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Förord

De nationella och internationella utvärderingar av elevernas läsfärdigheter som 
publicerats under de senaste åren har nästan undantagslöst gett upphov till en 
livlig diskussion om läsningens roll bland dagens unga. Även om läsfärdigheterna 
i Finland ansetts ligga på en hög internationell nivå, har trenden under 2000-
talet av allt att döma varit negativ: läsfärdigheterna har försvagats och läsin-
tresset har dalat. Samtidigt är det uppenbart att den teknologiska utvecklingen 
under de senaste decennierna förändrat läsvanorna. Läsandets värld har vidgats 
och dagens unga konfronteras i allt högre grad med multimodala uttrycks-
former, t.ex. filmer, musikvideor, reklamer, webbplatser där ord, bild och 
ljud samspelar och olika slags interaktiva medier. När läsvanorna vidgas och 
förändras gäller det att skapa rum för nya kompetenser och att samtidigt värna 
om de grundläggande läsfärdigheterna. 

Denna undersökning om läsundervisningen i årskurs 1 i Svenskfinland är 
en pro gradu-avhandling som skrivits av Caroline Paro och Petra Ruuhinen 
vid pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. Avhandlingen är en fristående 
uppföljning av två tidigare kartläggningar. En första kartläggning av läsunder-
visningen gjordes under läsåret 1995–96 av Lillemor Björkman och Susanne 
Isaksson. Den publicerades i Utbildningsstyrelsens rapportserie år 1997. 
Rapporten följdes upp av Sara Karlssons kartläggning av läsundervisningen år 
2003–04 i årskurs 1 i de finlandssvenska skolorna. 

Utgivningen av dessa kartläggningar vittnar om ett mångårigt samarbete mellan 
pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi och Utbildningsstyrelsen. Docent 
Anna Slotte-Lüttge har fungerat som vetenskaplig handledare för Caroline 
Paros och Petra Ruuhinens pro gradu-avhandling.

 Jan Hellgren    Ria Heilä-Ylikallio 
 specialsakkunnig    professor
 Utbildningsstyrelsen   Åbo Akademi
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1  Inledning

1.1 Bakgrund
Under vår studietid vid Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i Vasa har 
vårt intresse för läsningen i skolan väckts. För att kunna tillägna sig ny kunskap 
bör eleverna kunna avkoda texter och förstå vad de läst. Läsförmågan har 
en inverkan på hela skolgången och för att eleven ska kunna utvecklas i sin 
läsning bör både skolan och hemmet stöda barnet. För att eleverna ska växa till 
aktiva medborgare förutsätts goda läs- och skrivfärdigheter, och om inte detta 
uppnås är risken för utslagning stor (Heilä-Ylikallio, 2011).

Vår avhandling är en uppföljning av två tidigare magistersavhandlingar som 
gjorts vid Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i Vasa. Läsundervisningen 
i Svenskfinland kartlades för första gången läsåret 1995–1996 av Lillemor 
Björkman och Susanne Isaksson. Läsåret 2003–2004 gjorde Sara Karlsson en 
uppföljning av den tidigare undersökningen. Nu ville vi ta reda på hur läget 
med läsundervisningen i årskurs 1 i Svenskfinland ser ut idag. Eftersom det 
har gått flera år sedan den sista kartläggningen är det nu aktuellt att göra en 
uppföljning.

Under de senaste åren har ändringar på styrdokumentsnivå haft en inverkan 
på läsningen i skolan. Den 1.8.2004 fastställdes nya läroplansgrunder för den 
grundläggande utbildningen. I slutet av 2010 kompletterade Utbildningssty-
relsen Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen gällande 
stöd för lärande och skolgång. Kärnan i förändringarna är att eleven ska få 
tillräckligt stöd för sitt lärande genast när behov uppstår. Genom att ge stöd 
i ett tidigt skede kan man undvika mer omfattande svårigheter.  Ändringarna 
påverkar också läsningen på olika sätt. För att läraren ska kunna upptäcka ett 
behov av stöd i ett tidigt skede bör elevernas situation kontinuerligt följas upp. 

Den senaste PISA–undersökningen gjordes 2009. Resultaten visar att de 
finländska elevernas läskunnighet har försämrats något, även om vi i Finland 
fortsättningsvis hör till de länder som presterar bäst. De delområden inom 
läskunnigheten som har försämrats hos finländska elever är informationssök-
ning, läsförståelse och tolkning (Undervisnings- och kulturministeriet, 2010). 
Resultaten visade också en skillnad mellan finskspråkiga och svenskspråkiga 
elever. De finlandssvenska eleverna presterade sämre på alla delområden.  
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Eleverna i Finland på 2010-talet har varierande språkbakgrund, vilket skapar 
utmaningar för läsningen i skolan. Invandrarelevernas andel av eleverna inom 
den grundläggande utbildningen ökar enligt Utbildningsstyrelsen (2011d) 
hela tiden.  Andelen invandrarelever är i en del finländska skolor i de största 
städerna redan över hälften. Även elever som är födda i Finland har varierande 
språkbakgrund. Kovero (2011, s. 15) nämner att tvåspråkiga äktenskap och 
parrelationer har ökat i Finland under de senaste decennierna. Detta innebär 
att allt fler barn växer upp i tvåspråkiga hemmiljöer där både svenska och 
finska används (Kovero, 2011, s.15). Som lärare måste man ta hänsyn till den 
heterogena elevgruppen genom noggrann planering och differentiering av 
undervisningen. För att kunna stöda elevernas läsutveckling är det viktigt att 
anpassa undervisningen enligt deras förutsättningar.

1.2  Syfte och forskningsfrågor
Syftet med denna avhandling är att kartlägga läsundervisningen i årskurs 1 i 
Svenskfinland läsåret 2011–2012 samt jämföra resultaten med tidigare under-
sökningar (av Björkman & Isaksson 1997 och Karlsson 2005). Uppföljningen 
baserar sig på de områden som Björkman och Isaksson (1997) samt Karlsson 
(2005) koncenterarat sig på, men är av fristående karaktär.

Forskningsfrågorna är följande:
1. Hur ser läsundervisningen ut i årskurs 1 i Svenskfinland läsåret 2011–2012?
2. Hur har läsundervisningen i årskurs 1 i Svenskfinland förändrats sedan 

läsåren 1995–1996 och 2003–2004?

Preciseringar av forskningsfrågorna ingår i kapitel 4.

1.3  Avhandlingens uppläggning
Teoridelen i denna undersökning är indelad i två olika kapitel. I kapitel 2 redo-
visar vi för läsutveckling och läsundervisning medan läsning i den finländska 
grundskolan beskrivs i kapitel 3. Detta följs av en redovisning för metodval i 
kapitel 4. Undersökningens resultat framställs i kapitel 5 och diskuteras närmare 
i kapitel 6. Avhandlingen avslutas med en kort sammanfattning och förslag till 
fortsatt forskning.
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2  Läsutveckling och läsundervisning

I detta kapitel kommer vi att behandla läsutveckling och läsundervisning ur olika 
synvinklar. Vi inleder med att beskriva läsning och läsförståelse i avsnitt 2.1.1. 
Därefter behandlas läsutvecklingens olika stadier i avsnitt 2.1.2.  I det följande 
underkapitlet beskrivs läsundervisningen. Vi redogör för metoderna vid läsun-
dervisning i avsnitt 2.2.1. Läromedel i läsning behandlas i avsnitt 2.2.2, skönlit-
terära och självtillverkade texter i avsnitt 2.2.3 och datoranvändning i läsunder-
visningen i avsnitt 2.2.4. Också läsningens specifika utmaningar beskrivs i detta 
kapitel. Vi redogör för hemmiljöns betydelse för läsinlärningen (2.3.1) samt 
beskriver den påverkan som elevernas språkbakgrund har på lärande (2.3.2). 
Läs- och skrivsvårigheternas inverkan på läsutvecklingen diskuteras i avsnitt 
2.3.3. Avslutningsvis tar vi upp utmaningar som berör läsundervisningen, det 
vill säga elevgruppernas storlek (2.3.4) och eventuella bristfälligheter i de läro-
medel som används (2.3.5). 

2.1  Läsutveckling
2.1.1  Läsning och läsförståelse
Det är svårt att formulera en heltäckande definition på läsning, eftersom 
området är så brett och texterna varierande (Lundberg, 2010, s. 9). Enligt modern 
läsforskning ses läsning som en aktiv process som utförs antingen på egen hand 
eller tillsammans med andra. Läsningen varierar beroende på sammanhang 
och baserar sig på ett system av symboler som används för kommunikativa 
ändamål. (Fast, 2010, s. 1).  Läsprocessen delas in i två beståndsdelar, avkod-
ning och förståelse (Lundberg, 2010, s. 9–10, 91). Dessa två komponenter är 
nödvändiga för att läsfärdigheten ska utvecklas. Avkodning innebär att läsaren 
kan identifiera skrivna ord, medan förståelsen omfattar flera komponenter. Till 
dessa hör bland annat kännedom om meningarnas uppbyggnad, språkliga 
bilder, underförstådda betydelser och kännedom om texttyper. (Elbro, 2004, 
s. 27.)

Läsning idag handlar inte enbart om att läsa traditionella texter, det vill säga 
svarta bokstäver på vitt papper. Barn är vana vid att både läsa och producera 
multimodala texter, vilket ställer nya krav på läsundervisningen (Sunabacka, 
2010, s. 40).  Barn utvecklar ofta sin läsförmåga via olika medier och popu-
lärkultur, vilket innebär att läsandet inte enbart utvecklas i skolan. Eftersom 
modersmål och litteratur är ett livskunskapsämne, måste läraren vara öppen 
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för elevernas vardagserfarenheter och intressen och använda sig av dessa i 
sin läsundervisning. (Holmgren, Ladvelin, Skjäl & Bernas, 2010, s. 29). Vidgat 
textbegrepp kom in i skolvärlden i och med den nuvarande läroplanen, även 
om fenomenet inte är nytt i sig.  Begreppet innebär i korthet användning av 
flera olika typer av texter (Sunabacka, 2010, s. 40). Holmgren m.fl. (2010, s. 29) 
påpekar att dagens barn och unga redan innan skolåldern har ett vidgat text-
begrepp. Detta innebär att läraren inte behöver ge eleverna kunskap om feno-
menet i sig, utan snarare ge olika typer av texter utrymme i läsundervisningen. 
En mer detaljerad beskrivning av begreppet vidgat textbegrepp presenteras i 
avsnitt 3.1.2.

För att barnet ska utveckla en god läsförståelse är avkodningsförmågan av stor 
betydelse. Utan ett flyt i läsningen tar avkodningen för mycket energi, vilket 
försvårar förståelseprocessen. De förkunskaper och erfarenheter av omvärlden 
som individen har påverkar läsförståelsen. Utöver detta gynnar det också läsför-
ståelsen om läsaren vet vad avsikten med texten är och vad man vill uppnå 
med att läsa den. (Fridolfsson, 2008, s. 192–193.)

I undervisningen i läsförståelse är det viktigt att eleverna vet vad det innebär 
att göra inferenser, det vill säga att ”läsa mellan raderna” och utvecklar redskap 
för att lyckas med detta. Läraren bör vara en aktiv vägledare som genom 
en strukturerad undervisning stöder utvecklingen av elevernas läsförståelse. 
(Reichenberg, 2010, s. 61–62, 64).  Reichenberg (2010, s. 56–57) menar att 
eleverna ofta har svårigheter med att svara på andra än faktabaserade frågor, 
eftersom de inte är medvetna om att man som läsare många gånger måste 
inferera för att förstå en text. Att inferera kräver aktiv läsning där berättelsens 
tomrum fylls, vilket innebär att svaren inte alltid hittas direkt i texten.

Fridolfsson (2008, s. 191–193) menar att det i undervisningen i läsförståelse är 
betydelsefullt att man hjälper eleverna att upptäcka och träna olika strategier 
som kan tillämpas vid läsningen. Fridolfsson fortsätter med att poängtera att 
den fria läsningen som många lärare tillämpar för att träna läsförståelse inte 
borde användas i detta syfte. Reichenberg (2010, s. 63) är av samma åsikt, och 
menar att den fria läsningen i stället bör användas för att elevernas avkodnings-
förmåga automatiseras. Ett vanligt sätt att träna läsförståelse är att samtala kring 
textens innehåll. I diskussionen kan man bland annat behandla berättelsens 
personer, handling, miljö samt textens utseende och skrivtekniska detaljer.  En 
viktig aspekt är att få eleverna att känna igen sig i berättelsen, eftersom detta 
gynnar förståelsen. Igenkänningen hjälper också eleven att skapa inre bilder 
under läsningen, vilket påverkar läsarens förmåga att komma ihåg texten. 
(Fridolfsson, 2008, s. 191–193). Förutom att samtala om texter med eleverna 
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och hjälpa dem att inferera nämner Reichenberg (2010, s. 83–91) också tre 
andra modeller för hur man kan utveckla elevernas läsförståelse. En av dessa är 
samtalsbaserade lektioner med ett bestämt tema (Instructional conversations), 
där eleverna har en viktig roll i inhämtandet av ny kunskap. Den ömsesidiga 
undervisningen (Reciprocal teaching) innebär att eleverna sammanfattar, ställer 
frågor och reder ut oklarheter i texten. Dessutom ska eleverna utifrån bilder 
och rubriker fundera på vad texten kommer att handla om. Den sista modellen 
som Reichenberg nämner kallas för Questioning the Author, vilket innebär att 
eleverna uppmärksammar författaren bakom texten och kan ifrågasätta textens 
utformning och innehåll.   

I den senaste PISA–undersökningen 2009 framkom det att finländska elevers 
resultat i textförståelse hade sjunkit. Från år 2000 till 2009 hade medeltalet 
gällande textförståelse försämrats med 17 poäng, vilket motsvarar ungefär sex 
månaders undervisning. (Sulkunen, 2012.) Vi kommer att ta upp Pisa och resul-
taten kring läsning närmare i kapitel 3.2.

2.1.2 Stadier i läsutvecklingen
Lundberg (2010, s. 45–60) delar in läsutveckling i fyra olika stadier. Det första 
stadiet kallas för pseudoläsning, vilket innebär att barnet inte ännu kan läsa 
men känner igen olika logotyper i omgivningen. Det följande stadiet är enligt 
Lundberg det logografiska-visuella stadiet. I detta stadium känner barnet igen 
vissa vanliga ord men förstår ännu inte hur den alfabetiska principen fungerar. 
Barnet läser logografiskt, det vill säga varje ord behandlas som en unik bild 
(Lundberg, 2010, s. 48). Det tredje stadiet kännetecknas av att barnet har knäckt 
koden och fått en förståelse för att ord kan delas i mindre beståndsdelar. Barnet 
förstår kopplingen mellan fonem och grafem och vet att ljud och bokstäver till-
sammans blir ord. Detta stadium kallas för det alfabetisk-fonemiska stadiet. Det 
sista stadiet i Lundbergs teori är det ortografiska-morfemiska stadiet. När barnet 
uppnått detta stadium är läsningen automatiserad vilket innebär att avkod-
ningen går snabbt och utan någon medveten ansträngning. Eftersom orden 
avkodas direkt kan barnet i detta stadie koncentera sig på att tolka textens 
innehåll och mening (Lundberg, 2010, s. 55). Lundberg (2010, s. 46) påpekar 
dock att stadieutvecklingen kan variera från individ till individ, och att barns 
läsutveckling påverkas starkt av de erfarenheter barn har och den undervisning 
de får. Även om individuella variationer finns kan denna stadiemodell enligt 
Lundberg visa på läsutvecklingens olika dimensioner och bidra till förståelse av 
hur läsutvecklingen går till. Lundbergs läsutvecklingsteori illustreras i figur 1.



11

Figur 1. Läsutvecklingsstadier enligt Lundberg (2010).

Lundberg (2010, s. 68) påpekar att denna stadiemodell är teoretiskt inriktad med 
fokus på ordavkodning, och menar att läsutvecklingen även kan beskrivas på 
ett mer praktiskt sätt. Lundberg och Herrlin (2004, s. 9) har i sin mer praktiska 
stadiemodell valt att lyfta fram de fem viktigaste dimensionerna i barns tidiga 
läsutveckling. Det första stadiet i denna läsutvecklingsmodell är den fonologiska 
medvetenheten, vilket innebär att barnet förstår att bokstäver och språkljud är 
kopplade till varandra och att orden kan delas upp i mindre bitar. Följande steg 
i Lundbergs och Herrlins stadiemodell är ordavkodning. Barnet kan infinna sig 
på detta stadie även om den fonologiska medvetenheten inte skulle vara fullt 
utvecklad. Ordavkodningsfasen innebär att barnet uppmärksammar skrivna 
ord i omgivningen, gör egna skrivförsök och så småningom lär sig läsa. Efter att 
barnet ”knäckt koden” utvecklas ett flyt i läsningen, vilket är det tredje stadiet 
i denna läsutvecklingsmodell. Flytande läsning innebär att barnet kan identi-
fiera och förstå orden samtidigt, vilket innebär att ingen extra ansträngning för 
ordavkodningen behövs. Följande steg i läsutvecklingen är enligt Lundberg och 
Herrlin läsförståelse, vilket innebär att barnet förstår budskapen i de texter hon 
eller han läser. Läsundervisningen bör stärka läsförståelsen och hjälpa eleverna 
att läsa mellan raderna. Detta leder till att barnen blir medskapare och kan 
utnyttja sina tidigare erfarenheter för att tolka och förstå texten. Medan de fyra 
första stadierna i denna läsutvecklingsmodell av Lundberg och Herrlin inriktar 
sig på barns färdigheter, handlar den sista dimensionen om lust till läsning. För 
att barnet ska utveckla ett läsintresse bör läsundervisningen ge eleverna roliga 
och positiva upplevelser. Eftersom läsfärdigheten kräver mycket övning är det 
viktigt att i skolan skapa meningsfulla lässituationer som motiverar och stimu-
lerar eleverna. Lundberg och Herrlin poängterar att de olika stadierna i denna 
modell samspelar med varandra. De olika dimensionerna anses också ha en 
positiv inverkan på varandra. Ett exempel på detta är att en god fonologisk 
medvetenhet befrämjar ordavkodningsförmågan, som i sin tur stärker både den 
fonologiska medvetenheten och flytet i läsningen. Den mer praktiskt inriktade 
läsutvecklingsmodellen av Lundberg och Herrlin illustreras i figur 2. 
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Figur 2. Läsutvecklingsstadier enligt Lundberg och Herrlin (2004).

2.2  Läsundervisning
2.2.1  Metoder vid läsundervisning 
Metoderna i läsinlärningen kan grovt delas in i två olika grupper. Den så kallade 
Whole Language -metoden, som också kallas för den analytiska metoden, foku-
serar på textens helhet och budskap. Den andra metoden utgår från att barnet 
först ska förstå den alfabetiska principen, vilket innebär att inlärningen sker från 
del till helhet. Denna tradition kallas för Phonics, eller den syntetiska metoden. 
Man kan använda sig av en blandmetod, som utgår från båda metoderna. Även 
om man som lärare kan välja att arbeta utifrån en viss metod omfattar läsunder-
visningen alltid inslag av både syntetiska och analytiska metoder. (Fridolfsson, 
2008, s. 86-87; Frost, 2009, s. 26; Berg, 2011, s. 38.) 

Den syntetiska metoden utgår från del till helhet, det vill säga från språkljuden 
och bokstäverna till ord, meningar och texter. Man strävar efter att barnet lär sig 
bokstävernas ljud i stället för deras namn, eftersom det underlättar stavningen. 
Inom denna tradition börjar man med att utveckla barnets ordavkodningsför-
måga, och läsförståelse tränas inte förrän läsningen har uppnått ett flyt (Berg, 
2011, s. 35–37; Fridolfsson, 2008, s. 87–88).

Att arbeta utifrån en syntetisk metod innebär att bokstavsinlärningen sker struk-
turerat. Det är vanligt att man tränar varje bokstav skilt och ägnar mycket tid 
för att eleverna ska bemästra alfabetet. Nästa steg är att öva sammanljudningen, 
vilket innebär att barnet tränar enstaka ord och texter. Orden som barnet läser 
innehåller vanligtvis enbart bokstäver som redan tagits upp i undervisningen. 
(Fridolfsson, 2008, 87–88.) Den syntetiska metoden fokuserar på avkodningen, 
och kan kritiseras på grund av att läsförståelsen lämnas i skymundan (Berg, 
2011, s. 36).

Den analytiska metoden utgår från helheten till delarna, vilket innebär att 
läsningen inleds med förståelse av texten och slutar med igenkänning av 
bokstäverna. Metoden utgår från hela ord och strävar till att barnet lär känna 
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igen ordbilder. Den analytiska metoden ger läsaren möjlighet att fokusera sig 
på innehållet eftersom energin inte behövs för avkodningen av enskilda ord. 
(Fridolfsson, 2008, s. 86–87.) Inom denna tradition är det viktigt att barnet 
inser att texten har en mening och ett budskap. Genom att läsa texter förväntar 
man sig att barnet ”knäcker koden” själv. Eleverna undervisas därmed inte i 
ordavkodning, utan man fokuserar sig på textens innehåll. Representanterna 
för den analytiska metoden menar att barn lär sig läsa lika naturligt som de lär 
sig tala. Viktigt för denna tradition är att förse barnen med meningsfulla texter 
som har anknytning till elevernas vardagsliv.  Målet är att skapa en ostruktu-
rerad undervisning där eleverna får träna sin läsförmåga i egen takt. Skriv- och 
läsinlärningen anses gå hand i hand, och man menar att många barn lär sig läsa 
genom att skriva egna texter. (Fridolfsson, 2008, s. 86–87 .) Enligt Fridolfsson 
(2008, s. 88) är det dock svårt för de flesta barn att på egen hand knäcka 
läskoden, vilken kan ses som kritik mot den analytiska metoden. 

Det kan vara svårt för en lärare att veta vilken av de tidigare nämnda meto-
derna som är att föredra. Både den syntetiska och den analytiska metoden har 
sina fördelar, och många forskare anser därför att man i undervisningen bör 
dra nytta av båda traditionernas styrkor. För att eleven ska kunna utvecklas i sin 
läsning måste både ordavkodningen och läsförståelsen tränas, och detta görs 
bäst genom att kombinera den syntetiska och den analytiska metoden. Det 
finns vissa huvudpunkter som läs- och skrivforskningen har kommit överens 
om. (Fridolfsson, 2008, s. 88–91.) Berg (2011, s. 38) refererar till aspekterna 
som enligt Myrberg bidrar till en god läsutveckling. Dessa är bland annat en 
systematisk och strukturerad undervisning, kompetenta lärare, meningsfulla 
lärprocesser och god lärmiljö. Dessutom är det också viktigt att pedagogiken 
knyter samman språkutvecklingens olika aspekter (tala, läsa, skriva) och att 
undervisningen baserar sig på vetenskaplig forskning.   

Forskning visar att valet av läsmetod för många barn spelar en mindre viktig 
roll, och att eleverna lär sig läsa oberoende av vilken tradition man utgår ifrån. 
Elever med läs- och skrivsvårigheter eller elever som har en långsam läsut-
veckling behöver dock oftast en mer strukturerad undervisning som utgår från 
den syntetiska metoden och fokuserar på ordavkodning och sammanljudning. 
Fridolfsson menar att eleverna har lättare att utveckla sin läsförmåga om de får 
hjälp i att hitta kopplingen mellan ljuden och bokstäverna. Ytterligare en avgö-
rande faktor i läsinlärningsprocessen är att läraren är engagerad, entusiastisk 
och har en tilltro till sin undervisning. (Fridolfsson, 2008, s. 88–91.) 

Forskning visar att läs- och skrivinlärning stöder varandra, och skrivningen 
hjälper barnet att upptäcka skriftspråkets idé (Fagerholm, 2003, s. 77). Barnets 
språkutveckling bör ses som en helhet bestående av läsning och skrivning samt 
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det talade och skrivna språket.  Också Berg (2011, s. 22) menar att läsning 
och skrivning går hand i hand, allt som barnet lär sig om skrivning påverkar 
läsningen positivt, och vice versa.

2.2.2  Läromedel i läsning
Både hemma och i skolan får barnen ta del av olika typer av texter. Barn får 
lära sig hur berättelser är uppbyggda men också hur läroboksgenren ser ut. 
Olika genrer har olika stilar och texterna ställer varierande krav på läsaren. 
(Garme, 2008, s. 52.) Det är viktigt att man i undervisningen använder varierat 
läsmaterial och olika sätt att läsa (Frost, 2009, s. 30).

Undersökningarna av Björkman och Isaksson (1997, s. 57) och Karlsson (2005, 
s. 63) visar att man i Svenskfinland oftast använder en läsebok i läsundervis-
ningen. Enligt Trageton (2007, s. 248) är det viktigt att ställa höga krav på det 
material som används i skolorna. Reichenberg (2010, s. 14) är av samma åsikt, 
och menar att texter som eleverna möter i läsundervisningen bör väcka läslust 
och ha en hög grad av läsbarhet. Enligt Selander (2006, s. 16) är läromedels-
texter ofta svårlästa. Han menar även att texterna innehåller för mycket infor-
mation, vilket innebär att läseböckerna inte stimulerar till läsning. Speciellt 
de svaga eleverna kan få problem med detaljrika texter, eftersom de enskilda 
delarna försvårar skapandet av helhetsbilden.

Frost (2009, s. 14) fortsätter i liknande tankegångar och menar att läseboken 
nödvändigtvis inte är den bästa grunden för läsundervisningen även om den 
har långa traditioner i skolvärlden. Enligt Frost ska undervisningen inte vara 
läseboksstyrd, utan läseboken borde snarare ses som ett av flera redskap. 
Också Selander (2006, s. 112) påpekar att det inte är meningen att läromedels-
texter i ämnet modersmål och litteratur ska stå på egna ben. Avsikten är i 
stället att läromedlet ska vara en del av samspelet mellan läraren, eleverna och 
ämnesinnehållet.

Trageton (2007, s. 249) menar att det är svårt att anpassa en läsebok så att 
den passar alla elevers mognadsnivå. Även om det finns läseböcker av olika 
slag och kvalitet, är det inte materialet i läseboken som avgör hur läsförmågan 
utvecklas. Frost (2009, s. 13) i sin tur påpekar att alla läseböcker kan fungera 
bra om läraren använder dem på rätt sätt. 

I en utredning gjord av Utbildningsstyrelsen kommer det fram att man i Finland 
använder mycket rikssvenska läroböcker i ämnet modersmål och litteratur. 
Bruket av rikssvenska läroböcker har ökat kraftigt både i Österbotten och 
södra Finland, trots att det finns en relativt ny finlandssvensk bokserie. Litte-
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raturboken är en läromedelsserie för årskurs 1–6 som är skapad av Heilä-Yli-
kallio, Østern,  Kaihovirta-Rosvik och Rantala. Serien upplevs ha en mycket 
tydlig finlandssvensk prägel, men enligt Utbildningsstyrelsens utredning har 
den ännu inte hittat sin väg in i skolorna. (Utbildningsstyrelsen, 2011b).

Den mest använda läroboken i läsning i Finland var enligt Utbildningsstyrelsens 
(2011b) rapport Läseboken. När läsundervisningen kartlades för första gången i 
Svenskfinland läsåret 1995–1996, kom Björkman och Isakson (1997, s. 58) fram 
till att de två mest använda läseboksserierna var den finlandssvenska serien 
Språkstigen; På väg med Erik och Malin och den rikssvenska serien Läs med 
oss; Olas, Elsas och Leos bok. Karlsson (2005, s. 64) kartlade läsundervisningen 
under läsåret 2003–2004, och upptäckte att en av de vanligaste läroboksseri-
erna som användes var samma som i Björkman och Isakssons avhandling, det 
vill säga Läs med oss; Olas, Elsas och Leos bok. Därefter kom Annas bok, som 
också användes i stor utsträckning. De läromedel i läsning som nämns i denna 
undersökning framställs i bilaga 4.

Enligt de tidigare kartläggningarna av Björkman och Isaksson (1997, s. 67) 
samt Karlsson (2005, s. 69) har läsläxan en central roll i den finlandssvenska 
läsundervisningen. Undersökningarna visade att lärarna i de finlandssvenska 
skolorna ger läsläxa ofta, det vill säga flera gånger per vecka. Läsläxan kan 
anses vara betydelsefull för nybörjarläsare, eftersom det behövs kontinuerlig 
lästräning för att utveckla en god läsförmåga. Trageton (2007, s. 249) i sin tur 
poängterar problematiken med läxläsningen, och menar att det är vanligt att 
lärarna ger eleverna samma läseläxa. Detta görs ofta för att eleverna ska kunna 
diskutera textens innehåll tillsammans efteråt, men eftersom eleverna oftast är 
på olika stadier i sin läsutveckling rekommenderar Trageton inte detta förfa-
ringssätt. Ett sätt att individualisera läsläxan är att använda nivågraderade läse-
böcker, där texterna har olika svårighetsgrader men behandlar samma tema.

2.2.3  Skönlitterära och självtillverkade texter i läsundervisningen
Utöver läromedel i läsning används också andra typer av texter i läsundervis-
ningen. Enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 
(2004) ska eleverna i årskurs 1–2 bekanta sig med sagor, dikter, berättelser och 
serier. Olika typer av litteratur ger eleverna kunskap och inblick i olika kulturer 
och kan därmed fungera som en viktig lärandeprocess. Ämnet modersmål och 
litteratur i den finländska läroplanen presenteras närmare i avsnitt 3.1.2. Skön-
litteratära texter inrymmer många möjligheter till reflektion (Garme, 2008, s. 
53). 

Det är viktigt att eleverna får bearbeta olika texter som de kommer i kontakt 
med. Detta kan göras till exempel muntligt, i gestaltande form och genom 



16

eget skrivande. Speciellt faktatexter kan innehålla enskilda ord, begrepp och 
sammanhang som är viktiga att reflektera över. (Garme, 2008, s. 53.)

Textens tolkning är en stor del av läsprocessen. Den estetiska läsningen 
innebär att läsaren skapar ett fiktivt rum, inre föreställningsvärldar. Läsaren 
fyller ut textens tomrum med sin egen tolkning vilket leder till kognitivt och 
aktivt medskapande. Estetiska lärandeprocesser har alla tomrum som eleven 
måste överbrygga genom en aktiv respons. Denna respons innebär en dialog 
med temat, tekniken, med sig själv, med läraren samt andra elever. Genom 
estetiska arbetssätt kan eleverna bearbeta sinnesupplevelsen och transformera 
den till insikt. Eleverna får också möjlighet att utveckla sin kompetens för att 
skapa meningsfulla uttryck och för att kunna tolka andras uttryck. (Østern & 
Heilä-Ylikallio, 2008, s. 119–122.)   

LTG, läsning på talets grund, är en analytisk metod skapad av Ulrika Leimar som 
tar vara på barnens egna erfarenheter och utgår från att klassen tillsammans 
skapar egna texter.  Genom att samtala och leka med språk kan man utveckla 
barns språkliga kompetens och textförståelse. LTG kan ses som ett förhållnings-
sätt som genomsyrar all undervisning.  Metoden uppkom under 1970-talet i 
Sverige och har haft stor inverkan på skolans läsundervisning också i Finland. 
Grundtanken med LTG är att en grupps erfarenheter och kunskaper är större 
än den enskilda individens, vilket innebär att även de elever som ännu inte 
utvecklat ett nyanserat språk stimuleras och har möjlighet att delta.  Metoden 
består av fem faser; samtalsfasen, dikteringsfasen, laborationsfasen, återläs-
ningsfasen och efterbehandlingsfasen.  I den första fasen skapar läraren och 
eleverna tillsammans en text som bygger på barnens tal. Texten som skapats 
används som underlag för flera dagars läs- och skrivarbete i klassen. Under 
dikteringsfasen har alla elever möjlighet att undersöka sambandet mellan tal- 
och skriftspråket. Efter att texten skrivits ner laborerar eleverna med den på 
olika sätt. Laborationerna kan göras både gemensamt och individuellt, och det 
finns stora möjligheter för variation och individuell anpassning. Den egentliga 
läsundervisningen sker under denna fas. Efter laborationsfasen får eleverna 
återläsa texten tillsammans med läraren. I efterbehandlingsfasen bearbetar man 
texten och de enskilda orden på olika sätt. (Lindö, 2002; Ödman, 1997.)

2.2.4  Datoranvändning i läsundervisningen
Det är vanligt att barn redan i tidig ålder kommer i kontakt med datorer, och 
en internationell undersökning gjord av Utbildningsstyrelsen (2011c) visar att 
cirka 98 % av finländska barn och ungdomar har tillgång till internet i hemmet. 
Informations- och kommunikationstekniken har blivit en del av vardagen, och 
användningen av datorer i utbildningssammanhang återspeglar denna teknolo-
giska utveckling (Eurydice, 2011, s. 9). Utvecklingen har gått från att bemästra 
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och förstå teknologin till att lära sig via den. Datoranvändningen i undervis-
ningen skapar möjligheter till interaktion och nya läroprocesser, och kan av 
barnen uppfattas som mer intressant och givande än traditionella läromedel. 
(Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001, s. 7, 25.) 

Enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2004) 
är en av målsättningarna för eleverna i årskurs 1–2 att de ska utveckla sina 
medie- och kommunikationsfärdigheter genom informationsteknik. Eleverna 
ska också öva sig i att använda datormusen och stärka sin öga-hand koordina-
tionsförmåga genom att rita och skriva med hjälp av en dator. För att innovativa 
undervisningsmetoder ska kunna tillämpas i skolor måste den tekniska utrust-
ningen vara modern (Eurydice, 2011, s. 10).

En stor del av texterna i dagens samhälle är digitala, vilket innebär att läsningen 
ofta sker multimodalt. Det är vanligt att bilder, ljud, och videoklipp stöder 
textens skrivna budskap ( Jensen, Arendal & Holmgaard, 2008; Würtz, 2010). 
Dagens läsundervisning bör ta hänsyn till denna teknologiska utveckling och ta 
tillvara på texters olika förmedlingssätt ( Jensen, Arendal & Holmgaard, 2008). 
Att använda pekplattor i läsundervisningen är ett sätt att göra detta. Även om 
detta verktyg egentligen inte är avsett som pedagogiskt hjälpmedel visar olika 
projekt att pekplattor fungerar utmärkt i olika inlärningssituationer (Kainula-
inen & Kilpiä, 2012). Läsning på pekplattor ger goda möjligheter till arbete med 
digitala texter och kan även öka elevernas intresse för litteratur (Heilä-Ylikallio, 
2012, s. 203).

Skriva sig till läsning är ett arbetssätt som tar vara på informationsteknikens 
möjligheter. Metoden utvecklades av Arne Trageton och baserar sig på forsk-
ningsresultat samlade från Norge, Danmark, Estland och Finland. Under de 
senaste trettio åren har forskning visat att barn har lättare att lära sig skriva än 
att lära sig läsa. Detta gäller nödvändigtvis inte alltid handskrivningen, men 
idén bakom metoden är att eleverna ska skriva på datorn. Genom att produ-
cera egen text och bearbeta den på olika sätt blir eleverna bekanta med alfa-
betet och får förståelse för att ordningen på bokstäverna är avgörande när man 
bildar ord. (Trageton, 2007, s. 8–25, 195.)

Trageton menar att datorskrivningen kan motivera eleverna att skriva noggran-
nare för hand. Datoranvändningen kan också tillföra variation och glädje i 
undervisningen och därmed bidra till ett större intresse för läsning och skriv-
ning hos eleverna. I detta arbetssätt har inte läraren en traditionell undervis-
ningsroll, utan det centrala är att uppmuntra eleven till arbete och inlärning. 
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Enligt Trageton är det viktigt att läraren har kunskap om hur det talade och 
skrivna språket utvecklas och vilka faktorer som stimulerar språket. Detta är 
nödvändigt oberoende av om man i undervisningen utgår från skrivning eller 
från läsning. (Trageton, 2007, s. 8–25, 195.) 

Det är inte självklart att dator- och internetanvändning påverkar elevernas 
kunskap positivt. Det som är avgörande är enligt Alexandersson, Linderoth 
och Lindö (2001, s. 15) kvaliteten och kunskapsinnehållet. Datoranvändningen 
i sig ger ingen garanti för bättre inlärningsresultat, och Fagerholm (2003, s. 78) 
menar att även om datorskrivningen kan stödja språkutvecklingen kan den inte 
ersätta handskrivningen utan bara vara ett hjälpande komplement.

2.3  Specifika utmaningar för läsning
2.3.1  Hemmiljöns betydelse
Hemmiljöns betydelse för den språkliga utvecklingen är välkänd, och forskning 
visar att de tidiga språkliga erfarenheterna både kan underlätta och försvåra 
barns inlärning. (Fast, 2010, s. 2–3; Svensson, 1998, s. 125.) Barnet påverkas 
bland annat av hur tal- och skriftspråket används i hemmet. Nybörjarelever kan 
grovt delas in i två olika grupper: de som har en utvecklad kod, och de som har 
en begränsad kod. Med utvecklad kod menas att barnet använder fullständiga 
meningar och satser i sitt tal, och kan använda språket på ett icke situations-
bundet sätt. Dessa barn har redan från uppväxten en vana vid att kommuni-
cera korrekt och nyanserat. Elever med begränsad kod har inte fått samma 
stimulans från hemmet. Deras tal består av korta och ofullständiga meningar, 
och språket är väldigt situationsbundet. Ofta använder barnen också gester 
och kroppsspråk för att förmedla sitt budskap. Barn med en begränsad kod 
ska dock inte betraktas som icke-verbala, även om språket skiljer sig från den 
utvecklade koden. Eftersom en utvecklad kod används i skolvärlden, kan barn 
med en begränsad kod möta språkliga utmaningar när de inleder sin skolgång. 
(Bernstein, 1971, s. 171–175; Svensson, 1998, s. 123–127.) 

Man har också kunnat visa att det läsmaterial som finns tillgängligt i hemmet 
påverkar barns språkutveckling. Enligt Elbro (2004, s. 97–99) påverkar antalet 
böcker i hemmet barnens läsfärdighet. För att barn ska överta vårdnadsha-
varnas intresse för läsning måste de vuxna dock vara engagerade och värdera 
läsningen högt. 

Också högläsningen har flera positiva effekter på barns språkutveckling. Enligt 
Svensson (1998, s. 139) ökar högläsningen barns ordförråd och ger upplevelser 
av språk som inte är situationsbundna. Utöver detta lär sig barnen hur man 
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kan använda skriftspråket för att återberätta eller hålla ordning på händelser 
(Fridolfsson, 2008, s. 30).

Eftersom grunden till barns språk kommer hemifrån är det viktigt att alla vård-
nadshavare engageras i barnens språkutveckling (Oriander, 2003, s. 72–73). Ett 
nära samarbete mellan hem och skola uppmuntrar också de mer passiva vård-
nadshavarna och förstärker stödet för barn som i sin vardag inte får tillräcklig 
stimulans från hemmet. En kvart om dagen-metoden är ett sätt för vårdnads-
havarna att både umgås med sina barn och stöda deras läsutveckling. Denna 
metod innebär att vårdnadshavaren dagligen läser 15 minuter tillsammans med 
sitt barn. En kvart om dagen är inget nytt fenomen i skolvärlden. Metoden kom 
in i de europeiska skolorna redan på 1980-talet och har använts i Finland under 
årtionden. På grund av att nivån på läsförståelsen i de finlandssvenska skolorna 
har sjunkit har förbundet Hem och Skola under hösten 2012 valt att lyfta fram 
metoden igen. Detta har gjorts bland annat genom att skapa nytt material. 
(Hem och Skola, 2012.) Också Oriander (2003, s. 72–73) menar att metoden En 
kvart om dagen är ett bra sätt att engagera vårdnadshavarna. Metoden stärker 
barnets språkkänsla och ger möjlighet att reflektera kring svåra ord, vilket 
påverkar språkförståelsen positivt. 

2.3.2 Elevernas språkbakgrund i Svenskfinland
Äktenskap mellan svensk- och finskspråkiga i Finland har blivit allt vanli-
gare. Detta innebär att många barn växer upp i tvåspråkiga hemförhållanden. 
(Finnäs, 2007; Kovero, 2011; Svenska Finlands folkting, 2008.) Enligt Kovero 
(2011) väljer allt flera av de tvåspråkiga familjerna i Finland att registrera sina 
barn som svenskspråkiga. Finnäs (2007) menar att detta kan ses som ett ökat 
intresse för det svenska språket. Ökningen har varit störst på finskdominerande 
orter. Allt fler tvåspråkiga familjer väljer också att placera sina barn i svensk-
språkiga skolor (Kovero, 2011). Kovero lyfter fram hur viktigt det är för den 
finlandssvenska skolan att i synnerhet tvåspråkiga familjer väljer en svensk-
språkig undervisning för sina barn.
 
Detta innebär att det i en elevgrupp kan finnas barn med väldigt varierande 
språkliga förutsättningar, vilket kan bidra till didaktiska och pedagogiska utma-
ningar (Kovero, 2011). Tandefelt (2008, s. 68) påpekar att det i finlandssvenska 
skolor kan finnas nybörjare som inte har någon färdighet alls i skolspråket. 
Därtill finns elever vars kunskaper i skolspråket är begränsade i jämförelse 
med finskan. Eftersom många barn har en stark finska, är det möjligt att elev-
erna sinsemellan inte kommunicerar på skolspråket svenska. Detta innebär 
att kommunikationen på svenska inte får det utrymme som skulle behövas. 
Eftersom svenskan i Finland är ett minoritetsspråk är det enligt Tandefelt (2008, 
s. 73) viktigt att skolan värnar om och ställer krav på det svenska språket.
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2.3.3  Läs- och skrivsvårigheter
Med läs- och skrivsvårigheter menas inlärningssvårigheter inom skriftspråkets 
område. Svårigheterna kan ta sig i uttryck till exempel genom svag avkod-
ningsförmåga och långsam läshastighet. Eleven kan också ha problem med 
läsförståelsen. Elbro påpekar att lässvårigheterna påverkar elevens skolgång 
på ett omfattande sätt.  Läsförmågan behövs i alla skolämnen, och en elev 
med lässvårigheter måste ständigt anstränga sig. När det gäller undervisning 
av elever med läs- och skrivsvårigheter behövs extra stöd och tidiga insatser. 
Läsförberedande aktiviter som till exempel språklekar krävs för att förebygga 
större svårigheter hos barnet. (Elbro (2004, s. 173–189.)

Eftersom det i de flesta undervisningsgrupperna finns någon eller några elever 
med läs- och skrivsvårigheter, bör man i skolorna försäkra sig om att tillräckliga 
stödformer finns tillgängliga. Undervisningen av elever med läs- och skriv-
svårigheter kräver mycket av läraren. Enligt Fridolfsson (2008, s. 238–239) bör 
läraren vara kompetent inom sitt område och hon menar att kompetensen till 
och med kan avgöra om läs- och skrivsvårigheter utvecklas hos barnet. Också 
Fischbein (2009, s. 51) kopplar samman lärarens sätt att bedriva undervisning 
och elevernas förmåga att klara av sina svårigheter. En engagerad, stödjande 
och positiv lärare ökar elevens självförtroende och bidrar till en känsla av 
kontroll hos eleven. 

Förutom lärarens kompetens är också arbetsmetoderna av stor betydelse. Fisch-
bein (2009, s. 53) påpekar att det friare arbetssättet som ger eleverna möjlighet 
att själv söka fram information och vara aktiv inte gynnar elever med lässvårig-
heter. För att dessa elever ska lära sig att bearbeta texter bör undervisningen 
och inlärningssituationen vara välstrukturerad och tydlig. Olika kompensato-
riska hjälpmedel kan också användas som stöd.   

2.3.4  Elevgruppen
Elevgruppens storlek påverkar undervisningen märkbart. Gruppstorleken 
påverkar bland annat skoltrivseln, elevernas och lärarnas välmående samt tiden 
för individuell handledning. Om lärarens tid inte räcker till är det också sanno-
likt att elevernas inlärningsresultat försämras. (Undervisningsministeriet, 2008.) 

I Finland var undervisningsgruppernas storlek i grundskolan reglerad av lagen 
fram till år 1999. Efter detta år blev utbildningsanordnaren, närmare bestämt 
kommunen, ansvarig för att avgöra gruppernas utformning och storlek. I 
och med denna förändring ökade antalet i elevgrupperna. Före år 1999 var 
det största möjliga elevantalet i årskurs 1–2 25 elever, och när man utredde 
elevgruppernas storlek år 2008 kunde elevantalet i nybörjarundervisningen 
vara till och med över 30. (Undervisnings- och kulturministeriet, 2008; 2011.)
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Undervisnings- och kulturministeriet och Statistikcentralen gjorde år 2008 
en utredning av undervisningsgruppernas storlek inom den grundläggande 
utbildningen. Efter utredningen gjorde Finland en stor satsning för att minska 
på storleken av undervisningsgrupperna genom att tilldela mera resurser till 
kommunerna i form av ekonomiskt stöd. Utbildningsanordnarna mottog totalt 
16 miljoner euro. En ny utredning som gjordes 2010 visade tecken på att inves-
teringarna hade gett resultat, det vill säga att antalet elever i undervisnings-
grupperna hade minskat. År 2008 var elevgruppernas medeltal i de finländska 
skolorna i årskurs 1 18,80, och år 2010 hade medeltalet sjunkit till 18,46. Föränd-
ringen i de lägsta årskurserna var dock inte lika märkbar som i årskurserna 4–6. 
År 2010 mottog utbildningsanordnarna en summa på 30 miljoner euro för att 
ytterligare minska på undervisningsgruppernas storlek. Resultaten av denna 
satsning kommer i sin helhet att vara synliga först i resultaten för 2012. (Under-
visnings- och kulturministeriet, 2011.) Den 3.10.2012 skrev Helsingin Sanomat 
att Undervisnings- och kulturministeriet kommer att tilldela sammanlagt 60 
miljoner euro för att minska undervisningsgruppernas storlek i de finländska 
grundskolorna. Förutsättningen för bidraget är att riksdagen godkänner den 
föreslagna budgeten. 

2.3.5  Läromedel i Svenskfinland
Som vi tidigare nämnt i kapitel 2.2.1, har användningen av rikssvenska läro-
böcker i ämnet modersmål och litteratur i Finland ökat. Eftersom läromedlen 
bör spegla samhället, kan man fråga sig hur rikssvenskt material påverkar elev-
erna (Selander, 2006, s. 9). Enligt Selander (2006, s. 29) är det i Svenskfinland 
speciellt viktigt att fästa uppmärksamhet vid läromedlens språkliga utformning. 
Man kan också fråga sig varför finlandssvenska läromedel inte används i större 
utsträckning även om nya finns. Oavsett läroböckernas ursprung är det viktigt 
att material som används i skolan är av god kvalitet. Eftersom bilderna och 
texterna tillsammans skapar helhetsintryck för läsaren är det också viktigt att 
illustrationerna som används är tidsenliga. Dessutom ska bilderna i läromedel 
enligt Selander (2006, s. 19) också fungera som kunskapskällor, inte enbart 
dekorationer. En artikel i Huvudstadsbladet (2012) lyfter fram att många av de 
svenska läroböckerna som används i finlandssvenska skolor idag översätts från 
finska versioner. Problematiken ligger i att svenskan i översatta läromedel inte 
alltid är genuin och att språkfel och osvenska formuleringar kan förekomma 
(Sommardahl, 2002, s. 36).
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3  Läsning i den finländska grundskolan

I detta kapitel kommer vi att behandla läsning ur ett finländskt perspektiv. I 
avsnitt 3.1 beskrivs de förändringar som skett på styrdokumentsnivå under 
de senaste åren. Vi redogör för läsningens roll både i Grunderna för försko-
leundervisningens läroplan och i läroplansgrunderna för den grundläggande 
utbildningen. Syftet med denna avhandling är dock inte att göra en läroplans-
analys, vilket betyder att genomgången inte är så djupgående. Eftersom en ny 
lagstiftning gällande stöd för lärande och skolgång publicerats av Utbildnings-
styrelsen år 2010, kommer vi också att presentera den i anknytning till läsningen. 
Ett nationellt perspektiv på läsning samt aktuella utmaningar för den finländska 
skolan tas upp i avsnitt 3.2. Denna avhandling fungerar som en uppföljning 
till två tidigare kartläggningar som gjorts i Svenskfinland. För att möjliggöra 
ett jämförande perspektiv redovisar vi för de centrala forskningsresultat som 
Björkman och Isaksson (1997) samt Karlsson (2005) kommit fram till. 

3.1  Förändringar på styrdokumentsnivå på 2000-talet
3.1.1  Grunderna för förskoleundervisningens läroplan
I Finland är förskoleundervisningen avgiftsfri och frivillig, och så gott som alla 
barn deltar i den. Förskoleundervisningen ges åt barn året före deras läroplikt 
börjar, och syftet med den är bland annat att utveckla barns skolgångsfär-
digheter på ett mångsidigt sätt samt väcka intresse för inlärning hos barnen.  
Genom att främja barns utveckling på ett helhetsmässigt sätt kan också inlär-
ningssvårigheter förebyggas. (Utbildningsstyrelsen, 2011a.)

Eftersom denna avhandling fokuserar på läsning, har vi i detta avsnitt enbart 
granskat grunderna för förskoleundervisningens läroplan ur en språklig 
synvinkel. Förskolan ska erbjuda barn möjligheter att med språkets hjälp utveckla 
sitt tänkande och sina färdigheter. Den sociala förmågan och interaktionen 
ska också stärkas. Interaktionen är betydelsefull och under förskoleåret ska 
barn lära sig att tala och lyssna i olika typer av sammanhang. Grunderna 
för förskoleundervisningens läroplan poängterar betydelsen av att barn kan 
diskutera sina känslor, tankar och åsikter, vilket kan bidra till en aktiv interak-
tion. För att förskolebarnen ska utveckla en förståelse för läsning bör de även 
ges möjlighet att lyssna på olika slags texter. (Utbildningsstyrelsen, 2010a.)

Förskoleundervisningen ska utveckla barns språkliga medvetenhet och erbjuda 
möjligheter att undersöka det talade och det skrivna språket. Språkets utveckling 
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ska stärkas genom lek och med rim och ramsor. Genom att experimentera med 
språket ska barnen lära sig att talat språk kan omvandlas till skrivet språk och 
vice versa. (Utbildningsstyrelsen, 2010a.)

Det är viktigt att barn får träna sitt språk med hjälp av varierande kommunika-
tionsformer. Att tala och lyssna i meningsfulla situationer ökar barns ordförråd 
och stimulerar deras språkliga utveckling. Barns varierande förkunskaper ska 
tas i beaktande och grunderna för förskoleundervisningens läroplan under-
stryker varje barns rätt till att utveckla skriftspråket utifrån dess egna förutsätt-
ningar. 

Man strävar efter att lägga grunden för läs- och skrivinlärningen genom att barn 
bekantar sig med olika slags texter och använder språket i varierande situa-
tioner. (Utbildningsstyrelsen, 2010a.)

3.1.2  Grunderna för läroplanen för den grundläggande 
utbildningen

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen måste ta 
hänsyn till samhällets utveckling. De nuvarande grunderna för läroplanen för 
den grundläggande utbildningen fastställdes 16.1.2004 (Utbildningsstyrelsen, 
2011). Enligt Utbildningsstyrelsen (2004) ska förskoleundervisningen och den 
grundläggande utbildningen tillsammans bilda en sammanhängande helhet. I 
de lägsta årskurserna är det betydelsefullt att utveckla elevernas beredskap för 
arbete och lärande.

Läroplanen i modersmål och litteratur lyfter fram ämnets centrala betydelse 
för elevens lärande. Skrivning och läsning utvecklar elevens förmåga att tänka 
logiskt och reflektera över olika företeelser. Att kunna uttrycka sig både munt-
ligt och skriftligt anses vara en förutsättning för studier och ett aktivt delta-
gande i samhället. (Utbildningsstyrelsen, 2004.)

I undervisningen av modersmål och litteratur är det viktigt att väcka elev-
ernas intresse för språk och att integrera utvecklingen av flera olika färdig-
heter i en fungerande helhet. En relativt aktuell aspekt i läroplansgrunderna för 
ämnet modersmål och litteratur är begreppet vidgat textbegrepp, vilket innebär 
användning av flera olika typer av texter. Eleverna ska få ta del av bland annat 
fiktiva, faktabaserade, handskrivna, elektroniska och grafiska texter. Förutom 
skrivna och talade texter ska också ljud, bilder, kroppspråk och medietexter 
ingå i undervisningen. (Utbildningsstyrelsen, 2004.) Enligt Grunderna för läro-
planen för den grundläggande utbildningen (2004) ska eleverna i årskurs 1–2 
också bearbeta det hörda, sedda, upplevda och lästa genom improvisation, lek 
och drama. Att arbeta med drama i undervisningen erbjuder goda möjligheter 
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för eleverna att uppleva och uttrycka olika företeelser samt att utvidga världs-
bilden (Heikkinen, 2002).

Som tidigare nämnts i kapitel 2.2.5 har eleverna i den finlandssvenska skolan 
varierande språkbakgrund. Också läroplansgrunderna tar hänsyn till dessa 
olika språkfärdigheter hos eleverna, och poängterar betydelsen av att beakta 
variationen samt att stödja och stärka alla elevers språkliga identitet. Det är inte 
bara kunskaperna i skolspråket som skiljer eleverna åt. Även den individuella 
språkutvecklingen är varierande, vilket innebär att eleverna ofta befinner sig 
på väldigt olika nivåer. Detta resulterar i ett behov av en differentierad under-
visning. (Utbildningsstyrelsen, 2004.)

Läroplansgrunderna delar upp målen för ämnet modersmål och litteratur i 
årskurs 1–2 i tre olika kategorier; kommunikation, läsa och skriva samt språk, 
litteratur och kultur. Mål för läsning och skrivning är bland annat att eleverna 
ska upptäcka idén med läsning och skrivning samt lära sig den grundläggande 
tekniken. Utöver detta ska eleverna också få en inblick i det svenska skrift-
språket och lära känna språkliga grundbegrepp. Till dessa hör bland annat 
språkljud, bokstäver, stavelser och ord. Eleverna ska också bekanta sig med 
helheterna sats, mening och text. Genom informationstekniken ska eleverna 
ges möjlighet att utveckla sina kommunikationsfärdigheter. Övriga mål gällande 
kommunikationen är att eleverna ska våga uttrycka sig i och lyssna på andra. 
Dessutom ska eleverna lära sig att aktivt delta i diskussion. Den sista kategorin 
språk, litteratur och kultur tar också upp viktiga målsättningar gällande läsning 
och skrivning. Eleverna ska bland annat lära sig om språket som fenomen och 
förstå att innehåll och uttryck går hand i hand. Undervisningen i modersmål 
och litteratur ska också hjälpa eleverna att hitta lämpligt läsmaterial som passar 
deras läsfärdighetsnivå. (Utbildningsstyrelsen, 2004.) 

De nuvarande läroplansgrunderna från 2004 beskriver också kriterier för goda 
kunskaper i ämnet modersmål och litteratur i slutet av årskurs 2. Denna profil 
för goda kunskaper är indelad i samma kategorier som de tidigare nämnda 
målen för ämnet modersmål och litteratur, det vill säga kommunikation, läsa 
och skriva samt språk, litteratur och kultur. (Utbildningsstyrelsen, 2004.)

3.1.3 Den nya lagstiftningen gällande stöd för lärande och skolgång
År 2010 gav Utbildningsstyrelsen ut ändringar och kompletteringar av Grun-
derna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Förändringarna 
trädde i kraft 1.1.2011 och berörde flera olika områden i läroplansgrunderna. 
Området som vi kommer att behandla i detta avsnitt handlar om stöd för lärande 
och skolgång och dess samband med läsning. (Utbildningsstyrelsen, 2010b.)
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Den nya lagstiftningen delar upp stödet för lärande och skolgång i tre olika 
nivåer; allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Stödet som ges kan variera från 
tillfälligt till fortlöpande, och innehålla lösningar både för hela skolan och för 
den enskilda eleven. Dokumentet framhåller betydelsen av att varje elev bemöts 
som en individ vars förutsättningar för lärande och utveckling tas i beaktande. 
Det är också viktigt att förebygga inlärningssvårigheter hos eleverna genom att 
i ett tidigt skede ingripa i faktorer som kan försvåra lärandet. Faktorerna kan 
beröra både den enskilda individen och skolans verksamhetsmiljö. Som tidi-
gare nämnts i kapitel 2.2.5, har både lärarens kompetens samt tidiga insatser 
stor betydelse för att förebygga större svårigheter inom läsning. Elever i det 
finländska skolsystemet har rätt att få tillräckligt stöd genast när behov uppstår. 
Detta innebär att läraren kontinuerligt bör utvärdera behovet av extra stöd och 
ta de nödvändiga stödformerna i bruk utan dröjsmål. Det förebyggande arbets-
sättet bör vara flexibelt, och det stöd som erbjuds ska ständigt förändras enligt 
elevens behov. (Utbildningsstyrelsen, 2010b.)

Det allmänna stödet för lärande och skolgång ska vara tillgängligt för alla elever 
genast då behov uppstår. Genom differentiering, samarbete lärare emellan och 
flexibel organisering av undervisningsgrupper kan elevernas utveckling och 
lärande främjas. Samarbetet mellan skolan och hemmet ger läraren en bättre 
möjlighet att ta varje enskild elevs behov och förutsättningar i beaktande. En 
central aspekt i den allmänna stödformen är att läraren handleder eleverna 
och hjälper dem att identifiera sina egna styrkor samt att ta ansvar för sitt eget 
lärande. Eleverna ska lära sig att ställa upp egna mål, genomföra arbetet och 
utvärdera inlärningsprocessen.  (Utbildningsstyrelsen, 2010b.)

Om de allmänna stödformerna inte räcker till bör ett intensifierat stöd tas i bruk. 
Som grund för denna stödform används en pedagogisk bedömning, vilken kan 
kombineras med en plan för elevens lärande. Med en pedagogisk bedömning 
menas ett skriftligt dokument som behandlar elevens helhetsutveckling. Man 
antecknar också det allmänna stödet som eleverna tagit del av samt utvärderar 
det. (Utbildningsstyrelsen, 2010b.)

Ett intensifierat stöd innebär att eleven behöver regelbundet stöd eller flera 
olika typer av stöd samtidigt. I jämförelse med det allmänna stödet som mer 
tar hänsyn till hela elevgruppen, handlar det intensifierade stödet i sin tur om 
den enskilda eleven och dess behov. Denna stödform är också mer omfattande, 
systematisk och långsiktig. Även om man i det intensifierande stödet kan dra 
nytta av de flesta stödformerna, hör inte specialundervisningen som ges i över-
ensstämmelse med det särskilda stödet eller individualisering av lärokurser till 
denna stödform. Däremot kan specialundervisning ske på deltid. Medan inten-
sifierat stöd ges bör elevens lärande och utveckling kontinuerligt utvärderas. 
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Vid eventuella förändringar ska också planen för elevens lärande uppdateras. 
(Utbildningsstyrelsen, 2010b.)

Om inte de tidigare nämnda stödformerna är tillräckliga ska det särskilda stödet 
tas i bruk. För att en elev ska få ta del av denna stödform måste en pedago-
gisk utredning göras. Den pedagogiska bedömningen görs i samarbete med 
utbildningsanordaren och behandlar frågor kring elevens rättskydd, aspekter 
gällande undervisningens struktur samt de stödformer som eleven tagit del av 
tidigare. Utredningen innehåller också beslut om de resurser, tolknings- och 
biträdestjänster samt eventuella undantagsarrangemang som är nödvändiga för 
elevens utveckling och skolgång. En elev som tar del av särskilt stöd kan full-
göra sin utbildning inom ramen för antingen allmän eller förlängd läroplikt. 
Som i den intensifierade stödformen, ska också behovet för det särskilda stödet 
regelbundet utvärderas. Om det i utredningen framkommer att eleven inte 
mera är i behov av särskilt stöd fattas ett skriftligt beslut om att avsluta stödet. 
Detta innebär att eleven övergår till den intensifierande stödformen.  (Utbild-
ningsstyrelsen, 2010b.)

När det gäller läsning i skolan är det vanligt att eleverna utvecklas i olika 
takt, vilket innebär att läraren ständigt måste vara medveten om var eleverna 
befinner sig. Detta är nödvändigt för att eleven ska få det stöd hon eller han 
behöver. Genom mindre stödinsatser i ett tidigt skede kan större svårigheter 
inom läsningen hos individen undvikas.  

3.2 Utvärderingar och aktuella utmaningar 
PISA (Programme for International Students Assessment) är en internationell 
undersökning som utvärderar 15-åringars inlärningsresultat i olika länder. 
Organisationen som står bakom projektet är OECD, och undersökningarna 
skapades eftersom det fanns ett behov att utvärdera elevernas kunskaper och 
färdigheter. Dessutom ville man samla information om hur skolsystemen fung-
erar i olika länder.   Den första kartläggningen utfördes år 2000 och nya görs 
var tredje år. (OECD, 2012). I detta kapitel kommer vi att behandla Finlands 
resultat från år 2009, då huvudtemat för Pisa-undersökningen var läsförståelse.

För att kunna diskutera Finlands resultat i läsning börjar vi med att redogöra 
för synen på läsförmåga enligt OECD. Enligt OECD handlar läsförmågan om 
att kunna förstå, använda och bedöma skrivna texter. Läsförmåga innebär 
också att engagera sig i läsningen för att kunna nå sina egna mål och utveckla 
sina kunskaper och färdigheter för att kunna delta i samhället. (Sulkunen, 
2012) För att kunna avgöra om ungdomarna är rustade för framtiden strävar 
Pisa-undersökningen till att mäta hur bra eleverna kan tillämpa sina kunskaper 
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i vardagliga lästillfällen. De tre delområden som provet i läsförståelse mäter 
är informationssökning, tolkning samt reflektion. Resultaten presenteras 
dels som en helhet och dels på de tre olika områdena. (Undervisnings- och 
kulturministeriet, 2012.)

Finlands resultat i läsning har varit utmärkta i Pisa-undersökningen redan från 
första testningstillfället år 2000 (Sulkunen, 2012). År 2009 placerade sig Finland 
på tredje plats i kategorin läsning. Finländska elevers läsförmåga är i en klass 
för sig både jämfört med de nordiska länderna och resten av Europa. Även om 
läsningen i Finland är på toppnivå har medeltalet sjunkit med 10 poäng sedan 
år 2000, och förändringens riktning kan ses som oroväckande. Under dessa 
nio år har också antalet svaga läsare ökat och antalet utmärkta läsare sjunkit. 
(Undervisnings- och kulturministeriet, 2012). I frågan om de enskilda delområ-
dena har de finländska elevernas kunnande försämrats både i informationssök-
ning och i tolkning. Elevers svaga kunskaper i litterära tolkningsuppgifter kom 
också fram i en utvärdering gjord av Utbildningsstyrelsen år 2007, som mätte 
elevers inlärningsresultat i ämnet modersmål och litteratur i slutet av årskurs 6. 
(Silverström, 2008, s. 35). 

Enligt Heilä-Ylikallio (2003, s. 93) har läsningen i de finländska skolorna av 
tradition mest inriktat sig på avkodning och läsförståelse, medan den tolkande 
läsningen lämnats i skymundan. För att eleverna ska utvecklas till goda läsare 
borde undervisningen också lägga fokus på tolkningsuppgifter. Den svenska 
forskaren Reichenberg (2010, s. 57) menar att det är vanligt att eleverna är 
skickliga på att söka information från texten, medan tolkningsförmågan som 
kräver läsning mellan raderna ofta är bristfällig. Genom uppgifter som utvecklar 
den tolkande läsningen lär sig eleverna att svar inte alltid kan hittas direkt i en 
text, och att tolkningarna kan vara olika. 

Resultaten från Pisa-undersökningen visar också på utmaningar inom läsningen 
i Finland. Den största utmaningen är skillnaden mellan flickors och pojkars 
resultat. Inom OECD-länderna var skillnaderna mellan könen störst i Finland. 
Poängskillnaderna kunde till och med vara så stora att de motsvarade ett och 
ett halvt års undervisning. (Sulkunen, 2012; Undervisnings- och kulturminis-
teriet, 2010.) Resultaten visar också att bland de svaga läsarna i Finland finns 
det betydligt fler pojkar än flickor, och bland de utmärkta läsarna var andelen 
flickor märkbart större än andelen pojkar (Undervisnings- och kulturminis-
teriet, 2012). Den tydliga skillnaden mellan könen kommer också fram i den 
tidigare nämnda utvärderingen gjord av Utbildningsstyrelsen år 2007. Utvärde-
ringen visar att pojkarnas inlärningsresultat var i genomsnitt 13 procentenheter 
sämre än flickornas, och att pojkarnas resultat var sämre i alla delområden. 
(Silverström, 2008, s. 7, 26–28.)
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Pisa–resultaten visar att antalet svaga läsare i Finland håller på att öka. År 2009 
hade 5–7 procent av de finländska ungdomarna svag läsförmåga, vilket innebär 
tusentals individer i varje årskull. Även om det i Finland finns få svaga läsare 
i jämförelse med andra länder, är det viktigt att reflektera kring läsförmågans 
betydelse. En individ med svag läsförmåga kan eventuellt löpa en större utslag-
ningsrisk och ha svårigheter med att dra nytta av olika inlärnings- och utbild-
ningsmöjligheter. Konsekvenserna av svag läsförmåga kan alltså vara stora både 
för individen och för samhällets konkurrenskraft. (Sulkunen & Nissinen, 2012.)

Pisa–resultaten visar att det finns en poängskillnad mellan de finskspråkiga 
och svenskspråkiga skolorna i Finland. I läsning var skillnaden mellan språk-
grupperna 27 poäng, vilket motsvarar ett halvt års undervisning. Även om de 
finlandssvenska elevernas resultat var sämre sett ur ett nationellt perspektiv, var 
poängantalet ändå bättre än i de övriga nordiska länderna. (Undervisnings- och 
kulturministeriet, 2012). 

Eftersom resultaten från 2009 visar att antalet svaga läsare i Finland är få i jämfö-
relse med andra länder, och att det inte finns några stora variationer mellan 
elevernas läsförmåga har man kunnat dra slutsatsen att man i grundskolorna 
har lyckats skapa jämlika inlärningsmöjligheter för alla och kunnat minska på 
hemmiljöns inverkan på elevernas resultat. (Sulkunen, 2012.) Harju-Luukka-
inen och Nissinen (2011) har granskat Pisa-materialet och kommit fram till 
att de största faktorerna som bidrar till framgången i läsning är läslusten hos 
eleven och de strategier som används för att sammanfatta, förstå och komma 
ihåg texter. Enligt Hagtvet (2009, s. 179) kan Finlands goda resultat bero på 
klasslärarens omedelbara stödinsatser samt kombinationen av olika angrepps-
sätt. För att en god läsförmåga ska utvecklas måste eleven också vara enga-
gerad och vara utrustad med effektiva lässtrategier. Ytterligare en påverkande 
faktor är variationen i de texter som eleverna läser (Sulkunen, 2012).

3.3  Tidigare kartläggningar av läsundervisning i 
Svenskfinland

Läsundervisningen har kartlagts två gånger tidigare i Svenskfinland. Den 
första undersökningen som gjordes läsåret 1995–1996 hade syftet att granska 
och kartlägga läsundervisningen i årskurs 1. Kartläggningen sökte mönster i 
läsundervisningen och huvudvikten lades på läsinlärningsmetoder och läsin-
lärningsmaterial (Björkman & Isaksson, 1997, s. 10). Syftet med den andra 
undersökningen som utfördes av Karlsson läsåret 2003–2004 var att kartlägga 
läsundervisningen i Svenskfinland samt göra en jämförelse med de resultat som 
Björkman och Isaksson hade kommit fram till. (Karlsson 2005, s. 6.)
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I båda undersökningarna framkom det att den största ålderskategorin bland 
lärarna är 31–40 år. Det vanligaste enskilda biämnet för lärarna som deltog 
i kartläggningarna var förskole- och nybörjarundervisning, men också andra 
biämnen var förekom mycket. Båda kartläggningarna visar att läraren i årskurs 
1 i Svenskfinland oftast är en kvinna. (Karlsson, 2005, s. 53–57.)
 
Den vanligaste klasstypen läsåret 1995–1996 samt 2003–2004 var en samman-
satt grupp av årskurs 1 och 2. Andelen undervisningsgrupper som enbart hade 
elever i årskurs 1 förekom också. Den första kartläggningen av Björkman och 
Isaksson undersökte inte klassernas storlek, men när uppföljningen gjordes av 
Karlsson var typvärdet, det vill säga det mest förekommande elevantalet i en 
undervisningsgrupp 17 elever. Bland de skolor som deltog i undersökningen 
var medeltalet i klasstorleken 15 elever, och största antalet i en klass var 25 
elever. (Karlsson, 2005, s. 57–58.) 

Andelen elever som hade gått i förskola undersöktes inte i den första kartlägg-
ningen läsåret 1995–1996. När Karlsson (2005, s. 59) gjorde sin undersökning 
hade 98 % av eleverna deltagit i förskoleundervisningen.  

När läskunnigheten kartlades av Björkman och Isaksson (1997, s 52), kunde 
cirka 25 % av eleverna läsa redan vid skolstarten. Den motsvarande procentan-
delen i den senare kartläggningen var 30 %. I slutet av läsåren hade procentan-
delen ökat till cirka 97 %, respektive 91 %.   

Största delen av lärarna som undervisade i årskurs 1 läsåret 1995–1996 använde 
sig av en kombination av syntetiska och analytiska metoder. Tillämpningen 
av båda metoderna fördelades ändå inte jämnt, utan hela 69,9 % av lärarna 
uppgav att de använde den syntetiska metoden som huvudmetod. Procentan-
delen för de lärare som använde den analytiska metoden som huvudmetod i 
läsundervisningen var 18,7. De lärare, som inte använde en kombination av 
dessa två traditioner var färre till antalet. 19,2 % uppgav att de enbart använde 
sig av syntetisk metod medan en renodlad analytisk metod användes av 2,1 % 
av respondenterna. (Björkman & Isaksson, 1997, s. 52–53.) 

Också Karlsson (2005, s. 62) kom fram till att den mest använda läsinlärnings-
metoden var en kombination av den syntetiska och den analytiska principen. 
Procentandelen för lärare som tillämpade en kombinationsmetod var 76 %. 
Karlsson resultat gällande de fall, där lärarna enbart utgick från en metod var 
i stort sett samma som Björkman och Isakssons, det vill säga 19 % som endast 
använde sig av en syntetisk metod och 3 % som använde sig av en analytisk 
metod. (Karlsson, 2005, s. 62.)
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Kartläggningarna som gjorts i Svenskfinland har också tagit fasta på olika mate-
rial som används i läsundervisningen.  Som vi tidigare nämnt i kapitel 2.2.1 har 
läseboken en central roll i den finländska läsundervisningen. Båda kartlägg-
ningarna bekräftar detta. Enligt Björkman och Isaksson (1997, s. 57) använde 
98,7 % av lärarna som undervisade i årskurs 1 en eller flera läseböcker i sin 
undervisning. I den senare undersökningen var motsvarande procentandel 96 
% (Karlsson 2005, s. 63). Förutom läseboken användes också andra material 
i läsundervisningen. Både Björkman och Isakssons och Karlssons kartlägg-
ningar visade att klassens självtillverkade texter och barnlitteratur användes i 
stor utsträckning. Enbart 27 % av lärarna som deltog i undersökningen läsåret 
1995–1996 uppgav att de använde en arbetsbok i läsundervisningen, medan 
det i Karlssons kartläggning framkom att den motsvarande procentandelen 
var till och med 93 %. I den första undersökningen tog forskarna inte fasta på 
datoranvändningen i läsundervisningen. Läsåret 2003–2004 använde 46 % av 
lärarna dataspel eller dataprogram med sina elever.

Kartläggningarna undersökte också hur läsningen var organiserad i klassen. 
Båda undersökningarna visar att det vanligaste förfaringssättet var att eleverna 
går framåt både gemensamt och i individuell takt. Enligt Karlsson (2005, s. 69) 
har både det gemensamma och individuella tillvägagångssättet ökat med åren, 
medan antalet lärare som använder sig av en kombination av dessa två sjunkit.

Enligt Björkman och Isaksson (1997, s. 67) ger de finlandssvenska lärarna ofta 
läsläxa.  De flesta lärare som deltog i den första kartläggningen gav läsläxa 
3-4 gånger per vecka. Antalet lärare som gav läsläxa 1-2 gånger per vecka var 
också stort. Ungefär en femtedel av respondenterna gav eleverna läsläxa 5 
gånger i veckan. När Karlsson (2005, s. 69–70) gjorde sin uppföljning fick hon 
liknande resultat som Björkman och Isaksson. Den största skillnaden mellan 
undersökningarna gällde antalet lärare som gav läsläxa 5 gånger i veckan. 
Procentandelen i denna kategori hade sjunkit från 19,2 % till 8 %.  

Vårdnadshavarnas roll i elevernas läsutveckling är betydande. Björkman och 
Isakssons kartläggning (1997, s. 69) visar att 91,6 % av vårdnadshavarna 
medverkar i läsningen, oftast genom att delta i och lyssna på läxläsningen. Också 
metoden En kvart om dagen tillämpades. I Karlssons undersökning (2005, s. 
70) uppgav samtliga lärare att elevernas vårdnadshavare deltar i läsningen, och 
deltagandeformerna var samma som i den tidigare kartläggningen.
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4  Metod

En kvantitativ forskningsprocess kan anses bestå av tre faser: planerings-, 
insamlings- och analysfasen. Dessa faser omfattar i sin tur olika moment. I 
detta kapitel beskriver vi den metod som använts för denna undersökning. Vi 
inleder med att redogöra för vårt syfte och våra forskningsfrågor. Det första 
avsnittet innehåller också preciseringar av de forskningsfrågor som ställts. I 
avsnitt 4.2 presenteras den kvantitativa forskningsansatsen samt webbenkäten 
som datainsamlingsmetod. Undersökningens genomförande framställs i avsnitt 
4.3. Detta följs av en beskrivning av datainsamlingen samt de analysstrategier 
som använts. Kapitlet avslutas med en redogörelse för undersökningens relia-
bilitet, validitet samt forskningsetik. 

4.1  Syfte och forskningsfrågor
Syftet med denna undersökning är att kartlägga läsundervisningen i årkurs 1 i 
Svenskfinland läsåret 2011–2012 samt jämföra resultaten med tidigare under-
sökningar (av Björkman & Isaksson 1997 och Karlsson 2005). Uppföljningen 
baserar sig på de områden som Björkman och Isaksson (1997) samt Karlsson 
(2005) koncenterarat sig på men är av fristående karaktär.

För att nå avhandlingens syfte har vi ställt följande forskningsfrågor:
1. Hur ser läsundervisningen ut i årskurs 1 i Svenskfinland läsåret 2011–2012?
2. Hur har läsundervisningen i årskurs 1 i Svenskfinland förändrats sedan 

läsåren 1995–1996 och 2003–2004?

Eftersom forskningsfrågorna är relativt breda, gör vi en noggrannare precise-
ring i detta avsnitt. Den första frågeställningen handlar om läsundervisningen i 
Svenskfinland läsåret 2011–2012. De områden som vi har valt att fokusera oss 
på är följande:
•	 utgångspunkter för läsundervisningen
•	 läroplan och lagstiftning
•	 metoder vid läsundervisningen
•	 material i läsundervisningen
•	 läsning hemma och i skolan
•	 utmaningar i läsundervisningen.

Utgångspunkterna för läsundervisningen behandlar information om läraren och 
elevgruppen. Uppmärksamheten riktas mot lärarens ålder, arbetsort, examen, 
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biämne samt erfarenhet inom professionen. Gällande elevgruppen behandlas 
undervisningsgruppens storlek, sammansättning, språkbakgrund, specialbehov 
samt läskunnighet både i början och i slutet av läsåret. Undersökningen tar 
också reda på hur många av eleverna som gått i förskola.

Angående läroplan och lagstiftning utreds om övergången till läroplansgrun-
derna 2004 har förändrat lärarnas läsundervisning. Profilkriteriernas eventuella 
stödande roll i läsundervisningen samt förändringarna i läroplanen gällande de 
nya stödformerna behandlas också inom detta område.

I fråga om metoder vid läsundervisningen undersöks vilken metod lärarna 
utgår ifrån. Kartläggningen synliggör också diverse material som används i 
läsundervisningen, det vill säga bruket av bland annat läsebok och arbetsbok. 
Lärarnas användning av dator, drama och vidgat textbegrepp behandlas inom 
detta avsnitt, liksom samtalets ställning i läsundervisningen.   

Området läsning hemma och i skolan tar fasta på hur läsundervisningen är 
organiserad i klass samt hurdan roll läsläxan har i den finlandssvenska skolan. 
Också läsförståelsen och läsfadderverksamheten behandlas. Gällande vård-
nadshavarna undersöks bland annat deras intresse och engagemang i elev-
ernas läsutveckling. Det sista området berör utmaningar i den finlandssvenska 
läsundervisningen. Inom detta avsnitt undersöks även hur lärarna uppfattar det 
stöd de får i sin undervisning.   

Vår undersökning fortsätter delvis i samma spår som de tidigare kartläggning-
arna som gjorts på området i Svenskfinland. Delområdena som är jämförbara 
med Björkman och Isakssons samt Karlssons kartläggning är bland annat 
utgångspunkter för läsundervisningen, läsning hemma och i skolan, läsinlär-
ningsmetod samt material i läsundervisningen. Därtill har vi koncentrerat oss 
på aktuella aspekter gällande läsundervisningen i Svenskfinland. Till dessa hör 
bland annat datoranvändningen och de olika stödformerna. Också använd-
ningen av vidgat textbegrepp och utmaningar inom läsundervisningen utreds. 

4.2  Kvantitativ forskning och webbenkät som datain-
samlingsmetod

Denna kartläggning är i huvudsak kvantitativ, men eftersom vissa frågeställ-
ningar också går in på djupet innehåller undersökningen kvalitativa inslag. 
Positivismen är den ansats som ligger bakom vår forskning. Denna forsknings-
ansats fokuserar på mätbara företeelser och samband mellan dessa (Hartman, 
2004, s. 105).
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En kvantitativ undersökning förutsätter mätbarhet, det vill säga att frågorna 
är av numerisk karaktär. Det är också vanligt att undersöka relationen mellan 
olika egenskaper. Andra aspekter som beskriver den kvantitativa forskningen 
är bland annat forskarens objektivitet och undersökningens struktur. Det är 
vanligt att forskaren antar ett utifrånperspektiv, vilket innebär en distans mellan 
forskaren och respondenterna. Kvantitativ forskning innehåller frågeställningar 
som formulerats tydligt i förväg, och antalet respondenter som deltar i under-
sökningen är ofta stort. Resultaten som uppnås med hjälp av kvantitativ metod 
är generella, vilket innebär att undersökningen är omfattande, men inte djup-
gående. (Hartman, 2004, s. 206–207; Olsson & Sörensen, 2007, s. 13–14.) Alla 
de ovannämnda beskrivningarna av kvantitativ forskning överensstämmer med 
vår avhandling, även om den också innehåller kvalitativa inslag.

Kvalitativ forskning innebär att resultaten går in på djupet och behandlar speci-
fika kontexter. Kvalitativa undersökningar strävar ofta efter att särskilja eller 
urskilja olika handlingsmönster samt att ta fasta på respondenters sätt att agera. 
(Olsson & Sörensen, 2007, s. 13–14.) Eftersom vissa frågor i vår undersökning 
innehåller möjligheter för respondenterna att precisera sina svar, har forsk-
ningen också kvalitativa inslag. 

Eftersom forskningsfrågorna i denna avhandling eftersträvar att beskriva olika 
aspekter inom läsundervisningen, är undersökningen deskriptiv. Deskriptiva 
undersökningar innebär oftast också att viss kunskap inom ett område redan 
finns. (Olsson & Sörensen, 2007, s. 31.)  En viss förkunskap finns också i denna 
studie, eftersom den är av uppföljande karaktär.  Undersökningar med deskrip-
tivt syfte beskriver forskningsområdet grundligt och detaljerat, och vanligen 
används endast en typ av datainsamlingsmetod. Metoden för insamlingen av 
information är ofta kvantitativ. (Olsson & Sörensen, 2007, s. 31.) Dessa beskriv-
ningar av deskriptiva undersökningar överensstämmer med vår avhandling.

Datainsamlingen i denna avhandling har gjorts genom en webbenkät. Webben-
käternas användning har ökat kraftigt i och med tillgången till och bruket 
av internet (Dahmström, 2011, s. 88–94; Hultåker 2007, s. 127). Webbenkät 
som datainsamlingsmetod medför vissa krav på undersökningens genomför-
ande. En förutsättning är oftast att respondenterna har tillgång till internet och 
att forskaren kan nå undersökningens deltagare via deras e-postadresser. En 
webbenkät innebär att ett elektroniskt formulär skickas till respondenterna. 
Enkäten fylls i och dataregistreringen sker direkt då formuläret skickas tillbaka 
till forskaren. (Dahmström, 2011, s. 88–94.) I vår undersökning har vi skapat 
en interaktiv, dynamisk webbenkät som innebär att varje skärmsida kan ses 
som ett delformulär. För att respondenten ska komma vidare till följande sida, 
måste de obligatoriska frågorna besvaras. Ett felmeddelande dyker upp på 
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skärmen, i fall deltagaren lämnat obligatoriska frågor obesvarade. För att skapa 
tydlighet i webbenkäten valde vi att dela upp frågorna enligt de delområden 
som nämndes i samband med den första forskningsfrågan. 

Det är oftast kostnadseffektivt att använda sig av webbenkät som datainsam-
lingsmetod (Hultåker, 2007, s. 127). Både Björkman och Isaksson samt Karlsson 
gjorde datainsamlingen med hjälp av postenkäter, vilket innebar vissa porto-
kostnader.  Eftersom svaren från respondenterna i de tidigare kartläggningarna 
skickats tillbaka via posten, var forskarna tvungna att mata in varje svar enskilt i 
statistikprogrammet. I denna undersökning registrerades svaren i samband med 
att respondenterna fyllde i enkäten, vilket innebar att ingen separat inmatning 
av information krävdes. Enligt Dahmström (2011, s. 91–94) kan en manuell 
dataregistrering också leda till inkorrekta forskningsresultat, eftersom det finns 
en risk för att forskaren kodar in svaren fel. Avslutningsvis kan man beskriva 
webbenkäten som en snabb och effektiv datainsamlingsmetod, där forskarens 
sätt att agera inte kan påverka forskningsresultaten.

4.3  Genomförande av undersökning
De tidigare kartläggningarna av Björkman och Isaksson samt Karlsson har 
gjorts i samarbete med Utbildningsstyrelsen. Även för denna undersökning 
kontaktades Utbildningsstyrelsen. Efter att vi inlett samarbetet utarbetades och 
undertecknades ett kontrakt om forskningsprojektet med alla involverade.

Det följande steget i forskningsprocessen var att utforma webbenkäten och 
följebrevet som skulle skickas till samtliga lärare i årskurs 1 i Svenskfinland. 
Enligt Trost (2007, s. 50–51) kan det vara bra att göra undersökningen synlig 
genom massmedia för att öka respondenternas motivation att delta.  För att 
lyckas med detta kontaktade vi chefredaktören Carl-Erik Rusk vid tidningen 
Läraren, som godtog vår förfrågan om att publicera en notis om kartläggningen. 
Notisen (bilaga 1) utgavs i tryck den 26.4.2012. Efter noggrann bearbetning 
gjorde vi en pilotundersökning. En utbildad klasslärare svarade på enkäten och 
gav oss respons på frågornas utformning. Efter vidare bearbetning skickades 
den slutgiltiga enkäten ut samma dag som notisen i Läraren publicerades, det 
vill säga den 26.4.2012. Orsaken till att vi valde att skicka ut webbenkäten i 
slutet av april var att undvika en låg svarsprocent som Björkman och Isaksson 
fick då de utförde datainsamlingen i maj (Karlsson, 2005, s. 49). Utbildnings-
styrelsen hjälpte oss med en lista med e-postadresser till samtliga rektorer i 
årskurserna förskolan till årskurs sex i Svenskfinland. Rektorerna var 216 till 
antalet, och i mejlet bad vi dem att vidarebefordra undersökningen till de 
lärare som läsåret 2011–2012 undervisade i årskurs 1 i deras skola. Då detta 
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hade gjorts mottog vi några felmeddelanden, där det framkom att mejlet inte 
hade nått alla rektorer. Efter att ha kontaktat Utbildningsstyrelsen fick vi en 
uppdaterad lista av e-postadresserna och mejlet skickades ut till dessa. Då 
mejlet hade utskickats kontaktades vi av en kommun som begärde oss att fylla 
i en anhållan om forskningstillstånd. Efter att vi gjort detta beviljades vi forsk-
ningstillstånd. Rektorerna mottog ett påminnelsemejl den 9.5.2012. Sista svars-
datumet var från början 11.5.2012, men eftersom vi ville öka på svarsprocenten 
valde vi att förlänga svarstiden till den 15.5.2012. Lärarna blev meddelade om 
detta i påminnelsemejlet. Totalt fick vi in 120 svar. Eftersom vi inte fick tag på 
uppgifter om antalet klasslärare i årskurs 1 är det komplicerat att räkna ut en 
exakt svarsprocent. Vi har istället valt att tala om skolornas svarsprocent och i 
och med att undersökningen skickades till 216 skolor och 120 svar mottogs är 
svarsprocenten 55,5 %. 

4.4  Datainsamling och analys av data
I denna kartläggning gjordes datainsamlingen med hjälp av programmet 
E-lomake. Efter att respondenterna registrerat sina svar i programmet inleddes 
analysfasen genom en överföring av data från E-lomake till de statistikpro-
gram som användes i denna forskning. I denna undersökning har analysen av 
kvantitativ data gjorts med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Vi använde en 
deskriptiv analysmetod för att granska centralmåtten i respondenternas svar. 
Till dessa centralmått hörde bland annat typvärden, medelvärden och procen-
tandelar.

Dessa valdes eftersom det främsta syftet med undersökningen är att kartlägga 
läsundervisningen i Svenskfinland läsåret 2011-2012, inte att söka samband 
mellan olika variabler. Kalkylprogrammet Microsoft Excel 2010 har använts 
både för statistisk beräkning och grafisk framställning. Respondenternas svar 
på öppna frågor har analyserats kvalitativt. Dessa analyser baserar sig på våra 
egna tolkningar. De kvalitativa analyserna inleddes med en noggrann genom-
gång av svaren. Därefter skapade vi kategorier som representerade de mest 
förekommande svaren. I resultatredovisningen för de kvalitativa frågeställ-
ningarna har vi valt att inte ange exakta svarsfrekvenser. På vissa enkätfrågor 
förekom svar som hade förblivit obesvarade eller som var omöjliga att tolka. 
De har utelämnats från resultatredovisningen.

Eftersom denna kartläggning är av uppföljande karaktär, har resultaten jämförts 
med de tidigare undersökningarna av Björkman och Isaksson samt Karlsson. 
Alla resultat som framkommer är dock inte jämförbara med tidigare nämnda 
undersökningar, eftersom vi i denna fristående kartläggning också fokuserat 
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på aktuella företeelser i läsundervisningen som inte behandlats i de tidigare 
undersökningarna.

4.5  Reliabilitet, validitet och forskningsetik
Med reliabilitet menas forskningens pålitlighet. En undersökning ska kunna 
upprepas och den ska ge samma resultat vid ett senare mätningstillfälle. (Bell, 
2006, s. 117; Eliasson, 2010, s. 14–15; Trost 2007, s. 64.) Reliabilitet innebär 
att undersökningssituationen är samma för alla deltagare, vilket betyder att 
mätningen inte är utsatt för slumpinflytelser (Trost, 2007, 64). Oavsett forsk-
ningsmetod är det viktigt att mätningarna utförs på ett regelrätt sätt och att 
bearbetningen är noggrann. I vår undersökning har vi bearbetat både webben-
käten och respondenternas svar grundligt. För att minska risken för felkalkyle-
ringar har forskningsresultaten kontrollerats i efterhand. Detta gjordes genom 
att granska respondenternas svar två gånger. En hög reliabilitet ökar också 
förutsättningarna för en bättre validitet (Bell, 2006, s. 118). 

Validitet som begrepp förknippas med kvantitativa undersökningar och innebär 
att forskningen mäter det som den är avsedd att mäta (Trost, 2007, s. 65). 
Som forskare kan man förbättra validiteten genom att noggrant reflektera kring 
undersökningens frågeställningar. Detta bidrar till att undersökningens syfte 
uppfylls och forskningsfrågorna besvaras. Vid insamlingen av data är det bra 
om svarens riktighet kan kontrolleras. (Eliasson, 2010, s. 16.) Eftersom vi i 
denna undersökning använt webbenkät som datainsamlingsmetod, har vi inte 
fysiskt varit närvarande vid insamlingen av data. Detta medför att vi inte full-
ständigt kan garantera att respondenterna verkligen undervisade i årskurs 1 
och att den information som fåtts är korrekt. Dock vill vi poängtera att enkäten 
enbart skickades till grundskolor i Svenskfinland och inte varit tillgänglig för 
utomstående. Vi har också strävat till en högre validitet genom att noggrant 
bearbeta våra enkätfrågor före utskickningen av enkäten. Detta gjorde vi för att 
minska risken för feltolkningar vid besvarandet av enkäten.  

Till forskningsetiska aspekter hör också informationskravet. Detta medför 
att respondenterna bör ges information om undersökningens syfte och dess 
struktur. Forskaren förväntas beskriva de moment och metoder som tillhör 
undersökningen samt detaljerat ange vad medverkan innebär för respondenten. 
Information om den förväntade nyttan med forskningen ska också framgå. 
Eftersom vi i kartläggningens följebrev (bilaga 2) upplyste respondenterna 
om vilka områden undersökningen berör samt vilken betydelse deltagandet 
har är också informationskravet i forskningen uppfyllt. (Olsson & Sörensen, 
2007, s. 55–56.) Enligt begriplighetskravet måste forskaren försäkra sig om att 
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respondenterna förstått informationen gällande undersökningen (Olsson & 
Sörensen, 2007, s. 56). I följebrevet som skickades till respondenterna framkom 
våra kontaktuppgifter, så att deltagarna i undersökningen hade möjlighet att 
kontakta oss vid eventuella oklarheter.

I vår undersökning har respondenternas svar inte heller numrerats på något sätt, 
vilket innebär att inte ens vi forskare vet vem som svarat vad. Detta medför en 
anonymitet för respondenterna. En annan forskningsetisk aspekt är att obehö-
riga personer inte ska ha tillgång till det insamlade materialet. Detta innebär en 
säkerhet för undersökningens deltagare och kallas för sekretess. I vår under-
sökning samlades materialet in via webbenkäter och endast vi forskare har 
kunnat ta del av svaren, vilket medför att sekretesskravet uppfyllts. Begreppet 
konfidentialitet inom forskningsetiken betyder att respondenterna inte kan 
identifieras på basis av den information som forskaren ger ut. I framställningen 
av resultaten har vi reflekterat kring hur vi presenterar respondenternas svar, så 
att ingen kan igenkännas. (Olsson & Sörensen, 2007, s. 53.) 
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5  Resultat

I detta kapitel redogör vi för hur läsundervisningen ser ut i Svenskfinland 
läsåret 2011–2012. Vi kommer också att beskriva hur läsundervisningen har 
förändrats sedan läsåren 1995–1996 och 2003–2004. Avsnitten är uppdelade 
enligt första forskningsfrågans preciseringar, det vill säga: utgångspunkter för 
läsundervisningen (5.1), läroplan och lagstiftning (5.2), metoder vid läsunder-
visningen (5.3), material i läsundervisningen (5.4), läsning hemma och i skolan 
(5.5) samt utmaningar i läsundervisningen (5.6). Jämförelserna med de tidigare 
kartläggningarna framställs tillsammans med de ovannämnda preciseringarna. 

5.1  Utgångspunkter för läsundervisningen
Utgångspunkterna för läsundervisningen behandlar information om läraren och 
elevgruppen. Antalet respondenter i denna undersökning är 120. Webbenkäten 
skickades till alla de 216 svenskspråkiga grundskolorna i Finland. Detta medför 
att skolornas svarsprocent är 55,5 %. När Björkman och Isaksson gjorde sin kart-
läggning läsåret 1995–1996 sändes enkäter till 279 grundskolor. Eftersom 213 
lärare deltog i undersökningen var svarsprocenten 75,8 %. I Karlssons under-
sökning läsåret 2003–2004 sändes enkäter till 277 grundskolor. Svar erhölls från 
175 lärare, och skolornas svarsprocent var 63,2 %. Denna jämförelse visar att 
grundskolornas antal i Svenskfinland har sjunkit under de senaste åren.

Elever i årskurs 1 som denna kartläggning berör är 1365 till antalet. I Svensk-
finland finns förutom enkla årskurser också sammansatta elevgrupper. I vår 
undersökning är därmed det totala elevantalet 1706.

Som det också framgick av Björkmans och Isakssons samt Karlssons under-
sökningar är andelen kvinnor bland lärarna i årskurs 1 i Svenskfinland fram-
trädande (Karlsson, 2005, s. 53). Av alla de 120 lärare som deltog i denna kart-
läggning var antalet kvinnor 115, vilket motsvarar 95,8 % av respondenterna. 
Antalet män var endast 5, det vill säga 4,2 % av respondenterna.

Åldersfördelningen bland de lärare som medverkade i undersökningen var 
någorlunda jämn.  Den största ålderskategorin i denna kartläggning var 41–50 
år. Lärare som hörde till denna kategori var 43 till antalet, vilket motsvarar 35,8 
% av respondenterna. Eftersom största ålderskategorin i Karlssons undersök-
ning läsåret 2003–2004 var 31–40 år, är detta resultat förväntat. Den näst största 
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ålderskategorin i denna undersökning var 31–40. Antalet lärare som hörde till 
denna kategori var 35, vilket representerar 29,2 % av respondenterna. 20 % 
(N=24) av lärarna som deltog i kartläggningen hörde till ålderskategorin 51–60, 
och 14,2 % (N=17) var i åldern 21–30. Endast en av respondenterna hörde till 
ålderskategorin <20 år, vilket är förväntat eftersom de flesta lärare inte får sin 
lärarexamen så tidigt. Åldersfördelningen bland lärarna i årskurs 1 i Svenskfin-
land läsåren 2011–2012, 2003–2004 samt 1995–1996 illustreras i figur 3.
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Figur 3. Lärarnas åldersfördelning läsåren 2011–2012, 2003–2004 och 1995–1996.   

De flesta lärare som deltog i undersökningen hade fått sin lärarexamen på 
2000-talet. Antalet lärare i denna kategori var 37 stycken, vilket motsvarar 30,8 
% av respondenterna. De respondenter som fått sin lärarexamen på 1980- och 
1990-talet var i båda kategorierna 29 till antalet (24,2 %).  Endast 5 % (N=6) 
av respondenterna hade fått sin examen på 2010-talet och 7,5 % (N=9) på 
1970-talet. Eftersom varken Björkman och Isaksson eller Karlsson tagit fasta på 
denna fråga i sina kartläggningar, kan dessa resultat inte jämföras med tidigare 
forskning. Av de lärare som deltog i undersökningen och undervisade i årskurs 
1 läsåret 2011–2012 hade 8,3 % (N=10) ingen lärarexamen. 33,3 % (N=40) av 
respondenterna i denna kartläggning hade en annan examen. De två mest före-
kommande var barnträdgårdslärarexamen och speciallärarexamen. 

Det vanligaste biämnet bland respondenterna i denna undersökning var 
förskole- och nybörjarundervisning. Av 120 lärare hade 49 studerat detta 
biämne, vilket motsvarar 40,8 % av respondenterna. 19,2 % (N=23) av lärarna 
som deltog i denna kartläggning hade modersmål och litteratur som ett biämne.  
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Också gymnastik och specialpedagogik var biämnen som ett flertal respon-
denter studerat. Andelen lärare som studerat gymnastik som biämne var 16,7 
% (N=20), motsvarande andel för specialpedagogiken var 15,8 % (N=19). Av de 
lärare som undervisade läsåret 1995–1996 och deltog i Björkmans och Isaks-
sons kartläggning hade 28 % förskole- och nybörjarundervisning som biämne 
och 17 % av respondenterna hade biämnet modersmål och litteratur. I Karlsson 
undersökning läsåret 2003–2004 var motsvarande andel 34 % och 10 %.  

Av de lärare i årskurs 1 som deltog i denna undersökning arbetade 45 % (N=54) 
i Nyland och 43,3 % (N=52) i Österbotten. 8,3 % (N=10) av respondenterna 
undervisade i Åboland, medan antalet lärare som arbetade på språköarna var 
3 (2,5 %). Endast 0,8 % (N=1) av lärarna arbetade i någon annan region. Även 
om undersökningen också inkluderade Åland, arbetade ingen av responden-
terna där. 

I denna kartläggning var vi också intresserade av lärarnas arbetserfarenhet. 
Vi ville också veta om fördelningen mellan respondenter i varje kategori var 
någorlunda jämn. Av de respondenter som deltog i undersökningen hade 34,2 
% (N=41) arbetat 11–20 år som lärare. 22,5 % (N=27) av lärarna i årskurs 1 
hade 5–10 års arbetserfarenhet och 21,7 % (N=26) hade arbetat i 21–30 år. 
12,5 % (N=15) av respondenterna hade under fem års arbetserfarenhet som 
lärare. De resterande 9,2 % (N=11) hade arbetat över 30 år som lärare. Lärarnas 
arbetserfarenhet läsåret 2011–2012 presenteras i figur 4.  Eftersom de tidigare 
kartläggningarna av Björkman och Isaksson samt Karlsson inte undersökt 
lärarnas erfarenhet, kan ingen jämförelse göras.
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Undersökningen kartlade också klassernas storlek. Den minsta klassen i kart-
läggningen bestod av 3 elever, medan den största klassen hade 25 elever. Klas-
sernas medelstorlek var 14 elever, och typvärdet, det vill säga den vanligaste 
klasstorleken var 15 elever. När Björkman och Isaksson gjorde sin undersökning 
läsåret 1995–1996 tog de inte fasta på klassernas storlek. I Karlssons undersök-
ning läsåret 2003–2004 var medelklasstorleken 15 elever och den vanligaste 
klasstorleken 17 elever.  Klassernas storlek läsåret 2011–2012 presenteras i figur 
5. 

Figur 5. Klassernas storlek i årskurs 1 i Svenskfinland läsåret 2011–2012.  

Eftersom det i Finland är möjligt att ha olika typer av klassammansättningar 
i grundskolan, ville vi i undersökningen också utreda dessa. Den mest före-
kommande sammansättningen i denna kartläggning var en enkel årskurs 1. 
Andelen klasser i denna kategori var 56,7 % (N=68). Detta resultat skiljer sig 
från både Björkman och Isakssons samt Karlssons forskning, där den vanligaste 
klassammansättningen var en årskurs 1–2.  Också klasser som bestod av en 
sammansatt årskurs 1–2 var relativt förekommande, eftersom 35,8 % (N=43) 
av elevgrupperna i vår undersökning hörde till denna kategori. Endast 0,8 % 
(N=1) av elevgrupperna bestod av en sammansatt F–1. Andelen elevgrupper 
med en annan klasskombination var 6,7 % (N=8). Eftersom det på vissa mindre 
orter kan finnas byskolor men väldigt få elever, kan elevgruppen till exempel 
bestå av en sammansatt årskurs 1–3 eller 1–6.      
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Eftersom elevernas språkbakgrund kan påverka läsundervisningen, valde vi i 
denna kartläggning att utreda språkbakgrunden hos eleverna i årskurs 1, även 
om de tidigare undersökningarna av Björkman och Isaksson samt Karlsson inte 
tagit fasta på detta. Av de elever som denna kartläggning berörde hade 44 % 
(N=602) enspråkigt svensk bakgrund och enbart 4 % (N=54) enspråkigt finsk 
bakgrund. 46 % (N=623) av eleverna i årskurs 1 hade tvåspråkig svensk-finsk 
bakgrund.  Lärarna som deltog i undersökningen uppgav att 5 % av eleverna i 
årskurs 1 hade en annan språkbakgrund, vilket motsvarar 64 elever. Eftersom 
några av lärarna uppgav att de inte visste elevernas språkbakgrund, är inte alla 
1365 elever som denna undersökning berörde med i uträkningen. Eleverna 
som denna språkbakgrundsfråga berörde var 1343 till antalet. Elevernas språk-
bakgrund illustereras i figur 6.

Figur 6. Elevernas språkbakgrund läsåret 2011–2012.  

Av de 1365 elever i årskurs 1 som denna kartläggning berörde hade 1322 gått 
i förskola, vilket motsvarar 97 % av eleverna. Två svar i denna frågeställning 
kunde inte analyseras. En respondent kunde inte svara på frågan, medan antalet 
i det andra svaret var orimligt och kunde därmed inte användas. Procentan-
delen motsvarar de resultat som Karlsson fick i sin kartläggning läsåret 2003–
2004. Eftersom Björkman och Isaksson inte tog ställning till förskoldeltagandet 
i sin undersökning, kan ingen jämförelse göras till läsåret 1995–1996.
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När läskunnigheten undersöktes i slutet av läsåret 1995–1996 likställde Björkman 
och Isaksson avkodningsförmåga med läskunnighet. Då var läskunnigheten 
25 % i början av läsåret. I Karlssons undersökning läsåret 2003–2004 definie-
rades läskunnighet som en förmåga att avkoda och förstå en text och enligt 
den definitionen hade läskunnigheten i början av årskurs 1 i Svenskfinland 
ökat till 30 %. I vår undersökning använde vi samma definition som Karlsson. 
Lärarna i denna kartläggning uppgav att 599 elever av 1365 var läskunniga i 
början av läsåret 2011–2012, vilket medför en läskunnighetsprocent på 44 %. 
När läskunnigheten undersöktes i slutet av läsåret 1995–1996 var 97 % av elev-
erna i årskurs 1 läskunniga. I slutet av läsåret 2003–2004 var läskunnighetspro-
centen 91 %. Eftersom Karlsson använt en annan definition på läskunnighet än 
Björkman och Isaksson är dessa resultat inte direkt jämförbara. I denna kart-
läggning använde vi samma definition som Karlsson och läskunnigheten hos 
eleverna i slutet av årskurs 1 läsåret 2011–2012 95 %. 

När läskunnigheten undersöktes läsåret 2003–2004 valde Karlsson att lyfta fram 
de elever som kunde avkoda en text men inte förstod den. Också vi har valt att 
följa denna precisering av läskunnighet. I slutet av läsåret 2003–2004 kunde 8 % 
av eleverna avkoda en text utan att förstå den. Motsvarande andel i denna kart-
läggning var 23 %. Med tanke på resultatet gällande läskunnigheten i allmänhet 
i slutet av läsåret 2011–2012 är inte denna andel rimlig. Vi diskuterar vidare 
kring detta i kapitel 6.1.    

När det gäller elever i årskurs 1 som tar del av intensifierat eller särskilt stöd var 
andelen i denna undersökning 9 % (N=124). Denna fråga har inte varit aktuell 
i de tidigare kartläggningarna, eftersom lagstiftningen om de tre stödformerna 
trädde i kraft först år 2010. 

5.2  Läroplan och lagstiftning
Av de lärare som deltog i kartläggningen uppgav majoriteten, 78,3 % (N=94) 
att övergången till läroplansgrunderna 2004 inte hade förändrat deras läsun-
dervisning. Respondenterna hade också möjlighet att motivera sina svar. Vissa 
av lärarna uttryckte att de inte arbetat med läsundervisning i årskurs 1 före 
de nuvarande läroplansgrunderna trädde i kraft och därmed hade inte heller 
någon förändring i deras läsundervisning skett. Resterande 21,7 % (N=26) av 
lärarna ansåg att övergången till läroplansgrunderna 2004 hade påverkat deras 
läsundervisning. De mest förekommande beskrivningarna om hur läroplans-
grunderna påverkat läsundervisningen handlade om multimodalitet, vidgat 
textbegrepp och datoranvändning. En del av lärarna poängterade också att 
övergången till läroplansgrunderna 2004 hade ökat användningen av andra 
typer av texter än läroboken.
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Profilkriterierna för goda kunskaper i ämnet modersmål och litteratur i slutet av 
årskurs 2 är ett nytt delområde i de nuvarande läroplansgrunderna från 2004. I 
denna kartläggning uppgav majoriteten av lärarna, 65 % (N=78) att de tar stöd 
av profilkriterierna i läroplansgrunderna. De återstående 35 % (N=42) ansåg att 
profilkriterierna inte fungerar som ett stöd i deras läsundervisning.

I denna kartläggning undersöktes också om förändringarna i läroplanen 
gällande de nya stödformerna påverkat lärarnas läsundervisning. Av lärarna i 
årskurs 1 läsåret 2011–2012 uppgav 30 % (N=36) att läroplansförändringarna 
gällande de tre stödformerna (allmänt, intensifierat och särskilt stöd) har haft 
en påverkan på deras läsundervisning. Lärarna hade vid denna fråga möjlighet 
att utvidga sina svar genom en öppen motivering. Den mest förekommande 
förändringen i läsundervisningen berörde flexibla undervisningsarrangemang. 
Till dessa hörde bland annat kompanjonundervisning och samarbete med 
specialläraren. Andra former av flexibla undervisningsarrangemang var indivi-
dualisering, ökad lästräning och tidiga stödinsatser. De flesta lärare som deltog 
i kartläggningen ansåg ändå att förändringarna i läroplansgrunderna gällande 
de tre stödformerna inte hade påverkat deras läsundervisning. Dessa lärare var 
84 till antalet, vilket motsvarar 70 % av respondenterna.

5.3  Metoder vid läsundervisningen
I denna undersökning ville vi utreda i vilken utsträckning olika läsmetoder 
används i Svenskfinland. Majoriteten, det vill säga 62,5 % (N=75) av de lärare 
som fungerade som respondenter i denna kartläggning utgick huvudsakligen 
ifrån en blandning av analytisk och syntetisk metod. Motsvarande andel läsåret 
1995–1996 var 11,3 % och läsåret 2003–2004 76 %. Lärarna i denna under-
sökning hade också möjlighet att beskriva hur blandningen av analytisk och 
syntetisk metod i deras läsundervisning ser ut.  En stor del av respondenterna 
uttryckte att de använde en syntetisk metod i kombination med ordbilder. 
Många lärare lyfte även fram skillnaderna i elevernas förutsättningar som en 
bakomliggande orsak till användningen av en blandmetod. Lärarna uttryckte 
att de i huvudsak använde en analytisk metod och tillämpade den syntetiska 
metoden för att stöda vissa elever. 

Av de lärare som deltog i denna undersökning uppgav 29,2 % (N=35) att de 
huvudsakligen utgick ifrån en syntetisk metod. I Björkman och Isakssons kart-
läggning läsåret 1995–1996 var motsvarande andel betydligt högre, det vill säga 
69,6 %. Läsåret 2003–2004 utgick 19 % ifrån en syntetisk metod.
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Andelen lärare som läsåret 2011–2012 huvudsakligen utgick ifrån en analy-
tisk metod var 4,2 % (N=5).  Lika stor andel lärare uppgav att de utgick ifrån 
en annan läsmetod. Till dessa hörde metoderna läsning på talets grund och 
skriva sig till läsning. Läsåret 1995–1996 utgick 18,7 % av de lärare som deltog 
i undersökningen ifrån en analytisk metod, medan 0,4 % av lärarna använde 
andra läsmetoder. I Karlssons undersökning läsåret 2003–2004 utgick 3 % av 
respondenterna ifrån en analytisk läsmetod, medan 1 % uppgav att de i sin 
läsundervisning huvudsakligen använde en annan läsmetod.

5.4  Material i läsundervisningen
I denna kartläggning har vi undersökt vilka läseböcker som användes i Svensk-
finland läsåret 2011–2012.  De lärare som i sin läsundervisning använde flera 
läseböcker hade möjlighet att uppge detta i sina svar.

De tre läseböcker som användes mest av lärare som deltog i denna kartläggning 
har alla publicerats på 2000-talet. Den mest använda läseboken läsåret 2011–
2012 var Läseboken 1a och 1b. Av de lärare som deltog i undersökning uppgav 
76,7 % (N=92) att de använde den i sin läsundervisning. Till samma serie hör 
också Ljudboken 1a och 1b, som användes av 49,2 % (N=59) av responden-
terna. 25,8 % (N=31) av de lärare i årskurs 1 som deltog i denna undersökning 
uppgav att de använde den relativt nya läseboken Poetens penna. 

19,2 % (N=23) av lärarna uppgav att de använde läseboken Läs med oss: Olas, 
Elsas och Leos bok och 11,7 % (N=14) av respondenterna tillämpade läseboken 
Annas bok och Björns bok i sin läsundervisning. Läseboken Vi läser användes 
av 8,3 % (N=10) av respondenterna. De läseböcker som användes i mindre 
utsträckning var Ettans svenska: Vi läser (4,2 %, N=5), Språkstigen: På väg med 
Erik och Malin (2,5 %, N=3), Läståget (2,5 %, N=3), Full rulle med Trulle (2,5 %, 
N=3), Kom och läs! Förstagluttarna A, B och C (1,7 %, N=2), Kiwiböckerna (1,7 
%, N=2) och Bodils läsebok (1,7 % N=2). Användningen av läseböcker i årskurs 
1 i Svenskfinland läsåret 2011–2012 presenteras i figur 7.

2,5 % (N=3) av respondenterna i denna kartläggning uppgav att de inte 
använder någon läsebok i sin läsundervisning. I Karlssons undersökning läsåret 
2003–2004 var motsvarande andel 4 %. Björkman och Isaksson tog inte fasta 
på denna fråga, vilket innebär att ingen jämförelse med läsåret 1995–1996 kan 
göras. 

De läseböcker som användes i störst utsträckning läsåret 1995–1996 var Läs 
med oss: Olas, Elsas och Leos bok (30 %), Språkstigen: På väg med Erik och 
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Malin (30 %), Annas bok (24 %) och Ettans svenska: Vi läser (24 %). Läsåret 
2003–2004 använde majoriteten av lärarna läseböckerna Läs med oss: Olas, 
Elsas och Leos bok (43 %), Annas bok (38 %) och Språkstigen: På väg med Erik 
och Malin (31 %).
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Figur 7. Användningen av läseböcker i Svenskfinland läsåret 2011–2012. 

I denna undersökning uppgav 90 av 120 respondenter att de använde en 
arbetsbok i sin läsundervisning, vilket motsvarar 75 % av lärarna. Majoriteten av 
dessa lärare använde arbetsboken som hör till Läseboken 1a och 1b samt Ljud-
boken 1a och 1b. Andra arbetsböcker som respondenterna i denna undersök-
ning uppgav att de använde var Elsas bok, Min egen bok och arbetsböckerna 
till läseböckerna Vi läser och Full rulle med Trulle. 25 % (N=30) av de lärare 
som deltog i denna kartläggning uppgav att de inte använder någon arbetsbok 
i läsning. Läsåret 1995–1996 använde 27 % av lärarna arbetsbok i sin läsunder-
visning. Motsvarande andel läsåret 2003–2004 var 93 %. Eftersom Karlsson inte 
använt sig av samma frågeformulering som Björkman och Isaksson är dessa 
resultat inte direkt jämförbara. Vi utgick dock från samma frågeformulering 
som Karlsson, vilket innebär att resultaten kan jämföras med varandra. 

Majoriteten av respondenterna, det vill säga 95 % (N=114) uppgav att de 
använde barnlitteratur i sin läsundervisning. I Karlssons undersökning läsåret 
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2003–2004 innefattade begreppet skönlitteratur bland annat barnböcker, sagor 
och myter, och andelen för användningen av barnlitteratur i hennes kartlägg-
ning var 96 %. I Björkman och Isakssons undersökning omfattade begreppet 
barnlitteratur även faktatexter och andelen lärare som använde barnlitteratur i 
sin läsundervisning läsåret 1995–1996 var 78 %.

Av de lärare som deltog i denna kartläggning uppgav 74,2 % (N=89) att de 
använde självtillverkade texter i sin läsundervisning. Resten av respondenterna, 
25,8 % (N=31) använde sig inte av texter producerade av klassen eller eleven 
själv. Motsvarande andel för lärare som använde självtillverkade texter i sin 
läsundervisning var läsåret 1995–1996 74 % och läsåret 2003–2004 73 %. 

28,3 % (N=34) av respondenterna i denna undersökning använde dessutom 
andra texter i sin läsundervisning. Till dessa övriga texter hörde enligt lärarna 
bland annat dagstidningar, faktaböcker, lättlästa böcker och dikter. I Karlssons 
kartläggning läsåret 2003–2004 använde 30 % av respondenterna övrigt läsma-
terial, medan Björkman och Isaksson inte behandlat denna fråga i sin under-
sökning läsåret 1995–1996.

87,5 % (N=105) av respondenterna i denna undersökning uppgav att de använde 
datorn i sin läsundervisning. I Karlssons undersökning läsåret 2003–2004 var 
motsvarande andel 46 %. Eftersom denna fråga inte var aktuell när Björkman 
och Isaksson gjorde sin kartläggning är inte denna fråga jämförbar med läsåret 
1995–1996. 

I denna undersökning delade vi in datoranvändningen i fyra olika kategorier: 
elever skriver texter på datorn, elever arbetar med lästräningsprogram, elever 
läser texter på datorn och övriga arbetssätt. Vissa lärare uppgav att de använde 
datorn på flera olika sätt. Majoriteten av lärare, det vill säga 85 % (N=102) 
uppgav att eleverna använde datorn när de skrev texter. 29,2 % (N=35) uppgav 
att datorn användes för att arbeta med lästräningsprogram. Andelen lärare som 
med sin undervisningsgrupp använde datorn för att läsa texter var 25 % (N=30).  
10 % (N=12) av lärarna som deltog i denna undersökning nämnde också övriga 
tillämpningar av datorn i samband med läsundervisningen. Till dessa hörde 
bland annat att eleverna bloggar och att de övar tiofingersystemet. Datoran-
vändningen i årskurs 1 i Svenskfinland läsåret 2011–2012 presenteras i figur 8. 
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Figur 8. Datoranvändning i samband med läsning i årskurs 1 i Svenskfinland läsåret 2011–2012. 

I denna undersökning frågade vi också lärarna om de utgick från ett vidgat 
textbegrepp i sin läsundervisning. Av de 120 lärare som deltog i kartläggningen 
uppgav 69 stycken (57,5 %) att de utgick från ett vidgat textbegrepp i sin läsun-
dervisning. Lärare nämnde bland annat användningen av bilder, kroppspråk, 
ljud, musik, och film i samband med läsundervisningen. 42,5 % (N=51) av 
respondenterna uppgav att de inte utgick från ett vidgat textbegrepp. Vi var 
också intresserade av att veta om lärarna kombinerade dramaövningar med 
läsning. 56,7 % (N=68) av respondenterna uppgav att de använde dramaöv-
ningar i samband med läsning.

Av de lärare som deltog i undersökningen uppgav nästan alla att de i sin läsun-
dervisning samtalade om texter med eleverna. Dessa lärare var 118 till antalet, 
vilket motsvarar en andel på 98,3 %.

De lärare i årskurs 1 som fungerade som respondenter i denna kartläggning 
fick också möjlighet att uppge vilket material de ansåg vara det mest centrala i 
deras läsundervisning läsåret 2011–2012. Majoriteten, 75,8 % (N=91) uppgav att 
läseboken var det mest centrala materialet, vilket också Björkman och Isaksson 
samt Karlsson kunde konstatera i sina undersökningar läsåren 1995–1996 och 
2003–2004. I denna kartläggning uppgav 10 % (N=12) av lärarna att huvud-
materialet i deras läsundervisning var barnlitteratur medan 5,8 % nämnde datorn 
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som det mest centrala materialet. 3,3 % ansåg att självtillverkade texter var det 
mest centrala materialet i deras läsundervisning. En respondent uppgav att det 
mest centrala materialet var en kombination av läsebok och dator, medan 4,2 
% (N=5) ansåg att de inte hade ett huvudmaterial som de utgick från. Fördel-
ningen över lärarnas huvudmaterial illustreras i figur 9.
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Figur 9. Lärarnas huvudmaterial i läsundervisningen läsåret 2011–2012. 

5.5  Läsning hemma och i skolan
Över hälften, det vill säga 53,3 % (N=64) av respondenterna i denna undersökning 
uppgav att de organiserade läsundervisningen både genom att eleverna går 
framåt i egen takt och genom att klassen går framåt gemensamt. I Björkman 
och Isakssons undersökning läsåret 1995–1996 var motsvarande andel 71 %, 
medan den i Karlssons kartläggning läsåret 2003–2004 var 57 %. 

De lärare som i denna undersökning uppgav att klassen går framåt gemensamt 
var 41 till antalet, vilket motsvarar 34,2 % av respondenterna. I Björkman och 
Isakssons undersökning läsåret 1995–1996 var motsvarande andel 13 %, medan 
den i Karlssons kartläggning läsåret 2003–2004 var 21 %.

Av de lärare som deltog i denna kartläggning uppgav 12,5 % (N=15) att läsun-
dervisningen är organiserad på ett individuellt sätt, vilket innebär att eleverna 
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går framåt i egen takt. Läsåret 1995–1996 var motsvarande andel 16 %, medan 
23 % av lärarna i årskurs 1 i Svenskfinland läsåret 2003–2004 uppgav att läsun-
dervisningen var individuellt organiserad.

Alla lärare som deltog i denna kartläggning uppgav att de i sin läsundervis-
ning stöder elevernas läsförståelse. Respondenterna hade även möjlighet att 
beskriva hur de arbetar med läsförståelse i klassen. En stor del lärare nämnde 
att de samtalade om texter med sina elever samt ställde frågor till klassen om 
texternas innehåll. Andra sätt att arbeta med läsförståelsen var att eleverna åter-
berättade texternas innehåll samt arbetade med läsförståelsematerial. Respon-
denterna lyfte även fram betydelsen av att förklara svåra ord för eleverna och 
att diskutera textens sammanhang med klassen.

Nästan alla av respondenterna uppgav att de ger läsläxor till sina elever i 
årskurs 1. Andelen för dessa lärare var 99 % (N=119). Endast en lärare uppgav 
att den inte ger läsläxor. Det vanligaste var att lärarna gav läsläxor två gånger 
i veckan (47 %, N=56). Lärare som gav läsläxor tre gånger i veckan var 25 till 
antalet, vilket motsvarar 21 % av respondenterna. 10 % (N=12) av lärarna gav 
läsläxor en gång i veckan och lika många lärare gav läsläxor fyra gånger i 
veckan. Endast 2 % (N=2) av respondenterna uppgav att de gav läsläxor fem 
gånger i veckan, medan 9 % (N=11) av lärarna uppgav att antalet läsläxor per 
vecka varierar. En respondent hade inte svarat på denna fråga, vilket innebär 
att svarsprocenten inte var 100 %.

Läsåret 1995–1996 hade Björkman och Isaksson kategoriserat lärarnas svar på 
ett annat sätt, vilket innebär att en direkt jämförelse inte är möjlig. I deras 
undersökning framkom det att de flesta lärare (38 %) i årskurs 1 i Svenskfinland 
gav läsläxor tre till fyra gånger i veckan. En stor del av respondenterna (31,4 %) 
gav också läsläxor en till två gånger i veckan. 

Eftersom vi i frågan om läsläxornas antal per vecka använt oss av samma kate-
goriseringssätt som Karlsson är resultaten från läsåret 2011–2012 direkt jämför-
bara med de från läsåret 2003–2004. I Karlssons undersökning gav de flesta 
lärare (28 %) läsläxor två gånger i veckan. En femtedel, det vill säga 20 %, av 
respondenterna gav läsläxor fyra gånger i veckan. Andelen var samma för de 
lärare som uppgav att antalet läsläxor per vecka varierar. 18 % av responden-
terna i Karlssons undersökning uppgav att de gav läsläxor tre gånger i veckan. 
7 % av lärarna uppgav att de gav läsläxor en gång i veckan. Andelen för de som 
gav läsläxor fem gånger i veckan var samma. Antalet läsläxor per vecka läsåren 
2003–2004 och 2011–2012 illustreras i figur 10.
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Figur 10. Läsläxornas antal per vecka läsåren 2003–2004 och 2011–2012.  

De flesta lärare (87,5 %, N=105) i denna undersökning uppgav att läsläxorna 
var individuella, medan 11,7 % (N=14) uppgav att läsläxorna var samma för 
alla. Eftersom en respondent uppgav att den inte gav läsläxor är svarsprocenten 
i denna fråga 99,2 %.

39 av 120 respondenter i denna undersökning uppgav att de använder läsfad-
derverksamhet i sin läsundervisning. Detta motsvarar en andel på 32,5 %. 
Resterande 67,5 % (N=81) uppgav att de inte använder läsfadderverksamhet i 
sin klass.

Av de lärare som deltog i kartläggningen förväntade sig 99,2 % (N=119) att elev-
ernas vårdnadshavare skulle vara engagerade i barnens läsutveckling. Endast 
en respondent uppgav att den inte förväntade sig något engagemang från 
vårdnadshavarna. I denna fråga hade respondenterna möjlighet att beskriva 
på vilka olika sätt de förväntade sig att vårdnadshavarna skulle engagera sig 
i sitt barns läsning. 95,8 % (N=115) av lärarna förväntade sig att vårdnadsha-
varna skulle delta i läxläsningen, medan 46,7 % (N=56) förväntade sig att vård-
nadshavarna skulle engagera sig i läsprojektet En kvart om dagen. 22,5 % av 
respondenterna hade beskrivit andra sätt inom läsningen som de förväntade 
sig att vårdnadshavarna skulle engagera sig i. Till dessa hörde bland annat att 
vårdnadshavarna skulle läsa olika typer av texter med sina barn, samt stimulera 
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läslusten bland annat genom att besöka biblioteket. En del lärare förväntade sig 
också att vårdnadshavarna skulle samtala om texter med sina barn samt stöda 
och uppmuntra barnets läsning.

Majoriteten av de lärare som deltog i denna kartläggning, det vill säga 94,2 % 
(N=113) av respondenterna, uppgav att elevernas vårdnadshavare var intres-
serade av läsningen. En respondent kunde inte uttala sig om vårdnadshavarna 
var intresserade av läsningen. Vårdnadhavarnas intresse för elevernas läsning 
hade enligt respondenterna kommit fram genom att de ofta läst för sina barn 
samt deltagit i olika läsprojekt (till exempel En kvart om dagen). Vårdnads-
havarna hade också lyssnat på läsläxan och dokumenterat barnets framsteg 
i läsning. Många lärare uppgav att vårdnadshavarna även visat sitt intresse 
för barnets läsning genom att ta kontakt med skolan vid oklarheter i lästrä-
ningen. Den aktiva kommunikationens betydelse mellan hemmet och skolan 
upplevdes ännu större i de fall där barnet hade lässvårigheter. En del respon-
denter uppgav dessutom att vårdnadshavarnas intresse för elevernas läsning 
kommit fram genom en önskan om mer lästräning. 

Av de lärare som deltog i undersökningen uppgav 5,8 % (N=7) att elevernas 
vårdnadshavare inte var intresserade av läsningen. Vårdnadshavarnas bristande 
intresse för elevernas läsning hade enligt respondenterna kommit fram bland 
annat genom ogjorda läsläxor. Lärarna uppgav också att vårdnadshavarna inte 
visade ett intresse för läsning eller tog sig tid för att läsa tillsammans med sina 
barn. Två respondenter uttryckte att de inte kunde avgöra om vårdnadshavarna 
var intresserade av läsningen eller ej. 

I Björkmans och Isakssons undersökning läsåret 1995–1996 uppgav 92 % av 
lärarna att vårdnadshavarna var delaktiga i elevernas lästräning, medan de reste-
rande 8 % ansåg att detta varierade. I Karlssons kartläggning läsåret 2003–2004 
ansåg samtliga lärare att vårdnadshavarna var delaktiga i elevernas läsning. 
Eftersom frågorna i denna undersökning formulerats på ett annat sätt är ingen 
direkt jämförelse med de tidigare kartläggningarna möjlig.

109 av de 120 lärare som deltog i denna undersökning uppgav att de var nöjda 
med samarbetet med vårdnadshavarna gällande läsningen. Detta motsvarade 
90,8 % av respondenterna. 9,2 % (N=11) av lärarna uppgav att de i sin läsun-
dervisning var missnöjda med samarbetet med vårdnadshavarna. De lärare som 
uttryckt sitt missnöje nämnde bland annat vårdnadshavarnas bristande enga-
gemang i elevernas läsning och avsaknaden av lästräning i hemmet. En faktor 
som var av betydelse för lärarnas missnöje var att vårdnadshavarna inte tog sig 
tid att träna sitt barns läsning, utan förväntade sig att detta hörde till skolans 
ansvar.
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5.6  Utmaningar i läsundervisningen
Som en del av denna undersökning ville vi utreda hurdana utmaningar lärare 
i årskurs 1 i Svenskfinland möter samt undersöka hur lärare upplevde det stöd 
de fick i sin läsundervisning av omgivningen. Eftersom respondenterna hade 
möjlighet att uppge flera olika utmaningar är det totala svarsantalet över 120 i 
denna fråga. Under läsåret 2011–2012 upplevde 63,3 % (N=76) av responden-
terna heterogena elevgrupper som en utmaning i sin läsundervisning. 45,8 % 
(N=55) av lärarna ansåg tidsbrist som en utmaning och 40,8 % (N=49) uppgav 
att elevernas svaga kunskaper i skolspråket försvårade läsundervisningen. 
Andelen lärare som nämnde elevernas läs- och skrivsvårigheter som en utma-
ning var 35 % (N=42). 15 % (N=18) av lärarna ansåg att stora elevgrupper var 
en utmaning i deras läsundervisning. Eftersom våra resultat visar att klassernas 
medelstorlek var 14 elever, var vi intresserade av att få veta hur stora grupper 
dessa 18 lärare hade. Resultatet visade att dessa gruppers medelstorlek var 
högre, det vill säga 19 elever. 

Av de lärare som deltog i denna undersökning uppgav 10,8 % (N=13) att otill-
räckliga läromedel i läsning försvårade deras läsundervisning läsåret 2011–
2012. 11,7 % (N=14) nämnde övriga utmaningar. Till dessa hörde bland annat 
sammansatta elevgrupper och elever med specialbehov. Att fånga både begåvade 
och svaga elevers intresse i läsning upplevdes också som en utmaning. 7 av 
120 lärare uppgav att de inte mötte utmaningar i sin läsundervisning läsåret 
2011–2012, vilket motsvarar 5,8 % av respondenterna. De utmaningar som 
lärare i årskurs 1 i Svenskfinland läsåret 2011–2012 mötte illustreras i figur 11. 
Eftersom varken Björkman och Isaksson eller Karlsson tagit fasta på utmaningar 
i läsundervisningen kan ingen jämförelse med de tidigare kartläggningarna 
göras.
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Figur 11. Utmaningar som lärare i årskurs 1 i Svenskfinland mötte i sin läsundervisning läsåret 2011–
2012. 

Majoriteten av respondenterna, det vill säga 85 % (N=102) uppgav att de 
var nöjda med det stöd de fick av omgivningen i sin läsundervisning. 15 % 
(N=18) upplevde stödet som otillräckligt. 38,3 % (N=46) av respondenterna 
önskade mera stöd för sin läsundervisning i form av fortbildning. 40 av 120 
lärare (33,3 %) eftersträvade mer samarbete med specialläraren. Bättre utrust-
ning (till exempel datorer) önskades av 26,7 % (N=32) av respondenterna. 23,3 
% (N=28) av lärarna ville ha mer kompanjonundervisning, och 20,0 % (N=24) 
önskade bättre läromedel i läsning. Av de lärare som deltog i denna under-
sökning efterlyste 15,8 % (N=19) stöd för sin läsundervisning i form av mer 
samarbete med vårdnadshavarna. 8,3 % (N= 10) av respondenterna uppgav 
andra områden i sin läsundervisning där de ansåg att extra behövdes. Lärarna 
önskade bland annat mer läsmaterial till skolorna samt bättre biträdesresurser 
och större undervisningsutrymmen. 16,7 % (N=20) av respondenterna i denna 
kartläggning ansåg att de inte behövde något extra stöd i sin läsundervisning. 
Eftersom de tidigare kartläggningarna av Björkman och Isaksson samt Karlsson 
inte undersökt behovet av extra stöd i lärarnas läsundervisning är ingen jämfö-
relse möjlig. Områden där respondenterna ansåg sig behöva mera stöd för sin 
läsundervisning presenteras i figur 11.
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Figur 12. De områden där lärare i årskurs 1 i Svenskfinland läsåret 2011–2012 ansåg sig behöva mera stöd.  
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6  Tolkning och diskussion

I kapitel 6.1 tolkar vi undersökningens resultat utifrån den teoretiska refe-
rensramen som presenterats i kapitel 2 och 3. Vi har analyserat responden-
ternas svar och diskuterat kring vilka faktorer som eventuellt påverkat läsun-
dervisningen läsåret 2011–2012. Eftersom denna kartläggning är av uppföljande 
karaktär har även en jämförande analys med läsåren 1995–1996 och 2003–2004 
gjorts. På grund av att frågorna och frågeformuleringarna i dessa tre undersök-
ningar inte varit helt lika har vi i jämförelserna enbart tagit fasta på de direkt 
jämförbara resultaten. Resultatdiskussionen följer samma struktur som resul-
tatredovisningen. I avsnitt 6.1.1 diskuteras utgångspunkterna för läsundervis-
ningen, medan läroplan och lagstiftning tas upp i avsnitt 6.1.2. Detta följs av en 
analys av metoder (6.1.3) och läsmaterial (6.1.4) som använts vid läsundervis-
ningen i Svenskfinland läsåret 2011–2012. Avslutningsvis diskuteras resultaten 
kring läsning hemma och i skolan (6.1.5) samt utmaningar i läsundervisningen 
(6.1.6). I kapitel 6.2 reflekterar vi kring den forskningsmetod som använts i 
denna undersökning.

6.1  Läsundervisning i Svenskfinland läsåret 2011–2012 
6.1.1  Utgångspunkter för läsundervisningen
120 lärare i årskurs 1 i Svenskfinland deltog i denna undersökning. På grund 
av respondenternas anonymitet kan vi inte tala om huruvida vissa lärare som 
deltog i undersökningen arbetade i samma skola. Eftersom det i Svenskfinland 
finns många större skolor med parallellklasser är det möjligt att vi tog emot 
flera svar från samma skola. Webbenkäten skickades till 216 svenskspråkiga 
grundskolor i Finland vilket innebär att skolornas svarsprocent i denna kart-
läggning är 55,5 %. Eftersom svarsprocenten inte är högre är det är svårt för 
oss att dra allmänna slutsatser om hur läsundervisningen i årskurs 1 i hela 
Svenskfinland ser ut.

Åldersfördelningen bland respondenterna i denna kartläggning var jämn. Över 
hälften, 55,8 %, av de lärare i årskurs 1 i Svenskfinland som deltog i denna 
undersökning var i åldern 41–60, medan 44,2 % av respondenterna var i åldern 
<20–40. Detta innebär att ett stort antal lärare kommer att gå i pension inom 
de närmaste 10–20 åren. En artikel publicerad i Pohjalainen (2012) lyfter också 
fram denna pensionsvåg, som medför goda arbetsmöjligheter för lärare på 
2020-talet.
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Av de lärare som deltog i denna undersökning hade 8,3 % ingen lärarexamen. 
Majoriteten av dessa arbetade i Nyland. En bakomliggande faktor till detta 
kan vara att den enda svenskspråkiga lärarutbildningen i Finland är belägen i 
Österbotten.

Ungefär en tredjedel av respondenterna hade förutom en lärarexamen också 
en annan examen. En av de mest förekommande var barnträdgårdslärarex-
amen. Detta resultat är inte överraskande, eftersom både barnträdgårdslärare 
och klasslärare i nybörjarstadiet arbetar med yngre barn. Många respondenter 
hade utöver lärarexamen också en speciallärarexamen. Antalet elever med 
specialbehov har ökat i den finländska grundskolan, vilket kan ses som förkla-
ring till att många lärarstuderande väljer att studera specialpedagogik. Även 
oron för att inte kunna hantera elevers olika behov kan bidra till detta val av 
studieinriktning.

Det vanligaste biämnet hos respondenterna i denna undersökning var förskole- 
och nybörjarundervisning. 40,8 % av respondenterna hade valt denna inrikt-
ning i sina studier. Detta resultat är rimligt, eftersom många blivande lärare 
redan under studietiden väljer biämne efter intresse och vet vilken eller vilka 
årskurser de helst vill undervisa i. Nästan en femtedel av respondenterna, 19,2 
%, hade modersmål och litteratur som biämne. Läsning och skrivning har stort 
utrymme under elevernas första skolår och lärare med inriktning på modersmål 
och litteratur kan anses vara intresserade av att stöda denna språkutveckling. 

I denna kartläggning var klasstorleken i medeltal 14 elever. I Karlssons under-
sökning läsåret 2003–2004 var medelklasstorleken 15 elever, vilket innebär att 
inga stora förändringar har skett i klassernas storlek i årskurs 1 i Svenskfinland. 
Man kan ändå se en liten minskning i klassernas storlek. I denna kartläggning 
var den vanligaste klasstorleken 15 elever, medan den i Karlssons undersökning 
var 17 elever. Klasstorleken påverkar bland annat skoltrivseln och den tid som 
läraren har för att individuellt handleda eleverna (Utbildningsstyrelsen, 2011). 
En minskning i klassernas storlek kan alltså ses som en positiv förändring. En 
möjlig förklaring till denna förändring kan vara de ekonomiska satsningar som 
gjordes i Finland efter år 2008 för att minska undervisningsgruppernas storlek.

Den vanligaste klassammansättningen i denna undersökning var en enkel 
årskurs 1. I de tidigare kartläggningarna av Björkman och Isaksson och Karlsson 
var den vanligaste klassammansättningen en årskurs 1–2. Denna förändring 
kan ha sin förklaring i att skolornas antal i Svenskfinland har minskat under 
de senaste åren (jfr Karlberg-Granlund, 2009). Detta innebär att skolornas elev-
antal har ökat och att behovet av att bilda sammansatta klasser inte är lika stort 
som tidigare. 
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Forskning visar att de tvåspråkiga elevernas antal i finlandsvenska skolor har 
ökat (Finnäs, 2007; Kovero, 2011; Svenska Finlands folkting, 2008; Tandefelt, 
2008, s. 68). Också denna undersökning visar på den stora andelen elever i 
årskurs 1 med tvåspråkig svensk-finsk bakgrund. 46 % av de elever i årskurs 
1 som denna undersökning berörde hade tvåspråkig bakgrund. 69 % av dessa 
tvåspråkiga elever bodde i Nyland, medan 22 % av de tvåspråkiga eleverna 
fanns i Österbotten. I denna undersökning hade 44 % av eleverna enspråkigt 
svensk bakgrund. Endast 0,4 % av de elever som denna undersökning berörde 
hade finsk bakgrund. Tandefelt (2008, s. 68) menar att de finskspråkiga elev-
ernas andel i finlandssvenska skolor i tvåspråkiga trakter har ökat under de 
senaste decennierna. Eftersom andelen elever med finsk bakgrund i denna 
undersökning var så låg förstärker inte våra resultat detta. Våra resultat visar till 
och med att andelen elever med annan språkbakgrund var större än andelen 
elever med enbart finsk språkbakgrund. Enligt Utbildningsstyrelsen (2011c) 
ökar andelen elever med invandrarbakgrund hela tiden, vilket stöder detta 
resultat. I denna undersökning uppgav några lärare i årskurs 1 att de inte hade 
kunskap om elevernas språkbakgrund. Dessa svar var för oss överraskande, 
eftersom undersökningen gjordes i slutet av läsåret och vi antar att de flesta 
lärare arbetat med eleverna ända från skolstarten. En möjlig förklaring till dessa 
svar kan vara att respondenterna varit vikarier eller endast undervisat klassen 
under en kortare tidsperiod. 

Resultaten i vår kartläggning visar att deltagandet i förskoleundervisningen är 
lika vanligt nu som läsåret 2003–2004 då Karlsson gjorde sin undersökning. 
Hela 97 % av de elever i årskurs 1 som denna undersökning berörde hade 
gått i förskola. Eftersom denna frågeställning inte var aktuell när Björkman 
och Isaksson gjorde sin kartläggning kan ingen jämförelse göras till läsåret 
1995–1996. Utifrån våra resultat kan man dra slutsatsen att vårdnadshavarna 
har förtroende för den avgiftsfria förskoleundervisningen. Enligt Grunderna för 
förskolans läroplan är förskoleundervisningens uppgift bland annat att stöda 
barns utveckling och väcka intresse för inlärning (Utbildningsstyrelsen, 2010). 
Eftersom deltagandet är så högt, finns det goda möjligheter för förskoleunder-
visningen att skapa en stabil grund för barns lärande.

Denna undersökning visar att elevernas läskunnighet i början av läsåret i 
årskurs 1 har ökat. När Björkman och Isaksson gjorde sin kartläggning läsåret 
1995–1996 kunde 25 % av eleverna läsa i början av läsåret. I Karlssons under-
sökning läsåret 2003–2004 hade läskunnigheten ökat till 30 %. I vår kartlägg-
ning uppgav lärarna att hela 44 % av eleverna i årskurs 1 kunde läsa redan vid 
skolstarten. En påverkande faktor till detta resultat kan vara att majoriteten av 
barnen gått i förskola. Andelen barn som gått i förskola är dock ungefär samma 
i vår och i Karlssons undersökning, vilket innebär att förskolan inte kan ses 
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som den enda anledningen till den höga läskunnigheten hos eleverna i början 
av läsåret i denna undersökning.

När läskunnigheten undersöktes i slutet av läsåret 1995–1996 likställde Björkman 
och Isaksson avkodningsförmåga med läskunnighet. Resultaten visade då att 
97 % av eleverna var läskunniga i slutet av årskurs 1. I Karlssons undersökning 
läsåret 2003–2004 definierades läskunnighet med en förmåga att avkoda och 
förstå en text, och läskunnighetsprocenten sjönk till 91 %. I vår undersökning 
använde vi samma definition som Karlsson, och läsåret 2011–2012 var 95 % av 
eleverna läskunniga. Elevernas läsutveckling kan stödas bland annat genom 
en systematisk och strukturerad undervisning, kompetenta lärare, meningsfulla 
lärprocesser och en god lärmiljö (Berg, 2011, s. 38). Denna ökning i läskun-
nigheten i slutet av årskurs 1 är svår att förklara, men kan eventuellt bero 
på att någon förändring i elevernas lärmiljö skett. Vår kartläggning visar att 
datoranvändningen i läsundervisningen i årskurs 1 har blivit vanligare, vilket 
möjligtvis kan ses som en bakomliggande orsak. Även den nya lagstiftningen 
gällande stöd för lärande och skolgång kan ses som en förklarande faktor i att 
läskunnigheten ökat sedan läsåret 2003–2004. Förändringarna i läroplansgrun-
derna betonar betydelsen av tidiga stödinsatser (Utbildningsstyrelsen, 2010). 
Eleverna har rätt att få allmänt stöd genast när behov uppstår, och när elevens 
läsförmåga utvecklas kan det extra stödet vara avgörande. Dessa omedelbara 
stödinsatser kan även ses som en förklaring till Finlands goda resultat i läsning 
(Hagtvet, 2009, s. 179.)

Lärarna i denna undersökning uppgav att 23 % av eleverna i slutet av läsåret 
kunde avkoda en text men inte förstå den. Detta resultat är inte rimligt, eftersom 
lärarna också uppgett att 95 % av eleverna var läskunniga, det vill säga kunde 
avkoda och förstå en text i slutet av läsåret. Motsvarande procentandel i Karlssons 
undersökning läsåret 2003–2004 var 8 % och eftersom vi i denna kartläggning 
använt oss av samma läskunnighetsdefinition och samma frågeställning (se 
enkätfråga 18) är det märkligt att resultaten skiljer sig så pass mycket. Vi antar 
att denna orimliga procentandel beror på att respondenterna reflekterat kring 
texter av olika svårighetsgrader, och bedömt att 23 % av eleverna inte kunde 
förstå alla texter som förekom i undervisningen.

I vår undersökning framkom det att 0,9 % av eleverna i årskurs 1 tog del av 
intensifierat eller särskilt stöd. Denna låga andel kan eventuellt förklaras med 
att det allmänna stödet i stort sett är tillräckligt för de elever i årskurs 1 som är 
i behov av extra stöd. Under det första skolåret är det även möjligt att elevernas 
stödbehov inte ännu är så tydliga.
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6.1.2  Läroplan och lagstiftning
21,7 % av lärarna i årskurs 1 ansåg att övergången till läroplansgrunderna 2004 
hade påverkat deras läsundervisning. Lärarna uppgav bland annat att deras 
läsundervisning nu utgår mera från ett vidgat textbegrepp och att använd-
ningen av multimodalitet har ökat. Även datoranvändningen och användningen 
av andra typer av texter än läroboken hade blivit vanligare. Innehållet i läro-
plansgrunderna är relaterat till samhällets utveckling. Respondenterna i denna 
undersökning lyfte fram de mest centrala förändringarna i den nya läroplanen, 
vilket tyder på att läroplansgrunderna spelar en viktig roll i lärarnas läsunder-
visning.

78,3 % av lärarna ansåg dock att övergången till läroplansgrunderna 2004 inte 
hade förändrat deras läsundervisning. En del av dessa respondenter hade inte 
arbetat förrän den nuvarande läroplanen trädde i kraft, vilket innebär att ingen 
förändring kunde ha skett. Den relativt stora andelen kan inte enbart förklaras 
med de lärare som inte arbetat med läsundervisning före 2004. Vi antar att en 
del av de lärare som uppgett att övergången till de nuvarande läroplansgrun-
derna inte förändrat deras läsundervisning redan arbetat med multimodalitet 
och vidgat textbegrepp före 2004.

Vår undersökning visar att de flesta lärare (65 %) i sin läsundervisning tar stöd 
av profilkriterierna i läroplansgrunderna. Eftersom andelen är så pass hög kan 
man dra slutsatsen att de till den nuvarande läroplanen tillsatta profilkriterierna 
fungerar som ett stöd i lärarnas arbete. 35 % av lärarna i denna kartläggning 
uppgav i sin tur att profilkriterierna inte fungerar som ett stöd i deras läsun-
dervisning. Enligt vår tolkning kan detta bero på lärarnas arbetserfarenhet. En 
erfaren lärare har antagligen goda kunskaper i utvärdering och betygsättning, 
vilket innebär att ett behov av att ta stöd av profilkriterierna i läroplansgrun-
derna inte finns. 62 % av de lärare som uppgett att de i sin läsundervisning inte 
tar stöd av profilkriterierna i läroplansgrunderna hade arbetat över tio år, vilket 
förstärker vårt resonemang.

Denna kartläggning visar att 30 % av lärarna i årskurs 1 anser att förändringarna 
gällande de tre stödformerna (allmänt, intensifierat och särskilt stöd) påverkat 
deras läsundervisning. Resultatet ser vi som positivt, eftersom dessa lärare 
antagligen utvecklat sin läsundervisning för att möta alla elevers individuella 
behov. Man kan dock diskutera varför andelen inte är högre. En bakomlig-
gande orsak kan vara att lagstiftningen nyligen trädde i kraft och att skolornas 
arbetssätt gällande stöd för lärande och skolgång inte ännu har utvecklats. En 
annan möjlig förklaring kan vara att en stor del lärare redan innan lagföränd-
ringen använt sig av liknande stödformer. 
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6.1.3  Metoder vid läsundervisningen
För att eleven ska utveckla sin läsförmåga bör både ordavkodningen och läsför-
ståelsen tränas. Därför bör läsundervisningen enligt Fridolfsson (2008, s. 88) 
utgå från en blandmetod som kombinerar styrkorna från både den syntetiska 
och den analytiska metoden. Vår undersökning visar att majoriteten (62,5 %) av 
lärarna i årskurs 1 i Svenskfinland är eniga om att en kombination av syntetisk 
och analytisk metod är mest effektiv i läsundervisningen. Detta kan enligt oss 
bero på att man med hjälp av en blandmetod i läsundervisningen kan tillgo-
dose alla elevers individuella behov. I Björkmans och Isakssons undersökning 
läsåret 1995–1996 använde endast 11,3 % av lärarna en kombination av synte-
tisk och analytisk metod, medan motsvarande andel i Karlssons kartläggning 
läsåret 2003–2004 var 76 %.

Läsåret 1995–1996 utgick majoriteten av lärare (69,6 %) från en syntetisk läsun-
dervisningsmetod. I Karlssons undersökning läsåret 2003–2004 hade använ-
darna av denna metod sjunkit till 19 %. Våra resultat visar att användningen 
av den syntetiska metoden har ökat under de senaste åren och att den nu 
tillämpas av 29,2 % av lärarna. Andelen lärare som läsåret 1995–1996 utgick 
från en analytisk läsmetod var 18,7 %. Användningen av en analytisk läsmetod 
hade sjunkit rejält när Karlsson gjorde sin uppföljning. Då utgick 3 % av lärarna 
av denna läsmetod. Vår undersökning visar att inga stora förändringar skett 
sedan läsåret 2003–2004, eftersom andelen lärare som använde sig av en analy-
tisk metod i denna kartläggning var 4,2 %. 

Orsaken till att det är så pass stora resultatskillnader mellan läsåren 1995–1996, 
2003–2004 och 2011–2012 är svår att definiera. En möjlig förklaring till att 
blandmetodens användning ökat så kraftigt sedan den första kartläggningen 
kan vara den starka betoningen på läsförståelse som under det senaste decen-
niet fått sitt fotfäste i grundskolan. Läsförståelsen har också lyfts fram i olika 
internationella utvärderingar, till exempel PISA (Sulkunen, 2012). Den nya 
lagstiftningen gällande de tre stödformerna kan möjligtvis ses som en bakom-
liggande faktor till att användningen av syntetisk läsmetod ökat med cirka 10 
% från läsåret 2003–2004. Enligt Fridolfsson (2008, s. 88–91) behöver de svaga 
läsarna oftast träna alfabetet och sammanljudningen i en strukturerad undervis-
ning. Därför tror vi att många lärare stöder elevernas läsutveckling genom att 
utgå från den syntetiska metoden.

6.1.4  Material i läsundervisningen
De tre mest använda läseböckerna i Svenskfinland läsåret 2011–2012 har alla 
publicerats på 2000-talet. Dessa var Läseboken 1a och 1b, Ljudboken 1a och 1b 
samt Poetens penna. Ingen av dessa hade kommit ut när Björkman och Isaksson 
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och Karlsson gjorde sina undersökningar, vilket innebär att det skett en stor 
förändring gällande vilka läseböcker som används i Svenskfinland. Endast 2,5 
% av de lärare som deltog i denna kartläggning uppgav att de inte använder 
en läsebok i sin läsundervisning. Av detta kan man dra slutsatsen att lärarna är 
nöjda med läromedelsutbudet.

Utbildningsstyrelsens utredning från 2011 visar att användningen av rikssvenska 
läroböcker i ämnet modersmål och litteratur i årskurs 1–6 har ökat i Svensk-
finland (Utbildningsstyrelsen, 2011b). Våra resultat visar dock att de flesta 
lärare i årskurs 1 använde sig av finlandssvenska läseböcker läsåret 2011–2012. 
Eftersom läromedlen bör avspegla samhället är vi glada över att användningen 
av finlandssvenska läroböcker är större än användningen av rikssvenska. Det 
finns också en problematik i att översätta läromedel från finska till svenska 
(Sommardahl, 2002, s.36). Vår undersökning visar ändå att ingen av de läro-
böcker som användes i årskurs 1 i Svenskfinland var översatta från finska 
versioner.

75 % av respondenterna i denna undersökning uppgav att de använde en 
arbetsbok i sin läsundervisning. Eftersom Björkman och Isaksson inte uttryck-
ligen frågade lärarna om de använde en arbetsbok i sin läsundervisning är 
inte detta resultat direkt jämförbart med läsåret 1995–1996 då enbart 27 % av 
lärarna uppgav att de använde en arbetsbok. En jämförelse kan ändå göras 
med Karlssons resultat från läsåret 2003–2004. Hennes undersökning visade att 
en tydlig majoritet (93 %) av lärarna använde sig av arbetsbok i läsundervis-
ningen. En bakomliggande faktor till att användningen av arbetsbok i läsunder-
visningen har minskat under de senaste åren kan vara den ökade betoningen 
på vidgat textbegrepp. Enligt vår tolkning kan denna användning av olika typer 
av texter ha minskat arbetsbokens popularitet. En annan möjlig förklaring till 
detta resultat kan vara att vissa lärare anser att användning av både läsebok och 
arbetsbok kan göra läsundervisningen för läroboksstyrd. Som vi tidigare nämnt 
i kapitel 2.2.2 bör läromedlen inte avgöra hur läsundervisningen är organiserad 
(Frost, 2009, s. 14).

En del av innehållet i läroplanen för ämnet modersmål och litteratur är att elev-
erna ska bekanta sig med sagor och berättelser. Andelen lärare som uppgav 
att de använde barnlitteratur läsåret 2011–2012 var 95 %. Detta resultat visar 
att användningen av barnlitteratur i läsundervisningen har ökat sedan läsåret 
1995–1996. En jämförelse med läsåret 2003–2004 visar att ingen stor förändring 
har skett sedan dess. Skönlitterära texter ger eleverna kunskap och inrymmer 
många möjligheter till reflektion (Garme, 2008, s. 53.) Vi antar att en stor del 
av användningen av barnlitteratur i årskurs 1 består av högläsning. Högläs-
ningen har enligt läsforskning (Fridolfsson, 2008, s. 30; Svensson, 1998, s. 
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139) flera positiva effekter på barns språkutveckling och därför ser vi det som 
någonting positivt att majoriteten lärare väljer att använda barnlitteratur i sin 
läsundervisning.

Våra resultat visar att användningen av självtillverkade texter i läsundervis-
ningen inte har förändrats mycket sedan de tidigare undersökningarna gjordes. 
Läsåret 2011–2012 uppgav 74,2 % av lärarna i årskurs 1 att de använde själv-
tillverkade texter. När klassen och läraren tillsammans skapar texter genom att 
samtala och leka med språket utvecklas elevernas språkliga kompetens och 
textförståelse. Att tillsammans tillverka texter stimulerar elevernas språk och 
ger alla elever möjlighet att delta (Lindö, 2002; Ödman, 1997). Att använda 
självtillverkade texter i läsundervisningen har alltså många fördelar och det är 
glädjande att så många lärare valt att tillämpa detta arbetssätt. Eftersom majo-
riteten lärare i denna undersökning uppgav att de använde datorn i sin läsun-
dervisning läsåret 2011–2012 är det mycket möjligt att självtillverkade texter i 
årskurs 1 skapas med hjälp av teknologin. 

Det är viktigt att man i undervisningen använder varierat läsmaterial och olika 
sätt att läsa (Frost, 2009, s. 30). Våra resultat visar att förutom läseboken, arbets-
boken, barnlitteratur och självtillverkade texter använder 28,3 % av lärarna i 
årskurs 1 i Svenskfinland även andra typer av texter. Till dessa hörde bland 
annat dagstidningar, faktaböcker, lättlästa böcker och dikter. Detta resultat visar 
att ingen större förändring skett sedan läsåret 2003–2004. PISA-undersökningen 
från 2009 visar att de finländska eleverna är skickliga på att läsa olika typer av 
texter (Sulkunen, 2012). Att använda olika slags texter i läsundervisningen har 
högst antagligen en gynnsam effekt på elevernas läsutveckling.

Datoranvändningen i läsundervisningen har sedan läsåret 2003–2004 nästan 
fördubblats. Av de lärare som deltog i vår undersökning uppgav 87,5 % 
att de använde datorn i samband med läsundervisningen. Det allra vanli-
gaste arbetssättet var att skriva texter på datorn. Även om vi inte undersökt 
pekplattornas användning närmare antar vi att en del lärare drar nytta av dem 
i sin läsundervisning. Detta verktyg är inte skapat enbart för att användas 
som pedagogiskt hjälpmedel. Olika projekt visar dock att pekplattor fungerar 
utmärkt i olika inlärningssituationer och att den nya teknologin kan öka elev-
ernas intresse för litteratur (Heilä-Ylikallio, 2012, s. 203; Kainulainen & Kilpiä, 
2012). Även om våra resultat visar att de flesta lärare i årskurs 1 använder 
datorn i sin läsundervisning betonar internationella undersökningar att infor-
mations- och kommunikationstekniken inte utnyttjas i så stor utsträckning i 
undervisningen. Rekommendationer finns i bland annat de finländska läro-
plansgrunderna (Leino & Nissinen, 2012; Sulkunen, 2012; Utbildningsstyrelsen, 
2004; 2011).
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Texterna som används i läsundervisningen bör inte enbart bestå av svarta 
bokstäver på vitt papper, utan läraren bör också ge utrymme för varierande 
textformer (Holmgren m.fl., 2010, s. 29). Till dessa hör bland annat handskrivna, 
elektroniska och grafiska texter. Även ljud, bilder, kroppspråk och medietexter 
ska ingå i läsundervisningen. (Utbildningsstyrelsen, 2004.)  Resultaten från 
denna kartläggning visar att endast lite över hälften av lärarna i årskurs 1 
i Svenskfinland utgår från ett vidgat textbegrepp i sin läsundervisning. Med 
tanke på att det vidgade textbegreppet betonas i den nuvarande läroplanen 
kan man fråga sig varför denna procentandel inte är högre. En möjlig förklaring 
kan vara att respondenterna uppfattat formuleringen ”utgå från” (se enkätfråga 
30) som för kraftig och ansett att deras arbetssätt inte motsvarar den. 

56,7 % av respondenterna i denna kartläggning uppgav att de använde drama-
övningar i samband med läsundervisningen. Denna procentandel är rimlig med 
tanke på föregående resultat gällande användningen av vidgat textbegrepp. Att 
över hälften av lärarna använder detta arbetssätt i sin läsundervisning ser vi som 
något överraskande och positivt. Vi antar att denna lekfulla undervisningsform 
fungerar bra med yngre elever. Dramaundervisning ger eleverna möjlighet att 
uttrycka och uppleva olika företeelser (Heikkinen, 2002). Vi tror att dessa typer 
av inlärningssituationer högst antagligen fångar elevernas intresse och engage-
mang och gör läsundervisningen meningsfull. 

Ett bra sätt att träna elevernas läsförståelse är att samtala kring textens inne-
håll (Fridolfsson, 2008, s. 191–193). I denna undersökning uppgav 98,3 % av 
lärarna att de samtalar om texter med sina elever. Vi anser att samtal är en 
naturlig och central del av läsningen i nybörjarstadiet, vilket också detta resultat 
stärker. Dessa diskussioner kan bland annat behandla berättelsens personer, 
handling, miljö samt textens utseende och skrivtekniska detaljer (Fridolfsson, 
2008, s. 191–193). Att ett par respondenter uppgett att de inte samtalar om 
texter med sina elever ansåg vi som överraskande. Man kan fråga sig hur en 
läsundervisning utan samtal kring texter ser ut, men gynnsamt för eleverna är 
det knappast.
 
Våra resultat visar att läseboken inte förlorat sin roll som det mest centrala 
materialet i läsundervisningen. I denna undersökning uppgav 75,8 % av lärarna 
att läseboken var huvudmaterialet i deras läsundervisning.

6.1.5  Läsning hemma och i skolan
Över hälften av respondenterna i denna undersökning uppgav att 
läsundervisningen är organiserad både genom att eleverna går framåt i egen 
takt och genom att klassen går framåt gemensamt. Detta resultat var inte 
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överraskande, eftersom kombinationen av dessa två arbetssätt högst antagligen 
gynnar alla elever. I jämförelse med de tidigare kartläggningarna kan man 
dock se en minskning i andelen lärare som i årskurs 1 använder sig av denna 
kombination i sin läsundervisning. Också det individuella arbetssättet där 
eleverna går framåt i egen takt hade minskat. De nuvarande läroplansgrun-
derna lyfter fram en individualiserad undervisning (Utbildningsstyrelsen, 2004). 
Med tanke på detta är våra resultat aningen motstridiga. Att lärarna väljer ett 
gemensamt arbetssätt i stället för ett individuellt behöver dock inte betyda 
att läsundervisningen inte tillgodoser alla elevers behov. Som det framkom i 
kapitel 5.4 var Läseboken 1 a och 1 b samt Ljudboken 1 a och 1 b bland de mest 
använda i Svenskfinland läsåret 2011–2012. Texter i dessa läseböcker behandlar 
samma tema men har olika svårighetsgrader, vilket innebär att de kan användas 
tillsammans för att nivågradera läsningen. Läsmaterial av den här typen hjälper 
läraren att bygga upp undervisningen på ett gemensamt sätt utan att elevers 
individuella behov lämnas i skymundan. 

Alla lärare i årskurs 1 i Svenskfinland stöder sina elevers läsförståelse. Detta 
görs framför allt genom att samtala om texter och genom att ställa frågor till 
eleverna. Också återberättande och läsförståelsematerial används för att hjälpa 
eleverna att utveckla sin läsförståelse. Dessa arbetssätt rekommenderas också 
av läsforskare (Fridolfsson, 2008; Reichenberg, 2010). Även om de finländska 
elevernas PISA-resultat enligt Sulkunen (2012) visar att textförståelsen försäm-
rats under de senaste åren visar vår undersökning att lärarna i årskurs 1 skapar 
en god grund för elevernas läsförståelse.

Våra resultat visar att alla utom en av de lärare som deltog i undersökningen 
gav läsläxor åt sina elever i årkurs 1. Det vanligaste var att ge läsläxor två 
gånger i veckan. Också Karlssons undersökning från läsåret 2003–2004 visar 
att de flesta lärare gav läsläxor två gånger i veckan. Eftersom andelen för dessa 
lärare hade ökat med nästan 20 % kan vi konstatera att det blivit vanligare 
att ge färre läsläxor per vecka. Detta kan ha både för- och nackdelar. Lund-
berg och Herrlin (2004, s. 9) poängterar betydelsen av intensiv träning för att 
läsfärdigheten ska utvecklas. Att lärarna väljer att ge färre läsläxor per vecka 
minskar troligtvis tiden för denna viktiga lästräning. Å andra sidan bör under-
visningen stimulera elevernas läslust, och för många läsläxor per vecka kan 
förstöra denna glädje i läsningen.

Även om de respondenter som uppgav att läsundervisningen var organiserad 
på ett individuellt sätt tillhörde minoriteten visar våra resultat att de flesta lärare 
(87,5 %) ger individuella läsläxor. För att kunna ge individuella läsläxor måste 
läraren veta var eleverna befinner sig i sin läsutveckling. Att majoriteten lärare 
väljer att ge individuella läsläxor trots att det högst antagligen är mer tidskrä-
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vande ser vi som positivt, eftersom detta förfaringssätt troligtvis ger alla elever 
möjlighet att träna läsning på sin egen nivå. 

Alla utom en av de lärare som deltog i denna undersökning uppgav att de 
förväntade sig att vårdnadshavarna skulle vara engagerade i barnens läsutveck-
ling. Majoriteten av dessa lärare (95,8 %) ville att vårdnadshavarna skulle delta i 
läxläsningen och 46,7 % av respondenterna förväntade sig att vårdnadshavarna 
skulle delta i läsprojektet En kvart om dagen. Denna metod ger vårdnadsha-
varna möjlighet att samtidigt umgås med sina barn och stöda deras läsning 
(Hem och Skola, 2012). En kvart om dagen stärker elevernas språkförståelse 
och är ett bra sätt att engagera vårdnadshavarna (Oriander, 2003, s. 72–73). 
Eftersom förbundet Hem och Skola nyligen uppdaterat materialet för denna 
metod antar vi att procentandelen för dessa lärare i nuläget kan vara ännu 
högre.

De flesta lärare (94,2 %) uppgav också att vårdnadshavarnas intresse för barnens 
läsning också var synligt. Hemmiljöns betydelse för den språkliga utvecklingen 
är välkänd och många forskare är eniga om att grunden till barns språk kommer 
hemifrån (Fast, 2010, s. 2–3; Oriander, 2003, s. 72–73; Svensson, 1998, s. 125). 
Även om de finländska elevernas resultat i läsning sjunkit under de senaste 
åren är Finland ett toppresterande land i internationella undersökningar (Sulk-
unen, 2012). Skolans roll i att utveckla elevernas läsförmåga är central, men 
vi tror också att vårdnadshavarnas intresse och stöd är av stor betydelse. Som 
forskare är vi därför glada över detta resultat, som visar att de finlandssvenska 
vårdnadshavarna har ett stort intresse för sina barns läsning.  Trots det höga 
intresset hos vårdnadshavarna uppgav nästan 10 % av lärarna i årskurs 1 att 
de inte var nöjda med samarbetet. Lärarna nämnde bland annat avsaknaden av 
lästräning i hemmiljön. Detta bristande engagemang kan enligt oss bero på att 
samhället idag är hektiskt och att barnfamiljernas vardag är så strukturerad. Tid 
för extra lästräning kan alltså vara svår att hitta. En annan möjlig förklaring är 
att vårdnadshavarna anser att lästräningen hör till skolans ansvarsområden och 
inte vill vara delaktiga i den.

6.1.6  Utmaningar i läsundervisningen
Nästan alla lärare i denna undersökning hade mött olika utmaningar i sin läsun-
dervisning läsåret 2011–2012. Endast 5,8 % av respondenterna uppgav att de 
inte hade mött några utmaningar i sin läsundervisning. Att andelen var så låg 
är beklagligt, men inte särskilt överraskande. Det mångfacetterade lärararbetet 
innebär att ingen dag är den andra lik, och att möta elever med olika förutsätt-
ningar och behov kräver mycket av läraren.  

De fyra vanligaste utmaningarna var heterogena elevgrupper (63,3 %), tids-
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bristen (45,8 %), elevernas svaga kunskaper i skolspråket (40,8 %) och elev-
ernas läs- och skrivsvårigheter (35 %). Forskning visar att antalet barn från finsk-
språkiga och tvåspråkiga hem i de finlandssvenska skolorna har ökar under de 
senaste decennierna, och att det i en elevgrupp kan finnas barn med väldigt 
varierande språkliga förutsättningar (Finnäs, 2007; Kovero 2011; Tandefelt, 
2008, s. 68). Också denna undersökning visar på att de tvåspråkiga elevernas 
andel i den finlandssvenska skolan är stor. Dessutom har en del av eleverna 
läs- och skrivsvårigheter. Dessa faktorer bidrar till att elevgrupperna kan vara 
mycket heterogena, vilket i sin tur kan vara problematiskt för undervisningen. 
För att kunna tillgodose alla elevers individuella behov i en heterogen grupp 
krävs extra stöd och tidiga insatser av läraren (Elbro, 2004, s. 173–189). Detta 
kan kännas ännu mera utmanande om läraren dessutom upplever en tidsbrist. 
Om lärarens tid inte räcker till är det också sannolikt att elevernas inlärnings-
resultat försämras (Undervisnings- och kulturministeriet, 2011). Av våra resultat 
kan vi dra slutsatsen att läsundervisningen kräver mycket av läraren, som bland 
annat måste vara bra på att individualisera läsningen.

Förutom dessa mest förekommande utmaningar hade lärarna även mött stora 
undervisningsgrupper (15 %) och i sin läsundervisning läsåret 2011–2012. 
Elevgruppens storlek påverkar både skoltrivseln och undervisningen märkbart 
(Undervisnings- och kulturministeriet, 2011). Efter år 2008 gjorde Finland en 
stor satsning för att minska på storleken av undervisningsgrupperna genom 
att tilldela mera resurser till kommunerna i form av ekonomiskt stöd.  En 
ny utredning som gjordes år 2010 visade tecken på att investeringarna hade 
gett resultat, det vill säga att antalet elever i undervisningsgrupperna hade 
minskat. Andelen lärare som i denna undersökning uppgav att stora undervis-
ningsgrupper var en utmaning i deras läsundervisning var relativt lågt, vilket 
visar på att majoriteten av lärarna upplever gruppstorlekarna som lämpliga. 
Eftersom vår kartläggning också visar att elevgruppernas storlek har minskat 
aningen sedan läsåret 2003–2004 antar vi att satsningarna gett resultat. Vissa 
lärare uppgav även att otillräckliga läromedel (10,8 %) varit en utmaning i deras 
läsundervisning läsåret 2011–2012.  Med tanke på att majoriteten av lärare i 
denna undersökning uppgett att de använder läseboken som huvudmaterial i 
sin läsundervisning antar vi att dessa otillräckliga läromedel möjligtvis syftar på 
annat material än läseboken. Eftersom vi inte preciserat vilka läromedel det är 
frågan om är det dock svårt för oss att avgöra vilket eller vilka material lärarna 
syftar på.

Trots att lärarna i årskurs 1 möter så många olika utmaningar i sin läsunder-
visning uppgav majoriteten (85 %) att de var nöjda med det stöd de fick av 
omgivningen. Detta resultat upplever vi som väldigt positivt. Lärarna nämnde 
dock att mera stöd skulle behövas på vissa områden. Många (38,30 %) önskade 
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sig mer fortbildning inom läsundervisningen. Flera av lärarna ville också få 
mera stöd av lärarkollegiet, både i form av kompanjonundervisning (23,3 %) 
och samarbete med specialläraren (33,3 %). Eftersom många lärare i denna 
undersökning uppgett att elever med läs- och skrivsvårigheter samt elever med 
bristande kunskaper i skolspråket var en utmaning i deras läsundervisning 
anser vi att det är naturligt att lärarna önskar sig mera stöd av lärarkollegiet. En 
del av lärarna ville även ha bättre utrustning (26,7 %) och bättre läromedel (20 
%).  Vi förstår att många lärare är i behov av bättre material eftersom skolorna 
inte alltid har tillräckligt med resurser för att uppdatera utrustningen och läro-
medlen så ofta som det skulle behövas. Några lärare nämnde även att större 
undervisningsutrymmen och fler biträdesresurser skulle behövas för att stöda 
läsundervisningen, vilket också kan tolkas som resursbrist.    

Som vi tidigare nämnt i kapitel 5.5 uppgav 94,2 % av lärarna att vårdnadsha-
varna var intresserade av sitt barns läsning. Trots detta ville 15,8 % av lärarna 
ha mer samarbete med vårdnadshavarna. Vår tolkning av detta resultat är att 
vårdnadshavarnas intresse inte alltid betyder att det i familjerna finns tid för att 
träna läsningen och engagera sig i olika läsprojekt. 

6.2  Metoddiskussion
Denna kartläggning utgår från två tidigare undersökningar gjorda av Björkman 
och Isaksson (1997) samt Karlsson (2005), men är också av fristående karaktär. 
Även om vi i stort sett följt samma struktur som de tidigare forskarna, fram-
kommer det också vissa olikheter. I de tidigare undersökningarna utfördes 
datainsamlingen med hjälp av postenkäter. Vi valde dock att använda oss av 
webbenkäter, som blivit allt vanligare i forskning. I jämförelse med vanliga 
enkäter är webbenkäter ett snabbt sätt att samla in data. Andra fördelar med 
webbenkäter är att de obligatoriska frågorna inte kan lämnas obesvarade och 
att dataregistreringen sker i samband med insändandet av svaren (Dahmström, 
2011, s. 94.) Dessa faktorer påverkade vårt val av datainsamlingsmetod.

Webbenkäten i denna kartläggning skickades till samtliga grundskolor i Svensk-
finland, som var 216 till antalet. 120 lärare i årskurs 1 svarade på enkäten, 
vilket innebär att skolornas svarsprocent är 55,5 %. Björkman och Isaksson 
skickade i sin undersökning enkäten till 279 skolor. Motsvarande antal skolor i 
Karlssons kartläggning var 277. Enligt Utbildningsstyrelsen har ett tiotal grund-
skolor dragits in under de senaste åren, vilket kan tänkas vara en orsak till att 
skolornas antal i denna undersökning är mindre än i de tidigare kartläggning-
arna. Utbildningsstyrelsen påpekar också att det är på utbildningsanordnarnas 
ansvar att uppdatera sina kontaktuppgifter i Utbildningsstyrelsens adressre-
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gister. Detta kan leda till fel i skolornas kontaktuppgifter, vilket i sin tur kan ha 
påverkat vår undersökning. 

För att öka på andelen svar i denna undersökning publicerades en notis i 
tidningen Läraren. Vi antar att detta haft en positiv inverkan på deltagarpro-
centen. Notisen publicerades dock samma dag som webbenkäten skickades till 
skolorna, och även om det högst troligt var gynnsamt att synliggöra undersök-
ningen kunde detta ha gjorts i ett aningen tidigare skede.

Respondenterna i denna undersökning hade från början en svarstid på 16 dagar, 
men eftersom vi som forskare under datainsamlingens gång inte var nöjda med 
svarsprocenten valde vi att förlänga svarstiden med fyra dagar. Respondenterna 
meddelades om denna förlängning i påminnelsemejlet. En påminnelse om att 
besvara enkäten har både för- och nackdelar (Trost, 2007, s. 46). Den ökar 
oftast svarsprocenten men kan också skapa irritation hos respondenterna. I vårt 
fall var valen att förlänga svarstiden samt att skicka ut en påminnelse lyckade, 
eftersom detta ledde till en ökad svarsprocent. Svarsprocenten skulle eventuellt 
också ha varit bättre om webbenkäten skickats ut ännu tidigare. Tidpunkten 
för utskickningen var dock ett medvetet val, som grundade sig på att vi ville 
undersöka elevernas läskunnighet i slutet av läsåret. Eftersom svarsprocenten 
i denna undersökning var betydligt lägre än i de tidigare kartläggningarna av 
Björkman och Isaksson samt Karlsson, kan man dra slutsatsen att postenkäten 
som datainsamlingsmetod leder till något högre svarsprocent. Det kan tänkas 
vara lättare att förbise en undersökning där enkäten finns på internet, än en 
undersökning där respondenterna mottar pappersversioner av enkäten. Ytter-
ligare en orsak till den nöjaktiga svarsprocenten i denna undersökning kan 
också vara den ständigt pågående forskningen i den finländska skolvärlden. 
Lärare fungerar ofta som respondenter i olika undersökningar, vilket i värsta 
fall kan leda till likgiltighet och avsaknad av intresse för olika forskningspro-
jekt. Även tidsbristen i det hektiska lärararbetet kan ha påverkat svarsprocenten 
i denna undersökning negativt. 

I enkätundersökningar där respondenterna är anonyma finns inte någon 
möjlighet att kontrollera vem som i själva verket svarat på enkäten (Dahmström, 
2011, s. 87). Eftersom webbenkäten i denna kartläggning endast skickades till 
finlandssvenska grundskolor med elever i årskurs 1, vågar vi dock som forskare 
påstå att ingen obehörig person haft möjlighet att svara på enkäten. Respon-
denterna i denna undersökning svarade på enkätfrågorna utifrån sina egna 
kunskaper och erfarenheter. Vi vill därmed påpeka att forskningsresultaten i 
denna kartläggning baserar sig på lärarnas uppfattningar och uppskattningar. 
En nackdel med enkätundersökningar kan vara att forskaren vid eventuella 
oklarheter i respondenternas svar inte kan ställa följdfrågor (Dahmström, 2011, 
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s. 87).  I denna undersökning upplevde vi dock inte detta som problematiskt, 
eftersom vi utifrån respondenternas svar kunde konstatera att frågorna hade 
uppfattats rätt. En annan svårighet med enkätundersökningar kan vara att få 
tillräckligt omfattande svar av respondenterna på öppna frågor (Dahmström, 
2011, s. 87). Vi upplevde inte heller detta som ett problem, eftersom de motive-
ringar och beskrivningar som respondenterna uppgav var godtagbara. 

Sammanfattningsvis kan vi som forskare konstatera att den webbenkät som 
konstruerades för denna undersökning fungerade bra. Inga enkätfrågor 
lämnades obesvarade, vilket tyder på att frågeformulärens utformning var 
lyckad. Den väl bearbetade enkäten ledde också till att respondenternas svar 
kunde analyseras utan svårigheter. Den enda nackdelen med vårt val av data-
insamlingsmetod var enligt oss den nöjaktiga svarsprocenten. Vi valde dock 
webbenkät främst för att göra deltagandet i undersökningen så okomplicerat 
för respondenterna som möjligt. 

Vi kan även konstatera att det varit gynnsamt att arbeta i par. Forskningspro-
cessen har präglats av djupa reflektioner och vi tror att diskussionerna som vi 
sinsemellan fört påverkat analyserna i denna undersökning positivt. 
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7  Avslutande sammanfattning och förslag till 
fortsatt forskning

7.1  Avslutande sammanfattning
Syftet med denna avhandling var att kartlägga läsundervisningen i årskurs 1 
i Svenskfinland läsåret 2011–2012 samt jämföra resultaten med läsåren 1995–
1996 och 2003–2004. I efterhand kan vi konstatera att syftet blivit uppfyllt. 
Webbenkäten som vi konstruerade för denna kartläggning fungerade bra och 
ingen fråga blev misstolkad av respondenterna. Skolornas svarsprocent i denna 
undersökning var 55,5 %. Vi hade hoppats på ett större antal respondenter, 
men förstår att det i lärarnas hektiska schema inte alltid finns extra tid för att 
delta i olika undersökningar.

Avslutningsvis sammanfattar vi hur läsundervisningen i Svenskfinland såg ut 
läsåret 2011–2012 och hur den har förändrats sedan läsåren 1995–1996 och 
2003–2004. Våra resultat visar att klassernas medelstorlek läsåret 2011–2012 var 
14 elever och att den vanligaste klassammansättningen var en enkel årskurs 1. 
De flesta elever, 46 %, i denna undersökning hade en tvåspråkig svensk-finsk 
bakgrund. Majoriteten av eleverna hade gått i förskola och en stor del var 
läskunniga redan i början av läsåret 2011–2012. Under det första skolåret hade 
nästan alla av eleverna blivit läskunniga. Endast en liten del av eleverna i årskurs 
1 tog del av intensifierat eller särskilt stöd. Majoriteten av lärarna uppgav att 
den nya lagstiftningen gällande de tre stödformerna inte hade förändrat deras 
läsundervisning.

Den vanligaste metoden i läsundervisningen läsåret 2011–2012 var en kombi-
nation av syntetisk och analytisk metod. Majoriteten av lärarna använde läse-
boken som sitt huvudmaterial och de mest använda böckerna var finlands-
svenska. Även självtillverkade texter, barnlitteratur och datorn användes i stor 
utsträckning. Resultaten visar att lärarna i årskurs 1 i Svenskfinland stöder 
elevernas läsförståelse bland annat genom att samtala om texter med sina 
elever.

Denna undersökning visade att över hälften av lärarna i årskurs 1 i Svenskfin-
land organiserat läsundervisningen så att eleverna både går framåt gemensamt 
och individuellt. Nästan alla av lärarna gav individuella läsläxor till sina elever. 
Majoriteten av lärarna förväntade sig att elevernas vårdnadshavare skulle vara 
intresserade av läsningen och uppgav också att ett intresse hos vårdnadsha-
varna fanns.
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De fyra vanligaste utmaningarna i lärarnas läsundervisning läsåret 2011–2012 
var heterogena elevgrupper, tidsbristen, elevernas svaga kunskaper i skol-
språket och elevernas läs- och skrivsvårigheter.  Trots dessa utmaningar var 
majoriteten av lärarna ändå nöjda med det stöd de fick av omgivningen i sin 
läsundervisning. Många önskade sig dock mera fortbildning och samarbete 
med lärarkollegiet.

Våra resultat visar att vissa förändringar skett i läsundervisningen sedan läsåren 
1995–1996 och 2003–2004. Klasstorleken i årkurs 1 hade minskat och en 
sammansatt årskurs 1–2 var inte längre den vanligaste. Läskunnigheten i början 
av årskurs 1 hade ökat med över tio procent sedan den senaste kartläggningen 
gjordes. Användningen av syntetisk metod i läsundervisningen hade blivit 
vanligare, medan andelen lärare som organiserar läsundervisningen individuellt 
hade minskat. Denna kartläggning visar att lärarna i årskurs 1 i Svenskfinland 
använder nya läromedel i läsning. Datoranvändningen har blivit allt vanligare 
och många lärare uppgav att de utgår från ett vidgat textbegrepp i läsunder-
visning. Ytterligare en förändring som skett sedan de tidigare kartläggningarna 
var att lärarna läsåret 2011–2012 gav mindre läsläxor till sina elever i årskurs 1. 

7.2  Förslag till fortsatt forskning
Denna avhandling är en uppföljning till två tidigare kartläggningar som gjorts i 
Svenskfinland. Om cirka tio år blir det igen aktuellt att undersöka hur läsunder-
visningen ser ut och vilka förändringar som skett. Eftersom läsningen påverkar 
elevernas skolgång och framtid på ett så omfattande sätt är det viktigt att forsk-
ning kartlägger läsundervisningen och dess aktuella utmaningar. 

Även om majoriteten av respondenterna i denna undersökning var nöjda med 
det stöd de fick av omgivningen i sin läsundervisning nämnde lärarna också 
många utmaningar. Ur ett forskningsperspektiv skulle det vara intressant att 
undersöka dessa utmaningar närmare och ta fasta på lärarnas arbetstrivsel och 
välmående. Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning skulle vara att undersöka 
hur läsningen i årskurs 1 ser ut från elevernas och vårdnadshavarnas perspektiv. 
Den här typen av forskning kunde även bidra till ett närmare samarbete mellan 
skolan och hemmet gällande läsning.

Vi vill avsluta med tankar om läsundervisningen i årskurs 1. Nedan följer citat 
av några lärare som deltog i denna undersökning:  
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”Otroligt inspirerande att jobba med läsande barn och med barn som håller 

på att knäcka koden.”

”Läsundervisningen är det intressantaste i åk 1-2. Alla elever är olika, men det 

finns inga genvägar, alla måste träna fastän kanske på olika sätt.”

”Läsning är en fantastiskt intressant och spännande process. Varje gång en 

liten etta knäcker läskoden är det lika fascinerande!”



74

8  Litteraturförteckning

Alexandersson, M., Linderoth, J. & Lindö, R. (2001). Bland barn och datorer. Lärandets villkor i 
mötet med nya medier. Lund: Studentlitteratur.

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Berg, E. (2011). Läs- och skrivundervisning. Teorier, trender och tradition. Lund: Studentlitter-
atur.

Bernstein, B. (1971). Class, Codes and Control. London: Routledge & Kegan Paul. 

Björkman, L. & Isaksson, S. (1997). Läsundervisning i årskurs 1. Lägeskartläggning läsåret 
1995-96 om läsfärdighet, läsinlärningsmetoder, läsinlärningsmaterial och lästräning i åk 1 i 
Svenskfinland. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Dahmström, K. (2011). Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning. 
Lund: Studentlitteratur.

Elbro, C. (2004). Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber.

Eliasson, A. (2010). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur.

Eurydice (2011). Key Data on Learning and Innovation through ICT at School in Europe 2011. 
Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.

Fast, C. (2010) Symboler och bilder – viktiga inslag i barns tidiga läs- och skrivutveckling. 
Viden om Læsning, 8, 1–6.

Garme, B. (2008). Rum för språk. Ingår i G. Oker-Blom, A. Westerholm, & N. Österholm, 
(Red.), Rum för språkutveckling (s. 49–61). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Fagerholm, T. (2003). Nybörjarskrivning. Ingår i: K. Hannén, & O. Saloranta, (Red.), De första 
skolåren. Om undervisning och lärande i årskurserna 1–2 i den grundläggande utbildningen 
(s. 77–85). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Finnäs, F. (2007). Finlandssvenskarna 2005 – en statistisk rapport. Tillgänglig:
http://www.vasa.abo.fi/users/ffinnas/pdf-filer/finlanssv2005.pdf 
Hämtad den 19.12.2012.

Fischbein, S. (2009). Barns upplevelser av specialpedagogiska insatser. Ingår i L. Bjar, & A. Fryl-
mark, (Red.), Barn läser och skriver (s. 41–64). Lund: Studentlitteratur.

Fridolfsson, I. (2008). Grunderna i läs- och skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur.

Frost, J. (2009). Läsundervisning och läsutveckling. Lund: Studentlitteratur.

Hagtvet, B. (2009). När riskbarn möter klassrumspraxis. Ingår i L. Bjar, & A. Frylmark, (Red.), 
Barn läser och skriver (s. 169–192). Lund: Studentlitteratur.

Harju-Luukkainen, H. & Nissinen, K (2011). Finlandssvenska 15-åriga elevers resultatnivå i 
PISA 2009-undersökningen. Tillgänglig:
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/37471/978-951-39-4452-0.pdf?sequence=1
Hämtad den 12.9.2012.

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. Lund: Student-
litteratur.

http://www.vasa.abo.fi/users/ffinnas/pdf-filer/finlanssv2005.pdf
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/37471/978-951-39-4452-0.pdf?sequence=1


75

Heikkinen, H. (2002). Draaman maailmat oppimisalueina. Draamakasvatuksen vakava leikil-
lisyys. Tillgänglig: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/24952
Hämtad den 10.12.2012.

Heilä-Ylikallio, R. (2003). Att förstå och tillämpa läroplanen i modersmål och litteratur i årskurs 
1–2. Ingår i K. Hannén, & O. Saloranta, (Red.), De första skolåren. Om undervisning och 
lärande i årskurserna 1–2 i den grundläggande utbildningen (s. 89–106). Helsingfors: Utbild-
ningsstyrelsen.

Heilä-Ylikallio, R. (2012). Digitalt litteraturprosjekt i klass 7 och 8: lärares syn på planering och 
genomförande. Ingår i S. Matre, D. Sjøhelle & R. Solheim, (Red.), Teorier om tekst i møte med 
skolens lese- og skrivepraksiser (s. 203–213). Oslo: Universitetsförlaget. 

Heilä-Ylikallio, R. & Häggblom, J., (2011). Intelligent på tangent. Vasa: Åbo Akademi.

Helsingin Sanomat (2012). Opetusministeriöltä ennätyssumma ryhmäkoon pienentämiseen. 
Tillgänglig:
http://m.hs.fi/inf/infomo;JSESSIONID=C8C934E1F113DA08E74540DDBA9FE78D?site=hs&view=-
news_kotimaa_child&feed:a=hs.fi&feed:c=news&feed:i=1305603207091
Hämtad den 3.10.2012.

Hem och Skola (2012). 19.9 Pressmeddelande: En kvart om dagen. Tillgänglig:
http://www.hemochskola.fi/foreningar/foreningsnyheter/article-13770-19839-199-pressmedde-
lande-en-kvart-om-dagen
Hämtad den 3.12.2012.

Holmgren, A-L., Ladvelin, M., Skjäl, K. & Bernas, S. (2010). Det vidgade textbegreppet i klass-
rumspraktiken. Ingår i A. Slotte-Lüttge, (Red.), Plastkassar och andra texter. Perspektiv på ett 
vidgat textbegrepp. (s. 29–38). Åbo Akademi: Pedagogiska fakulteten.

Høien, T. & Lundberg, I. (1999). Dyslexi. Från teori till praktik. Stockholm: Natur och kultur.

Hultåker, O. (2007). Webbenkäter. Ingår i J. Trost, Enkätboken (s.127–136). Lund: Studentlitte-
ratur.

Huvudstadsbladet (2012). Svenska läromedel ingen stor business – ändå satsar Otava. Till-
gänglig:
http://hbl.fi/nyheter/2012-08-13/svenska-laromedel-ingen-stor-business-anda-satsar-otava
Hämtad den 10.9.2012.

Jensen, B., Arendal, E., & Holmgaard, A. (2008.) På vej mod et inkluderende læsebegreb. Till-
gänglig:
http://www.videnomlaesning.dk/wp-content/uploads/Bent_Saaby_Aase_Holmgaard_.pdf
Hämtad den 4.12.2012.

Kainulainen, T. & Kilpiä, J. (2012) Pekplattan – Tips, idéer och information om hur iPad kan 
användas i lärande och undervisning. Tillgänglig:
http://www.larmiljoer.fi/wp-content/uploads/2011/08/Pekplattan_2012.pdf
Hämtad den 10.12.2012.

Karlberg-Granlund, G. (2009). Att förstå det stora i det lilla: byskolan som pedagogik, kultur och 
struktur. Tillgänglig:
http://www.doria.fi/handle/10024/43691
Hämtad den 21.12.2012.

Karlsson, S. (2005). Läsundervisningen i Svenskfinland i början av 2000–talet. Helsingfors: 
Utbildningsstyrelsen.

Kovero, C. (2011). Språk, identitet och skola II. Barn och ungdomar i svenska skolor i olika 

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/24952
http://m.hs.fi/inf/infomo;JSESSIONID=C8C934E1F113DA08E74540DDBA9FE78D?site=hs&view=news_kotimaa_child&feed:a=hs.fi&feed:c=news&feed:i=1305603207091
http://m.hs.fi/inf/infomo;JSESSIONID=C8C934E1F113DA08E74540DDBA9FE78D?site=hs&view=news_kotimaa_child&feed:a=hs.fi&feed:c=news&feed:i=1305603207091
http://www.hemochskola.fi/foreningar/foreningsnyheter/article-13770-19839-199-pressmeddelande-en-kvart-om-dagen
http://www.hemochskola.fi/foreningar/foreningsnyheter/article-13770-19839-199-pressmeddelande-en-kvart-om-dagen
http://hbl.fi/nyheter/2012-08-13/svenska-laromedel-ingen-stor-business-anda-satsar-otava
http://www.videnomlaesning.dk/wp-content/uploads/Bent_Saaby_Aase_Holmgaard_.pdf
http://www.larmiljoer.fi/wp-content/uploads/2011/08/Pekplattan_2012.pdf
http://www.doria.fi/handle/10024/43691


76

språkliga miljöer. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. Tillgänglig: http://www.oph.fi/down-
load/138430_Sprak_identitet_och_skola_II.pdf
Hämtad den 27.2.2012.

Lindö, R. (2002). Det gränslösa språkrummet. Om barns tal- och skriftspråk i didaktiskt 
perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Leino, K. & Nissinen, K. (2012) Verkkolukutaitoja tietokoneenkäyttö PISA 2009 tutkimuksessa. 
Tillgänglig:
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/okm12.pdf?lang=fi
Hämtad den 8.12.2012.

Lundberg, I. (2010). Läsningens psykologi och pedagogik. Stockholm: Natur och Kultur.

Lundberg, I. & Herrlin, K. (2004). God läsutveckling. Kartläggning och övningar. Stockholm: 
Natur och Kultur.

OECD. (2012). FAQ: OECD PISA. Tillgänglig:
http://www.oecd.org/pisa/faqoecdpisa.htm
Hämtad den 11.9.2012.

Olsson, H. & Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 
Stockholm: Liber.

Oriander, S. (2003). De första skolåren. Ingår i K. Hannén, & O. Saloranta, (Red.) De första 
skolåren. Om undervisning och lärande i årskurserna 1–2 i den grundläggande utbildningen 
(s. 70–76). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Ostern, A-L., Heilä-Ylikallio, R., (2008). Vad innebär det att undervisa på estetisk nivå? Ingår i 
G. Björk, (Red.), Samtid & Framtid – pedagogisk forskning vid ÅA 2008. Jubileumsrapport 90 år 
(s. 119–129). Vasa: Pedagogiska fakulteten.

Pohjalainen (1 november 2012). Myyjille, hoitajille ja opettajille riittää töitä 2020-luvulla. s. 9.

Reichenberg, M. (2010). Vägar till läsförståelse. Texten, läsaren och samtalet. Stockholm: Natur 
& Kultur.

Selander, S. (2006). Skolan blick och textens röst – om svenskspråkiga läromedel för den 
finlandssvenska grundskolan i Finland. Helsingfors: Svenska kulturfonden.

Silverström, C. (2008). Modersmålskunskaper, attityder och betyd. En utvärdering av inlärnings-
resultat i modersmål och litteratur efter årskurs 6 år 2007. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Sommardahl, E. (2002). På god grund. Idébok för skolan. Helsingfors: Forskningscentralen för 
de inhemska språken.

Sulkunen, S. (2012). Suomalaisnuorten lukutaidon ja lukuharrastuksen muuttuminen vuodesta 
2000. Ingår i Sulkunen, S. & Välijärvi, J. PISA 2009. Kestääkö osaamisen pohja? Tillgänglig:
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/okm12.pdf?lang=fi
Hämtad den 22.8.2012.

Sulkunen, S. & Nissinen, K. (2012). Heikot lukijat Suomessa. Ingår i Sulkunen, S. & Välijärvi, J. 
PISA 2009. Kestääkö osaamisen pohja? Tillgänglig:
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/okm12.pdf?lang=fi
Hämtad den 22.8.2012.

Sunabacka, H. (2010). Meningsskapande och tolkning av multimodala texter. Ett multimo-
dalt perspektiv på reklambilden. Ingår i A. Slotte-Lüttge, (Red.), Plastkassar och andra texter. 
Perspektiv på ett vidgat textbegrepp. (s. 39–44). Åbo Akademi: Pedagogiska fakulteten.  

http://www.oph.fi/download/138430_Sprak_identitet_och_skola_II.pdf
http://www.oph.fi/download/138430_Sprak_identitet_och_skola_II.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/okm12.pdf?lang=fi
http://www.oecd.org/pisa/faqoecdpisa.htm
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/okm12.pdf?lang=fi
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/okm12.pdf?lang=fi


77

Svenska Finlands folkting (2008). Ge ditt barn en gåva. Tillgänglig:
http://www.folktinget.fi/sve/bestall/
Hämtad den 30.11.2012.

Svensson, A-K. (1998). Barnet, språket och miljön. Lund: Studentlitteratur.

Tandefelt, M. (2008). Finlandsvensk skola och språkpolitik. Ingår i G. Oker-Blom, A. Wester-
holm & N. Österholm, (Red.), Rum för språkutveckling (s. 63–75). Helsingsfors: Utbildningssty-
relsen. 

Trageton, A. (2007). Lukemaan oppiminen kirjoittamalla. Jyväskylä: PS-kustannus.

Trost, J. (2007). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.

Undervisnings- och kulturministeriet (2008). Peruskoulun opetusryhmät 2008. Tillgänglig:
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/Peruskoulun_opetusryhmat_2008.html?lang=fi
Hämtad den 7.9.2012.

Undervisnings- och kulturministeriet (2010). Finland uppvisar igen toppresultat i PISA-under-
sökningen.Tillgänglig: http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2010/12/pisa2009.html?lang=sv
Hämtad den 27.2.2012.

Undervisnings- och kulturministeriet (2011). Virkkunen: Statsunderstöd har minskat storleken 
på undervisningsgrupperna. Tillgänglig:
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2011/01/ryhmakoko.html?lang=sv
Hämtad den 7.9.2012.

Undervisnings- och kulturministeriet (2012). PISA 09. Finländska elevers kunnande når igen 
OECD:s toppnivå. Tillgänglig:
http://www.kulturfonden.fi/sv/start/article-14962-5641-de-finlandssvenska-skolornas-resultat-i-
pisa-2009
Hämtad den 12.9.2012.

Utbildningsstyrelsen (2004). Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. 
Tillgänglig:
http://www.utbildningsstyrelsen.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans_och_examensgrunder/
grundlaggande_utbildningen
Hämtad den 13.9.2012.

Utbildningsstyrelsen (2010a). Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2010.
Tillgänglig:
http://www.utbildningsstyrelsen.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans_och_examensgrunder/
forskoleundervisning
Hämtad den 5.9.2012.

Utbildningsstyrelsen (2010b). Ändringar och kompletteringar av grunderna för läroplanen för 
den grundläggande utbildningen 2010. Tillgänglig:
http://www.oph.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans_och_examensgrunder/grundlaggande_
utbildningen
Hämtad den 12.9.2012.

Utbildningsstyrelsen (2011a). Förskoleundervisning. Tillgänglig:
http://www.oph.fi/utbildning_och_examina/forskoleundervisning
Hämtad den 18.9.2012.

Utbildningsstyrelsen (2011). Läromedelssituationen våren 2010 för de finlandssvenska grund-
skolorna och gymnasierna. Tillgänglig:
http://www.oph.fi/publikationer/2011/laromedelssituationen_varen_2010_for_de_finlands-
svenska_grundskolorna_och_gymnasierna
Hämtad den 11.12.2012.

http://www.folktinget.fi/sve/bestall/
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/Peruskoulun_opetusryhmat_2008.html?lang=fi
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2010/12/pisa2009.html?lang=sv
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2011/01/ryhmakoko.html?lang=sv
http://www.kulturfonden.fi/sv/start/article-14962-5641-de-finlandssvenska-skolornas-resultat-i-pisa-2009
http://www.kulturfonden.fi/sv/start/article-14962-5641-de-finlandssvenska-skolornas-resultat-i-pisa-2009
http://www.utbildningsstyrelsen.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans_och_examensgrunder/grundlaggande_utbildningen
http://www.utbildningsstyrelsen.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans_och_examensgrunder/grundlaggande_utbildningen
http://www.utbildningsstyrelsen.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans_och_examensgrunder/forskoleundervisning
http://www.utbildningsstyrelsen.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans_och_examensgrunder/forskoleundervisning
http://www.oph.fi/utbildning_och_examina/forskoleundervisning
http://www.oph.fi/publikationer/2011/laromedelssituationen_varen_2010_for_de_finlandssvenska_grundskolorna_och_gymnasierna
http://www.oph.fi/publikationer/2011/laromedelssituationen_varen_2010_for_de_finlandssvenska_grundskolorna_och_gymnasierna


78

Utbildningsstyrelsen (2011b). Tieto- ja viestintäteknologian soveltaminen eurooppalaisissa 
kouluissa yleistyy vähitellen. Tillgänglig:
http://www.oph.fi/lehdistotiedotteet/2011/024
Hämtad den 4.12.2012.

Utbildningsstyrelsen (2011c). Undervisningen för elever med invandrarbakgrund. Tillgänglig: 
http://www.oph.fi/utbildning_och_examen/grundlaggande_utbildning/sprak-_och_kultur-
grupper/elever_med_invandrarbakgrund
Hämtad den 27.2.2012.

Würtz, M. (2010). Børns multimodale tekstverden som potentiale i undervisningen. Tillgänglig:
http://www.videnomlaesning.dk/wp-content/uploads/Marianne-Wurtz.pdf
Hämtad den 4.12.2012.

Ödman, A. (1997). LTG – Handledning. Läsning på talets grund i nybörjarklasser. Helsingfors: 
Utbildningsstyrelsen.

http://www.oph.fi/lehdistotiedotteet/2011/024
http://www.oph.fi/utbildning_och_examen/grundlaggande_utbildning/sprak-_och_kulturgrupper/elever_med_invandrarbakgrund
http://www.oph.fi/utbildning_och_examen/grundlaggande_utbildning/sprak-_och_kulturgrupper/elever_med_invandrarbakgrund
http://www.videnomlaesning.dk/wp-content/uploads/Marianne-Wurtz.pdf


79

Bilaga 1 Notis i tidningen läraren
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Bilaga 2 Följebrev

Undersökning om läsundervisning
Bästa lärare i årskurs 1
Läsundervisningen i årskurs 1 i Svenskfinland har kartlagts två gånger. Läsåret 
1995–1996 gjorde Lillemor Björkman och Susanne Isaksson den första kartlägg-
ningen och läsåret 2004–2005 gjordes en uppföljning av Sara Karlsson.

Eftersom det gått sju år sedan den senaste kartläggningen är det nu aktuellt 
med en uppföljning. Vi är två klasslärarstuderande, Caroline Paro och Petra 
Ruuhinen, vid pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i Vasa som inlett 
arbetet med vår pro gradu –avhandling. Efter att ha diskuterat vårt intresse för 
läsning i skolan med professor Ria Heilä-Ylikallio blev vi introducerade till de 
två tidigare undersökningarna och valde att fortsätta i samma spår. Som hand-
ledare har vi Anna Slotte-Lüttge, akademilektor i modersmålets didaktik.

Liksom de två tidigare undersökningarna görs också detta arbete i samarbete 
med Utbildningsstyrelsen. Syftet med vår avhandling är att kartlägga läsunder-
visningen i Svenskfinland läsåret 2011–2012 samt jämföra resultaten med de 
tidigare undersökningar som gjorts.   

Undersökningen görs genom en webbenkät. Genom att delta i undersökningen 
bidrar du till forskning kring läsundervisning i Svenskfinland. Ditt deltagande 
är mycket relevant och vi hoppas du tar dig tid att svara på enkäten. Ditt svar 
är viktigt för att undersökningen ska vara tillförlitlig och heltäckande.

Den bifogade länken leder direkt till enkäten. Enkäten är delad i sex olika 
delområden; bakgrund om dig som lärare och din klass, läsundervisning och 
styrdokument, läsutvecklingsmetod, material, läsning hemma och i skolan samt 
utmaningar relaterade till läsundervisning. Enkäten besvaras anonymt och den 
tar cirka 10–15 minuter att genomföra. 

Vi önskar att du besvarar enkäten så snabbt som möjligt, men senast 11.5.2012. 
Ifall du har frågor angående enkäten eller är intresserad av forskningsresul-
tatet kan du vänligen kontakta oss per e-post: caroline.paro@abo.fi eller petra.
ruuhinen@abo.fi. 

Med vänlig hälsning,

Caroline Paro & Petra Ruuhinen

mailto:caroline.paro@abo.fi
mailto:petra.ruuhinen@abo.fi
mailto:petra.ruuhinen@abo.fi
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Bilaga 4 Läromedel i läsundervisningen

Annas bok och Björns bok Fagerholm, T. Schildts, 1994

Bodils läsebok Jönsson, B. Uppsjö Läromedel, 2006

Ettans svenska: Vi läser  Granlund, I., 
 Gripström-Molander, E.,
 Helenius, B.,
 Lindquist, M., 
 Malmberg, B.,
 Mattsson, B.,
 Rosengren, T.,
 Winqvist, E. Söderströms, 1979   
 
Full rulle med Trulle Bryntse, A-M.,
 Palmqvist, A. Gleerups, 2001

Kiwiböckerna  Blank, K.
 Kindström, A-M.  Bonnier, 2001
 
Kom och läs!
Förstagluttarna A, B och C Annell, B.,
 Håkansson, G.,
 Nilsson-Brännström, M. Natur och Kultur, 1999

Ljudboken 1a och 1b  Ducander-Ekholm, Y.
 Kurman, A. Schildts & Söderströms, 
  2005

Läseboken 1a och 1b Ducander-Ekholm, Y.
 Kurman, A. Schildts & Söderströms, 
  2005

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

Läståget Adolphsson, T. Beta Pedagog, -

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Kina%20Blank
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Ann-Marie%20Kindstr%F6m
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Läs med oss; Min egen bok Annell, B.,
 Emilson-Benoit, M.,
 Lundberg, I. Natur och Kultur, 1985,  
  1998

Poetens penna Heilä-Ylikallio, R.,
 Kaihovirta-Rosvik, H,
 Rantala, B. 
 Östern, A-L., Söderströms, 2004
    
Språkstigen;
På väg med Erik och Malin Zilliacus, B. Söderströms, 1992

Vi läser Boldén, K.,
 Dalmo, M-A.,
 Fagerholm, T.,
 Lindgren, B. Almqvist & Wiksell, 
  1989
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Denna undersökning om läsundervisningen i årskurs 1 i 
Svenskfinland är en pro gradu-avhandling som skrivits av 
Caroline Paro och Petra Ruuhinen vid pedagogiska fakul-
teten vid Åbo Akademi. Undersökningen ger en inblick 
i läsundervisningen i ett avgörande utvecklingsskede då 
elevernas grundläggande läsfärdigheterna formas. Under-
sökningen berättar t.ex. om tyngdpunkter i undervis-
ningen, olika undervisningsmetoder och om användningen 
av olika läroböcker. Samtidigt ger pro gradu-avhandlingen 
en teoretisk inramning åt läsundervisningen i de första 
årskurserna. Avhandlingen är en fristående uppföljning av 
två tidigare kartläggningar som gjordes läsåren 1995–96 
och 2003–04. 
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