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Sammanfattning
Denna studie handlar om lärares förståelse av läsundervisning samt deras tankar kring
resultaten i PIRLS. Då både Sverige och England fått bättre resultat i PIRLS samt att de
arbetar med olika metoder är det intressant att höra tankar kring läsundervisningen och
elevers läsförmåga ifrån både svenska och engelska lärare. Detta är spännande då det i denna
studie framgår att trots att lärarna i de båda änderna använder olika metoder för att främja
elevers läsutveckling har de likartade tankar kring läsundervisning. För att få syn på lärares
förståelse av läsundervisning analyseras lärarnas beskrivningar av läsinlärningens
genomförande och mål. En kvalitativ studie genomfördes utifrån empirisk data insamlade
via semistrukturerade intervjuer. I studien används sociokulturellt perspektiv för att
analysera och diskutera resultatet. Resultatet visar att lärarna i just denna studie beskriver
att elever läser för lite hemma samt att eleverna inte är intresserade av att läsa vilket har
konsekvenser för läsundervisningen.

Nyckelord: Läsförmåga (reading literacy), läsundervisning, ljudningsmetoden (syntetic
phonics).
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1. Inledning
2016 års resultat för en av de internationella testerna i läsning, PIRLS, som står för Progress
in International Reading Literacy Study, har nyligen kommit ut. I resultaten syns det att
både Sverige, där lärarna har mer svängrum och kan välja mer själva vilket arbetssätt de vill
förhålla sig till, samt till exempel England där den politiska styrningen är väldigt stark när
det gäller hur de ska arbeta med läsundervisningen, har fått förbättrade resultat jämfört med
tidigare

år

(http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results/pirls/summary/).

Denna studie handlar om båda dessa länderna och undersöker lärares förståelse av
läsundervisningen. För att få en förståelse för läsundervisningen kommer även
läsinlärningen in lite i fokus, även om det främsta fokuset ligger på läsundervisningen i
denna studie. Det vill säga det som är intressant i denna studie är lärares förståelse och
upplevelser av läsundervisningen. Varför det är just Sverige och England som är intressant
är för att det är två länder där det finns både likheter och skillnader i till exempel läroplanen
och strukturen i skolor, England har uniformer och ger en känsla av att vara mer strikt.
I den engelska läroplanen är det mer styrt hur lärarna ska arbeta och exakt vad eleverna ska
kunna efter varje årskurs, lärarna har tydliga arbetssätt som ska användas. När det gäller
läsning ska de till exempel använda ljudningsmetoden där eleverna lär sig läsa genom att
lära sig ljuden till bokstäverna först, medan i Sverige är lärare mer fri att välja vilken metod
de vill så länge eleverna uppnår kunskapskraven. Denna skillnad i möjlighet till val av
läsinlärningsmetoder är något som jag har uppmärksammat och blivit nyfiken att undersöka
hur lärarna som undervisar under dessa olika förhållanden beskriver sin läsundervisning och
elevernas reading literacy. För att kunna säga något om lärares förståelse av läsundervisning
och hur de resonerar kring de förbättrade PIRLS resultaten i läsning intervjuas två lärare
från kommunala skolor i England och två lärare från kommunala skolor i Sverige, totalt fyra
lärare. För att tydliggöra handlar det om hemspråken i de två länderna, de två svenska
lärarnas tankar kring läsundervisningen i svenska och de engelska lärarnas tankar kring
läsundervisningen i engelska.
De två svenska lärarna arbetar i årskurs ett och två på en låg och mellanstadieskola skola i
en förort till en större stad i mellersta Sverige. De arbetar på samma skola men på olika
avdelningar. De engelska lärarna arbetar på olika skolor, en i årskurs ett på en större
lågstadieskola i en ort utanför Birmingham medan den andra läraren arbetar i årskurs fyra
på en liten lågstadieskola skola i en ort utanför Birmingham. Varför det endast är
kommunala skolor med i studien är för att i England måste inte friskolor/privatskolor följa
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läroplanen, vilket kan göra att det blir missvisande. Studien genomförs genom
semistrukturerade intervjuer med en lärare i taget.

1.1 Disposition
I denna uppsats beskrivs först syftet med studien samt de frågeställningar som är
utgångspunkt i studien. Sedan ges information och kunskap om tidigare forskning samt
begrepp som är bra att ha kunskap om när studien läses, detta kan vara information om
PIRLS, läroplanerna i de båda länderna eller hur hemmet påverkat elevers läsning samt
andra delar. Därefter beskrivs genomförandet för studien i metod delen, där det handlar om
bland annat semistrukturerad intervju. Till slut redovisas och analyseras resultatet som
framkommit under intervjuerna och avslutningsvis diskuteras resultaten.
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2. Syfte och frågeställningar
2.1 Syfte
Syftet med studien är att få bättre insikt i lågstadielärares förståelse och erfarenheter kring
läsundervisningen och resultaten i PIRLS på skolor i två olika länder som därmed styrs av
två olika läroplaner.

2.2 Frågeställningar
Hur upplever några lärare i Sverige respektive England läsundervisningen för 6–10-åriga
elever?

Vad ser dessa lärare som påverkande faktorer i läsundervisningen som gjort att respektive
land fått förbättrade resultat i PIRLS?
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3. Kunskapsöversikt
Länder över hela världen har olika skolsystem, metoder, läroplaner och styrning, men de
flesta har liknande mål, nämligen att ha goda resultat i läsning. Oavsett hur skolorna arbetar
i olika länder har både länder med starkt politisk styrning som England samt länder där
lärarna har mer tolkningsmöjligheter som Sverige fått förbättrade resultat i bland annat
PIRLS testerna. I Sverige har lärarna mer tolkningsmöjligheter när det kommer till
läroplanen och läsinlärningen, medan i England har lärarna striktare instruktioner om hur
de ska lära ut läsning samt exakt vad eleverna ska kunna efter varje årskurs.
I detta avsnitt förtydligas begrepp som är viktiga för studien samt genomgås litteratur som
är relevant för studien.

3.1 PIRLS
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell studie där
fjärdeklassares läsförmåga undersöks. PIRLS är en av flera internationella studier som
handlar om undervisning och lärande och med dessa studier kan man bilda sig en
uppfattning om hur det svenska skolsystemet ligger till i jämförelse med andra länder
(Skolverket, 2017b).
I PIRLS undersöker man elevers läsförmåga genom att de läser skönlitterära texter samt
sakprosa som de sedan får svara på frågor om. Denna studie har genomförts vart femte år
sedan 2001 och både Sverige och England har deltagit vid samtliga undersökningar som
varit, år 2001, 2006, 2011 och nu senast 2016. Därför ger PIRLS 2016 möjlighet att beskriva
hur både svenska och engelska elevers läsförmåga har förändrats under dessa 15 år
(Skolverket, 2017b; McGrane, Stiff, Baird, Lenkeit & Hopfenbeck, 2017). Förutom att
elever genomför ett läsprov och svarar på frågor till texterna besvarar elever,
vårdnadshavare, de lärare som ansvarar för elevernas läsundervisning samt elevernas
rektorer enkäter. I dessa enkäter får eleverna och deras vårdnadshavare svara på frågor kring
sin bakgrund, vilken inställning de har till läsning samt om undervisningen i skolan. Lärare
och rektorer får svara på frågor om skolmiljön och undervisningen.

Den läsförståelse som undersöks i PIRLS är en hybrid av de deltagande ländernas
styrdokument, det vill säga det är inte identisk med de svenska styrdokumenten för
grundskolan eller med något av de andra deltagande ländernas styrdokument. Däremot är
det väldigt likt Sveriges styrdokument, skolverket har gjort studier som visar att PIRLS till
stor del återspeglar de svenska kursplanerna. Och även om det också finns vissa skillnader
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stämmer den läsförmåga som prövas i PIRLS överens med den läsförmåga som eleverna
enligt svenska styrdokument till stor del förväntas utveckla. (Skolverket, 2017b)

På PIRLS hemsida nämner de att i mer än hälften av alla PIRLS 2016 länder visade mer än
95 procent av eleverna grundläggande läsförmåga. Dessa elever kunde hitta och återberätta
idéer och information från texter samt dra tydliga slutsatser (PIRLS, 2017).
Det finns några egenskaper som studien visat på att goda läsare har, bland annat redovisade
resultatet att runt om i länder var en högre läsförmåga relaterad till om elevernas hemmiljö
stödjer läsinlärningen. Några saker som de tog upp som kan göra hemmet till en bra miljö
för läsinlärning är att det finns böcker i hemmet, att föräldrarna är professionellt utbildade,
digitala apparater i hemmet samt föräldrar som gillar att läsa (PIRLS,2017). Något oroande
är att sedan PIRLS 2011 har det skett en minskning på föräldrarnas positiva attityder till
läsning och bara 32 procent av elevernas föräldrar säger att de gillar att läsa mycket.
En annan sak som de tar upp som viktigt för en god läsare är att eleverna tidigt får
literacyundervisning. Detta genom att föräldrarna redan från tidig ålder låter barnen
engagera sig i läsaktiviteter eller att låta barnen gå på förskolan där de också får aktiviteter
som hjälper deras läsförmåga (PIRLS, 2017).
De nämner även att goda läsare går i skolor med goda resurser och som har fokus på det
akademiska samt som har elever som ofta är över medelklass. Dessutom går goda läsare i
skolor som känns säkra, med väldigt lite mobbing och väldigt lite attityd/uppförande
problem. Studien visar på att goda läsare ofta har en låg frånvaro, sällan klagar på hunger
eller trötthet och visar en positiv inställning till skolan och läsning. (PIRLS, 2017).

3.2 Förtydligande av läsförmåga
Under det tidigare avsnittet förklarades att PIRLS undersöker elevers läsförmåga som är en
översättning av ordet reading literacy, vilket är läsaspekten av literacy begreppet.
Eckeskog (2011) beskriver i sin bok hur OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete
och utveckling) definierar begreppet literacy, hon skriver så här:
OECD definierar begreppet literacy som förmågan att kunna använda tryckt eller
handskriven text för att fungera i samhället och uppfylla kraven i olika
vardagssituationer, för att kunna tillgodose sina behov och för att förkovra sig och
utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar. (Eckeskog, 2011, s.15)
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Även Barton (2007) följer OECD:s förklaring av begreppet men han anser att det är omöjligt
att entydigt försöka definiera ordet literacy. Han använder därför termen literacy för att
täcka en större del av skrivning och läsning. Enligt Barton (2007) kan literacy stå för olika
aktiviteter där språkhändelser kan kopplas till olika delar av människors liv.

Eckeskog (2011) nämner att literacy begreppet har utvecklats från att endast ha betecknat
”läsa och skriva” till att nu vara ett mycket mer komplext begrepp som kan vara svårt att
riktigt definiera. Flöhr och Visser (2015) har precis som Eckeskog och Barton kommit fram
till att literacy är ett brett begrepp som är svårdefinierat. De fick dock fram två definitioner
efter att ha sökt på ordet literacy i the Oxford Dictionary of English. Dessa definitioner
förklarade literacy som ”the ability to read and write” alltså förmågan att läsa och skriva,
samt ”competence or knowledge in a specific area” alltså kompetens och kunskap inom ett
specifikt område. Flöhr och Visser (2015) har valt att se på begreppet som en förening av
dessa två definitioner, att besitta literacy innebär att ha förmågan att läsa och skriva, men
även att ha kunskaper och förståelse om läsande och skrivande. Ordet literacy innehåller
både läsa och skriva samt förståelse kring dessa delar. Reading literacy, alltså läsförmåga
som nämnes tidigare, handlar endast om den läsande delen av literacy. I PIRLS där de testar
just läsförmågan definierar de reading literacy på detta sätt:
Reading literacy is the ability to understand and use those written language forms
required by society and/or valued by the individual. Readers can construct meaning
from texts in a variety of forms. They read to learn, to participate in communities of
readers in school and everyday life, and for enjoyment. (Mullis, Martin and
Sainsbury, 2016, s.12)
I denna studie kommer läsförmåga användas som begrepp när det handlar om reading
literacy. I den svenska PIRLS rapporten beskriver de att läsförmåga inkluderar avkodning
av text men också förmågan att reflektera över det lästa och att använda läsningen som ett
verktyg för att nå individuella och samhälleliga mål (PIRLS, 2017b).

3.3 Syntetiskt och analytiskt synsätt
Några begrepp som kan behöva definieras innan dessa synsätt förklaras är grafem, vilket är
skriftspråkets minsta betydelseskiljande enhet till exempel bokstäver eller siffror. Fonem
vilket är det talade språkets minsta betydelseskiljande enhet, det vill säga ett ljud som är
betydelseskiljande. Avkoda vilket innebär färdigheten att tolka tecken till ord.
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År 2010 införde den dåvarande regeringen i England en ny läroplan där läs delen var
reviderad. Denna läroplan, som fortfarande används, utgår ifrån att lärarna ska undervisa
läsning genom synthetic phonics programmes, alltså genom ett syntetiskt synsätt på
ljudningsmetoden. Innan man införde detta arbetade man utifrån The national literacy
strategy (NLS) model. NLS modellen innebar att eleverna använde fyra olika metoder för
att försöka förstå vad som stod i en text. Ljudning, igenkännanande av ord/ ordbilder, syntax
samt förståelse av innehållet, denna modell som var känd som searchlights metoden var inte
perfekt. Kampanjer som RRF (Reading Reform Foundation) argumenterade att denna
modell hade bristande fokus på ljudning och att för mycket lämnades åt läraren att bestämma
hur mycket fokus som skulle ligga på varje del (Ellis & Moss, 2014). Ellis och Moss (2014)
skriver att redan 2004 började RRF argumentera för att en revidering av läroplanen skulle
göras och så småning om fick de politisk backning av Nick Gibb som då var skolminister.
Dock dröjde det, som tidigare nämnts ända till 2010 innan regeringen införde en ny läroplan.

Synthetic phonics, som i denna studie benämns som syntetisk ljudningsmetod, var det som
regeringen år 2010 övergick till att använda i läsundervisningen. Oxfordowl
(https://www.oxfordowl.co.uk/home/reading-owl/expert-help/what-is-synthetic-phonics#)
nämner att det finns två viktiga saker som barn behöver lära sig när de lär sig att läsa, dels
ljuden som är representerade av bokstäver samt hur de ska blanda ljuden för att göra ord.
De definierar ljudningsmetoden enligt följande:
children are taught to read letters or groups of letters by saying the sound(s)
they represent – so, they are taught that the letter l sounds like llllll when we
say it. Children can then start to read words by blending (synthesising) the
sounds together to make a word.
(https://www.oxfordowl.co.uk/home/reading-owl/expert-help/what-issynthetic-phonics#)
För att tydliggöra deras definition handlar den syntetiska ljudningsmetoden om att dela upp
ord till deras minsta beståndsdelar av ljud som är fonem. Barnen lär sig att göra kopplingar
mellan bokstäver från en skriven text till ljuden från det talade språket. Syntetisk
ljudningsmetod lär också barn att identifiera alla fonemen i ett ord och para ihop dem med
en bokstav för att kunna stava rätt. (https://readingeggs.co.uk/articles/2012/06/22/syntheticphonics/)
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Det var alltså efter att regeringen gjort en granskning av läsinlärningen i England som de
rekommenderade att syntetisk ljudningsmetod skulle vara att föredra som metod för
läsinlärningen för de yngre. I respons till detta blev alla skolor tillsagda att starta upp ett
syntetisk ljudningsmetods program för att kunna lära ut ljudning med hög kvalité (Wyse &
Goswami, 2008). Bytet till denna metod har blivit ganska omdiskuterad och det finns många
artiklar att läsa om både argumentationer för och emot. Wyse och Goswami (2008) har i
sin artikel analyserat det bevis som regeringen hade som bakgrund för sin förändring till
syntetisk ljudningsmetod. De visar på att granskningen som regeringen gjorde inte hade
något empiriskt bevis för att stödja bytet till syntetisk ljudningsmetod. De visar även på att
det inte finns något bevis på att denna metod erbjuder nybörjare den bästa vägen för att bli
bra läsare. Wyse och Goswami (2008) analyserar dessutom det empiriska bevis som finns i
engelska ämnet och visar på att den datan stödjer andra metoder. Kanske är det de faktum
att bevisen inte är speciellt starka kring denna metod som gör att det blivit så omdiskuterat
kring varför regeringen bestämde sig för att gå över till just denna metod.

Förutom ett syntetiskt synsätt finns även ett analytiskt synsätt. Detta är något som ibland
används i Sverige, den svenska läroplanen samt de metoder som lärare kan välja i Sverige
kan vara byggd på antingen ett syntetiskt eller analytiskt synsätt. I den svenska läroplanen
syns båda dessa vilket brukar benämnas som ett blandat synsätt vilket är vad Sverige arbetar
med. I det analytiska synsättet, som ibland kallas för helordsmetoden, ligger starten för
läsande i helheten, till skillnad mot det syntetiska synsättet där starten för läsandet ligger i
de minsta beståndsdelarna. Detta innebär att arbetet sker utifrån hela texter, fraser och ord.
Varför förhållningssättet benämns som analytiskt är för att helheten ska analyseras för att
få fram delarna som binder samman helheten, dessa dela är bokstäverna och de tillhörande
ljuden till varje bokstav. Största vikten i det analytiska synsättet ligger vid att det som ska
läsas har en mening och ett innehåll (Kullberg, 2006). Den analytiska metodens styrka är
att eleverna redan från start får en lättare förståelse för läsningens kommunikativa funktion.
Detta då grunden till elevernas för förståelse ligger i de erfarenheter och kunskaper som
eleverna tar med sig till skolan, en för förståelse som behövs för att kunna göra en avläsning
av texten (Elbro, 2004).

Utifrån det syntetiska och det analytiska synsättet har olika metoder vuxit fram. Från det
syntetiska finns till exempel ljudningsmetoden och från det analytiska finns till exempel
LTG (läsning på talets grund). Båda dessa metoder finns kort beskrivna i avsnitt 3.5.1.
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I de svenska kunskapskraven för årskurs ett i den svenska läroplanen står det att eleven kan
läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi
och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt (Skolverket, 2017a). Detta kan man alltså
tänka sig har inslag av både syntetiskt och analytiskt synsätt. Syntetiskt i och med att de ska
kunna använda ljudningsstrategi och analytiskt genom att de ska kunna använda
helordsläsning. Det står däremot inget om vad de ska kunna först vilket gör att det blir
möjligt för lärare i Sverige att välja själv om de vill arbeta med en syntetisk metod som
ljudningsmetoden eller en analytisk metod som LTG. Eftersom att den svenska läroplanen
har inslag av både syntetiskt och analytiskt synsätt som tidigare nämnt använder de ett så
kallat blandat synsätt. Det vill säga lite av båda dessa synsätt.

3.4 Hemmets påverkan på elevers läsförmåga
Som nämndes tidigare beskrev PIRLS att en av de viktiga egenskaperna som goda läsare
har är ett hem med positiv inställning till läsning med föräldrar som ger eleverna
literacyaktiviteter (PIRLS, 2017). I ungefär fem decennier har forskare som är intresserad
av läsförmåga modifierat sin syn på barns utveckling av läsförmåga och under större delen
av 2000-talet var den mesta forskningen koncentrerad på skolmiljön (Saracho, 2017). Efter
det gick mycket av fokuset över till att forska kring läsförmågan i familjekontext. Saracho
(2017) benämner detta som family literacy, vilket alltså innebär att föräldrar och barn
använder eller arbetar med läsförmågan hemma i sina hem.

Hemmerechts, Agirdag & Kavadias (2016) har skrivit en artikel om just family literacy och
hur det påverkar deras barn. Artikeln handlar om family literacy i England. Datan som de
utgått ifrån i denna artikel är ifrån PIRLS 2006 och de har tittat mer noggrant på just dessa
aspekter. De håller med i det som nämns i PIRLS att ju mer literacy aktiviteter de får hemma
med föräldrarna ju bättre läsare blir de. Något annat som de kommit fram till är att ju högre
utbildning föräldrarna har desto större engagemang har de och bättre attityd mot läsning
kommer även det med högre utbildning. Hemmerechts, m.fl. (2016) visar alltså på att det
även handlar om socioekonomisk status när det kommer till vilket stöd i literacy aktiviteter
som eleverna får hemma. Även Nutbrown et al. (2016) säger att utvecklingen av läsförmåga
hos barn i femårsåldern är relaterad till föräldrarnas utbildningsnivå.
De har också tittat på stödet hemifrån genom åren i England för att se hur det har förändrats.
En av de största händelserna i familjens möjligheter att hjälpa elever med läsförmågan
inträffade i slutet på 1900-talet då man införde allmänna bibliotek vilket gjorde att
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allmänheten enkelt kan få tag i böcker för att läsa tillsammans med sina barn hemma.
Nutbrown et al. (2016) skriver även att det har skett förändringar i hur föräldrar läser
tillsammans med sina barn. Förr kunde hela familjen sitta tillsammans och läsa bibeln
medans idag kan det handla om att tillsammans söka på internet eller spela spel online. De
skriver också att på senare år har family literacyprogram blivit bättre anpassade till vilka
behov som finns idag och hur familjer på bästa sätt ska kunna bli insatta i läsning. Detta
skriver de bör bli mer inbäddat i undervisningen för att fler föräldrar ska kunna stödja sina
barn att utveckla sin läsförmåga.

3.5 Läroplanerna
Det finns både likheter och skillnader i läroplanerna i Sverige och England, här nedan
kommer jag beskriva de två läroplanerna med fokus på läsning och även nämna likheter och
olikheter. Kunskapskraven för årskurs 1 i de båda länderna beskrivs för att få en känsla av
hur läroplanerna förhåller sig till varandra.

3.5.1 Sveriges läroplan
Den svenska läroplanen är inte lika specifik som den engelska läroplanen när det gäller
exakt vad eleverna ska kunna. Det finns heller inte några tydliga direktiv för vilken metod
som lärarna ska använda i undervisningen utan bara vad eleverna ska kunna och vad de ska
få förutsättningar att utveckla och lära sig, vilken metod för hur de ska få dessa
förutsättningar är upp till lärarna själva. Man kan se flera olika metoder ute i skolor i
Sverige, bland annat ljudningsmetoden där eleverna lär sig läsa genom att först lära sig
ljuden till bokstäverna, helordsmetoden som skiljer sig från ljudmetoden genom att man
utgår från enheten ord istället för enheten bokstavsljud, helordsmetoden går ut på att
eleverna

lär

sig

ord

utantill

som

bilder

(http://www.lukimat.fi/lasning/informationstjanst/undervisning-ilasning/undervisningsmetoder-for-nyborjarlasare). Sedan finns också LTG (läsning på
talets grund) metoden som går ut på att eleverna tillsammans med sin lärare formulerar egna
texter och när eleverna lär sig läsa med LTG metoden är texten inte tillrättalagd som i en
läsebok utan texterna utgår från elevernas gemensamma upplevelser och konkreta
iakttagelser (Leimar, 1974). Samt ASL (att skriva sig till läsning) metoden som går ut på att
eleverna får använda datorn i början av sin läs- och skrivinlärning, eller som grundaren av
metoden kallar det, skriv- och läslärande då han anser att barn lättare lär sig skriva än läsa
(Trageton, 2005). I läroplanen står det till exempel att eleverna ska lära sig sambandet
mellan ljud och bokstav (skolverket, 2017a), men det står inte att det är det första de måste
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göra som genom ljudningsmetoden eller om de kan komma dit genom att börja arbeta med
att skriva som i ASL metoden.
Den svenska läroplanen har också ganska breda kunskapskrav, den nämner att efter årskurs
ett ska eleverna kunna läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda
ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt, de ska visa upp en
begynnande läsförståelse genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av
innehållen och de kan med stöd av bilder eller frågor uppmärksamma när det uppstår
problem med läsningen och provar då att korrigera sig själv. Eleverna ska också i samtal
om texter kunna föra enkla resonemang om texters tydliga innehåll och jämföra detta med
egna erfarenheter (Skolverket, 2017a). Det är rätt tydligt vad eleverna bör kunna efter
årskurs 1, men om man jämför med Englands är de svenska kunskapskraven mer breda och
tolkningsbara.
3.5.2 Englands läroplan (national curriculum)
I national curriculum som används i England är det mer bestämt vilken metod som lärarna
ska arbeta med redan från att eleverna är 5 år gamla. Politikerna i landet har bestämt att alla
ska arbeta med synthetic phonics programmes, vilket är syntetisk ljudningsmetod där
mycket fokus ligger på ljuden. Det finns ett antal bestämda böcker som är godkända som
lärarna kan välja att använda sig av, men alla arbetar med ljudningsmetoden. Vilket innebär
att lärarna inte har lika mycket fritt val när det kommer till metoden. Dessutom är det mycket
tydligare i den engelska läroplanen exakt vad eleverna ska kunna när de slutar varje årskurs.
Efter årskurs 1 till exempel säger läroplanen att de ska kunna använda sina
ljudningskunskaper för att avkoda ord, svara snabbt med rätt ljud till grafem detta till alla
40+ fonem, samt där det finns kunna de alternativa ljuden för grafemen, de ska kunna läsa
vanligt förekommande undantagsord och lägga märket till ovanlig korrespondens mellan
stavning och ljud (Department for Education, 2013).
Detta är bara några av de saker de ska kunna efter årskurs ett och jämför man med de
svenska kunskapskraven känns dessa mer exakta och nedbrutna medan de svenska är mer
breda.

3.6 Sjunkande resultat i läsning och tankar kring läroplanen
Här presenteras två tidigare studier kring liknande områden, den första studien handlar om
lärares tankar kring sjunkande resultat i läsning. Det vill säga motsatsen till det som denna
studie handlar om, vilket kan vara intressant att jämföra om det finns några liknande
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tankar. Medan den andra studien handlar om lärares tankar kring läroplanen, vilket även
finns med i denna studie och kan därför vara intressant att jämföra tankarna hos lärarna.
Båda studierna handlar om läsning i Sverige.

3.6.1 Lärares tankar kring sjunkande resultat i läsning
Sülau och Andersson (2014) har gjort en studie kring lärares tankar om elevernas
läsförmåga men då om de sjunkande resultaten i de internationella testerna som PIRLS och
nationella proven i årskurs tre. Alltså det motsatta mot vad denna studie kommer att handla
om, men ändå lite samma sak, nämligen lärares tankar och erfarenheter kring läsförmåga
och därför kan det vara intressant att titta på i förhållande till denna studie. I sin studie
intervjuade de fyra stycken lärare i svenska skolor genom att använda sig av en kvalitativ
metod där de gjorde semistrukturerade intervjuer med dessa fyra lärare. Det som Sülau och
Andersson (2014) funderade över var hur lärarna påverkas som individ i yrkesrollen när de
ser dessa negativa resultat, samt hur deras självkänsla påverkas i en miljö där missnöje och
negativa resultat presenteras. Det som Sülau och Andersson (2014) fick fram i sin studie
var att de lärare som hade varit yrkesverksamma ett tag har sett en förändring i elevers
läsförmåga och att elever inte längre är lika intresserade av att läsa böcker, vilket dessa
lärare tror kan bero på att samhället förändrats till ett multimodalt samhälle där elever väljer
andra texter än böcker.

Alla lärarna var överens om att eleverna nu har svårare med den djupare förståelsen av
böcker och texter, alltså att läsa bortom raderna. Detta innebär att de har svårt med frågor
som har svar som inte står direkt i boken men som går att lista ut. De fick även fram att
några av lärarna nämner att hemmet spelar stor roll och att föräldrar och barn inte samtalar
om böcker på samma sätt som förut. I sin analys får Sülau och Andersson (2014) fram att
lärarens kompetens och läsundervisningen spelar en väldigt stor roll i hur eleverna lär sig
och presterar. Om läsundervisningen är god finns det större möjlighet att kunna ge elever
de verktyg som behövs. Ingen av de fyra lärare som deltog i deras studie tyckte att de fick
sämre självkänsla av de negativa resultaten, utan snarare att de såg det som en utmaning att
utveckla och förbättra sin undervisning. I sin diskussion nämner de att en av anledningarna
till att elever nu kan ha svårare med den djupare förståelsen av böcker och texter är att
många av dagens elever har ett annat modersmål än svenska.
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3.6.2 Hur lärare tolkar läroplanen
Bengtson och Holdt (2013) undersökte istället hur lärare tolkar läroplanen, vilket är
liknande det som kommer upp lite i denna studie. De tittade dock endast på hur lärare tolkar
läroplanen och ingenting annat jämfört med denna studie där lärares tolkning av läroplanen
mer är en delfråga i studien. Deras mål med studien var att få en bredare bild av vilken plats
läroplanen har hos en yrkesverksam lärare i Sverige. Samt att de ville fånga tankarna kring
processen från tolkning till färdigt klassrumsmaterial i svenska ämnet. För att titta på detta
genomförde de intervjuer och observationer med två lärare som var verksamma i årskurs
två. Det som Bengtson och Holdt (2013) fick fram i sin studie var att båda lärarna som de
observerat och intervjuat tycker att läroplanen har blivit mer tydlig och lättare att arbeta
kring med åren. Men att oavsett hur man planerar sin undervisning, om man utgår ifrån
läroplanen eller planerar en aktivitet först och sedan ser vad man fick med av läroplanen,
lämnas stort tolkningsutrymme för läraren. I Bengtson och Holdts (2013) studie framkom
det även att en av lärarna arbetade väldigt självständigt och hade en flexibel inställning till
planering kring läroplanen. Medans den andra läraren hade en gemensam planering i
arbetslaget, årskurs 1–3, vilket visar på hur olika man kan använda sig av läroplanen. Den
lärare som hade en gemensam planering med arbetslaget påpekar också att det kan medföra
att läraren får lite utrymme för att prova sig fram och vara kreativ i klassrummet. Något som
de två lärarna i Bengtson och Holdts (2013) studie var överens om var att de kände att de
fått för lite träning att tolka läroplanen på lärarutbildningen, de hade fått lära sig av kollegor
istället och kände att det då kan var lätt att ramla in i sina kollegors gamla hjulspår.
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4. Teoretiska utgångspunkter
Det sociokulturella perspektivet används vid analysen i denna studie samt som
utgångspunkt vid tolkning av data. Detta perspektiv på lärande genomsyrar min syn på
lärande vid läsinlärning. De allra flesta klassrummen influeras av ett sociokulturellt
perspektiv på ett eller annat sätt. Sociokulturellt perspektiv utgår ifrån Vygotskijs syn på
kunskap, han menar att människan lär i samspel med andra människor och att vi lär oss i
samspel med omgivningen genom att till exempel. läraren ger eleven de redskap som gynnar
eleven vid läsinlärningen

(Vygotskij, 2001). Han menade också att genom

kommunikationen med andra människor kan vi uttrycka oss och organisera vår omvärld och
genom språket och kommunikationen formas vi som tänkande varelser som ständigt
utvecklas. Vygotskij menar att det är genom kommunikationen med andra människor som
vi kan uttrycka oss och skapa kunskap (Vygotskij, 2001). Han tar även upp den proximala
utvecklingszonen som innebär att elever klarar saker själva om någon med större erfarenhet
hjälper till. Denna person kan dels vara läraren som Vygotskij (2001) menar har en roll vid
läsinlärningen eller en klasskamrat. All utveckling sker i relationer och det finns två
utvecklingsarenor menar Vygotskij, relationen mellan läraren och eleven kan ses som den
vertikala relationen och är ojämlik medan relationen mellan klasskamrater och eleven är
den horisontella relationen och är jämlik (Vygotskij, 2001).
”Vygotskij definierade denna utvecklingszon som avståndet mellan vad en
individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan, och vad man kan
prestera under en vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater
å den andra” (Säljö, 2014. S.120)

Det sociokulturella perspektivet är något som influerar även läroplanen både i England och
i Sverige där det finns avsnitt som handlar om kommunikation med andra människor bland
annat. Det finns ingen tydlig koppling i just läsavsnitten i de båda läroplanerna, men i de
allmänna riktlinjerna finns det med och det ska influera alla ämnen och därav också läsning.
Därför blir det en naturlig influens i ett klassrum som följer läroplanen. Till exempel säger
den svenska läroplanen att språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade och
att eleverna genom rika möjligheter att bland annat samtala ska få utveckla sina möjligheter
att kommunicera och få tilltro till sin språkliga förmåga (skolverket, 2017a). Detta kan man
tänka sig är svårt utan att samspela med andra då det innebär samtal med andra. Även i den
engelska läroplanen står det att elever ska ges möjlighet att träna på att kommunicera med
varandra både genom läsning och skrivning samt att de ska få kunskaper genom
diskussioner. Detta insinuerar på att de behöver arbeta med varandra (Department of
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education, 2013). Sociokulturellt perspektiv är alltså något som kan synas i både intervjuer,
resultat och diskussion i denna studie. Valet att fokusera på sociokulturella perspektivet
gjordes eftersom det är relevant i förhållande till frågeställningarna som delvis handlar om
läraren och elevens relationer till varandra och till läsning. Vygotskijs ideologi säger att
eleven inte ska vänta på att kunskap ska växa i huvudet utan att eleven ska söka sig till
läraren eller en klasskompis som kan och då kan hjälpa, vilket hör till den proximala
utvecklingszonen som nämndes tidigare.
Detta används i arbetet genom att det hjälper till att förstå hur lärarna arbetar i klassrummet
då de alla fyra berättar att de arbetar i grupper eller i par. Det hjälper till att förstå varför
lärarna arbetar på det sättet samt att det hjälper till att förstå vilket tänk lärarna har då de
alla fyra var noga med att berätta att det är viktigt att eleverna får hjälpa varandra genom att
arbeta ihop. Det används genom att det finns med i mitt tänk när jag analyserar resultaten i
studien och på så sätt influerar hela studien.
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5. Metod
I detta avsnitt beskrivs metoden som användes i denna studie samt hur urvalet gick till och
etiska överväganden redogörs för.
5.1 Kvalitativ metod
Som tidigare nämnt är syftet med studien att få bättre insikt i lågstadielärares förståelse och
erfarenheter kring läsundervisningen och resultaten i PIRLS på skolor i två olika länder som
därmed styrs av två olika läroplaner. För att få fram denna information valdes en kvalitativ
metod för att samla in den data som behövdes för att besvara frågeställningarna. Syftet med
denna kvalitativa metod är inte att generellt beskriva hur verkligheten ser ut, utan att ta reda
på några lärares tankar kring läsundervisningen och de förbättrade resultaten som setts
ibland annat PIRLS (jmf. Stukát 2011). Detta ger dock inte en generell bild av vad lärare
tycker kring detta, utan det innebär att utifrån studiens resultat kan olika föreställningar som
lärare kan ha kring läsundervisningen belysas. Det är värt att tänka på att resultaten för
denna studie är resultat för just detta år. Skulle man göra samma studie om 10 år eller för
10 år sedan kanske resultatet skulle se helt annorlunda ut. Studien handlar om att förstå och
tolka insamlat data med förståelse för den produkt som kommer från den kontext och
relation som informanterna befinner sig i (jmf. Stukát, 2011).

5.2 Semistrukturerad intervju
För att samla in data och material som användes för att svara på frågeställningarna i denna
studie genomfördes intervjuer med fyra stycken lärare som alla undervisar i åldrarna 6–10
år och dessa intervjuer genomfördes som semistrukturerade intervjuer.
Semistrukturerade intervjuer innebär att man tar utgångspunkt i färdiga frågor som var
intressanta för att få hjälp med att få svar på hur några lärare upplever läsundervisningen
för 6-10-åriga elever, samt vad dessa lärare ser som påverkande faktorer i läsundervisningen
som gjort att respektive land fått förbättrade resultat i PIRLS. Intervjufrågorna kan ses i
bilaga 1 (jmf. Denscombe, 2009). Valet av semistrukturerade intervjuer gjordes eftersom
att det gav tillåtelse att vara flexibel i både ordningsföljd av frågorna samt att det gav
möjlighet och utrymme att ställa följdfrågor om informanterna gav svar där det kändes som
att följdfrågor kunde ge ännu mer information. Till skillnad mot till exempel en strukturerad
intervju där frågorna är i princip fasta och det inte finns något utrymme för följdfrågor eller
att lägga om ordningen på frågorna (Stukát, 2011).
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5.3 Urval
För att få svar på frågeställningarna gjordes intervjuerna med lärare som undervisar 6-10åringar. Vid urvalet av informanter togs hänsyn till vilken ålder som de undervisar samt hur
länge de varit verksam i yrket, detta då jag gärna ville ha lärare som i alla fall arbetat 4–5
år så de har lite erfarenhet i skolan och inte precis kommit in som lärare. Alla informanter
kom ifrån kommunala skolor där några kommer ifrån svenska skolor och några ifrån
engelska skolor. Storleken på skolorna kan skilja sig åt samt vilket område de befinner sig
i. Eftersom att jag valde mina informanter med hänsyn till faktorerna ovan och att de
förmodas ge betydelse för deras svar kan man kalla detta urval för ett strategiskt urval (jmf.
Stukát, 2011). Urvalet gjordes även delvis efter vilka kontakter som fanns, speciellt när det
kommer till de två lärarna i England då det var svårare att få kontakt med lärare där, detta
kallas för ett bekvämlighetsurval vilket kan vara ett passande val eftersom att tiden för
examensarbetet är begränsat (jmf. Trost, 2005).

5.4 Genomförande
Det första som gjordes var att ta kontakt med informanter genom mailkontakt. Detta var
relativt enkelt i Sverige och två informanter från svenska skolor var snabbt kontaktade. Att
få kontakt med två lärare i England på detta sätt var desto svårare, detta på grund av att den
enda kontaktinformation som finns till skolorna där är en mailadress till receptionen. Mail
skickades till 20–30 skolor men endast två stycken svarade och då med negativa svar. Så
för att få tag på informanter i engelska skolor använde jag mig av de kontakter som jag hade,
dvs, personer som jag känner som t.ex. har barn på en grundskola och kan kontakta läraren.
Detta gav ett bättre resultat och till slut fick jag kontakt med 2 lärare som passade in i urvalet.

När fyra stycken informanter var kontaktade skickades ett nytt mejl till dem där de fick reda
på syftet med studien samt att det bestämdes tid och plats för intervjuerna med varje enskild
lärare. Då Denscombe (2009) menar att informanterna bör få en inblick i ämnet genom att
de får veta syftet i förtid skickade jag information om det. Efter att tid och plats bestämts så
genomfördes de semistrukturerade intervjuerna med en informant i taget.

I början av varje intervju så upprepades studiens syfte åter igen samt att jag redogjorde för
de etiska principer som tagits fram av vetenskapsrådet (2002) för forskning inom
humanistisk och samhällsvetenskaplig genre. Intervjuerna dokumenterades genom
röstinspelning med hjälp av en intervju-app på telefon.
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5.5 Analysmetod
För att bearbeta och analysera den data som kommit fram ur intervjuerna transkriberas varje
intervju efteråt, dock transkriberas endast de delar som anses relevanta för studien och som
ger möjlighet att besvara frågeställningarna. Det vill säga, om informanten kommit av spåret
och börjat prata om till exempel något annat ämne är detta irrelevant för studien och
ingenting som analyseras. Transkriberingen gjordes för att ge en bättre översikt över den
insamlade datan och för att på ett lättare sätt kunna sammanställa det som är viktigt. Efter
att intervjuerna blivit transkriberade gick jag igenom alla intervjuer och tittade på vilka
ämnen som läraren pratat om och hur det såg ut i förhållande till de andra intervjuerna.
Sedan gjordes fem stycken kategorier som ansågs vara relevanta för studien där alla lärares
tankar om just denna kategorin samlades. Detta för att det lätt ska gå att se vad de olika
lärarna tycker och tänker om de olika kategorierna. De kategorier som utkristalliserades var
elevernas läsförmåga, läsundervisningen i klassrummet, tankar kring PIRLS, begränsningar
i undervisningen samt användning av läroplanen.

5.6 Forskningsetiska överväganden
I denna studie behandlas alla informanter utifrån vetenskapsrådets (2002) etiska principer
för forskning som råder inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig genre. Dessa principer
består av fyra huvudkrav, informationskravet som innebar att jag såg till att informera
informanterna om syftet med undersökningen. De får ta del av syftet både då
informationsbreven skickas ut samt i början av intervjun, konfidentialitetskravet som
innebär att alla personliga uppgifter behandlas med största möjliga konfidalitet, vilket är
anledningen till att lärarna ej benämns med namn eller att skolans namn ej benämns i
studien. Samtyckeskravet som innebär att informanten har rätt att bestämma över sin
medverkan och om denne skulle vilja avbryta under pågående intervju ska detta ske utan
negativ inverkan, detta fick informanterna information om både innan och i början av
intervjuerna, samt nyttjandekravet som tillgodoser att uppgifterna som jag samlar in i
samband med denna studie endast kommer att användas i aktuellt forskningsändamål vilket
informanterna fick veta både innan intervjuerna samt att det berättades åter igen att
inspelningen blir raderad direkt efter att den är transkriberad.

5.7 Presentation av informanter
Under detta avsnitt presenteras de lärare som varit med i studien. För att lärarna ska vara
anonyma presenteras de som lärare LS eller LE, vilket betyder lärare Sverige eller lärare
England.
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Lärare LS1 arbetari årskurs 1, alltså med 7 åringar på en skola med årskurs F-6 där det finns
flera klasser av varje årskurs, det är en ganska stor skola med ca 370 elever. Hon har varit i
läraryrket i 22 år och haft olika årskurser och arbetat på flera olika skolor.

Lärare LS2 arbetar i årskurs 2, alltså med 8 åringar, på samma skola som lärare A men på
en annan avdelning. Hon har varit i läraryrket i 46 år och har också haft olika årskurser samt
arbetat på flera olika skolor. Skolan som dessa lärare arbetar på ligger i en mindre ort utanför
en större stad i Västernorrland.

Lärare LE1 arbetar i årskurs 1 på en engelsk skola, alltså med 5–6 åringar eftersom att de
börjar skolan tidigare i England. Hon har arbetat som lärare i 4 år och alltid på samma skola.
Skolan som hon arbetar på är en medelstor skola som ligger i en ort utanför Birmingham,
West Midlands.

Lärare LE2 arbetar i årskurs 4 på en engelsk skola, alltså med 8–9 åringar, hon har varit
lärare i 18 år och alltid arbetat med de yngre åldrarna. Hon har arbetat på tre stycken olika
skolor under sina år som lärare. Skolan som hon är på just nu är en mindre skola inom
samma local authority, samma område som skolan som lärare LE1 arbetar på.
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6. Resultat och analys
I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna, och forskningsfrågorna hur upplever
några lärare läsundervisningen för 6-10-åriga elever och vad ser dessa lärare som
påverkande faktorer i läsundervisningen som gjort att respektive land fått förbättrade
resultat i PIRLS besvaras utifrån den analyserade datan. Detta är sedan till grund för
diskussionen i det kommande diskussionsavsnittet. I följande delar presenteras lärarnas
tankar under fem olika kategorier.

6.1 Elevernas läsförmåga
Tankarna kring elevers läsförmåga var lite blandade, men tre av lärarna hade ganska
överensstämmande tankar om läsförmågan förbättrats eller försämrats. Lärare LS2, LE1 och
LE2 tycker att läsförmågan hos elever har blivit sämre jämfört med då de började undervisa.
En gemensam faktor som de alla tre nämner är att barn nu är mer intresserade av teknologi
och vad de kan se på TV, vilket leder till att de inte läser lika mycket hemma längre. En av
lärarna nämnde även att barn inte pratar lika mycket med varandra längre, de interagerar
inte med varandra på samma sätt som förr, utan nu sker allt genom en skärm.
” I feel that since working and since doing year one for four years reading
hasn’t changed in a positive way. It’s gotten a lot worse, children are not
willing to read they’re more technology based now, they’re more focused on
what can they see on the TV.” (Lärare Le1)

Lärare LS1 däremot tycker att elever blivit bättre på att läsa, och hon nämner att de allra
flesta nu kan läsa redan när de kommer till årskurs 1, vilket inte var fallet förr. Då fick
läraren börja från början, men nu kan hon sikta lite högre redan i årskurs 1.

Analys
Utifrån intervjuerna framkom det att majoriteten av de lärare som intervjuades tycker att
elevers läsförmåga har blivit försämrad. Däremot tyckte en lärare att elever blivit bättre på
att läsa sedan hon började som lärare. Den läraren tänker att elever nu oftast kan läsa redan
innan de kommer till årskurs 1, vilket motsäger vad de andra lärarna säger. Den främsta
orsaken som lärarna som tycker att elevers läsförmåga blivit sämre tar upp som de tror
påverkat läsförmågan är att elever inte längre är intresserad av att läsa utan är mer
intresserad av teknologi, datorer, telefoner och så vidare. En av lärarna nämnde att hon
20

tycker att elever inte längre interagerar med varandra lika mycket längre, vilket enligt henne
är en anledning till att elevers läsförmåga är sämre. Detta går att koppla ihop med Vygotskij
(2001) uppfattning om inlärning, enligt honom är det genom kommunikation med andra
människor som vi kan uttrycka oss och skapa kunskap. Dessa tankar som visats utifrån
intervjuerna liknar det som Sülau och Andersson (2014) fick fram i sin studie. Lärarna som
de intervjuade som hade varit yrkesverksamma ett tag hade sett en förändring i elevers
läsförmåga och att elever inte längre är lika intresserade av att läsa böcker. Detta tror lärarna
i deras studie kan bero på att samhället förändrats och elever väljer andra texter än böcker.

6.2 Läsundervisningen i klassrummet
Under denna rubrik presenterar jag varje lärare var för sig för att beskriva hur just de arbetar
med läsundervisning i sitt klassrum.

Lärare LS1
Lärare LS1 beskriver att i början av sin karriär handlade läsningen mest om att eleverna
skulle ha tyst läsning och ta upp sin bok och läsa tyst för sig själva. Nu arbetar lärare LS1
med läsning på många olika sätt. De har högläsning, boksamtal, egen tyst läsning,
parläsning, läser faktatexter, vilket innebär att de läser i nästan allt de gör. Hon menar att
det är olika lärande i olika läsningar. Hon känner en utveckling i sin läsundervisning, den
är mer omfattande idag än var den tidigare. Nu kontrolleras läsningen också genom att
eleverna får skriva läsloggar till exempel. Hon anser att i alla fall hon själv arbetar mer
medvetet och med mer insikt i elevernas läsning för att kunna gå in och hjälpa eleverna med
deras läsning.

Just nu arbetar lärare LS1 med metoden ”att skriva sig till läsning” (ASL), detta blandar hon
lite med genrepedagogik, där de bland annat tittar på olika texttyper och textstrukturer redan
från årskurs 1. De arbetar med läs- och skrivkompisar och att eleverna har en interaktion
med sin kompis, att det blir ett lärande igenom det. Sedan utvecklas det eftersom att texterna
blir djupare, mer innehållsrika och att man kan arbeta med dem. Parallellt med det arbetar
hon också med att titta på hur olika texter är uppbyggda, faktatext, berättande text och så
vidare. Där kommer läsningen, de flesta eleverna läser till jul och de som inte gör det tippar
över strax efter jul. Hon tycker att det är fantastiskt!
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Lärare LS2
Lärare LS2 berättar att hon alltid arbetat på små skolor tidigare och därmed kunnat arbeta
väldigt självständigt. Men då hon kom till skolan hon arbetar på nu var det bestämt att alla
skulle arbeta med ASL. Hon säger dock att det inte är lätt att lära en gammal hund sitta för
hon har arbetat med sitt i 40 år nu. Därför arbetar hon inte rent med ASL utan gör som hon
alltid har gjort, plockar godbitarna ur olika metoder och sätter ihop det till något som för
henne fungerar bra och alltid har gjort det. Alltså säger lärare LS2 att hon arbetar med en
blandning av allt och tycker att hon får bra resultat.

Lärare LE1
Lärare LE1 berättar att hon tycker att barn nu är mycket mer teknologiskt intresserade och
mer fokuserad på vad de kan se på tv. Därför arbetar hon mycket med att få med böcker i
det samhället som finns idag. Till exempel om eleverna har sett något på tv arbetar dom
med boken som programmet faktiskt är baserat på, visste eleverna om att det var en bok
först och så vidare. Hon berättar också att i klassen arbetar de mycket med att läsa högt för
eleverna för att få dem att förstå hur man läser en bok, hur får man tag på böcker och hur
förstår man vad som precis blivit läst, detta gör de i september då eleverna precis kommit
till årskurs 1. Sedan går de vidare med att arbeta med ”guided reading sessions”, där en
mindre grupp elever läser med läraren eller med den assisterande läraren. Och samtidigt
arbetar de andra grupperna med läsförståelse uppgifter eller ljudningsuppgifter. Detta
arbetar de med i minst en termin för att eleverna ska träna på att faktiskt förstå vad det är
som de har läst och hur man kan gå tillbaka och titta på vad man har läst. Dessutom har de
något som kallas för bokklubb där eleverna läser en text och på varje sida är det ett litet quiz
på vad de har läst. Och varje termin görs även läs tester så att läraren vet ungefär vart de
ligger och hur de ska arbeta vidare.

Lärare LE2
Först berättar lärare LE2 lite allmänt om hur de arbetar med läsning på den skola hon arbetar
på. Hon berättar att i KS1, alltså de yngsta åldrarna arbetas det mest med ljudning och de
mekaniska delarna av läsning, att ljuda ut orden, att göra förutsägelser om vilket ord kan det
här vara, vad passar in här. Medans i de högre klasserna, till exempel årskurs 4 som hon
arbetar i nu, kan alla läsa och därför fokuserar de mer på elevernas enskilda respons på en
text. De tittar på delar som eleverna har svårt att förstå, ord som är svår att förstå eller fraser
som är svåra att förstå. Sedan ställer lärarna frågor om dessa delar, till exempel vad betyder
texten? Detta görs i smågrupper tillsammans med en lärare. De gör det även ibland
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individuellt och i helklass och detta har inneburit att eleverna har blivit mer självsäkra i att
fråga frågor, vad betyder det här, skulle det kunna vara så här osv. Medans för några år
sedan känner hon att eleverna trodde att de var tvungna att kunna alla svaren och inte vågade
fråga frågor, men att de nu vågar säga om de inte förstår. Hon säger att det är rätt
ögonöppnande för saker som hon tagit för givet att de redan kan, kanske de inte alls förstår.

Analys
Lärarna har lite olika metoder som de arbetar med, två arbetar med ASL tillsammans med
något annat vilket kan ses som ett blandat synsätt, det vill säga en blandning mellan
syntetiskt och analytiskt synsätt, detta är de två svenska lärarna. Medan två arbetar med
syntetisk ljudningsmetod eftersom att det är obligatoriskt att använda den i England som
tidigare nämnt. Det blir dock väldigt tydligt utifrån intervjuerna att alla klassrummen oavsett
land och oavsett metod har influenser av det sociokulturella perspektivet. Ibland arbetar
eleverna individuellt med läraren eller i mindre grupper men också i helgrupp. Och att lära
tillsammans med någon, antingen en lärare eller en klasskamrat gör att eleverna utvecklas
(jmf. Vygotskij, 2014). Enligt det sociokulturella perspektivet lär människor med hjälp av
till exempel en klasskompis eller en lärare, någon som har mer erfarenhet. Detta kommer
fram då eleverna får en till en respons med läraren eller då de får arbeta i smågrupper med
sina kamrater. En av lärarna berättar att hon arbetar mycket med att få eleverna att bli
intresserad av att läsa. Sülau och Andersson (2014) fick i sin studie fram att lärarna i deras
studie sett att intresset för att läsa böcker inte längre är lika stort, vilket de trodde berodde
på att samhället förändrats till ett multimodalt samhälle, det vill säga ett mer teknologiskt
samhälle. Detta verkar även lärarna i denna studie lagt märket till, och därför försöker en av
lärarna att få eleverna att bli intresserade av att läsa till exempel genom att försöka koppla
samman filmer och böcker.

6.3 Tankar kring PIRLS
Utifrån intervjuerna framkom det att medvetenheten om PIRLS-resultaten var blandade.
Lärare LS1 och LS2 hade ganska liknande svar kring om de hört det och hur de hörde det
samt om det tagits upp i skolan de arbetar på eller inte. Båda dessa lärare hade hört att
Sverige har fått förbättrade resultat och detta har de fått reda på genom media. Lärare LS1
hade sedan även diskuterat det lite i kollegiet eftersom de hade sett det på media, medan
lärare LS2 berättade att de inte hade fört någon diskussion kring det. Hon trodde att det
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berodde på att man inte ställer speciellt mycket vikt vid PIRLS utan på andra saker, vad
nämner hon dock inte.

Även om lärare LS2 tyckte att man inte ställer mycket vikt vid PIRLS tyckte både hon och
lärare LS1 att det skulle vara bra om skolan tog upp det när dessa tester har varit.

”Ja det tycker jag! Det tycker jag att man ska diskutera, för jag tycker att det
här med kunskaper det har liksom kommit i andrahand, det är den här sociala
biten som har tagit över kan man säga. Sen menar inte jag att den ska man
liksom, bort med den utan det måste ju va jämnvikt." (Lärare Ls2)

Varken lärare LE1 eller LE2 visste om att England hade fått förbättrade resultat i PIRLS
däremot hade de båda tankar om varför de tror att resultaten blivit förbättrade.
Lärare LE1 berättar att det nu är stort fokus på läsning generellt speciellt i de tidigare
årskurserna som årskurs 1 och 2. Hon berättar att det är ett stort fokus på ljudning och att
som lärare ser hon snabbt att om elever inte kan ljuda har de svårt att förstå det som hon
försöker att lära dem, både i läsning men också i matte och andra ämnen.
”They need to have a good understanding of what words come together,
what sounds comes together, and how to break and strategize reading. So I
feel like it’s been a huge improvment in phonics over the years, it’s a big
thing now you need to secure the phonics before you can move anything
else along.” (Lärare Le1)
Även lärare LE2 hade tankar om varför resultaten blivit förbättrade, hon berättar att hon
bara kan prata för sin skola, men att hon tror att det nu finns en bättre förståelse för hur
läsning ska läras ut och att man förr försökte täcka för stora områden på en gång.
”And we’ve realized that you’ve got to focus on one thing at a time, like you
do in maths, you just focus on one thing at the time so we specifically teach
how to predict and how to find evidence in texts and to link ideas” (Lärare
Le2)

Hon berättar också att de lagt mycket fokus på att få eleverna att uppskatta läsning och
böcker, vilket hon nämner är ett mål i läroplanen.
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Även lärare LS1 och LS2 har tankar om varför Sverige har fått förbättrade resultat inom
PIRLS, båda två nämnde att läslyftet kan ha något att göra med det. Lärare LS1 var även
inne på lite samma spår som lärare LE2, att lärare ändrat sin syn på lärande.

”Alltså mattelyftet och läslyftet har ju kommit, så jag måste ju, jag vill ju
gärna tro att vi lärare har ändrat vår undervisning eller ja, syn på lärande.
Att det har liksom bidragit till att vi får duktiga elever, det vill jag ju tro.”
(Lärare Ls1)

Lärare LS2 nämner att läslyftet nog har en del i det, men att det är nog är flera saker
kombinerade som har gjort att resultaten blivit bättre. Hon berättar att hon själv inte gått
läslyftet utan kör mest på beprövad erfarenhet men att hon också läser mycket forskning,
vilket har fungerat bra.

Ingen av lärarna som visste om att resultaten blivit förbättrade tycker att deras egen
undervisning påverkats av resultaten utan de arbetar på som de alltid gjort med det som
fungerar för dem.

Analys
Utifrån intervjuerna är det tydligt att ingen av lärarna som arbetar i engelska skolor är insatt
i att landet fått förbättrade resultat i PIRLS, medan båda lärarna som arbetar i svenska skolor
hade hört att landet fått förbättrade resultat. De hade fått reda på detta genom media och
båda två tyckte gärna att det är något som skolan skulle kunna ta upp efter att resultaten för
tester som PIRLS kommit ut.
Även om två av lärarna inte visste om att resultaten blivit förbättrade hade de båda tankar
om varför de har blivit det. En av lärarna har märkt av att det är ett stort fokus på just
läsinlärningen nu och speciellt då ljudningsdelen, vilket kan tänkas vara ett resultat av att
regeringen bestämde att ljudningsmetoden skulle vara den föredragna metoden för
läsinlärningen för de yngre (Wyse & Goswami, 2008). Den andra läraren nämner att hon
tror att det kan bero på att lärare nu är mer kunnig i hur man bör lära ut läsning, att lärare
nu är bättre på att faktiskt undervisa i läsning och stötta eleverna på rätt sätt. Detta är något
som även lärare LS1 var inne litegrann på. Tittar man på det sociokulturella perspektivet
utgår det ifrån Vygotskij och den proximala utvecklingszonen som handlar just om att elever
klarar saker bättre själv om de har bra stöd av någon med större erfarenhet, till exempel
läraren (Vygotskij, 2001).
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Under denna kategori besvaras frågeställningen, ”vad ser dessa lärare som påverkande
faktorer i läsundervisningen som gjort att respektive land fått förbättrade resultat i PIRLS?”
tydligt. Och de svenska lärarna tror att det beror dels på läslyftet som gjorts men även andra
orsaker som att lärare blivit bättre på att faktiskt undervisa läsning på ett annat sätt än
tidigare. De engelska lärarna tror att landets förbättrade resultat beror på att lärare nu är mer
kunnig i hur man bör lära ut läsning samt att det nu är väldigt stort fokus på läsning och då
speciellt ljudning i de tidiga åldrarna.

6.4 Begränsningar i undervisningen
På frågan om lärarna känner att något begränsar deras undervisning var det lite blandade
svar. Lärare LS1 tyckte inte att det fanns något som begränsade henne, utan om hon vill
testa på något nytt är det bara köra på. Det enda som hon sa som var negativt var att
nackdelen med att lärare i samma arbetslag arbetar på olika sätt är att man kanske inte har
någon att diskutera med, men att de ända kan dela med sig och få förslag av varandra även
om de inte arbetar med samma metod.

Lärare LS2 hade några saker som hon tycker begränsar henne i sin undervisning. Dels var
det att när hon kom till skolan som hon nu arbetar på var de tvungna att använda sig av ASL.
Dessutom nämner lärare LS2 att det även finns ekonomiska och specialpedagogiska
begränsningar. Hon berättar att de inte kan köpa in material som de behöver och att hon till
och med själv köpt material för egna pengar. Dessutom är det brist på speciallärare, den
stora skolan som hon arbetar på har en speciallärare som enligt lärare LS2 endast arbetar
med pappersarbete. Hon berättar att hon själv brukar sitta med elever före och efter skolan
och på fritidstid för att ge elever det som de behöver. Hon nämner också att det är svårt att
få eleverna intresserad av läsning nu för tiden då de är mer intresserade av telefoner och
datorspel, istället för att läsa när de kommer hem ifrån skolan.

Lärare LE1 och LE2 kände att det finns begränsningar i elevernas kunskaper. Lärare LE1
säger att om eleverna kommer till årskurs 1 med dåliga ljudningskunskaper måste hon som
lärare gå tillbaka till grunderna. Hon drar detta till att de inte längre är intresserad av att läsa
hemma utan hellre ser på TV eller liknande och därför inte har lika mycket kunskaper när
de kommer till skolan. Hon berättar också att de måste arbeta med ljudningsmetoden men
det är inget som hon ser som en begränsning, däremot tycker hon att det är mycket press på
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en 5-6 åring att de ska kunna så mycket som de ska och att det är ganska hög press på så
unga barn.
”You can only do as much as you can and I think it’s just a lot of pressure for
a 5 or 6 year old to have. I think that’s the problem with our government they
think oh play needs to stop and they need to learn.
When you think in reception they’re 4, 5 some of them has just come in as 4
year olds so not long being 3 and then their expected to write their names
and write a story and write captions, and i think that is very hard.” (Lärare
Le1)
Lärare LE2 nämnde att det enda som frustrerar henne är precis som LE1 nämner att eleverna
inte läser hemma längre och att hon ser en stor skillnad mellan elever som läser hemma och
de elever som inte gör det.
There’s a clear difference between the children that read at home and the
children that don’t, it’s just massive and it’s not just only in their reading it’s
in their writing aswell. Children that read a lot got a wide vocabulary, they
can pick inferences up, they understand things better, they got better general
knowledge and the children that isn’t reading very much at home they lack
that. (Lärare Le2)

Analys
Utifrån intervjuerna som gjordes under denna studie kom det fram lite olika tankar kring
vad som lärarna tyckte begränsade deras undervisning. Det som främst kom fram som
begränsningar var elevernas kunskaper samt att en av lärarna känner sig begränsad i vilka
resurser som finns på skolan. Den lärare som saknade resurser kände att det saknade stöd
för elever som behöver extra hjälp vilket gjorde att hon själv fick lov att offra extra tid före
och efter skoltid för att sitta med dessa elever. De lärare som kände en begränsning i
elevernas kunskaper menade på att eleverna kommer till årskurs 1 med för dåliga kunskaper,
vilket åter igen går att koppla till det faktum att eleverna inte läser lika mycket hemma
längre eller inte får lika mycket stöd från hemmet. Om eleverna har stöd från hemmet, gör
många aktiviteter kopplade till literacy med sina föräldrar och att föräldrarna har god attityd
till läsning blir deras läsförmåga påverkad på ett positivt sätt (PIRLS, 2017). Därför känns
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det väldigt viktigt att arbeta med eleverna för att få deras syn på läsning att bli positiv och
att de tycker det är roligt att läsa.
Både denna kategori samt de två tidigare svarar på frågeställningen ”Hur upplever några
lärare läsundervisningen för 6–10-åriga elever?”. Jag tycker att det är tydligt att lärarna
tycker att det är mer jobb att undervisa läsning nu och att det mest beror på att elever inte
längre är lika intresserade av att läsa samt att de inte längre läser speciellt mycket hemma
och kanske inte har lika mycket stöd hemifrån.

6.5 Användning av läroplanen
Lärare LS1 berättar att då hon gör sina långsiktiga planeringar använder hon hela tiden
läroplanen för att kolla att syftet finns med. Och när hon har en tanke på hur lektionen ska
se ut kollar hon alltid hur läroplanen ser ut, vad säger den om det och får in syftet och metod
som centralt innehåll. Hon använder alltså läroplanen i alla lektionsplaneringar och har den
i ryggen.

Lärare LS2 använder inte läroplanen lika flitigt, hon berättar att hon tittar i den då hon ska
ha föräldramöte, någon gång då hon ska kolla upp någonting och när hon gör LPP sitter hon
med läroplanen och kollar. Syftesdelen tittar hon i ibland eftersom att hon försöker att
berätta för eleverna vad syftet är med lektionerna, men det händer inte varje lektion för vissa
lektioner tycker hon att syftet är uppenbart. Förmågorna har hon satt upp på väggen i
klassrummet.
Lärare LS2 tycker att det är alldeles för mycket i läroplanen och alldeles för konstigt språk.

Lärare LE1 berättar att om de till exempel arbetar med att läsa en bok med delade avslut
tittar de på det ljudningsmålet i läroplanen. Beroende på vilket område de arbetar med, tittar
de på målet i läroplanen och ser vad ska eleverna kunna kring detta område. Varje år går de
igenom alla målen och läraren ser till att få tillräckligt med bevis för alla elever att de har
nått upp till målen.

Lärare LS2 berättar att de arbetar i perioder om tre veckor, de arbetar med en text och första
veckan fokuserar de på läsobjektivet, andra veckan tittar de på karaktärerna i boken och hur
man kan beskriva dem och varför de gör de val som de gör. Det måste inte vara just detta
som de tittar på utan lärare LS2 baserar sina objektiv beroende på texten, ibland kanske det
börjar med förutsägelser eller vokabulär. Hon nämner dock att målen i läroplanen är väldigt
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röriga och att de på skolan som hon arbetar på har brutit ner dem till mindre steg, speciellt
för ny personal då det kan vara svårt att veta vad det är som ska göras.
”But they’re very wolly the objectives, national curriculum objectives saying
things like, fostering a love of reading, i think that every school actually
have to work out what that means and what they are gonna do about it, cuz
that’s not really an objective i don’t think. So i don’t think the objectives are
very clear.” (Lärare Ls2)

Analys
Det finns lite olika tankar kring läroplanen och hur flitigt lärarna använder den. En av lärarna
använder den vid långsiktiga planeringar och arbetar med läroplanen som stöd. En lärare
använder inte läroplanen speciellt mycket mer än vid föräldramöten och vid uppförandet av
lokala pedagogiska planeringar. Denna lärare tycker även att läroplanen innehåller för
mycket och är svårförstådd. Jämfört med i studien som Bengtson och Holdt (2013) gjorde
där lärarna tyckte att läroplanen blivit tydligare och lättare att tolka.
Utifrån det som kommit fram under intervjuerna i denna studie använder två av lärarna
läroplanen väldigt flitigt, dessa två är de båda engelska lärarna. De använder dem vid varje
område och tittar på målen för respektive område. Detta kanske har att göra med att i den
engelska läroplanen är det mer nedbrutet i mindre mål som eleverna ska kunna efter varje
årskurs (Department for Education, 2013).
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7. Diskussion
Att undersöka hur lärare tänker kring läsinlärning på skolor i två olika länder med olika
läroplaner har för mig utvecklat en större förståelse för hur läsundervisningen går till i skolor
samt hur lärare känner kring elevernas läsförmåga. Frågeställningarna som var som grund
för studien var hur upplever några lärare läsundervisningen för 6–10-åriga elever samt vad
ser dessa lärare som påverkande faktorer i läsundervisningen som gjort att respektive land
fått förbättrade resultat i PIRLS?

Det är tydligt att alla fyra lärare som intervjuades har mycket tankar och erfarenheter kring
båda dessa frågeställningar oavsett om de arbetat i fyra eller 40 år. Vilket visar hur intressant
detta ämne är att forska kring och att det finns både positiva och negativa tankar hos lärarna
kring läsinlärning.

Det som var tydligast efter dessa intervjuer och studiens resultat var att majoriteten av
lärarna var överens om att det var mycket fokus på att försöka få eleverna att bli intresserad
av läsning och att få dem att tycka det är roligt. Detta ledde även in på funderingar kring
elevers läsförmåga och det återkom hela tiden i resultatet.

Det som speciellt återkom var elevers intresse för läsning och läsning i hemmet. För mig
känns det utifrån intervjuerna som att det är denna aspekt som lärarna känt av mest i sin
läsundervisning och detta var gemensamt för de flesta av lärarna. Jag anser också att det är
i dessa tankar som svaret till hur upplever några lärare läsundervisningen för 6–10-åriga
elever kom. Eftersom att detta hela tiden återkom är det denna aspekt jag främst väljer att
diskutera.

Redan i kunskapsöversikten skrev jag om hemmets påverkan på elevers läsförmåga och där
nämndes att PIRLS säger att en av de viktiga egenskaperna som goda läsare har är ett hem
med positiv inställning till läsning med föräldrar som ger eleverna literacyaktiviteter
(PIRLS, 2017). Detta är något som lärarna i intervjuerna tagit upp, de två engelska lärarna
berättade att de arbetar mycket med att få in böcker i elevernas omgivning och att få dem
att gilla böcker och läsning.
Hemmerechts, Agirdag & Kavadias (2016) skriver i sin artikel att ju mer literacy aktiviteter
som barn får hemma med föräldrarna ju bättre läsare blir de. Lärarna i min studie berättade
att de märkt av det och flera av dem var frustrerade över att barn inte längre läser hemma
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och att det var det som de känner begränsar deras läsundervisning. Att barn nu är mer
intresserade av att sitta vid datorer, surfplattor eller TV. Jag nämnde tidigare en studie som
gjorts av Sülau och Andersson (2014) om de försämrade resultaten i nationella tester som
PIRLS. Även de lärarna som var med i den studien hade märkt en förändring i elevers
intresse för att läsa böcker och detta trodde de berodde på att samhället förändrats till ett
multimodalt samhälle där elever väljer andra texter än böcker. Detta tycker jag är väldigt
intressant och jag tänker att det finns både negativa och positiva aspekter i att barn är
intresserad av teknologi. Detta har även Nutbrown et al. (2016) varit inne lite på som jag
nämnde i kunskapsöversikten. De nämner att förr satt familjer tillsammans och kanske läste
bibeln medans nu söker de på internet tillsammans eller spelar datorspel. Detta får mig att
tänka att det går kanske att använda datorspel och teknologi till hjälp i undervisningen
istället då det finns appar till surfplattor som är lärorika och utifrån egna erfarenheter lär sig
barn engelska väldigt bra genom att de spelar vissa spel på datorer. Även om lärarna i
studien tycker att elever är för intresserad av teknologi så kanske detta inte låter som en bra
ide. Men om man kan få användandet av teknologin att hjälpa till i skolan på något sätt
istället för att bara vara som en leksak så tror jag det skulle hjälpa otroligt mycket i
undervisningen. Värt att nämna är att det finns skolor som använder till exempel surfplattor
och appar men för mig är det något som ytterligare kan undersökas. Jag tror att det gäller
att försöka hitta något sätt att få in det hela i skolan, men självklart inte ta bort böcker heller.

Studiens resultat och analys för den andra frågeställningen visar att alla lärarna inte är lika
insatta i PIRLS och resultaten där, här syns främst att de två lärarna som arbetar i engelska
skolor inte visste om att England fått förbättrade resultat och utifrån intervjuerna verkade
de inte insatta i PIRLS testerna. De två lärarna som arbetar i svenska skolor däremot hade
koll på resultaten men det var något som de behövt ta reda på själv och båda önskade att
skolan gärna tog upp det efter att resultaten kommit ut. Jag tror att anledningen till att de
engelska lärarna inte är insatta i PIRLS är att de lägger mer fokus på de tester som görs för
Ofstead (liknande skolverket i England), där skolorna utifrån resultatet blir bedömda hur
bra de är. Detta är vad jag själv tror och frågar man lärarna kanske det finns en annan
förklaring. Även om dessa lärare inte visste om resultaten har de enligt resultaten och
analysen tankar kring varför resultaten blivit förbättrade och även de två svenska lärarna
hade tankar kring detta. Något som lärarna gemensamt trodde var en orsak till de förbättrade
resultaten var att det varit mer fokus på läsning både i Sverige och i England, i Sverige
genom bland annat läslyftet. Något annat som togs upp var att lärare nu är mer kunniga i att
undervisa läsning och ger eleverna rätt stöd. Detta i enlighet med det som nämns i teoridelen
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och Vygotskij (2011) att elever klarar av många saker själva om de bara får rätt stöd av till
exempel en lärare eller en klasskamrat.

7.1 Fortsatt forskning
Utifrån det som jag fått fram i denna studie väcks frågor för mig som handlar om elevers
läsande hemma och samarbetet mellan skolan och hemmet. Jag tror det skulle vara
intressant att studera hur lärare arbetar med teknologi i klassrummen, till exempel om de
använder surfplattor eller datorer. Om de ofta sitter vid surfplattor och datorer hemma,
rekommenderar lärarna några bra appar för inlärning som föräldrarna kan använda med
barnen? Helt enkelt hur arbetar lärare med att få eleverna att läsa hemma, eller lära hemma
med hjälp av teknologi?

7.2 Metoddiskussion
Det viktigt att tänka på att mina värderingar kan ha påverkat bearbetningen av resultatet
och analysen genom den erfarenhet och förförståelsen som jag redan har. Det är även värt
att åter igen nämna att denna studie inte är någon generalisering av lärares tankar kring
läsinlärning utan det är dessa lärares tankar som presenteras med mina tolkningar. Om
någon annan hade analyserat och tolkat resultatet så kanske det hade blivit helt annorlunda.
Ur generaliseringsperspektiv hade det kanske varit en fördel att ha fler informanter än de
fyra som jag hade, men eftersom att syftet med studien var att fördjupa mig i lärarnas tankar
och med den tid som fanns till förfogande var det inte genomförbart att försöka hitta fler
informanter. Detta då det var en svår process att försöka hitta lärare som hade tid att
genomföra en intervju, speciellt i England var det svårt att få kontakt med lärare och skolor.
För att höja validiteten i denna studie skulle fler mätinstrument kunnat användas för att
samla in det empiriska materialet. Till exempel genom att komplettera intervjuerna med att
genomföra observationer i lärarnas klassrum för att med egna ögon se hur de arbetar med
läsinlärningen i klassrummet. Att använda sig av flera olika metoder som kompletterar
varandra kallas för metodtriangulering och kan användas för att stärka sina argument genom
att låta de olika metoderna bekräfta varandra (Stukát, 2011).
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Bilaga 1
Intervjufrågor
Syfte: Syftet med denna studie är att få insikt i lärares tankar och erfarenheter kring
läsinlärning och belysa de olikheter eller likheter som kan finnas i lärares tankar kring
läsinlärningen.
Bakgrund
- Hur länge har du arbetat med detta yrke?
På vilket sätt upplever lärarna läsundervisningen?
- Har du uppmärksammat att Sverige har fått förbättrade resultat inom t.ex. PIRLS? Hur
fick du reda på det?
- Vad anser du är orsaken till de förbättrade resultaten?
- Upplever du en förändring i elevers läsförmåga? Sämre eller bättre?
- Hur upplever du läsundervisningen i klassrummet, har det blivit någon förändring
genom den tid du varit verksam inom skolan?
- Känner du att något begränsar dig i vilka metoder du använder i undervisningen? Isåfall
vad?
Hur påverkas lärarnas undervisning?
- Har din undervisning påverkats av de förbättrade resultaten? På vilket sätt?
- Hur lägger du upp din läsundervisning? Finns det något du lägger mer eller mindre
fokus på?
- På vilket sätt använder du läroplanen när du planerar din undervisning?
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