisningen (jfr Björkman 
& Isaksson 1997; Hansén 1991), men både arbetsböcker och ordleks- och 
läsförståelseböcker används också i stor utsträckning. Läsåret 1995–1996 
var det betydligt färre lärare som uppgav sig använda arbetsböcker eller 
ordleks- och läsförståelseböcker67. I enlighet med Apajalahtis (2003), Frosts 
(2002) och Korkeamäkis (2002) skeptiska inställning till en lärobokscentrerad 
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67 Som jag beskrev tidigare kan denna skillnad till viss mån antagligen förklaras med att frågorna i 
 respektive undersökning var olika till sin uppbyggnad (se avsnitt 4.4).
68 Texterna i de olika böckerna (Olas, Elsas och Leos bok) har samma tema men är utformade enligt 
 varierande svårighetsgrad.

undervisning kan man därför fråga sig om det verkligen är ändamålsenligt 
att undervisningen i såpass hög grad baseras på olika läroböcker? Kanske 
förklaringen står att finna i Frosts teori (2002) om att läromedel är fördelaktiga 
för läraren för att de gör det lättare att genomföra en gemensam undervisning?

Enligt Apajalahti (2003), Frost (2002) och Korkeamäki (2002) kan läromedlen 
utgöra ett hinder för den individualiserade och differentierade undervisning 
som läroplansgrunderna förespråkar (Lpg 2002). Enligt min tolkning av under-
sökningsresultaten kunde man emellertid också vända på detta påstående och 
hävda att vissa läromedel möjliggör en differentierad undervisning. Då avser 
jag främst de nivågraderade läromedel, vars popularitet denna undersökning 
visat på. Jag kan föreställa mig att de framförallt i större klasser kan vara ett ur 
lärarens synvinkel hanterbart sätt att individualisera läsundervisningen. 

Den mest populära läsläran Läs med oss: Olas, Elsas och Leos bok (1985) används 
av 43 % av lärarna. De överlägset mest använda ordleks- och läsförståelseböck-
erna är serierna Äppel Päppel (Jakobson, 2002) och Ärtan Pärtan (Jakobson, 
1989). I Björkmans och Isakssons undersökning läsåret 1995–1996 användes 
läsläran Läs med oss: Olas, Elsas och Leos bok av 30 % av lärarna. Läsläran 
har således trots sin ålder på 20 år blivit allt mer populär. Jag kan endast hitta 
två alternativa förklaringar till detta. Antingen är lärarna av ekonomiska skäl 
tvungna att år efter år återanvända böckerna eller så uppskattas möjligheten 
att med en gemensam läslära med ett gemensamt innehåll ändå kunna erbjuda 
eleverna individualiserad lästräning68. Den förstnämnda teorin om ekonomiska 
skäl förklarar emellertid inte varför användningen av läsläran ökat sedan 
läsåret 1995–1996, då den redan var 10 år gammal. Av dessa två alternativa 
förklaringar är därmed den sistnämnda mer sannolik.

En knapp fjärdedel av lärarna (23 %) låter sina elever gå framåt i egen takt 
i lästräningen medan en femtedel (20 %) låter eleverna följa en gemensam 
takt. Det vanligaste (57 %) är alltså att lärarna kombinerar en gemensam och 
individuell takt i läsundervisningen. Resultatet skiljer sig något från läsåret 
1995–1996 då 16 % uppgav individuell takt, 13 % gemensam takt och 71 % en 
kombination av dessa. 
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Man kunde tolka det relativt frekventa valet av gemensam takt (20 %) och en 
kombinerad gemensam och individuell takt (57 %) som en direkt negligering av 
läroplansgrundernas direktiv om att utgå från elevens individuella förutsättningar 
och behov. I enlighet med undersökningsresultaten behöver en gemensam takt 
emellertid inte betyda att undervisningen inte är individualiserad. Exempelvis 
användningen av nivågraderade läroböcker möjliggör gemensam undervisning 
trots en till viss grad individualiserad undervisningsprincip. 

Många forskare talar för litteraturläsningens och högläsningens betydelse för 
läsutvecklingen (Arnqvist 2002; Korkeamäki 2002; Pedagogiska forsknings-
institutet, Jyväskylä universitet 2004; Sommardahl 2002; Stadler 1998). Den 
ökade användningen av barnlitteratur i läsundervisningen, från 78 % till 96 % 
av lärarna, är således en positiv förändring. Enligt min tolkning kan direkta 
paralleller sannolikt dras mellan detta resultat och det nya ämnesnamnet 
modersmål och litteratur och litteraturens därigenom förstärkta roll i de nya 
läroplansgrunderna. Om så är fallet så har syftet med det nya ämnesnamnet 
åtminstone i årskurs 1 delvis uppfyllts, det vill säga litteraturen har fått en 
större plats i undervisningen. 

Flera forskare är överens om att böcker har en central betydelse för elevens 
läsutveckling och läslust (se t.ex. Arnqvist 2000; Korkeamäki 2002; Pedagogiska 
forskningsinstitutet, Jyväskylä universitet 2004; Pressley 2002; Sommardahl 
2002; Stadler 1998). Att vissa lärare (4 %), trots litteraturens förstärkta ställning 
i läroplansgrunderna, fortfarande inte använder någon form av litteratur i 
sin läsundervisning, kan eventuellt ha ett samband med att skolbiblioteken 
i Svenskfinland inte alltid är så välutrustade och organiserade som det 
kunde vara önskvärt att de var (se Borg-Sunabacka & Söderholm 2003). 
Läroplansgrundernas nya betoning av litteratur kan också te sig väldigt omfat-
tande och ambitiöst om man inte vågar prioritera (jfr Heilä-Ylikallio 2003a). 
Eftersom litteraturen enligt flera forskare är central för elevens läsutveckling och 
numera innehar en central plats i läroplansgrunderna, borde litteraturanvänd-
ningen emellertid enligt min tolkning inte få vara en prioriteringsfråga. 

 

Datorns och de elektroniska texternas bidrag till läsundervisningen

Trots att de nya läroplansgrunderna (Lpg 2002) uppmärksammar medietexter 
och elektroniska texter som en del av undervisningen i modersmål och 
litteratur, så är det ändå knappt hälften av lärarna (48 %) som uppger sig 
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använda datorer eller någon annan form av medieteknik i läsundervisningen. 
Som exempelvis Folkesson (2004) i Sverige konstaterat så verkar det som om 
datorn på de lägsta årskurserna ofta bara står oanvänd i ett hörn. Är det så 
också i Svenskfinland? 

Datorerna används enligt lärarna i denna undersökning främst till olika 
undervisningsprogram och till att skriva ord och texter, vilket överens-
stämmer med Byholms resultat (2003). Av flera svar framkom det dessutom 
att datorerna främst används med svaga elever och av specialläraren. Det 
framkom också att Lexia är det mest använda undervisningsprogrammet. Att 
datorn används för elever med lässvårigheter stöder i och för sig synen på en 
individualiserad läsundervisning (Lpg 2002), men som exempelvis Folkesson 
(2004) betonar så är elektroniska texter användbara för alla, eftersom de 
genom att kombinera bilder, foton, ljud, rörelser och bokstäver stimulerar 
flera olika sinnen (jfr Jörgensen 2001; Liberg 2003; Stadler 1998). Dessutom 
upplever barn ofta att det är roligt att arbeta med datorn. Enligt Reinking 
(2001) är de elektroniska texterna ypperliga alternativ till traditionella läro-
bokstexter och texter som skrivits med papper och penna, eftersom de ofta 
stimulerar flera sinnen och på så sätt också stöder elevens läsförståelse. 

I enlighet med Alexanderson m.fl. (2001), Folkesson (2004), Jedeskog (1998), 
Korkeamäki (2002) och Reinking (2001) kan arbete med elektroniska texter 
medföra många positiva effekter på läsundervisningen. Enligt min tolkning är 
det därför viktigt att de elektroniska texterna tas upp som en integrerad och 
naturlig del av läsundervisningen och inte som någon form av tidsfördriv, 
som belöning för duktiga eller snabba elever eller enbart för svaga elever. 
Byholms (2003) resultat antyder att lärarna i viss mån ser användningen av 
elektroniska texter som en prioriteringsfråga. Därför vill jag återigen relatera 
till Heilä-Ylikallios (2003a) syn på att de relativt omfattande läroplans-
grunderna utmanar läraren att våga prioritera. På basis av forsknings-
resultaten som visar på fördelar som de elektroniska texterna kan medföra 
läsundervisningen, kunde de mycket väl utgöra en sådan prioritering på 
bekostnad av exempelvis slentrianmässig ”fylleriuppgifter” (jfr Korkeamäki 
2002). Med vetskap om de elektroniska texternas fördelar är det svårt att 
argumentera för varför man helt skulle utesluta datorn och de elektroniska 
texterna ur läsundervisningen. 

Jag ifrågasätter om lärarna insett och förstått datorns alla användnings-
möjligheter och nyttan som datorn och de elektroniska texterna kan medföra 
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läsundervisningen. Detta kunde således vara ett område där någon form av 
fortbildning för lärarna kunde vara aktuell (jfr Abbott & Faris 2000; Föhrer & 
Magusson 2003).

Läsläxor och föräldradeltagande i lästräningen

Alla lärare i Svenskfinland ger sina elever läsläxor. I enlighet med Björkmans 
och Isakssons (1997) antyder dessa resultat således att läsläxan fortfarande är en 
bärande komponent i lästräningen. Det vanligaste är att ge läsläxa två gånger 
per vecka (28 %) och det minst vanliga är att ge läsläxa endast en gång per 
vecka (7 %). I detta avseende har inte läsundervisningen förändrats så mycket 
sedan läsåret 1995–1996, förutom att det numera är ovanligare att ge läsläxa 
hela fem gånger per vecka (8 % mot 19 % tidigare). En eventuell förklaring 
till den nämnda förändringen kunde vara att barn idag uppges ha ett allt mer 
späckat program på fritiden. Kanske lärarna därför låter veckosluten eller 
någon annan dag i veckan vara läxfri? 

Det är främst genom deltagande i läsläxorna (92 %) som föräldrarna deltar i 
elevens lästräning. Ett annat vanligt förekommande sätt är genom En kvart 
om dagen (43 %). En kvart om dagen kan således än en gång konstateras vara 
en relativt gammal men fortfarande aktuell och använd metod (jfr Borg-
Sunabacka & Söderholm 2003). Jag skulle också vilja hävda att En kvart om 
dagen kunde vara ett enkelt, välbeprövat och bra sätt för de lärare som ännu 
inte använder litteratur i sin läsundervisning att få in den på ett naturligt och 
fördelaktigt sätt. En av metodens andra fördelar är att föräldrarnas medverkan 
i lästräningen blir naturlig och självklar (jfr Apajalahti 2003; Grosin 2001; 
Jörgensen 2001; Norström 1997; Sommardahl 2002; Stadler 1998).

Läsfärdigheten i slutet av årskurs 1

Andelen elever som i slutet av årskurs 1 är läskunniga (91 %) eller som 
kan avkoda en text (8 %) är mycket hög. Tillsammans utgör de 99 % av 
elevunderlaget, vilket enligt min tolkning är ett mycket gott resultat. Det 
kan också noteras att läroplansgrunderna (Lpg 2002) inte heller ställer krav 
på att eleverna skall uppnå läskunnighet i årskurs 1. Målet är att eleven skall 
upptäcka idén med att läsa. Det är också sannolikt att en del av den sista icke 
läskunniga procenten utgörs av elever med någon form av handikapp eller läs- 
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och skrivsvårigheter, vilket framkom ur några lärares kommentarer. Lerkkanens 
(2003) forskningsresultat tyder dessutom på att elever vars läsfärdighet i årskurs 
1 är på en mycket svag nivå ännu i årskurs 2 kan komma fatt sina duktigare 
kamrater. Detta förutsätter dock en balanserad och mångsidig läs- och skriv-
undervisning som också inbegriper träning av läsförståelsen. 

Enligt Björkman och Isaksson var andelen läskunniga i slutet av läsåret 1995–
1996 97 %, vilket skiljer sig marginellt från resultatet av denna undersökning. 
Det bör i jämförelsen dessutom också beaktas att Björkman och Isaksson i 
sin undersökning likställt avkodningsfärdighet med läskunnighet. De hade 
således inget krav på läsförståelse, vilket jag i denna undersökning hade. Hur 
väl lärarna är medvetna om elevernas läsförståelsefärdigheter kan emellertid 
diskuteras, eftersom en elev i princip kan läsa flytande och trots allt ha stora 
svårigheter med läsförståelsen (jfr Stadler 1998). 

Konklusioner

Björkmans och Isakssons resultat från läsåret 1995–1996 visar sammanfatt-
ningsvis att det är vanligast att lärarna kombinerar syntetiska och analytiska 
metoder i sin läsundervisning. Läsläran är ofta huvudmaterialet, men flera 
andra undervisningsmaterial används också. Lästräningen framskrider vanligen 
enligt en kombination av gemensam och individuell takt. Läsläxa ges ofta 
och föräldrarna engagerar sig i elevernas lästräning främst genom att delta i 
och lyssna på läsläxan samt genom metoden En kvart om dagen. När skolåret 
började var 25 % läskunniga och i slutet av läsåret var 97 % läskunniga. 
Björkman och Isaksson hittande inga signifikanta samband mellan samtliga 
undersökta variabler och drog därför slutsatsen att lärarna utgående från sig 
själva väljer sina läsinlärningsmetoder, läsinlärningsmaterial och former av 
lästräning. Vad visar mina forskningsresultat? Hur ser läsundervisningen ut nu 
och vad innebär de förändringar som skett i läsundervisningen sedan läsåret 
1995–1996?

De allra flesta lärare blandar också nu både syntetiska och analytiska 
principer i sin läsundervisning. Läsläran har fortfarande en stark ställning som 
huvudmaterial i läsundervisningen och lärarna ger fortfarande läsläxor ofta. 
Ett framträdande drag bland både läslärorna och de övriga läroböckerna är de 
nivågraderade seriernas popularitet. Lästräningen är vanligen upplagd enligt 
en kombination av gemensam och individuell takt och föräldradeltagandet i 
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lästräningen handlar också fortfarande främst om deltagande i läxläsningen 
och om En kvart om dagen. Innan skolgången inleddes hade 98 % av eleverna 
gått i förskola och vid skolstarten var 30 % av eleverna läskunniga. I slutet av 
läsåret var 91 % av eleverna läskunniga, 8 % kunde avkoda en text och 1 % 
hade inte uppnått någon grad av läsfärdighet.

Som helhet har det alltså inte skett några större förändringar i läsundervis-
ningen sedan läsåret 1995–1996 (jfr tabell 8 i föregående kapitel). Inom ett 
antal delområden och på detaljnivå förekommer däremot vissa förändringar. 
Exempelvis har användningen av barnlitteratur samt datorer och elektroniska 
texter ökat märkbart. På ett mera övergripande plan framträder också en 
mer individualiserad syn på läsundervisningen än vad den tidigare undersök-
ningen visade.  Jag skulle därför på basis av min undersökning vilja hävda att 
lärarnas val av läsinlärningsmetoder, läsinlärningsmaterial och olika former av 
lästräning numera i ökad grad utgår ifrån den enskilda elevens nivå och behov 
istället för att utgå från lärarna själva (jfr Björkman & Isaksson 1997).

5.2 METODDISKUSSION

Denna undersöknings syfte var att kartlägga läsundervisningen i Svenskfinland 
läsåret 2003–2004. Undersökningen hade också som sekundärt syfte att i 
mån av möjlighet jämföra resultaten läsåret 2003–2004 med Björkmans och 
Isakssons resultat från läsåret 1995–1996. Den jämförande aspekten i denna 
undersökning var följaktligen en bas och referensram för hela undersök-
ningen. Tack vare Björkmans och Isakssons erfarenheter kunde jag undvika 
vissa onödiga misstag, men deras undersökning utgjorde i viss mån också en 
begränsande faktor då undersökningen därmed blev relativt styrd. Detta kan ha 
bidragit till att jag eventuellt förbisett något väsentligt delområde i läsunder-
visningen. 

Hur väl har jag lyckats med mina metodiska val och med att utforma ett 
mätinstrument som uppfyller syftet med undersökningen? 

För att kunna jämföra resultaten från denna undersökning och Björkman 
och Isakssons undersökning föll det sig naturligt att välja samma metod och 
målgrupp som Björkman och Isaksson, det vill säga en postenkät riktad till 
samtliga lärare som undervisade i årskurs 1 i Svenskfinland. I enlighet med 
undersökningens kartläggande syfte var metodvalet motiverat, men en mera 
detaljerad och beskrivande bild av läsundervisningen kunde eventuellt ha 
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uppnåtts genom observationer och intervjuer med elever, lärare och föräldrar 
(jfr Dahmström 2000). Jag valde också att tidigarelägga undersökningen med 
ett par veckor i jämförelse med Björkman och Isaksson. Jag sände ut enkäterna 
i slutet av april istället för i början av maj, vilket eventuellt kan ha inverkat på 
resultatet gällande andelen läskunniga i slutet av läsåret.

Reliabilitet

I min undersökning var antalet utelämnade svar i de returnerade enkäterna 
mycket lågt, vilket tyder på att jag lyckats utforma ett någorlunda sakligt 
frågeformulär. Det enda undantaget utgör enkätfråga 2c gällande lässtrategier 
som flera lärare valt att lämna obesvarad. På basis av lärarnas kommentarer 
framkom det att hela begreppet var främmande för många och att de inte 
förstod vad jag avsett med frågan. Detta visar också på en av enkätunder-
sökningarnas nackdelar, det finns ingen person tillgänglig att besvara frågor 
om något visar sig vara oklart för respondenten (Dahmström 2000, 64). En 
definition av begreppet skulle alltså ha varit på sin plats.

Bortfallet bland respondenterna borde minimeras. Gällande enkäter är 
följaktligen tydliga frågeformuleringar, ett välformulerat följebrev och en 
inledande provundersökning av största vikt eftersom respondenten inte kan 
fråga ifall något är oklart. Frågeformuläret skall därför också vara välstruktu-
rerat, genomtänkt och standardiserat med övervägande fasta svarsalternativ 
(Dahmström 2000, 103). I denna undersökning har jag gjort mitt yttersta för 
att uppfylla dessa reliabilitetskrav. Notisen i tidningen läraren var också ett 
försök att motivera och informera lärarna om den kommande undersökningen 
för att försöka minimera bortfallet och höja svarsprocenten69. 

När en representativ svarsprocent uppnåtts borde bearbetningen av det 
insamlade datamaterialet inledas med en analys av bortfallet (Holme & 
Solvang 1997, 199; Trost 2001, 118). Detta var emellertid inte möjligt i denna 
undersökning eftersom respondenternas anonymitet prioriterats framom 
en möjlighet till uppföljning av vem som svarat och inte svarat70. Detta val 
gjordes för att i minsta möjliga mån utsätta respondenten för risken att den 
personliga integriteten blir hotad eller röjd (Holme & Solvang 1997; Trost 

69 Se avsnitt 3.2 och 3.3.
70 Se avsnitt.3.3.
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2001). Eftersom orsakerna till bortfallet är okänt bör man beakta att detta kan 
snedvrida resultatet (Holme & Solvang 1997, 255).

Ett hot mot tillförlitligheten, reliabiliteten, kan också utgöra det faktum 
att respondenten, i detta fall läraren, själva bedömt och analyserat sin egen 
undervisning och elevernas kunskaper (Holme & Solvang 1997, 265). Jag har 
följaktligen inte observerat verkligheten utan undersökningen är baserad på 
lärarnas svar och subjektiva tolkning av sin egen undervisning. Det kan därför 
finnas en viss risk för att detta fått lärarna att rikta sina svar mot vad de kunde 
anse är ett ”gott resultat”. Exempelvis elevernas läskunnighet i slutet av årskurs 
1 kunde vara i lärarnas intresse att ange en hög nivå på, eftersom det kan 
tolkas som en utvärdering och bedömning av deras arbete. Detta bör således 
också tas i beaktande vid tolkning av resultaten.

Tillförlitligheten i den jämförande analysen av denna kartläggning och 
den tidigare kartläggningen från läsåret 1995–1996 kan ha påverkats av de 
förändringar jag gjort i utformningen av enkäten (se avsnitt 3.2). I enlighet 
med helhetssynen på läs- och skrivundervisning (se t.ex. Hagtvet 1990; 
Korkeamäki 2002; Sandström Kjellin 2002; Stadler 1998, 67; Østern 2002) 
kan man också ifrågasätta hur tillförlitliga svar man egentligen kan erhålla i 
en undersökning som endast behandlar läsning. Som jag redan i inledningen 
till teorikapitlet lyfte fram är läsning ett mycket komplext fenomen och 
att beskriva och undersöka läsning och verksamhet relaterad till läsning 
blir således också komplicerat.  En undersökning kräver någon form av 
begräsningar och de val jag gjort i denna undersökning står jag för, men jag 
vill betona att resultat av denna typ egentligen borde ses i sitt sammanhang, i 
helheten, för att vara trovärdiga.

Validitet

Mäter undersökningen det som den skall mäta? Eftersom denna undersökning 
är av uppföljande karaktär har det gällande prövningen av validiteten medfört 
flera fördelar. Genom den tidigare utförda undersökningen har stora delar 
av undersökningen, mätinstrumentet och metoden redan genomgått en 
omfattande prövning. På basis av den tidigare forskningens resultat och 
konstaterade brister har därför vissa förändringar gjorts för att förhoppningsvis 
öka validiteten. Undersökningens mätinstrument, enkäten, har dessutom också 
testats genom en pilotundersökning71. 
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Förutom ovan nämnda insatser för att öka validiteten har dessutom tidigare 
teorier och forskningsresultat genomgående utgjort en referensram för 
undersökningens utformning. Således har också en teoretisk validering 
genomgående varit aktuell.

5.3  AVSLUTANDE REFLEKTIONER OCH FÖRSLAG TILL 
FORTSATT FORSKNING

Denna studie bekräftar än en gång att läskunnighet kan uppnås på flera olika 
sätt (jfr Björkman & Isaksson 1997). Som ett flertal forskare (se t.ex. Stadler 
1998; Välijärvi m.fl. 2003) också kunnat konstatera är det inte viktigt att 
läsundervisningen sker utgående från en specifik metod eller princip. Det är 
också av mindre betydelse vilka läsläror som används eller om läraren över 
huvudtaget använder läsläror i undervisningen. 

Det som däremot är viktigt i dagens läge är att läraren har teoretiska och 
metodiska kunskaper om läsinlärning (Frost 2002; Stadler 1998). Då läraren 
har dessa kunskaper kan han eller hon välja de metoder och material som bäst 
stöder den enskilda elevens färdighetsnivå och behov (jfr Hagtvet 2004; Heilä-
Ylikallio 2003b; Lpg 2002; Vygotsky 1978; Østern 1998). Denna undersökning 
antyder att lärarna i Svenskfinland i allt högre grad försöker tillgodose elevernas 
individuella behov i läsundervisningen. En ytterligare utredning gällande detta 
kunde emellertid ge en mera detaljerad bild av hur denna individualisering i 
praktiken går till. I en sådan undersökning kunde med fördel också enskilda 
elever uppmärksammas, vilka jag i denna underökning inte gjort.

För att ytterligare vidga och fördjupa kunskapen om läsinlärningen i Svensk-
finland finns det flera olika områden som skulle kunna utgöra underlag för 
fortsatt forskning. Ett exempel är att undersöka hur lärarna i förskolorna 
stöder läsutvecklingen och hur lärarna i årskurs 1 bygger vidare på den grund 
förskolan byggt upp. Exempelvis Nisonen (2002) hävdar att samarbetet mellan 
förskolan och skolan inte ännu utvecklats till önskvärd nivå. Hur är det då 
egentligen med kontinuiteten mellan förskolan och årskurs 1 gällande elevens 
läsutveckling? Vet lärarna i årskurs 1 vilken form av förberedande läsundervis-
ning eleverna fått ta del av i förskolan? Bygger läsundervisningen i årskurs 1 
vidare på den språkliga grund som förskolan byggt upp?

71 Se avsnitt.3.2.
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På grund av undersökningens sekundära syfte att jämföra läsundervisningen 
läsåret 2003–2004 och läsåret 1995–1996 försökte jag minimera antalet 
förändringar och tillägg i undersökningsinstrumentet jag valt. De tillägg 
jag gjorde i enkäten gällde därför främst de omstruktureringar som berört 
läsundervisningen de senaste åren. Det finns därför ett flertal frågeställningar 
som skulle ha kunnat vara både intressanta och relevanta för undersökningen, 
som jag ändå valt att inte ta med. Exempelvis i vilken grad leken är en del av 
läsundervisningen? Lekens betydelsefulla roll i nybörjarundervisningen betonas 
av ett flertal forskare (se t.ex. Hagtvet 1990; Korhonen 2002; Sarmavuori 2003; 
Sommardahl 2002; Vejleskov 2000) och i läroplansgrunderna för både förskolan 
(Lpg 2000) och för årskurserna 1–2 (Lpg 2002). Så här i efterhand saknar 
jag också den enligt flera forskare (se t.ex. Heilä-Ylikallio & Østern 2004; 
Lundberg & Herrlin 2003) nog så betydelsefulla aspekten gällande läsglädje. Är 
läsglädjen en viktig komponent i läsundervisningen i Svenskfinland idag?

För att få en mera beskrivande bild av läsundervisningen kunde kunskapen om 
läsundervisningens innehåll och upplägg också kompletteras med information 
av andra respondenter än lärarna (jfr avsnitt 5.2). Det föreligger en risk att 
lärarnas subjektiva tolkning av sin egen undervisning inte är fullständigt 
tillförlitlig och enkätundersökning som metod begränsar också omfattningen 
på informationen som samlas in. Man kunde därför få ytterligare kunskap om 
läsundervisningen i Svenskfinland genom att exempelvis göra observationer 
av klassrumssituationer eller intervjua elever, lärare och eventuellt föräldrar 
gällande de delområden som behandlats i denna undersökning. 

Även om metoderna varierar och tillvägagångssätten i läsundervisningen 
förändras är målet för läsinlärningen trots allt fortfarande detsamma. Varje 
elev skall få möjlighet att lära sig läsa och få uppleva den läsglädje som föds 
vid läsningen av en spännande berättelse eller en fängslande faktabok. På 
avhandlingens första sida citerade jag Frost (2002, 7) med orden läsning blir 
riktigt roligt först när man kan läsa och jag anser att hans ord beskriver kärnan i 
läsundervisningen på de första årskurserna, det vill säga vikten av att barnen 
tycker att läsning roligt, att de lär sig läsa flytande och att de förstår och kan 
tolka vad de läser. Min önskan är att detta skulle vara utgångspunkten för alla 
eventuella vidare implikationer av mina forskningsresultat.
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1. BAKGRUND (läraren och klassen)

Lärarnas kön, ålder och regional fördelning

STATISTICS

   Kön  Ålder Tidigare län

N Valid  175 176 176

 Missing  1 0 0

KÖN (ENKÄTFRÅGA 1A)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid Kvinna 167 94,9 95,4 95,4

  Man 8 4,5 4,6 100,0

  Total 175 99,4 100,0  

Missing System 1 ,6    

Total 176 100,0    

ÅLDER (ENKÄTFRÅGA 1B)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid 21–30 år 30 17,0 17,0 17,0

  31–40 år 60 34,1 34,1 51,1

  41–50 år 50 28,4 28,4 79,5

  51–60 år 35 19,9 19,9 99,4

  61 år – 1 ,6 ,6 100,0

 Total 176 100,0 100,0    

TIDIGARE LÄN (ENKÄTFRÅGA 1D)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid Nylands län 63 35,8 35,8 35,8

  Vasa län 74 42,0 42,0 77,8

  Åbo - och Björneborgs län 15 8,5 8,5 86,4

  Åland 20 11,4 11,4 97,7

  Annan region 4 2,3 2,3 100,0

 Total 176 100,0 100,0    

Bilaga D. (1)

STATISTISKA RESULTAT (SPSS) 
- i enlighet med resultatredovisningens uppläggning 
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Bilaga D. (2)

Lärarnas utbildning och biämnen

EXAMEN (ENKÄTFRÅGA 1C)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid PeM 91 51,7 52,9 52,9

  Klasslärare 44 25,0 25,6 78,5

  PeK 11 6,3 6,4 84,9

  Folkskollärare 12 6,8 7,0 91,9

  Ped. stud. 4 2,3 2,3 94,2

  Övriga 10 5,7 5,8 100,0

  Total 172 97,7 100,0  

Missing System 4 2,3    

Total  176 100,0    

BIÄMNE/SPECIALISERINGSÄMNE (ENKÄTFRÅGA 1C)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid Inget svar 21 11,9 11,9 11,9

  Nyb 60 34,1 34,1 46,0

  MoLitt 17 9,7 9,7 55,7

  Annat 59 33,5 33,5 89,2

  Nyb och MoLitt 19 10,8 10,8 100,0

 Total 176 100,0 100,0    

Klasstorlek och sammansättning

KLASSTORLEK (ENKÄTFRÅGA 1E)

       

N Valid    173 

  Missing    3

Mean    14,99

Median    15,00

Mode    17

Std. Deviation    4,721

Variance    22,291

Minimum    6

Maximum    25

Sum    2593

KLASSAMMANSÄTTNING (ENKÄTFRÅGA 1E)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid Enkel klass 74 42,0 42,0 42,0

  Sammansatt åk 1–2 87 49,4 49,4 91,5

  Annan kombination 15 8,5 8,5 100,0

 Total 176 100,0 100,0    
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Bilaga D. (3)

Elever som har gått i förskola

HUR MÅNGA ELEVER HAR GÅTT I FÖRSKOLA? (ENKÄTFRÅGA 1E)

N Valid    175

  Missing    1

Mean    10,41

Median    9,00

Mode    7

Std. Deviation    5,900

Variance    34,806

Minimum    1

Maximum    25

Sum    1821

2. ALLMÄNT OM LÄSUNDERVISNINGEN

NATIONELLT STYRDOKUMENT SOM LÄRARNA BASERAR UNDERVISNINGEN PÅ
(ÅLAND BORTRÄKNAT, ENKÄTFRÅGA 2A)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid Läroplansgrunderna år 1994 10 6,4 6,5 6,5

  Läroplansgrunderna år 2002, 

 för åk 1–2 144 92,3 92,9 99,4

  Använder inga läroplansgrunder 1 ,6 ,6 100,0

  Total 155 99,4 100,0  

Missing System 1 ,6    

Total  156 100,0    

NATIONELLT STYRDOKUMENT SOM DE ÅLÄNDSKA LÄRARNA BASERAR SIN 
UNDERVISNING PÅ (ENKÄTFRÅGA 2A)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid Åländska läroplansgrunderna 

 år 1995  12 60,0 66,7 66,7

  Läroplansgrunderna år 2002, 

 för åk 1–2 2 10,0 11,1 77,8

  Använder inga läroplansgrunder 4 20,0 22,2 100,0

  Total 18 90,0 100,0  

Missing System 2 10,0    

Total  20 100,0    
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Bilaga D. (4)

LÄSUNDERVISNINGEN I RELATION TILL SKRIVUNDERVISNINGEN (ENKÄTFRÅGA 2B)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid Helhetssyn på läs- och 

 skrivundervisning 144 81,8 82,8 82,8

  Särskiljer läs- och 

 skrivundervisning 25 14,2 14,4 97,1

  Annat sätt 5 2,8 2,9 100,0

  Total 174 98,9 100,0  

Missing System 2 1,1    

Total  176 100,0    

UNDERVISAR DU LÄSSTRATEGIER? (ENKÄTFRÅGA 2C)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid Inget svar 31 17,6 17,6 17,6

  Ja 81 46,0 46,0 63,6

  Nej 64 36,4 36,4 100,0

 Total 176 100,0 100,0    

ANVÄNDER DU BARNLITTERATUR I LÄSUNDERVISNINGEN? (ENKÄTFRÅGA 2D)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid Ja 169 96,0 96,0 96,0

  Nej 7 4,0 4,0 100,0

 Total 176 100,0 100,0    

ANVÄNDER DU DATORER ELLER ANNAN MEDIETEKNIK I LÄSUNDERVISNINGEN?
(ENKÄTFRÅGA 2E)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid Ja 84 47,7 47,7 47,7

  Nej 92 52,3 52,3 100,0

 Total 176 100,0 100,0    

HAR DEN NYA LÄROPLANEN FÖRÄNDRAT DIN LÄSUNDERVISNING? 
(ENKÄTFRÅGA 2F)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid Ja 11 6,3 6,4 6,4

  Nej 162 92,0 93,6 100,0

  Total 173 98,3 100,0  

Missing System 3 1,7    

Total  176 100,0     
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3. LÄSINLÄRNINGSMETOD 

LÄSINLÄRNINGSPRINCIP (ENKÄTFRÅGA 3A)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid Analytisk 6 3,4 3,4 3,4

  Syntetisk 34 19,3 19,3 22,7

  Blandning 134 76,1 76,1 98,9

  Annan 2 1,1 1,1 100,0

 Total 176 100,0 100,0    

SAMBAND MELLAN METOD OCH KLASSTORLEK?

Oneway
Klasstorlek                                               Descriptives

 N Mean Std.  Std.  95% Confidence  Min Max
   Deviation Error Interval for Mean

    Lower Bound Upper Bound

Analytisk 6 15,50 5,577 2,277 9,65 21,35 8 23

Syntetisk 33 15,42 5,309 ,924 13,54 17,31 7 24

Blandning 

avanalytisk 

och 

syntetisk 134 14,86 4,561 ,394 14,08 15,64 6 25

Total 173 14,99 4,721 ,359 14,28 15,70 6 25

ANOVA
Klasstorlek

 Sum of  Mean     
 Squares df Square   F Sig.

Between Groups 10,110 2 5,055 ,225 ,799

Within Groups 3823,867 170 22,493    

Total 3833,977 172    

4. MATERIAL I LÄSUNDERVISNINGEN

LÄSLÄRA (ENKÄTFRÅGA 4A)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid  Ja 168 95,5 95,5 95,5

 Nej 8 4,5 4,5 100,00

  Total 176 100,0 100,0    
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ARBETSBOK (ENKÄTFRÅGA 4A)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid  Ja 164 93,2 93,2 93,2

 Nej 12 6,8 6,8 100,00

  Total 176 100,0 100,0    

ORDLEKS- OCH LÄSFÖRSTÅELSEBÖCKER (ENKÄTFRÅGA 4A)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid  Ja 149 84,7 84,7 84,7

 Nej 27 15,3 15,3 100,00

  Total 176 100,0 100,0    

DATASPEL ELLER DATAPROGRAM (ENKÄTFRÅGA 4A)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid  Ja 80 45,5 45,5 45,5

 Nej 96 54,5 54,5 100,00

  Total 176 100,0 100,0    

FAKTABÖCKER (ENKÄTFRÅGA 4A)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid  Ja 108 61,4 61,4 61,4

 Nej 68 38,6 38,6 100,00

  Total 176 100,0 100,0    

SKÖNLITTERATUR (BARNBÖCKER, SAGOR, MYTER ETC. ) (ENKÄTFRÅGA 4A)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid Ja 164 93,2 93,2 93,2

 Nej 12 6,8 6,8 100,00

  Total 176 100,0 100,0    

SJÄLVTILLVERKADE TEXTER (PRODUCERAD AV KLASSEN/ELEVEN) 
(ENKÄTFRÅGA 4A)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid Ja 128 72,7 72,7 72,7

 Nej 48 27,3 27,3 100,00

  Total 176 100,0 100,0    
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ÖVRIGT (ENKÄTFRÅGA 4A)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid Ja 53 30,1 30,1 30,1

 Nej 123 69,9 69,9 100,00

  Total 176 100,0 100,0    

TOTALT ANTAL OLIKA LÄSLÄROR I PARALLELL ANVÄNDNING

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid 0 7 4,0 4,0 4,0

  1 101 57,4 57,4 61,4

  2 38 21,6 21,6 83,0

  3 23 13,1 13,1 96,0

  4 5 2,8 2,8 98,9

  6 1 ,6 ,6 99,4

  7 1 ,6 ,6 100,0

  Total 176 100,0 100,0    

FÅR ELEVERNA BEHÅLLA SIN LÄSLÄRA? (ENKÄTFRÅGA 4C)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid Ja 56 31,8 32,6 32,6

  Nej 110 62,5 64,0 96,5

  Eleverna har ingen läslära 6 3,4 3,5 100,0

  Total 172 97,7 100,0  

Missing System 4 2,3    

Total  176 100,0    

3. LÄSINLÄRNINGSMETOD 

HUR ÄR LÄSTRÄNINGEN I DIN KLASS ORGANISERAD? (ENKÄTFRÅGA 5A)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid Gemensamt 36 20,5 20,7 20,7

  Egen takt 40 22,7 23,0 43,7

  Kombination 98 55,7 56,3 100,0

  Total 174 98,9 100,0  

Missing System 2 1,1    

Total  176 100,0    

GER DU LÄSLÄXOR? (ENKÄTFRÅGA 5B)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid Ja 174 98,9 100,0 100,0

Missing System 2 1,1    

Total  176 100,0     
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LÄSLÄXA - GÅNGER/VECKA (ENKÄTFRÅGA 5B)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid 1 gång/vecka 12 6,8 6,9 6,9

  2 gånger/vecka 48 27,3 27,6 34,5

  3 gånger/vecka 32 18,2 18,4 52,9

  4 gånger/vecka 35 19,9 20,1 73,0

  5 gånger/vecka 13 7,4 7,5 80,5

  Varierar 34 19,3 19,5 100,0

  Total 174 98,9 100,0  

Missing System 2 1,1    

Total  176 100,0     

FÖRÄLDRADELTAGANDE I LÄSTRÄNINGEN (ENKÄTFRÅGA 5C)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid Ja 173 98,3 100,0 100,0

Missing System 3 1,7    

Total  176 100,0     

FÖRÄLDRADELTAGANDE MED LÄSLÄXOR (ENKÄTFRÅGA 5C)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid  Ja 156 88,6 91,8 91,8

 Nej 14 8,0 8,2 100,0

  Total 170 96,6 100,0  

Missing System 6 3,4    

Total  176 100,0     

FÖRÄLDRADELTAGANDE MED ”EN KVART OM DAGEN” (ENKÄTFRÅGA 5C)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid  Ja 73 41,5 42,9 42,9

 Nej 97 55,1 57,1 100,00

  Total 170 96,6 100,0  

Missing System 6 3,4    

Total  176 100,0     

FÖRÄLDRADELTAGANDE MED LÄSTRÄNINGEN PÅ ANNAT (ENKÄTFRÅGA 5C)

    Valid Cumulative  
  Frequency Percent   Percent Percent

Valid  Ja 35 19,9 20,6 20,6

 Nej 135 76,7 79,4 100,00

  Total 170 96,6 100,0  

Missing System 6 3,4    

Total  176 100,0     
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Bilaga E. 

Läromedel i läsundervisningen Författare  Förlag  Årtal 

LÄSLÄROR   

Läs med oss: Olas,  Emilson-Benoit, M.  Natur och 
Elsas och Leos bok  & Sundh, K.   Kultur 1985

Annas bok/Björns bok Fagerholm, T.  Schildts 1994

Språkstigen: 
På väg med Erik och Malin Zilliacus, B.  Söderströms 1992

Vi läser   Boldén, K., Dalmo, M-A.,   Almqvist & 
(rikssvensk)  Fagerholm, T. & Lindgren, B.   Wiksell 1989

Ettans svenska:  Granlund, I., Gripström-Molander, E., 
Vi läser   Helenius, B., Lindquist, M., Malmberg, B., 
(finlandssvensk) Mattson, B., Rosengren, T. & Winqvist, E.  Söderströms 1979

    Schildts/ Editum/
  Ödman, A., Hoffman, Y.,   Ab Svenska 
Vingarna  Skåtar, G. & Kulvik-Heikkinen, M.    läromedel 1984/1985

Full rulle med Trulle Bryntse, A-M. & Plamqvist, A.  Gleerups 2001

Kom och läs!  Nilsson-Brännström, M.,  Natur och
Förstagluttarna  Annell, B. & Håkansson, G.   Kultur 1999

Alla vill läsa *  * *

Jag lär mig läsa:  Lindgren, A., Lindgren, B., Linde, G.,
Första läseboken  Peterson, H., Hellsing, L.. & Lagercrantz, R.  Liber 1994

Stjärnsvenska Upplevelse- och faktaböcker i nivåer för skolår F–5  Liber 2001

  Samlade texter av Astrid Lindgren, Viveca Lärn, Inger 
Ettagluttare och Lasse Sandberg, Sören Olsson och Anders Jacobsson  Rabén & Sjögren  2002

Läståget  *  * *

Språkstegen  *  * *

Textparaden  *  * *

Bokstavsboken  *  * *

ELSI läsebok *  * *

Poetens penna (Ny!) Heilä-Ylikallio, R. & Østern, A-L.   Söderströms 2004

ARBETSBÖCKER   

Läs med oss: Min egen bok Emilson-Benoit, M., Anell, B. & Lundberg, I.   Natur och Kultur  1985/1998

Bokstavstrollen Fagerholm, T.  Schildts 1994

Nyckeln  Bärlund, C., Helenius, B., Lindström, R-M. & Malmberg, B.  Söderströms  1992

Vi läser (arbetsbok) Boldén, K., Dalmo, M-A., Borrman, U. & Stark, K.   Almqvist & Wiksell 1991/1994

Textparaden  *  * *

Kom och läs! Tutti Frutti  Annell, B., Håkansson, G.& Lundberg, I.   Natur och Kultur 1999

  Granlund, I., Gripström-Molander, E., 
Ettans svenska:  Helenius, B., Lindquist, M., Malmberg, B., 
Vi arbetar  Mattson, B., Rosengren, T. & Winqvist, E.  Söderströms 1979

ODLEKS- OCH LÄSFÖRSTÅELSEBÖCKER   

Äppel Päppel Jakobson, L.  Almqvist & Wiksell 2002

Ärtan Pärtan Jakobson, L.  Almqvist & Wiksell 1989

Veckans ord  Billström, M. & Karlsson, U.  Adastra läromedel *

Kaninen Knut med vänner Lundhäll, I. & Nordh, A.  Natur och Kultur 1991/1993

Huller och Buller Jakobson, L.  Almqvist & Wiksell 1993

Uggleböckerna Danielsson, K. & Niemi, P.  Gleerups *


