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Abstract 

Lina Ericson (2015). Elevers tidiga läsutveckling: En undersökning av fyra lärares arbete 

med och förhållningssätt till elevers tidiga läsutveckling. (Pupils´ early Reading development: 

A study of four teachers´ work with and approach towards pupils´ early reading 

development). Independent Project, Swedish, Independent Project, Specialisation in Early 

Years Teaching and Grades 1-3, Second Cycle, 15 Credits. School of Humanities, Education 

and Social Sciences. 

 

The aim of this study is to investigate four teachers´ approach towards pupils´ early reading 

development, and how the teachers talk about their early reading pedagogy. This study also 

investigates how the teachers´ adjust the pedagogy after the pupils´ earlier experiences, 

knowledge and needs in reading. This is of great importance, as the lack of Swedish 

children´s reading skills are a growing problem.  

My research is based on interviews with four teachers that works in two different elementary 

schools. The essay is also based on literature on the subject. 

The teachers´ approach towards pupils´ early reading development, is that you have to be 

open for changes in your pedagogy. There will always be development and changes in science 

and technology etc. In the work with pupils´ early reading development, the teachers 

expresses that they paramount design their pedagogy around each individual letter. This is 

done by practicing the letters´ sounds and features with the pupils. The teachers’ early reading 

pedagogy pervades by adjusting the exercises towards the group of pupils, since the teachers 

starts up the teaching with a reading test. The teachers then adjusts the pedagogy after the 

pupils´ needs, personal interests and earlier experiences, by using different difficulty level in 

some of the material, and by varying exercises and ways to work with the exercises.  

 

Keywords: Early reading development, Teachers´ approach towards reading development, 

Adjusting the reading pedagogy after pupils. 
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1. Inledning 

Genom språket ges människor ett redskap att lära och förstå egna och andras tankar, vilket på 

så sätt även ger oss möjlighet att utveckla en identitet. Detta är ett villkor för att leva och 

utvecklas i dagens kommunikativa samhälle. Undervisningen i svenska ska syfta till att ge 

elever möjlighet att utforska språket och bland annat utveckla förmågorna att läsa, analysera 

och söka information i olika typer av texter. Elever ska även ges möjlighet att utveckla 

kunskaper kring alfabetet och alfabetets bokstäver, samt sambanden mellan bokstäverna och 

dess ljud. Även olika strategier för läsning av olika typer av texter ska utvecklas. Med andra 

ord ska skolan, i de tidiga åren ge eleverna en introduktion in i språkets värld och ge dem 

möjlighet att lära sig läsa, kommunicera och förstå språket i vårt samhälle (Skolverket, 2011). 

Men tanke på ovanstående har jag fattat särskilt intresse för elevers tidiga läsutveckling och 

därmed valt att behandla det här ämnet i denna studie.  

 

Att elevers läsutveckling är grunden för en framgångsrik skolgång är enligt Reichenberg 

(2008) ett faktum, därför bör läsutveckling ha stort fokus i de första åren i skolan. Med en god 

läsförmåga kan elever nämligen även utveckla kunskaper inom andra skolämnen. Däremot 

menar Ljungström (2006) att alla barn, oavsett ålder, lär sig läsa på olika sätt. Vissa barn lär 

sig på egen hand och andra behöver en tydlig struktur och ett schema för att förstå den skrivna 

världen. Att lärarens förhållningssätt och syn på läsning därför är en viktig faktor i elevers 

läsutveckling är något som Reichenberg (2008) poängterar, och relaterar detta vidare till hur 

lärarens arbete med elevernas läsutveckling läggs upp. För att läsningen ska utvecklas och 

inte vid något skede stanna upp menar författaren att den ska ske på ett lustfyllt sätt, som gör 

att eleverna skapar ett genuint intresse för läsning. Det här menar jag ställer höga krav på 

läraren och undervisningen. Den bör vara genomtänkt, erbjuda olika strategier och arbetssätt 

kring läsning samt vara anpassad på ett sätt som stimulerar alla elevers behov och kunskaper. 

Dessutom ska läsundervisningen vara rolig och skapa ett långvarigt intresse för läsning hos 

alla elever. Enligt PISA- och PIRLS-rapporter har dessvärre elevers läsutveckling och 

läsförmåga försämrats i Sverige under det senaste decenniet (Skolverket, 2012 och 

Skolverket, 2013), vilket tyder på att något brister i den svenska skolans läsundervisning. 
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Jag har under arbetet med denna studie insett att läsutveckling är ett omskrivet område. 

Läsning och läsutvecklingen är av stor vikt för att barn ska utvecklas som individer, 

medborgare och elever i skolan, och är därför ett ämne som intresserar många forskare. Trots 

detta visar som sagt ovanstående rapporter att svenska elevers läsutveckling med tid 

försämrats gentemot andra länders resultat. På grund av det finner jag att lärares 

förhållningssätt till-, arbete med- och anpassning efter elevers läsutveckling är högst 

intressant att studera. För att den negativa spiralen i elevers läsutveckling ska kunna vända 

krävs, enligt min mening att lärares arbete studeras och undersöks, för att på så sätt ta reda på 

hur undervisningen och förhållningssätt till läsning ser ut. Ju mer forskning kring ämnet och 

ju mer kunskaper om hur det faktiskt ser ut i verkligheten, desto lättare är det att vända på den 

negativa utvecklingen. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka grundläggande förhållningssätt lärare från två 

olika skolor, har till elevers tidiga läsutveckling. Dessutom vill jag synliggöra hur respektive 

lärare talar om sin undervisning inom läsutveckling. Syftet är också att undersöka och 

åskådliggöra hur lärarna i undersökningen arbetar med och anpassar läsutvecklingen efter 

elevernas behov, tidigare kunskaper och intressen. 

 

1.2 Frågeställningar 

Utifrån ovanstående syfte är avsikten med den här studien att besvara följande tre 

frågeställningar: 

1. Vilka grundläggande förhållningssätt till tidig läsutveckling har lärarna i undersökningen? 

2. Hur arbetar lärarna i undersökningen med tidig läsutveckling? 

3. Hur anpassar lärarna i undersökningen sitt arbete med tidig läsutveckling utifrån elevernas 

erfarenheter, förkunskaper och behov? 

 

1.3 Disposition 

Kapitel 1 innehåller en närmare men kortfattad sammanfattning om varför ämnet är intressant 

och aktuellt för just denna studie, samt redogör för syfte och frågeställningar som ligger till 
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grund för undersökningen. Kapitel 2 redogör för tidigare forskning inom ämnet som 

undersökts. Kapitel 3 beskriver och motiverar val av metod för insamling av material och 

genomförande av resultat och analys. Här beskrivs och motiveras även avgränsningar, val och 

ansatser som tagits med i undersökningen. Kapitel 4 består av en redovisning av resultatet för 

undersökningen. Därefter förs i kapitel 5 en diskussion relaterad till resultatet och analysen 

för undersökningen, som kopplas till den tidigare forskning som presenterats i kapitel 2. Även 

en diskussion kring metoden som användes för insamling av materialet görs i kapitlet samt 

förslag på vidare forskning. Kapitel 5 avslutas med slutsatser. I kapitel 6 avslutas arbetet med 

en kort sammanfattning av frågeställningar och syfte, metodval och resultatet av 

undersökningen. 
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2. Tidigare forskning 

Nedan följer en genomgång av tidigare forskning om läsning och tidig läsutveckling. Den 

redovisas under rubrikerna Läsning, Synsätt på läsutveckling och Barns tidiga läsutveckling. 

Rubriken Läsning innehåller även underrubriken Läsförståelse och rubriken Barns tidiga 

läsutveckling innehåller underrubrikerna Dimensioner och processer och Läsutvecklingens 

stadier. 

 

2.1 Läsning 

Lundberg (2010) menar att en beskrivning och definition av begreppet läsning kan vara 

tvetydigt. Läsning sker i alla olika former, hela vårt samhälle är uppbyggt kring texter av olika 

slag. Exempel på det här är vägskyltar, företagsskyltar, tv-reklam, dagstidningar, internet med 

mera. För att tydligare beskriva begreppet läsning kan det exemplifieras med en person som 

inhämtar viss information i form av text och därefter tolkar denna utifrån sina tidigare 

kunskaper. Kortfattat kan läsning beskrivas som en personlig tolkning av olika typer av texter, 

samt språk som används i texterna. I många fall anses läsningen och läsarens förståelse av 

texten och språket i texten däremot vara bunden till situationen som texten läses i. 

Läskunskaper är alltså inte det enda väsentliga för att utveckla kunskaper, utan även förståelse 

för situationen som läsningen sker i (Lundberg, 2010). 

 

Ljungström (2006) preciserar läsning ytterligare när hon fastställer att läsning är att förstå 

bokstävers ljud och betydelse. Exempelvis finns det bokstäver i två varianter, versaler och 

gemener. Båda varianterna har olika användningsregler som en förutsättning för läsningen. 

Roe (2011) klargör att läsning ändras med samhället. Dagens samhälle har gett livslångt 

lärande ett nytt ansikte, då läsning idag kräver helt andra förutsättningar än för två årtionden 

sedan. En viktig orsak till detta är utvecklingen och användningen av 

kommunikationsteknologi och sociala medier. Förutsättningarna för att läsa har alltså 

förändrats och i dagens samhälle krävs flexibilitet och mångsidiga läskunskaper. 

 

2.1.1 Läsförståelse 

Allard et al. (2001) och Herrlin & Lundberg (2005) är inne på samma spår som Lundberg 

(2010), nämligen att läsning handlar om att avkoda och tolka texter med hjälp av förförståelse 
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för situation och innehåll. Läsaren avkodar och tolkar texten med hjälp av mentala processer i 

en förförståelseprocess och på så sätt skapar läsaren läsförståelse. Även Skoog (2012) är inne 

på samma spår och väljer att definiera läsförståelse ytterligare genom att förklara det som att 

läsaren med hjälp av tidigare kunskaper och erfarenheter tolkar och värderar textens innehåll. 

Många forskare är alltså eniga om, vilket även gäller Høien & Lundberg (1999) att läsning 

kräver att läsaren kan avkoda och har förståelse för språkets uppbyggnad, men att läsning 

även handlar om en mental process i form av att läsaren skapar en förståelse av textens 

innehåll.  

 

För att exemplifiera en gynnsam process i att förstå texten menar Skoog (2012) att läsaren bör 

ha goda förkunskaper om innehållet i texter som läses. Därför är det viktigt att de första 

texterna som barn läser bygger på kulturella förhållanden som är bekanta för läsaren. 

Reichenberg (2008) menar att många elever snabbt lär sig avkoda ord, men att förståelsen för 

orden saknas, vilket därmed försenar och missgynnar elevernas utveckling av läsningen. Utan 

förståelsen för orden och texters mening och betydelse kan inte utvecklingen fortskrida, vilket 

därmed även drabbar den fortsatta utvecklingen av skolgången som helhet. När läsförståelsen 

saknas blockerar den alltså utvecklingen av elevens skolgång, vilket därmed ofta även leder 

till brist på motivation och negativ inställning till läsning. Därför är det viktigt att även 

förståelsen för texters innehåll tas hänsyn till i den tidiga läsutvecklingsundervisningen. 

Författaren uppmanar därför lärare till att göra medvetna och genomtänkta val av texter och 

böcker, för att på så sätt stimulera läsintresset och utveckla elevens läsning. Det är viktigt att 

eleverna finner texterna intressanta och tilltalande samt att de inte är för svåra, men ändå 

utgör en viss utmaning för eleverna (Reichenberg, 2008). 

 

2.2 Synsätt på läsutveckling 

Lärare formar själva sin läsutvecklingsundervisning efter vad de anser vara ett fungerande 

arbetssätt utifrån elevernas kunskaper och intressen, för att alla elever på så sätt ska uppnå 

målen i kursplanen för svenskämnet. Oftast bygger undervisningen även på lärarens egna 

erfarenheter av läsning, syn på samhället och värderingar, i kombination med aktuell 

forskning om läsutveckling. Det kan alltså sägas att lärare formar ett förhållningssätt till 

läsutveckling snarare än en metod för läsutveckling, som på så sätt även formar 

undervisningen (Brice Heath, 1983/2009 och Lundberg, 2010). 
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I debatten kring olika metoder för elevers tidiga läsutveckling, kan således två olika synsätt på 

tidig läsutveckling urskiljas, det ena med fokus på avkodning och avläsning av orden och det 

andra med fokus på helheten och förståelsen av texter (Frost, 2002 och Lundberg, 2010). 

Även Liberg (2006) urskiljer dessa två synsätt som två motpoler och menar att det synsätt där 

fokus läggs på avkodning kan ses som en ljudmetod (syntetisk metod), medan det andra 

synsättet kan ses som en helordsmetod (analytisk metod). Lundberg (2010) menar dock att ett 

syntetiskt synsätt där fokus läggs på avkodningen eller ljudning kan samtidigt innehålla både 

bokstavs- och helordsinlärning, alltså att detta inte är det som är det väsentliga i 

uppdelningen, utan motpolerna är fokus på grammatiken kontra fokus på förståelsen. Det är 

just detta som skiljer de två synsätten åt, vilket även Liberg (2006) understryker. 

 

Lundberg (2010) förtydligar det syntetiska synsättet genom att eleverna, vid starten av 

läsundervisningen lär sig en bokstav i taget. Det här sker i en ordning som läraren anser passar 

eleverna, men även korta helord så som ”det” eller ”du” introduceras.  Eleverna får redan från 

början ljudningen och analysen av fonemen i ord, för att sedan med hjälp av syntes sätta 

samman fonemen till ord. Stort fokus läggs här även på skrivning redan på ett tidigt stadium. 

Skälet till detta är att eleverna tvingas ljuda när de skriver, vilket på så sätt även utvecklar 

elevernas läsning. Den här typen av traditionell metodik har dominerat i Sverige under lång 

tid (Lundberg, 2010). Frost (2002) kallar detta Phonics-traditionen. 

 

I Sverige uppstod LTG-metoden under 70-talet som en motreaktion på ljudmetoden 

(syntetiskt synsätt). LTG är en förkortning av Läsning På Talets Grund. Metoden utformades 

av lågstadieläraren Ulrika Leimar som betonar vikten av den fonologiska medvetenheten och 

att elever behöver kunskaper om språkets fonem (bokstavsljud). Läsutvecklingen ska enligt 

författaren dock ske med utgångspunkt i barnens eget språk. Här läggs fokus i den tidiga 

läsutvecklingen på förståelsen och meningsskapandet i läsningen. Läsningen sker i samband 

med barnets egna erfarenheter och förkunskaper, som därmed även skapar förståelse för 

texten (Leimar, 1974). Detta påminner om det analytiska synsättet på tidig läsutveckling som 

Lundberg (2010) även kallar Language Experience Approach, och som även det bygger på att 

läsutveckling sker med utgångspunkt i barnets egna samtalsspråk och erfarenheter. I 

gemensamma samtal förs barnens erfarenheter, kunskaper och tankar ner i skriftform, som 

därmed blir grunden till läsutvecklingen. Läsundervisningen består alltså av elevernas egna 
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texter. Även Allard et al. (2001), Herrlin & Lundberg (2005) och Ljungström (2006) är i enig 

mening med Lundberg (2010) och menar att läsning och skrivning hänger ihop och är 

förutsättningar för varandra, samt något som utvecklas i samspel med varandra. Det här är 

enligt Frost (2002) och Lundberg (2010) en av byggstenarna i det här synsättet på tidig 

läsutveckling. Frost (2002, s 16) säger i sin tur att: ”barn inte ska undervisas i läsning, utan att 

de själva genom att arbeta med texter ska hitta ett sätt att avkoda dem”. Hultin & Westman 

(2014) uttrycker en liknande tanke kring elevers tidiga läs- och skrivutveckling när de säger 

att elevers tidiga läsutveckling sker genom skrivande och textskapande. De menar att genom 

att eleverna skriver skapar de texter på sin egen nivå och utvecklar kunskaper inom läsning 

och kunskaper om olika genrer. Frost (2002) väljer däremot att kalla det analytiska synsättet 

för Whole-language-traditionen. Enligt detta synsätt på läsning ska avkodningen försöka 

förbises helt och hållet, för att låta eleven omedvetet ta sig förbi det här stadiet och samtidigt 

ändå förstå det som står i texten (Frost, 2002 och Lundberg, 2010).  

 

Vidare kan det inom forskning av läsutveckling även synliggöras att under decennier har 

forskning kring läsning och läsutveckling fokuserat på den psykologiska/kognitiva aspekten 

av läsning. Alltså att läsning och läsutveckling sker individuellt och kognitivt i läsarens 

huvud, med hjälp av mentala och språkliga processer. Med andra ord har majoriteten av 

forskning som bedrivits kring läsning och dess utveckling fokuserat på den enskilda 

individens egen förutsättning till god läsutveckling. Fokus har däremot under den senaste 

tiden vänds till att fokusera mer och mer på läsutveckling utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Alltså hur läsningen utvecklas både på individuell och på samhällelig nivå i 

samspel med andra aktörer. Inom det här perspektivet på läsning riktas alltså fokus till de 

miljöer som läsningen sker i och att läsutveckling sker i samspel med olika individer i sociala 

miljöer (Fast, 2007 och Skoog, 2012). 

 

2.3 Barns tidiga läsutveckling 

Barn gör som vuxna gör. Ett barn som är uppvuxen i en läskultur där läsning är en vardag för 

dennes föräldrar blir även en läsare själv (Fast, 2007). Läsutvecklingen startar redan i 

spädbarnsåldern när barnet aktiveras i läsning tillsammans med föräldern. Barnet får en insyn 

i den text som föräldern läser och lär sig förstå och tolka bildernas samband till texten. 

Dessutom ges barnet en förståelse för ordningen som en bok eller text läses i, att en sida läses 
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klart innan nästa sida påbörjas. Utöver det utökas barnets ordförråd och förståelse för språket i 

samband med att föräldern läser högt för barnet (Ljungström, 2006 och Lundberg, 2010). 

 

När ett barn kommer till skolan har det alltså redan startat sin läsutveckling. Oftast kan barnet 

namn på bokstäver och dess utseenden. Många barn kan även skriva sitt eget namn och läsa 

ett fåtal ord genom igenkänningsmetoden (Herrlin & Lundberg, 2005 och Lundberg, 2006). 

Brice Heath (1983/2009) bekräftar dock i sin studie att barn får olika språkbruk beroende på 

bakgrund och uppväxtförhållanden. Här framträder att olika traditioner av språk förväntas av 

barn och människor som lever i olika sociala och kulturella miljöer. Dessa språkliga 

traditioner möts i skolan och påverkar elevernas framtida språkliga utveckling. Även Liberg 

(2006) konstaterar att barnets språkliga utveckling och därmed även läsutveckling påverkas av 

bakgrund och uppväxt.  

 

Brice Heath (1983/2009) konstaterar att som lärare är det viktigt att kunna möta varje elev på 

dennes nivå och förutsättningar. Det är därför viktigt att bilda en uppfattning av elevers 

tidigare kunskaper och vanor av språket. Att skapa en förståelse för varje elevs bakgrund och 

språkliga kultur, för att på så sätt veta vad som bör förbättras, övas på och justeras i elevens 

läs- och språkutveckling. 

 

2.3.1 Dimensioner och processer 

Även Allard, Rudqvist & Sundblad (2001) och Herrlin & Lundberg (2005) anser att det är 

viktigt att inleda läsundervisningen med att göra en kartläggning över varje elevs 

läskunskaper, för att på så sätt möta varje elev på dennes nivå och därmed kunna utveckla 

läsningen utifrån elevens tidigare kunskaper. Herrlin & Lundberg (2005) menar att läsningen 

har fem dimensioner, eller att alla läsare besitter fem egenskaper som används vid läsningen 

och som samspelar med varandra. Dessa kan också beskrivas som redskap som alltså används 

av alla läsare. Med kunskaper kring dessa fem dimensioner menar Herrlin & Lundberg (2005) 

att läraren lättare får en inblick i vad barnen kan inom läsning när de kommer till skolan, 

vilken/vilka dimensioner som eleven redan behärskar och vad som behöver utvecklas 

ytterligare, för att på så sätt utveckla samtliga elever efter sin egen kapacitet. Det är här viktigt 

att poängtera att det inte går att schemalägga eller anordna dessa dimensioner i en specifik 
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ordning utan alla är beroende av och samspelar med varandra. Även Allard et al. (2001) tar 

upp olika dimensioner eller processer som används när vi läser. Författarna menar att det finns 

sex processer som, precis som de fem dimensionerna, samarbetar med varandra och inte har 

en specifik ordning. En av dessa processer sker utanför läsningen och kan ses som en 

förutsättning för att överhuvudtaget kunna läsa och använda övriga processer. Den processen 

menar författarna är kunskaper och förståelse för världen i stort. 

 

Den första dimensionen som Herrlin & Lundberg (2005) berättar om är den fonologiska 

medvetenheten, som är den delen av läsning som har med varje fonem att göra. Inom läsning 

krävs att läsaren har kunskaper och förståelse i att ord består av fonem, som var och en 

symboliserar ett ljud som tillsammans bildar ett ord. Läsning innehåller alltså dimensionen att 

kunna dela upp talade eller lästa ord i fonemdelar som representeras av bokstäverna i orden. 

Den första processen i läsningen som Allard et al. (2001) berättar om handlar istället om 

läsarens förförståelse för sammanhang och språket som används i textsituationen. Författarna 

menar här att för att läsa en text måste sammanhang och det språk som används i textens 

sammanhang förstås och ge en mening till läsaren.  

 

En annan dimension som läsning enligt Herrlin & Lundberg (2005) innehåller kallas 

ordavkodning. Läsning innehåller egenskaper i form av att se och känna igen hela ord, att 

förstå att hela ord kan läsas av som bilder. Det här sker genom att hjärnan memorerat dessa 

ord och därför inte behöver läsa ut varje enskild bokstav. Allard et al. (2001) nämner också en 

av läsningens processer som att läsaren avläser texten. När vi läser använder vi synen som 

uppfattar bokstäver och ord samtidigt som hjärnan bryter ner och tolkar dessa ord och 

bokstäver. 

 

En tredje dimension, i Herrlin & Lundbergs (2005) fem dimensioner för läsning benämns som 

flyt i läsningen. Med det syftar författarna nödvändigtvis inte på att läsningen sker 

automatiserat. Med flyt i läsningen menas att läsaren kan ge liv till längre meningar och läsa 

dem med rätt melodi vid högläsning, samtidigt som den uppfattar och lägger det som läses på 

minnet. Det här kan även beskrivas som att dimensionen, att läsa med flyt, innebär att läsa och 

identifiera ord och meningar. Allard et al. (2001) påtalar att en annan process som sker i 
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läsningen är att läsaren, när den läser använder läsförståelse. Samtidigt som avläsningen och 

förförståelse sker samarbetar dessa för att ge läsaren en förståelse i det som läses, för att på så 

sätt även ge mening till texten. 

 

Läsförståelse är även en av de fem dimensionerna som läsning innefattar enligt Herrlin & 

Lundberg (2005). Läsning kan enligt författarna ses på som mötet mellan den som läser och 

texten som läses. När vi läser använder vi tidigare kunskaper för att skapa mening i texten vi 

läser. Texten kan ses som ledtrådar som gör det möjligt för läsaren att skapa inre bilder till 

texten. Allard et al. (2001) nämner en annan av processerna som används vid läsning som att 

läsaren skapar en innehållsuppfattning när den läser. Redan efter några rader av läsning har 

hjärnan med hjälp av avläsning, förförståelse och läsförståelsen skapat en uppfattning av 

textens innehåll som helhet. 

 

Den sista dimensionen, dimension fem, som läsningen innehåller enligt Herrlin & Lundberg 

(2005) är läsintresse. Utan glädje och intresse i det som läses är det svårt att utveckla 

läsförmågan. Den femte dimensionen av läsning handlar alltså inte om kunskaper som krävs 

för att läsa, men för att utveckla de övriga fyra dimensionerna av läsning är den femte 

dimensionen en förutsättning. Allard et al. (2001) berättar att den process som hela tiden 

arbetar för att skapa en samhörighet i de övriga processerna är den tankemässiga 

bearbetningen. Samtidigt som läsningen sker bryter hjärnan hela tiden ner och samordnar 

informationen som tas in. Det här görs för att skapa ett samband mellan förförståelsen och 

textens språkliga och innehållsliga struktur. Den tankemässiga bearbetningen går från det 

omedvetna till att medvetet förstå vad texten innehåller. 

 

2.3.2 Läsutvecklingens stadier 

När det gäller läsutveckling fastställer dock Lundberg (2006) att alla barn går igenom 

konkreta stadier i sin utveckling av läsning. Inte att förväxlas med Allard et al. och Herrlin & 

Lundbergs (2005) sex processer/fem dimensioner på läsning, eftersom Lundberg (2006) här 

beskriver läsutvecklingens stadier, och inte redskap och processer som används för att kunna 

läsa. Dessa stadier kan sägas ha en generaliserad ordning, men det är inte en självklarhet att 
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alla barn följer just denna ordning. Alla individer är olika och lär sig på olika sätt, vissa barn 

hoppar över stadier medan andra barn varvar stadier.  

 

Det första stadiet i barns läsutveckling är att barnet lär sig läsa sin omgivning, det här kan 

även kallas psuedoläsning. Psuedoläsning innebär att barnet utvecklar kunskaper i att läsa 

sådant som de möter i sin vardag, oftast sådant som de förknippar med starka känslor. 

Exempel på det kan vara att barn lär sig känna igen symboler för glass, om de gillar det, eller 

lär sig läsa Mc Donalds-skylten. Detta sker då i form av att barnet läser ur minnet, då barnet 

känner igen dessa symboler (Lundberg, 2006). 

 

Det andra stadiet i barnets läsutveckling påminner enligt Lundberg (2006) om stadie ett och 

kan ses som en utveckling av det. Det här stadiet kallas logografisk-visuell läsning, här går 

igenkänningen och minnesbilden av symboler över till att barnet kan känna igen hela ord. Det 

börjar oftast med namn men minnet fylls snart på med många ord. Läsningen som tidigare 

bestått av enstaka symboler går alltså över till helordsläsning. I stadie två ser barnet med 

andra ord inte bokstäverna som enskilda komponenter i ett ord, som alla har ett enskilt ljud 

som påverkar ordets uppbyggnad. Det här steget i läsutvecklingen kommer först i stadie tre, 

alfabetisk-fonemisk läsning. Här förstår barnet att ord är uppdelat i olika fonem (ljud), som 

har symboler i form av grafem (bokstäver). Barnet gör med andra ord en analys av orden och 

förstår att orden innehåller olika symboler för ljud. I det här stadiet kan det ses som att barnet 

knäcker läskoden. Som lärare kan det dock vara bra att tänka på i vilken ordning som fonem 

presenteras, exempelvis kan man vänta med konsonantljuden k, g, t, d, p och b, då dessa kan 

upplevas svåra att ljuda samman med vokaler (Lundberg, 2006). 

 

Det fjärde och sista stadiet som barnet genomgår i sin läsutveckling kallas ortografisk-

morfemiska stadium. I detta stadie har barnet kommit så långt i sin ljudning av ord att det 

börjar se mönster i uppbyggnad av ord, som därmed gör att det blir lättare för barnet att 

avkoda orden. Med det menas att barnet kan se delar som är lika i många ord, morfem. Dessa 

delar kan sitta i början eller i slutet av ord och anger exempelvis verbböjning av ordet. 

Dessutom kan barnet i det här stadiet känna igen småord som är ofta förekommande i 

meningar, vilket medför mindre ljudande och mer flyt i läsningen (Lundberg, 2010). Att barn 
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känner igen småord och läser helord i ett specifikt sammanhang kan även kallas bildläsning. 

Vi vuxna bildläser eftersom vi, när vi läser, ser ord vi känner igen utan att behöva ljuda dem. 

Att ljuda kan nämligen vara missledande då vissa ord i svenskan har samma stavning men 

olika uttal och betydelse. Vid denna typ av ord kan bildläsning hjälpa läsaren att se vilket ord 

som efterfrågas i texten beroende på sammanhang, vilket även det är en viktig del i 

läsutvecklingen (Ljungström, 2006). 
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3. Metod 

Nedan följer en beskrivning av undersökningens metod, motivering av vald metod samt 

ansatser som tagits och avgränsningar som gjorts. 

 

3.1 Litteratursökning 

Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013) menar att en genomgång av tidigare 

forsknings främsta syfte är att ge en bild av bakgrunden kring ämnet, för att på så sätt 

motivera varför ämnet är aktuellt att undersökas. Med ovanstående referens som grund har 

litteraturen och den tidigare forskningen fokuserat på läsning, barns tidiga läsutveckling och 

läsinlärning. Vid val av litteratur har främst förstahandskällor samt verksamma och etablerade 

forskare inom läsutveckling använts. Till att börja med studerades litteraturlistan för kursen 

Svenska I, där en del av litteraturen som ligger till grund för avsnittet Tidigare forskning 

hittades. Dessutom gjordes sökningar i databasen Libris med sökorden: läsning på talets 

grund, läsutveckling och läsinlärning. Avgränsningar som gjordes i dessa sökningar var att 

endast avhandlingar skrivna de senaste fem åren valdes. En manuell sökning på litteratur 

gjordes också. Utöver det har litteratur även återfunnits och använts genom lästa 

avhandlingars referenslistor. Metodlitteratur som använts hittades, även dem med hjälp av 

sökmotorn Libris. Här användes sökorden: intervju och intervjumetod. Delar av 

metodlitteratur från kursen UVK III har också använts i denna studie. 

 

3.2 Insamling av material 

Eftersom syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar med tidig läsutveckling och 

hur de talar om sin läsundervisning, samt hur läsutvecklingen arbetas med och anpassas efter 

elevernas behov, tidigare kunskaper och intressen, blev det naturligt att använda intervjuer 

som metod för insamling av material. Jag ville undersöka hur lärare själva anser att de gör i 

sin läsutvecklingsundervisning. Intervjuer är enligt Lantz (2007) ett samspel mellan två 

individer med olika roller. Syftet med en intervju är att samla information genom ett samtal 

mellan en person som ställer frågor till en annan person som svarar på frågorna. Skillnaden 

mellan ett vardagligt samtal och en intervju menar författaren, är att intervjun har ett specifikt 

syfte som styrs av den som intervjuar, intervjuaren leder samtalet i en på förhand vald riktning 

(Lantz, 2007).  
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Eftersom jag ville få en inblick i de deltagande lärarnas egna tankar, åsikter och känslor inför 

elevers tidiga läsutveckling, ansåg jag att en kvalitativ ansats var mest relevant för min studie. 

En kvalitativ studie kännetecknas enligt Yin (2011) av att den ger undersökaren en flexibilitet 

i att tolka och anpassa material efter vad som eftersöks i undersökningen. Kvalitativa studier 

och undersökningar kan återberätta och ger en inblick i människors tankar, åsikter och 

känslor. Samtidigt ges även utrymme för personerna som deltar i undersökningen att ge sin 

egen syn på livs- och arbetsvillkor, samt situationen som undersökningen sker i.  

 

3.3 Intervjuer 

Den intervjuform som använts i undersökningen är halvstrukturerad intervju. Enligt Lantz 

(2007) består den här intervjuformen av frågor i en viss ordningsföljd. Frågorna är av öppen 

karaktär, där den intervjuade personen har möjlighet att ge sin version av det som efterfrågas 

av intervjuaren, men intervjuaren styr samtalet. Enligt Lantz (2007) lämpar sig 

halvstrukturerade intervjuer främst för undersökningar med kvantitativa inslag, men då det i 

den halvstrukturerade intervjuformen även finns utrymme för tolkning och förståelse passar 

sig denna intervjuform även för kvalitativa studier. 

 

Anledningen till att den här intervjuformen valdes är att jag ville säkerställa att jag fick 

material som var lämpligt för mina frågeställningar. Yin (2011) menar att intervjuer av mer 

öppen karaktär istället bygger på att intervjuaren fördjupar sig inom sådant som personen som 

intervjuas finner meningsfullt. Intervjun baseras med andra ord mer på det som den 

intervjuade personen finner intressant, vilket var det som avgjorde att valet av intervjuform i 

undersökningen blev halvstrukturerad intervju. Jag ville själv kunna styra intervjuerna, 

samtidigt som jag ville ge de deltagande lärarna möjlighet till fördjupning inom sådant de 

fann intressant. Med tanke på det valde jag att kombinera öppna och fasta frågor och på så sätt 

styra intervjun till det som jag efterfrågar i undersökningen och samtidigt också även ge 

utrymme för informanterna att utveckla sin förståelse och tolkning av svaren. 

 

De tre frågeställningarna för undersökningen fick utgöra grunden till intervjufrågorna, och de 

teman som intervjufrågorna skapade. Dessa teman gjorde det enklare för mig att säkerställa 

att frågorna i intervjun kunde ge mig det material jag behövde. Dalen (2007) väljer att kalla 

detta för intervjuguide, och berättar vidare att denna guide innehåller teman som i sin tur 
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innehåller frågor, som tillsammans täcker det som undersökningen ämnar studera.  Antalet 

frågor till varje tema blev olika, men sammanlagt bestod intervjun av 20 frågor kring lärarnas 

syn på läsutveckling, hur de talar om läsundervisningen, samt hur lärarnas arbete med tidig 

läsutveckling anpassas efter elevernas behov, tidigare kunskaper och intressen. Frågorna som 

användes i intervjuerna för samtliga lärare som deltog i undersökningen, återfinns 

presenterade i Bilaga 1. 

 

3.4 Val av skolor och lärare 

I undersökningen deltar två olika skolor i en medelstor stad i Mellansverige. Jag har valt att 

benämna skolorna som Skola 1 och Skola 2. Skola 1 är en två och treparallellig f-3-skola i 

centrala delen av staden, medan Skola 2 är en tvåparallellig f-6-skola i utkanten av staden. På 

varje skola intervjuas två lärare som är verksamma i åren f-3 och som arbetar inom olika 

arbetslag. De lärare som deltar i undersökningen tillfrågades tack vare egna kontakter vilket 

gjorde att jag visste att det fanns lärare som var beredda att medverka. Principen att bland 

annat bygga urval på egna kontakter kallas enligt Yin (2011) för bekvämlighetsurval och 

innebär att undersökaren väljer källor som är lättillgängliga. Risken med denna princip, som 

dock bör finnas i åtanke, är att materialet som samlats in kan bli bristfälligt och sakna 

validitet, då de mest lättillgängliga källorna inte alltid besitter önskad information. Vid val av 

lärare som deltagit i undersökningen har urvalet också byggt på ett avsiktligt urval. Enligt Yin 

(2011) bygger ett avsiktligt urval på att undersökaren medvetet väljer källor som kan tillföra 

material som är relevant för studiens syfte. Jag hade vetskap om att samtliga lärare som deltar 

i undersökningen arbetar mycket med läsutveckling, vilket därmed gav mig en trygghet i att få 

relevant material för studiens syfte. Lärarna på Skola 1 benämns i min undersökning som Eva 

och Emma. Lärarna på Skola 2 benämns i undersökningen för Karin och Kajsa.  

 

3.5 Etiska aspekter 

All forskning som innefattar människor ska utgå ifrån och ta hänsyn till etikprövningslagen 

(Dalen, 2007).  Enligt etikprövningslagen (SFS 2003:460) ska undersökningen bland annat 

ske i samtycke med samtliga av personerna som deltar, information om undersökningen och 

hur den genomförs är också ett krav. Personerna som deltar i undersökningen ska, innan 

undersökningen startar, vara medvetna om vad de deltar i, samt utan påtryckningar från andra 

personer godkänna det. Den här studien innefattar endast myndiga personer och innehåller 
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ingen känslig eller integritetsröjande information. Vid förfrågan om deltagande, informerades 

lärarna om vad undersökningen behandlar samt vad syftet med undersökningen är. Dessutom 

kommer alla lärare som deltagit i undersökningen bli tilldelade ett varsitt exemplar av den 

färdigställda studien, för att på så sätt vara delaktiga och informerade genom hela processen. 

Det finns också inom etikprövningslagen krav på att alla deltaganden ska ha konfidentialitet 

(SFS 2003:460). Personerna som deltar i undersökningen och deras åsikter ska alltså inte 

kunna spåras, utan de har rätt att vara helt anonyma. Det här har alla lärare som deltagit i 

undersökningen blivit informerade om, vilket även är anledningen till att lärarna i 

undersökningen benämns med fingerade namn (Eva, Emma, Karin och Kajsa). Det är också 

anledningen till att skolorna inte är namngivna utan benämns som Skola 1 och Skola 2. Enligt 

etikprövningslagen ska även barn skyddas i undersökningar, samt att undersökaren och 

undersökningen måste ta hänsyn till socialt svagare samhällsgrupper (SFS 2003:460). 

Eftersom varken barn eller personer inom socialt svaga samhällsgrupper deltar i 

undersökningen är inte det här något som gäller denna undersökning. Däremot nämns inte 

specifika elever som eventuellt nämns av lärarna i undersökningen. 

 

3.6 Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna genomfördes i respektive lärares arbetsrum. Intervjuerna spelades in, eftersom 

jag ville känna mig delaktig och inte missa viktig information. Dalen (2007) säger att 

inspelning ger intervjuaren större möjlighet att få med allt som den som intervjuas säger. 

Dessutom ger det också intervjuaren större möjlighet att vara mer aktiv i samtalet. För att ta 

det säkra före det osäkra användes två inspelningsapparater, men även stödanteckningar 

gjordes. Intervjuerna startade med en kortfattad introduktion av ämnet som intervjun skulle 

behandla och de etiska krav som tas hänsyn till i undersökningen, för att därefter inledas med 

en introduktionsfråga kring varje lärares lärarprofession och egen syn på läsning som helhet. 

 

3.7 Bearbetning och analys av material 

Bearbetningen av det insamlade materialet började med att intervjuerna avlyssnades och 

transkriberades. Detta gjorde jag för att bekanta mig med materialet, men också för att få 

struktur på vad som i materialet var relevant för undersökningen. Yin (2011) menar att 

bearbetningen, resultatredovisningen samt analysen av materialet hänger ihop och att dessa 

delar sker parallellt med varandra, vilket också skedde i den här studien. Redan i 

bearbetningen av materialet påbörjades en analys av vad jag ansåg vara relevant utifrån 
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frågeställningar och syfte för studien, för att på så sätt sålla bort överflödigt material. 

Transkriberingen gjordes innehållslig och är alltså inte ordagrant nedskriven. Jag ansåg att 

detta var tillräckligt för mitt syfte. 

 

Efter att transkriberingen utförts påbörjades arbetet med att försöka urskilja teman som var 

återkommande i samtliga av intervjuerna, mot bakgrund av mina frågeställningar. Dalen 

(2007) benämner det här som tematisering av det insamlade materialet och beskriver det som 

avkodning av transkriberingen, för att få fram teman som är vanligt förekommande i 

samtalen. De teman som urskildes var lästest, avkodning, lärobok som grund för 

läsundervisningen, skrivning som grund för läsutveckling, kombination av metoder och 

arbetssätt, läsgrupper och nivåanpassat material. Temana skrevs ut och organiserades efter 

frågeställningarna som ligger till grund för studien som helhet. Alltså hur lärarna förhåller sig 

till och arbetar med elevers tidiga läsutveckling, hur respektive lärare talar om sin 

undervisning och sitt arbete inom läsutveckling samt hur arbetet anpassas efter elevernas 

behov, tidigare kunskaper och intressen. Avslutningsvis har även en sammanfattning av 

resultatet redovisats i detta kapitel. Även citat av lärarna i undersökningen lyftes fram under 

varje tema i resultatredovisningen, för att på så sätt fånga upp det väsentliga, visa på vanligt 

förekommande fenomen/uttalanden alternativt representera sådant som i undersökningen 

skiljer sig från mängden. Det här är något som Dalen (2007) rekommenderar då det 

förtydligar och ger ytterligare precision i undersökningen. 

 

3.8 Reliabilitet och validitet 

Lantz (2007) förklarar att reliabilitet i materialet i en kvalitativ intervjuundersökning handlar 

om att materialet ger tillförlitlighet och likhet till verkligheten. Däremot menar Eriksson 

Barajas et al. (2013) att reliabilitet är ett begrepp som är mest förekommande i kvantitativa 

undersökningar. Det då det ger en beskrivning och mått av i vilken grad resultatet skulle 

stämma överens i en liknande undersökning. Eftersom denna undersökning har en kvalitativ 

ansats anser jag att det är svårt att mäta den här undersökningens reliabilitet. Det här påpekar 

även Lantz (2007) som ett av problemen i en kvalitativ intervjuundersökning. Motsvarigheten 

i reliabiliteten i min undersökning är att lärarna i undersökningen framställs på ett troget sätt, 

vilket jag visar genom att citera lärarna i resultat- och analyskapitlet. Genom citaten visar jag 

även på undersökningens validitet. En vetenskaplig text har enligt Dalen (2007) validitet när 
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materialet kan visa på en giltighet, samt om materialet som samlats in och resultatet för 

undersökningen är rimligt.  
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4. Resultat och analys 

Kapitlet är indelat i sju avsnitt som representerar de teman som urskilts i sorteringen och 

bearbetningen av materialet. De teman som framträder i materialet är analyserade och 

disponerade efter frågeställningarna och syftet för den här studien. 

 

4.1 Lästest 

Ett av de teman som framkommit i materialet, är att ett så kallat lästest används som ett första 

steg i läsutvecklingsundervisningen. Tre av de fyra lärarna som deltar i undersökningen, 

Emma, Karin och Kajsa, använder sig av ett lästest innan själva läsundervisningen och 

introduktionen till läsningen börjar. Syftet med testet är att se hur stort intresse för läsning 

elever har samt var i utvecklingen eleverna befinner sig för att på så sätt kunna möta eleverna 

på deras nivå. Emma poängterar här att det är viktigt att ge eleverna möjlighet att i början av 

årskurs ett visa vad de kan genom att läsa eller ”låtsasläsa”, men främst genom att som lärare 

lyssna till hur eleverna samtalar om bild och text. Kajsa testar elevernas kunskaper kring 

läsning genom att samtala om språket och dess form.   

– Vi brukar göra ett lästest där vi kollar av versaler och gemener, korta ord 

och flera ord samt kortare meningar. Testet har fyra svårighetsgrader, för att 

se var eleverna ligger i utvecklingen. För att på så sätt anpassa läsläxan. Vi 

har böcker med samma handling men med tre olika svårighetsgrader som vi 

använder (Karin, 15 april 2015). 

Karin visar i svaret ovan att lästestet hjälper henne att se vad eleverna kan om språket, för att 

på så sätt därefter anpassa och planera arbetet med läsningen efter elevernas kunskaper och 

behov. 

– Jag börjar med att vi skriver tillsammans. Vi skriver väldigt mycket. 

Många barn lär sig läsa genom att skriva, så det är något som jag tar in på en 

gång i läsundervisningen (Eva, 14 april 2015). 

Eva skiljer sig från de andra lärarna genom att hon väljer att inleda läsundervisningen genom 

diverse skrivuppgifter. Det här är ett sätt för läraren att få vetskap om elevernas kunskaper 

kring läsning och det svenska språket, men läraren väljer alltså istället skrivuppgifter för att 

avdramatisera och göra granskningen av elevernas kunskaper mer lättsamt. Detta motiverar 

läraren med att läsningen och skrivningen vävs samman och utvecklas tillsammans samt att 

hon anser att dessa två ska vara naturligt sammanbundna för eleverna. 
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4.2 Avkodning 

Avkodning är ett annat tema som återkommer i intervjuerna och som samtliga lärare fokuserar 

på, då de väljer att presentera och beskriva en bokstav i taget som en introduktion för läsning. 

Dessutom lägger samtliga lärare stor vikt på att eleverna vid ett första skede av 

läsutvecklingen lär sig att ljuda ihop bokstäver till ord. Här fokuserar alla lärare i 

undersökningen på att visa och diskutera hur den aktuella bokstaven ser ut och låter. Ett 

mönster som synliggörs i materialet är att alla lärare arbetar med många och olika övningar 

runt en bokstav. Vid arbetet runt bokstaven ges eleverna möjlighet att spåra bokstaven på 

olika sätt, se bokstaven i olika ord samt att hitta bokstavens ljud i olika ord. 

– Jag har en ”mind-mapp” där jag och eleverna tillsammans kommer på vad 

vi kan göra med exempelvis bokstaven ”s”. Det kan vara att skriva en saga 

om sniglar, rita solar eller leta efter saker som börjar på ”s” och måla av. Jag 

försöker alltså tillsammans med barnen komma på aktiviteter till bokstaven 

som passar alla. För de elever som är precis i början av sin läsutveckling och 

för de elever som redan kan läsa, så att det finns något för alla barn. Ibland 

har jag också tillsammans med eleverna hittat på en sång om bokstaven som 

vi sjunger tillsammans. Jag kopplar även in andra ämnen så som SO och NO 

i läsningen i ettan. Så för mig blir hela ettan som ett tema där läsningen 

kopplar ihop alla ämnen i varandra (Eva, 14 april 2015). 

Lärarens svar ovan visar ett exempel på hur en bokstav används vid arbetet med den tidiga 

läsningen, för att utveckla bokstavsarbetet ytterligare. Dessutom ser läraren 

läsutvecklingsarbetet som något som bör föras in i hela undervisningen. Eva vill i sitt 

bokstavsarbete göra varje bokstav spännande genom att göra mer än att koppla ihop 

bokstaven med ett ljud. Läraren arbetar därför med många olika upplevelser och fenomen 

tagna ur barnens vardag och tidigare erfarenheter och väver samman dessa genom hela 

undervisningen. Eva ger här ett tydligt exempel på att förståelsen och situationen är viktig 

även vid avkodnings- och bokstavsarbetet. Att det inte går att helt och hållet skilja dessa åt i 

praktiken. 

 

Samtliga lärare nämner att hela ord är något som även diskuteras och tränas på med eleverna. 

Emma berättar att hon arbetar med helord när hon läser för eleverna. Det här görs exempelvis 

genom att läraren läser en text, samtidigt som en kopia av texten återfinns på tavlan. Under 

läsningen gör läraren vid dessa övningar uppehåll i läsningen och söker tillsammans med 
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eleverna ord som känns igen i texten. Att samtala om ordbilder och ord som känns igen 

nämner även Karin och Kajsa att de praktiserar. 

– Jag har plastfickor med varje bokstav urklippt i och så har vi tillsammans 

med varje ny bokstav som presenterats bildat ord och ”gått ord”, eleverna 

går då på bokstäverna samtidigt som de ljudar (Karin, 15 april 2015). 

Lärarens svar visar att hon försöker repetera och utveckla helordsinlärningen och även 

avkodningen ytterligare genom att leka lekar med eleverna, så som att de ”går ord” för att 

konkretisera bokstäverna och läsningen. Karin synliggör alltså kopplingarna mellan de 

visuella urklippen och dess språkljud, samtidigt som andra sinnen, så som känsel är 

inblandade i aktiviteten. Här blir det även tydligt att aktiviteten bygger på elevernas förståelse 

och egna erfarenheter genom att den görs i lek, som är barns vardag. 

 

Samtliga lärare väljer alltså att fokusera på avkodning och att automatisera bokstävers ljud 

och utseende vid det första skedet av läsutvecklingen. Detta sker dock genom olika aktiviteter, 

anpassade efter barnens erfarenheter som förutsätter en förståelse för det som sker, att lära sig 

avkoda går alltså genom elevernas olika förståelse av de olika situationerna som avkodningen 

sker i. Däremot poängterar samtliga av lärarna i undersökningen att avkodning och ljudningen 

endast ses som en förutsättning för att kunna ta eleverna vidare till läsförståelse. Lärarna 

understryker här att de anser att det viktigaste är att skapa en förståelse för budskapet i texter 

hos eleverna och att avkodningen och förståelsen ganska omgående ska arbetas parallellt och 

sammanlänkade med varandra. 

– Avkodning är det första jag fokuserar på, men även arbete med 

läsförståelsen kommer in ganska omgående eftersom jag har läsgrupper där 

vi diskuterar texters innehåll. Jag kör avkodning och förståelsen parallellt. Vi 

tränar ju avkodning och bokstävers ljud, samtidigt brukar jag i läsgrupperna 

och läsläxor ha frågor till texten som de ska svara på (Emma, 16 april, 2015). 

Emma beskriver ovan sitt arbete med läsutvecklingens avkodning och förståelse och menar att 

det är två komponenter som är beroende av varandra och arbetas med i samband med 

varandra. Däremot krävs enligt läraren avkodningen vid ett första skede för att ens kunna läsa 

ord och bokstäver. Kajsa påpekar att hon anser att det är viktigt att få in läsförståelsen tidigt 

för att motverka att läsningen inte blir mekanisk för eleverna. Eva anser också att förståelsen 

är viktig tidigt i läsutvecklingen, för att skapa intresset för läsning hos eleverna. Intresset för 



 

Lina Ericson 

26 
 

läsning ger därmed även en fortsatt stimulering och utveckling av läsningen hos eleverna. 

Karin fokuserar på avkodningen i början för att automatisera läsningen, men anser att efter att 

den här automatiseringen skett, är förståelsen av orden mycket viktig för en fortsatt utveckling 

av läsningen. 

 

4.3 Skrivning som grund för läsutveckling 

Som tidigare nämnts använder sig Eva av skrivning vid första skedet av elevers tidiga 

läsutveckling. I resultatet av intervjuerna synliggörs dock att skrivning är något som samtliga 

lärare kopplar ihop med läsning och som alla lärare menar utvecklas i samspel med varandra. 

Samtliga lärare påpekar i undersökningen vikten av att eleverna lär sig språkets skriftliga 

uppbyggnad och stavning för att även utveckla läsningen. Eva och Kajsa nämner här också att 

de anser att ändelser och böjningar av exempelvis verb är sådant som kan vara viktigt att lära 

eleverna när de skriver. De vill nämligen inte att sådana grammatiska fel ska påverka ordets 

betydelse när eleverna själva läser texten. Emma och Karin nämner även när vi pratar om 

barns tidiga läsutveckling i intervjun att det är viktigt att lära eleverna att skriva bokstäver i 

rätt riktning och åt rätt håll när de olika bokstäverna behandlas. 

 

Vidare synliggörs att samtliga lärare inkluderar skriv- och spårningsövningar av bokstäverna 

när bokstäverna presenteras i läsundervisningen. Kajsa berättar även att hon inför nästa klass 

vill köpa in läsplattor som eleverna kan skriva på, då hon vill arbeta med tidig läsutveckling 

genom skrivning. Två av lärarna, Emma och Karin nämner att de låter eleverna skriva 

bokrecensioner till sådant som eleverna läst. Det eftersom de anser att det ger eleverna 

möjlighet att uttrycka sitt eget språk, samt att eleverna ges möjlighet att utveckla sin 

läsutveckling genom att återberätta det som lästs. 

– Vi brukar göra en gemensam tankekarta kring varje bokstav där jag ber 

eleverna skriva av orden vi kommer på till bokstäverna. Till vissa elever ritar 

jag även till orden så att de förstår det som står. Medan andra elever själva 

får i uppgift att komma på egna ord samt skapa meningar till orden (Emma, 

16 april 2015). 

Emma visar i svaret ovan att hon arbetar med läsutveckling genom skrivning i form av att 

skapa tankekartor kring bokstäverna. Detta för att ge eleverna möjlighet att själva utveckla 

ord och meningar kring bokstäver. Dessutom vill läraren väva ihop läsningen med 
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skrivningen på ett naturligt och okomplicerat sätt. Det här arbetet anpassas även efter 

elevernas egen förmåga och var i läsutvecklingen eleven befinner sig. 

 

4.4 Kombination av olika metoder och arbetssätt 

Samtliga lärare i undersökningen kombinerar flera olika metoder för läsutveckling i sin 

undervisning. Under samtliga intervjuer framkom att ingen av lärarna själva anser att de 

använder någon specifik metod för att utveckla elevers tidiga läsning. 

– Jag har format fram mitt arbetssätt med tiden. Jag har läst olika forskning 

och metoder, som jag tagit idéer ifrån och format mitt eget sätt som fungerar 

för mig. Det började med att jag lärde mig hur man lär barn att ljuda fram 

ord och i vilken ordning som ljuden helst ska läras ut. Därefter läste jag 

mycket och influerades mycket av Läsning på talets grund. Sättet att arbeta 

med alltihopa som en helhet och väva ihop ämnen framkom genom 

inspiration av en annan lärare från Göteborg. Till slut har alla dessa 

influenser format och skapat mitt sätt som jag har idag. Det har alltså vuxit 

fram (Eva, 14 april 2015). 

Eva har alltså format sitt arbete med läsutveckling med tiden, det vill säga hon har 

kompletterat, justerat och anpassat det efter teknik, aktuell forskning, kollegor, elevgrupp osv. 

Det har gjort att lärarens nuvarande arbetssätt med tidig läsutveckling framkommit och skapat 

en trygghet i att eleverna utvecklar de kunskaper som krävs för att läsa. Även Emma, Karin 

och Kajsa berättar, som nämnts tidigare, att de blandat, bearbetat, justerat och kompletterat 

den tidiga läsundervisningen efter ny forskning, elever och erfarenheter, och på så sätt 

kommit fram till det sätt som de arbetar på idag. Eftersom mycket av bokstavsarbetet bygger 

på elevernas intressen, erfarenheter och förståelse för aktiviteten samt eftersom det 

kompletteras med helordsinlärning och skrivning synliggörs att lärarna kombinerar syntetisk 

och analytisk metod vid elevernas tidiga läsutveckling, för att ge eleverna bästa möjlighet till 

utveckling inom läsningen. 

 

Materialet som samlats in visar också att samtliga av lärarna blandar och kombinerar olika 

arbetsformer inom arbetet med läsutveckling. Stor del av läsundervisningen byggs upp kring 

ett specifikt material innehållande bokstäverna, men för att på bästa sätt utveckla kunskaper 
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kring det här är samtliga lärare eniga om att olika arbetsformer och aktiviteter krävs. Det för 

att alla elever ska fångas upp och utvecklas på det sätt som är bäst för dem. 

– Jag blandar sätt att lära ut läsning på, det kan vara genom skrivning, 

samtal, ljudning osv. För att alla elever ska hitta ett sätt att lära sig på 

(Emma, 16 april 2015). 

Citatet ovan visar exempel på hur Emma även kombinerar arbetssätt och aktiviteter för att 

utveckla elevers läsning. 

– Vi har en grund inom läsutvecklingen som alla elever arbetar med, men 

utefter den är tanken att alla elever också hittar den arbetsform som passar 

dem bäst personligen och där de är kan utvecklas efter sin förmåga (Eva, 14 

april 2015). 

Eva berättar här att hon försöker visa på olika sätt att arbeta med läsning och läsutveckling, 

för att på så sätt hitta ett sätt som passar varje elev. 

 

Kajsa nämner att hon försöker anpassa läsutvecklingsundervisningen efter varje elevgrupps 

behov och varva undervisningen med olika typer av övningar, för att på så sätt tillfredsställa 

alla elevers läsutveckling. Eva arbetar, som nämnts tidigare, mycket med skrivning, men tar 

även tillsammans med eleverna fram en ”mind map” som innehåller olika typer av 

arbetsuppgifter kring de olika bokstäverna. Det här görs för att alla elever ska hitta ett sätt att 

utveckla sitt eget läsande på. Emma och Kajsa nämner att de använder högläsning vid arbetet 

med elevers läsutveckling, samt diverse diskussioner och samtal kring bokstävers utseende 

och ljud, vilket även Eva och Karin ger utryck för. Lärarna menar att många elever lär sig läsa 

genom att samtala om och lyssna till språket. Karin nämner även att hon använder olika lekar 

där eleverna får använda sina egna kroppar för att skapa bokstäver och ord. Läraren vill 

genom det här skapa ett konkret arbetssätt för de elever som lär sig bäst på det sättet. Eva och 

Karin nämner att sånger är något som används i läsundervisningen för att avdramatisera och 

göra bokstäver och läsning roligt. Emma, Karin och Kajsa berättar också att de använder sig 

av klappningar av ord och stavelser, ramsor på ord samt nonsensord som de samtalar om med 

eleverna. Lärarna anser att det blir ett roligt och lättsamt sätt att öva bokstävers ljud och uttal 

på, samt att övningarna då bygger på aktiviteter tagna ur elevernas vardag. Det här görs även 

för att öva på att plocka isär och återigen sätta ihop ord (syntes och analys). Samtliga lärare 

förespråkar också en variation av arbete i helklass, halvklass, mindre grupper samt enskilt 
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arbete för att även här tillfredsställa alla elevers behov och hitta arbetssätt och arbetsformer 

som passar samtliga elever. 

 

4.5 Lärobok som grund för läsundervisningen 

Trots att samtliga lärare kombinerar metoder och arbetssätt för att undervisa eleverna inom 

läsning och för att utveckla elevernas läskunskaper, framkommer i materialet att en majoritet 

av lärarna använder sig av ett läromedel som grund för undervisningen i tidig läsutveckling 

men också för att avgöra i vilken ordning bokstäver presenteras. Emma, Karin och Kajsa, har 

alla ett undervisningsmaterial där de följer materialets rekommenderade ordning i 

bokstavsarbetet, eftersom materialet är genomtänkt och välstrukturerat. 

– Jag använder mig av ”Läslandet” som bygger på en ramberättelse som 

följer en viss ordning genom alfabetet. I materialet blir varje bokstav ett 

äventyr samtidigt som en ny karaktär, som har med den aktuella bokstaven 

att göra, presenteras vid varje äventyr (Emma, 16 april 2015). 

Emma uttrycker här att arbetet kring elevernas tidiga läsutveckling byggs upp kring 

läromedlet, som därmed blir grunden för läsundervisningen och som sedan kompletteras med 

annat material och övningar. 

 

Eva skiljer sig här från övriga lärare då hon endast använder sig av det egenkomponerade 

materialet ”Mind-mapp” kring bokstäverna, som hon skapar tillsammans med eleverna. 

Materialet innehåller aktiviteter kring varje bokstav, samt texter och böcker som eleverna 

själva och tillsammans med läraren skapar. Ordningen som bokstäverna presenteras i anpassar 

läraren efter bokstäver som passar in med säsong, årstid och sammanhang. Exempelvis brukar 

”S” vara den första bokstaven som presenteras, då den kan kopplas till att eleverna nyss haft 

”sommarlov” eller att ”skolan startar”. Här synliggörs även att Eva har en baktanke med 

utgångspunkt i den syntetiska metoden eftersom läraren väljer en ordning att presentera 

bokstäverna på som hon själv anser passar eleverna och undervisningen. 

 

Det som däremot blir tydligt i materialet är att övriga tre lärare även kompletterar 

läroboksundervisningen med egenkomponerat material samt olika övningar och lekar kring 

bokstäverna och språkets uppbyggnad. Emma berättar exempelvis att hon endast följer 



 

Lina Ericson 

30 
 

läseboken till läromedlet ”Läslandet”, utöver det använder läraren ett egenkomponerat 

övningshäfte kring bokstäverna där hon anpassar aktiviteter kring bokstäverna efter eleverna. 

 

4.6 Läsgrupper 

Läsgrupper är ytterligare ett tema som synliggörs i intervjuerna och som alla deltagande lärare 

använder vid ett tidigt skede av läsundervisningen. Det gör lärarna för att anpassa läsningen 

efter eleverna, deras intressen samt deras utveckling. 

– Jag försöker vid ett tidigt skede av läsutvecklingen dela in eleverna i 

läsgrupper där vi arbetar med texter och förståelsen för innehållet. När jag 

gör läsgrupperna försöker jag sätta ihop grupperna efter elever med liknande 

intressen så vi tillsammans kan läsa böcker som alla i gruppen gillar (Emma, 

16 april 2015). 

Emma berättar utifrån ovanstående citat att hon anser att läsgrupper är ett bra sätt att utveckla 

elevernas läsning och förståelse i texter, men även ett bra sätt att anpassa läsningen och 

läsundervisningen efter elevernas intressen och kunskaper. Detta är enligt läraren något som 

skapar glädje i läsningen. Eva och Emma berättar här att de anser att läsgrupper är ett bra sätt 

att låta eleverna samtala om texter och bilder i en bok, hur bilder kompletterar text, hur 

språket är uppbyggt och så vidare. Lärarna menar att det här är ett effektivt sätt att utveckla 

elevernas läsning i samspel med varandra, då elever med intresse för läsning kan inspirera 

andra elever. Läsning i mindre grupper menar även Eva är ett sätt att få alla elever att komma 

till tals, eftersom alla elever förväntas uttrycka sina åsikter och kunskaper kring läsningen. 

Karin berättar att läsgrupperna som används i hennes läsutvecklingsundervisning är 

nivåanpassade efter var i utvecklingen eleverna befinner sig. Det eftersom läraren anser att 

läsgrupper är ett bra sätt för alla elever att utvecklas tillsammans med andra elever som ligger 

på samma nivå, utan att eleverna ska känna prestationsångest gentemot sämre eller bättre 

elever. 

– Enskild läsning blir lätt mekanisk så jag föredrar arbete i läsgrupper där 

eleverna läser för varandra och i samspel med varandra. Jag har även 

ytterligare en liten läsgrupp för de elever som behöver utveckla sina 

kunskaper inom läsning ytterligare. Där läser vi, diskuterar och samtalar 

texter tillsammans. Denna grupp är alltså till för att arbeta och läsa lite extra, 

utöver den ordinarie läsutvecklingsundervisningen (Kajsa, 15 april 2015). 
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Kajsa menar att läsning som sker enskilt lätt går per automatik utan eftertanke, vilket syns i 

svaret i ovanstående citat. Läraren anser att läsgrupper är ett bra sätt att arbeta med 

läsutveckling, som effektivt gynnar elever med lite extra behov av stöttning i läsning. Detta i 

och med att eleverna uppmanas att även samtala med varandra om läsningen och dessutom 

ges möjlighet att arbeta på den enskilda elevens nivå. 

 

4.7 Nivåanpassat material 

Som nämnts i ovanstående tema används läsgrupper av samtliga lärare för att anpassa 

undervisningen i läsning efter elevernas kunskaper, behov och intressen. Även materialet som 

används av lärarna är, på ett eller annat sätt, anpassat efter elevernas kunskaper, behov och 

intressen. 

– Vi har läsläxeböcker med samma handling men med tre olika 

svårighetsgrader som vi använder (Karin, 15 april 2015). 

Karin anpassar alltså läsläxan efter var eleverna befinner sig i läsutvecklingen, för att därmed 

utveckla varje elev efter dennes förmåga och driva utvecklingen vidare. Eva nämner att all 

grammatisk undervisning kring elevernas läsutveckling sker utefter vad eleverna är i behov av 

att utveckla. Vissa elever behöver öva mer på uttal och fonologi, medan andra elever behöver 

öva syntes och analys exempelvis. Eleverna ges alltså med hjälp av material anpassat efter 

elevens behov, möjlighet att öva på det som läraren anser krävs för att utvecklingen inom 

läsningen ska fortskrida. Eva berättar även att allt material som eleverna använder i sin tidiga 

läsutveckling automatiskt anpassas efter elevernas nivå då de själva skriver mycket av sitt 

material, vilket därmed anpassas efter elevens eget språkbruk. 

 

– Alla elever är med i början när vi arbetar med ”Läslandet” eftersom jag 

tycker det är viktigt att även de elever som redan kan läsa får vetskap i 

språkets uppbyggnad med ljud och utseende på bokstäverna. Därefter 

anpassar jag med olika uppgifter och böcker beroende på elevens egen 

läsutveckling. Jag vill att alla ska vara med, men att jag anpassar uppgiften 

efter eleven. Om vi läser kan jag exempelvis ge vissa elever i uppgift att 

även skriva en bokrecension till. Jag har också alltid extra arbetsuppgifter till 

eleverna i klassrummet, så som rim- och ramslekar, korsord osv. Jag lägger 
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alltså på och tar bort material och anpassar på det sättet (Emma, 16 april 

2015). 

Emma vill, enligt svaret i citatet ovan, ha med alla elever på alla aktiviteter kring bokstäverna 

och läsningen, men anpassar nivån på vissa aktiviteter efter vad hon bedömer att varje elev 

behärskar individuellt. Läraren vill att alla elever ska stimuleras och ges möjlighet till 

utveckling utifrån sin egen nivå. 

 

Även Karin berättar att hon ser bokrecensioner som en anpassning av materialet som används 

i läsningen och läsutvecklingen. Läraren använder det för de elever som hon anser behärskar 

språket och läsningen så pass bra att de kan återberätta vad som lästs. I undersökningen 

synliggörs också att samtliga lärare även anpassar materialet genom att de elever som behöver 

lättlästa böcker läser det, medan vissa elever läser kapitelböcker. Bedömningar av elevernas 

utveckling och kunskaper inom läsningen görs alltså dagligen. Detta för att på så sätt förse 

eleverna med rätt material som utgör en lagom utmaning, utan att bli för svårt eller mekaniskt. 

För de elever som behöver ytterligare lite mer utmaning återfinns även alltid extramaterial 

som eleverna kan arbeta med kring texter och böcker i samtliga av lärarnas klassrum. 

 

4.8 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet och analysen för min undersökning att lärarna på olika 

sätt inleder den första undervisningen i läsning med att testa elevernas läsförmåga och deras 

kunskaper om språk. Det här sker genom olika typer av test alternativt att eleverna blir 

tilldelade diverse skrivuppgifter. Därefter introducerar samtliga av lärarna, arbetet med 

elevernas tidiga läsutveckling genom att presentera en bokstav i taget, med fokus på 

bokstävernas utseende och ljud. Även helord och ordbilder används för att utveckla läsningen. 

Kring bokstäverna använder lärarna ett gediget material med olika övningar till varje bokstav. 

Tre av lärarna bygger arbetet med bokstäver kring ett färdigt läromedel och kompletterar med 

egenkomponerade övningar och lekar. Samtliga av lärare försöker vid ett tidigt skede även 

väva ihop skrivning och läsning, eftersom att de anser att dessa är två komponenter av språket 

som hör ihop och utvecklas i samspel med varandra.   
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Läsförståelsen är något som enligt lärarna också är viktigt för att utveckla den tidiga läsningen 

och som samtliga lärare för in tidigt i läsundervisningen, men för att förstå måste eleverna 

också kunna avkoda bokstäver och ord. Förståelsen arbetas med mycket i läsgrupperna, som 

är ett moment som återfinns i samtliga lärares undervisning. Det här är även ett sätt för lärarna 

att anpassa läsningen efter elevernas behov, kunskaper och intressen. Anpassning efter 

elevernas behov, kunskaper och intressen är däremot något som genomsyrar hela av lärarnas 

undervisning. Det blir bland annat tydligt i resultatet genom att även avkodningsaktiviteter är 

förankrade i elevernas erfarenheter och vardag, samt att delar av materialet anpassas efter 

varje elevs egen nivå. Elever som behöver lite mer utmaning blir exempelvis tilldelade 

extrauppgifter, eller svårare varianter av övningarna som utförs gemensamt. Dessutom 

används olika arbetsformer och arbetssätt för att på så sätt tillfredsställa samtliga elever. 

Eleverna ska ges möjlighet att hitta det optimala sättet att utvecklas utefter sina egna 

förutsättningar tillsammans i par, helklass, grupper eller enskilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Lina Ericson 

34 
 

5. Diskussion 

Diskussionen börjar med en kortfattad presentation av hur jag anser att resultatet och analysen 

besvarat frågeställningarna som ligger till grund för studien. Därefter diskuteras det som jag i 

resultatet/analysen finner särskilt intressant, utifrån studiens frågeställningar och syfte. Det 

här görs i relation till tidigare forskning. I kapitlet diskuteras även metodval för 

undersökningen där fördelar och nackdelar med mina val övervägs. Därefter redogörs förslag 

på vidare forskning. Kapitlet mynnar avslutningsvis ut i slutsatserna för studien som helhet. 

 

5.1 Frågor och svar 

Frågeställningarna som ligger till grund för den här studien är, som nämnts tidigare: 

1. Vilka grundläggande förhållningssätt till tidig läsutveckling har lärarna i undersökningen? 

2. Hur arbetar lärarna i undersökningen med tidig läsutveckling? 

3. Hur anpassar lärarna i undersökningen sitt arbete med tidig läsutveckling utifrån elevernas 

erfarenheter, förkunskaper och behov? 

 

Resultatet och analysen visar att lärarnas grundläggande förhållningssätt till tidig 

läsutveckling kan sammanfattas i ett ord, flexibilitet. Samtliga lärare har format och skapat ett 

arbetssätt med läsutveckling genom att komplettera och justera undervisningen efter 

forskning, kollegor och elevgrupp. I och med det har lärarna kommit fram till det arbetssätt 

som de arbetar med idag. Det här anser jag tyder på att förhållningssättet till den tidiga 

läsutveckling hos dessa lärare, är att vara flexibel, varierande och villig att hela tiden fortsätta 

sin egen utveckling som lärare. 

 

Ovanstående besvarar enligt min mening även frågeställning 2. Lärarna i undersökningen är 

även i arbetet med tidig läsutveckling flexibla. Arbetet är varierande med många olika 

arbetssätt och arbetsformer. Däremot fokuserar arbetet med den tidiga läsutvecklingen främst 

på att eleverna lär sig bokstävers utseende och ljud, för att i utgångspunkt i detta gå vidare 

med skrivning och egenskapade texter, läsgrupper och lekar. Även enskild läsning av olika 

former av litteratur kompletterar bokstavsarbetet. 
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Frågeställning 3, hur lärarnas arbete med tidig läsutveckling anpassas efter elevernas 

erfarenheter, förkunskaper och behov, besvaras i resultatet genom att lärarnas hela 

undervisning, efter en kontroll av tidigare kunskaper, fokuserar på och genomsyras av att 

anpassa arbetet efter elevernas kunskaper och behov. Eleverna förses med olika arbetssätt, 

aktiviteter och material som är förankrade till elevernas erfarenheter och förförståelse, för att 

de själva ska kunna hitta det ultimata redskapet att utveckla sin egen läsutveckling på. 

Läsgrupper och nivåanpassat material används för att anpassa läsningen efter elevernas 

tidigare kunskaper och intressen.  

 

5.2 Diskussion av resultat och analys 

 

5.2.1 Lärarnas arbete med tidig läsutveckling 

I början av studien nämns att Fast (2007) och Skoog (2012) konstaterar att det inom forskning 

finns två perspektiv på den tidiga läsundervisningen hos elever. Det är dels det kognitiva 

perspektivet som fokuserar på att läsning sker enskilt i en mental process. Det andra är det 

sociokulturella perspektivet som istället hävdar att läsning sker i olika sociala miljöer i 

samspel med andra individer. Jag vill påstå att lärarna som deltagit i min studie kombinerar 

det kognitiva och sociokulturella perspektivet på läsutveckling i sin undervisning. Läsning 

och arbete med läsning sker enskilt i form av olika typer av övningar, men också i form av 

gemensamma klassdiskussioner, läsgruppsdiskussioner och genomgångar kring bokstäver och 

texter. Lärarna är alltså tydliga med att utveckla läsningen genom enskild läsning med fokus 

på elevens egna tankeprocesser, i kombination med sociala gruppövningar kring läsning. Det 

här tyder på att det är lättare att skilja på de kognitiva och sociokulturella perspektiven på 

läsundervisning i teorin än vad det är i praktiken. Att endast låta eleverna arbeta enskilt 

missgynnar enligt mig utvecklingen av läsningen på så sätt att eleverna går miste om att 

utbyta kunskaper av varandra, samtidigt som enskilt arbete också behövs för att eleverna ska 

ges möjlighet till egna reflektioner och tankar kring texter. 

 

Tidigare forskning visar att i diskussionen kring läsutveckling finner forskare dessutom två 

olika synsätt på läsutveckling, syntetisk- eller ljudningsmetod respektive analytisk- eller 

helordsmetod (Frost, 2002; Liberg, 2006 och Lundberg, 2010). Det jag dock finner intressant i 

min studie är att resultatet tydligt visar att lärarna i undersökningen inte ensidigt valt ett av 
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dessa synsätt, utan är inspirerade av båda synsätten. Däremot domineras lärarnas undervisning 

av den syntetiska metoden, då lärarna vid den tidiga läsutvecklingsundervisningen fokuserar 

på grammatiken i språket och att lära ut en bokstav i taget och ljudningen av bokstäverna. Det 

här kompletteras med vissa helord och ordbilder, vilket Lundberg (2010) menar beskriver den 

syntetiska metoden. De inslag av den analytiska metoden som lärarnas 

läsutvecklingsundervisning innehåller är vikten av att efter avkodning få in förståelsen och 

helheten av läsningen, samt att läsning och skrivning sker i samspel med varandra och utifrån 

elevernas tidigare erfarenheter och intressen. Det här nämns som typiska drag i det analytiska 

synsättet på läsutveckling enligt Frost (2002) och Lundberg (2010). Jag kan med andra ord 

utifrån min studie se att, trots att forskningen visar att ovanstående två synsätt skiljer sig åt i 

teoretisk syn på elevers tidiga läsutveckling, går de inte heller att skilja dessa åt på samma sätt 

i praktiken. För mig skulle det vara problematiskt att endast ha ett av dessa synsätt på 

läsutveckling eftersom alla elever lär sig på olika sätt, samtidigt som att en lärares uppgift är 

att se till att alla elever utvecklar läsningen och uppnår kunskapskraven i svenska. Att få 

samtliga elever i en klass att uppnå målen med endast det analytiska alternativt det syntetiska 

synsättet är för mig näst intill ouppnåeligt på grund av att alla elevers läsutveckling är unik 

och kräver olika behov. Det här medför att vissa elever lär sig läsa genom skrivning, medan 

andra elever lär sig läsa genom avkodning av en bokstav i taget. 

 

I lärarnas arbete med den tidiga läsutvecklingen kan jag även se en parallell till de olika 

stadier som Lundberg (2010) menar att barn går igenom i sin läsutveckling. Nämligen att 

läsutvecklingen börjar med igenkänning av symboler, för att sedan övergå till att barnet 

känner igen hela ord. Därefter lär sig barnet att urskilja bokstäverna och bokstavsljuden, eller 

ordens fonem, för att utvecklingen sedan avslutningsvis övergår till att barnet känner igen 

delar av ord, morfem. Det här skapar i sin tur en mer effektiv läsning, utan stopp för ljudning. 

Lärarna i undersökningen försöker anpassa materialet efter elevernas läskunskaper och 

exempelvis låta vissa elever läsa kapitelböcker medan andra elever läser böcker med enstaka 

ord. Lärarna gör alltså bedömningen att vissa elever endast är i stadiet där de ser att ord 

innehåller fonem och därmed kräver mer ljudning för att få ihop läsningen. I och med det 

tilldelas eleven en enklare bok med mindre text medan en annan elev istället bedöms vara i 

stadiet där ords liknande uppbyggnad känns igen vilket medför att denna elev har mer flyt i 

läsningen. Med tanke på det blir eleven istället tilldelad en mer krävande bok med mer text. 

Lärarna har alltså läsutvecklingsstadierna i åtanke för att utveckla elevernas läsning och på så 
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sätt föra varje elev vidare i utvecklingen. Jag anser att det är bra att läsutvecklingens stadier 

som Lundberg (2010) berättar om, finns i åtanke vid planeringen av elevers tidiga 

läsutveckling. Dock vill jag poängtera att det här enligt Lundberg (2010) är ett 

utvecklingsschema som inte representerar alla barns tidiga läsutveckling. Vissa barn hoppar 

över stadier och andra barn har en egen ordning i hur stadierna utvecklas. Jag menar med det 

att dessa stadier endast är en utgångspunkt och översikt över hur utvecklingen kan gå till när 

barn lär sig läsa, och alltså inte ett schema för hur läsningen ska läras ut. Genom att i 

läsutvecklingsundervisningen beta av dessa utvecklingsstadier som ett 

läsundervisningsschema, anser jag att syftet i läsningen försvinner en aning och att läsning 

endast blir något som måste avbetas. 

 

Förståelse av det som läses är enligt Allard et al. (2001), Herrlin & Lundberg (2005), 

Lundberg (2010) och Skoog (2012) en del av läsutvecklingen. Lärarna anser att det är viktigt 

att få in läsförståelsen tidigt i läsutvecklingen, vilket bland annat visar sig i läsgrupperna som 

eleverna delas in i. Det framkommer även i resultatet att arbetet med bokstäverna och 

avkodningen kräver förståelse för situation och aktivitet. Lärarna erbjuder eleverna många 

olika aktiviteter kring detta arbete, som är anknutna till elevernas erfarenheter och intressen, 

och som ger bokstäverna och orden ett sammanhang. Däremot anser lärarna att kunskaper 

inom avkodning är en förutsättning för att kunna arbeta med läsförståelsen, att 

läsförståelsearbetet inte kan påbörjas innan ord och bokstäver kan avkodas. Reichenberg 

(2008) hävdar att när läsförståelsen och förståelsen för ord saknas blockeras utvecklingen av 

läsningen och motivationen att vilja utvecklas brister, dessutom är det lättare för en elev att 

utveckla och lära sig avkodningen än att lära sig förstå texters innehåll. Med tanke på detta 

anser jag att även arbetet med läsförståelse bör komma in samtidigt som avkodningen, och att 

avkodning inte ska ses på som en förutsättning för att kunna förstå texters innehåll. Det är 

viktigt att komma ihåg att förståelsen är lika viktig som avkodningen och att de båda är 

förutsättningar för varandra. Jag bedömer därför att texter kan samtalas om och förstås trots 

att eleven inte kan avkoda bokstäver och ord. Barn börjar enligt Ljungström (2006) och 

Lundberg (2010) sin läsutveckling genom att tillsammans med sina föräldrar läsa av böckers 

bilder. Det här tyder enligt min mening på att läsförståelse kan arbetas med även vid arbetet 

med texter i det tidiga bokstavsarbetet, trots att avkodningen av bokstäverna ännu inte 

utvecklats. Allard et al. (2001) och Herrlin & Lundbergs (2005) berättar dessutom om de sex 

processerna respektive fem dimensionerna som samarbetar med varandra och som alla 



 

Lina Ericson 

38 
 

människor använder vid läsning. Att läsaren går från att avkoda en bokstav till ett helt ord och 

vidare till en mening, samtidigt som den tolkar och drar slutsatser med hjälp av tidigare 

kunskaper och förståelse. Detta tyder enligt min mening på att avkodningen och förståelsen 

inte bör särskiljas utan kopplas samman redan vid det allra första läsutvecklingsarbetet. 

 

Jag bedömer alltså utifrån ovanstående att läraren bör ha Lundbergs (2010) stadier av 

läsutvecklingen i åtanke vid planeringen av den tidiga läsutvecklingsundervisningen. Detta för 

att på så sätt veta var i utvecklingen eleverna befinner sig och vad som kan förväntas av 

eleven utifrån stadiet den befinner sig i. Däremot ska det inte ses som ett sätt att planera 

undervisningen efter. Läsningen och läsutvecklingen bör istället ses på utifrån Allard et al. 

(2001) och Herrlin & Lundbergs (2005) processer/dimensioner. Som en aktivitet som kräver 

olika redskap (avkodning, förståelse och sammanhang) som alla bör ha lika stort fokus under 

hela läsutvecklingsundervisningen.  

 

5.2.2 Lärarnas anpassning efter elevernas erfarenheter, förkunskaper och behov 

Brice Heath (1983/2009), Fast (2007) och Liberg (2006) fastslår att barns olika bakgrund 

påverkar läsningen och dess utveckling i mötet med skolan och skolans språk samt att alla 

elever har olika kunskaper när de kommer till skolan, vilket läraren enligt Reichenberg (2008) 

bör ha i åtanke i läsutvecklingsundervisningen. Att lärarnas läsutvecklingsundervisning 

anpassas efter elevernas erfarenheter, förkunskaper och behov är det inga tveksamheter om. 

Eleverna erbjuds olika arbetssätt, aktiviteter och material för att hitta det ultimata redskapet 

att utveckla läsningen på. Som synliggörs i resultatet använder sig samtliga lärare av lästest 

eller skrivövningar för att ta reda på elevernas tidigare kunskaper kring läsning, vilket även 

Allard et al. (2001) och Herrlin & Lundberg (2005) förespråkar. Lästesten och 

skrivövningarna möjliggör alltså att läsutvecklingsundervisningen präglas av anpassade 

övningar, aktiviteter, arbetssätt och arbetsformer. Jag finner det däremot särskilt intressant att 

majoriteten av lärarna nämner att de anpassar materialet i läsutvecklingsundervisningen efter 

elevernas nivå, samtidigt som de väljer att följa och lägga grunden för läsutvecklingsarbetet 

kring ett och samma läroboksmaterial. En lärobok är anpassad efter en stor population elever, 

utan hänsyn till den enskilda eleven eller en specifik elevgrupps intressen och tidigare 

kunskaper.  
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Lärarna använder som sagt även ett kompletterande egenskapat material som innehåller 

aktiviteter kopplade till elevernas vardag och tidigare erfarenheter och som därmed är skapat 

och anpassat efter eleverna. Här består dock endast delar av materialet och aktiviteterna av 

anpassning efter den enskilda individen. Exempel på det är läseböcker, bokrecensioner, 

skrivövningar och extra grammatiska övningar som eleverna övar på utifrån sin egen 

utveckling. Lärarnas nivåanpassade material är alltså av majoritet anpassat efter gruppen och 

inte individen. För vissa elever kan materialet alltså bli svårt och för andra lätt. Jag anser dock 

att det är bra att elever som är lite osäkra och inte kommit så långt i läsutveckling tilldelas 

lättlästa böcker, samt att det i lärarnas läsutvecklingsundervisning återfinns vissa uppgifter 

som är anpassade och kräver olika kunskaper av olika elever. Elever som behärskar läsningen 

bättre kan ges en extra skrivuppgift till en text, medan elever som har svårare för läsningen får 

i uppgift att rita en bild till texten. Här finns en tanke bakom nivåanpassningen och uppgiften 

blir därmed nivåanpassad efter varje enskild elev och inte gruppen som helhet. Däremot anser 

jag att de elever som kommit långt i utvecklingen, i många fall, tillgodoses med extramaterial 

för att ha något att göra, snarare än för att stimulera läsutvecklingen och intresset för läsning. 

Detta eftersom extramaterialet tillämpas när eleven väl gjort klart en aktivitet som tilldelats 

samtliga elever. Att ha en tanke bakom pedagogiska val och material som tilldelas eleverna är 

något som Reichenberg (2008) förespråkar, då det lättare skapar intresse för läsning hos 

eleverna. Läsningen ger då mer än att endast ge eleverna en sysselsättning. Med tanke på det 

hävdar jag att alla elever ska tilldelas material som är anpassat efter elevens nivå, inte 

gruppens och att allt arbete inom läsutvecklingen bör vara väl genomtänkt och inte ses på som 

ett sätt att sysselsätta eleverna när de är klara med en övning. 

 

5.3 Diskussion av metod 

Metoden som valdes för insamling av material till undersökningen var halvstrukturerad 

intervju. Jag anser att metoden gav mig det underlag och material som krävdes för att besvara 

frågeställningarna. Ett alternativ hade dock varit att få inblick i fler lärares förhållningssätt till 

och arbete med den tidiga läsutvecklingen hos elever genom att använda metoden enkät, som 

enligt Yin (2011) ger ett större omfång och som därmed skulle ha gett mig en bredare inblick i 

lärares förhållningssätt till läsutveckling. Det hade troligtvis resulterat i fler olikheter i 

materialet. Däremot menar Yin (2011) att enkäter inte ger undersökaren lika stort utrymme till 

deltagarnas tankar, då svaren på frågorna endast ges i skrift. Av denna anledning ansåg jag att 

intervju som metod var mer passande för min undersökning. Jag ville ha möjlighet att 
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fördjupa mig och ställa följdfrågor efter vad jag fann intressant i lärarnas uttalanden, för att på 

så sätt även säkerställa att jag fick med det som, för min studie var relevant och viktigt. 

 

Eftersom mitt urval av lärare som deltagit i undersökningen bygger på 

bekvämlighetsprincipen kan jag även se att jag med fördel innan undersökningens start kunnat 

kolla upp om det fanns lärare som eventuellt kunnat ge mig ett omfångsrikare material. Detta 

eftersom risken med bekvämlighetsprincipen enligt Yin (2011) är att materialet kan bli 

bristfälligt och sakna reliabilitet då de lättillgängliga källorna inte alltid besitter önskad 

information. Eftersom jag dock vid urvalet hade vetskap om att lärarna som intervjuades 

arbetar mycket med läsutveckling, belägger jag att jag i slutändan fick ett material som var 

relevant för att kunna besvara frågeställningarna. 

 

5.4 Vidare forskning 

Efter denna undersökning kan jag se att det inför framtida forskning vore intressant att även 

undersöka lärarnas förhållningssätt till och arbete med elevers tidiga läsutveckling genom att 

komplettera intervjuer med observationer i klassrummen. Detta för att undersöka om lärarnas 

sätt att prata om undervisningen stämmer överens med hur det faktiskt utförs. Eftersom 

läsutvecklingen hos svenska elever försämrats bör det finnas viss bakomliggande problematik 

i lärares undervisning, vilket jag nu efter undersökningen kommit fram till är svårt att 

synliggöra med endast intervjuer. 

 

5.5 Slutsatser 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att lärarna som intervjuats förhållningssätt till 

elevers tidiga läsutveckling är att vara flexibel, erbjuda variation och att vara öppen för 

förändringar. Lärarna är enligt min mening under ständig förändring i sin 

läsutvecklingsundervisning, vilket tyder på att det grundläggande förhållningssättet till elevers 

tidiga läsutveckling är att anpassa sin undervisning till elever med utgångspunkt i den 

forskning som är aktuell. Att det alltid finns plats för förändring, addering och förbättring i 

läsutvecklingsundervisningen. 
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Lärarnas arbete kring den tidiga läsutvecklingsundervisningen är även det flexibelt och 

varierande och innehåller inslag av både ett syntetisk och analytiskt synsätt. Däremot utgår 

arbetet främst ifrån det syntetiska synsättet i form av bokstavsarbete med fokus på enskilda 

bokstävers ljud och utseende. I arbetet med den tidiga läsutvecklingen kombineras även det 

kognitiva och sociokulturella perspektiven på läsundervisning. Lärarna arbetar enskilt, i grupp 

och med helklassarbete, för att erbjuda eleverna variation i arbetssätt och arbetsformer. 

 

Lärarna anpassar sitt arbete efter elevernas erfarenheter, förkunskaper och behov genom att 

erbjuda olika aktiviteter, material, arbetsformer och arbetssätt som är förankrade till elevernas 

erfarenheter och vardag. Dessutom anpassas delar av materialet och aktiviteterna efter var i 

utvecklingen eleverna befinner sig, samt utifrån elevernas intressen. Olika svårighetsgrader på 

läseböcker och uppgifter erbjuds exempelvis och läsgrupper anpassas efter elevernas 

kunskaper och intressen. Med hjälp av de inledande testen på vad eleverna kan sedan tidigare, 

anser jag att lärarnas fortsatta arbete med läsutvecklingen präglas och genomsyras av 

elevernas kunskaper, men att det främst sker på gruppnivå istället för individnivå. 
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6. Sammanfattning 

 I detta kapitel sammanfattas studien som helhet. 

Läsning och läsutvecklingen är av stor vikt för att barn ska utvecklas som individer, 

medborgare och elever i skolan, och är ett ämne som intresserar många forskare. Trots detta 

har svenska elevers läsutveckling med tid försämrats. Jag finner därför att lärares 

förhållningssätt till-, arbete med- och anpassning efter elevers läsutveckling är högst 

intressant att studera. Detta för att få vetskap i hur läsutvecklingsundervisningen ser ut och 

förhoppningsvis kunna vända på den negativa spiralen gällande elevers läsutveckling. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka grundläggande förhållningssätt lärare, från två 

olika skolor, har till elevers tidiga läsutveckling. Dessutom vill jag synliggöra hur respektive 

lärare talar om sin undervisning inom läsutveckling. Syftet är också att undersöka och 

åskådliggöra hur lärarna i undersökningen arbetar med och anpassar läsutvecklingen efter 

elevernas behov, tidigare kunskaper och intressen. 

 

Ovanstående syfte har lett mig fram till följande tre frågeställningar: 

1. Vilka grundläggande förhållningssätt till tidig läsutveckling har lärarna i undersökningen? 

2. Hur arbetar lärarna i undersökningen med tidig läsutveckling? 

3. Hur anpassar lärarna i undersökningen sitt arbete med tidig läsutveckling utifrån elevernas 

erfarenheter, förkunskaper och behov? 

 

Metoden som använts för att samla in materialet som ligger till grund för studien är av 

kvalitativ ansats och består av halvstrukturerade intervjuer. I undersökningen deltar fyra lärare 

som arbetar på två olika skolor i en medelstor stad i Mellansverige. Innan intervjuerna 

genomfördes samlades även tidigare forskning kring läsning, barns tidiga läsutveckling och 

läsinlärning in, för att ge mig en bakgrund av ämnet. Utifrån detta presenteras i kapitlet 

Tidigare forskning vad läsning är, de två grundläggande synsätten på läsutveckling inom 

forskning; syntetisk metod och analytisk metod, sociokulturella- och kognitiva perspektiven 

på läsundervisning, fem dimension på läsning, sex processer som används vid läsning och 
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läsutvecklingens olika stadier. Materialet som samlades in i intervjuerna har analyserats 

genom att teman som är vanligt förekommande i intervjuerna tagits fram. Temana 

organiserades utifrån frågeställningarna som ligger till grund för studien som helhet. 

 

Resultatet av studien visar att lärarnas grundläggande förhållningssätt till elevers tidiga 

läsutveckling är att hela tiden utveckla och anpassa sin undervisning till eleverna, med 

utgångspunkt i den forskning som är aktuell. Arbetet utgår främst ifrån det syntetiska 

synsättet vilket arbetas med utifrån kombinationen av ett kognitivt och sociokulturellt 

perspektiv. Lärarna anpassar sitt arbete efter elevernas erfarenheter, förkunskaper och behov 

genom att erbjuda olika aktiviteter, material, arbetsformer och arbetssätt. 
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Bilaga 1. 
 

Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du varit verksam f-3-lärare? 

 

2. Vad har du för egna erfarenheter av läsning? 

 

3. När du i årskurs 1 introducerar alfabetet och läsning för eleverna, hur gör du då? 

 

4. Varför har du valt just ditt sätt att arbeta med läsutveckling för elever i ett tidigt skede? 

 

5. När du introducerar alfabetet och läsning för eleverna, läggs fokus på en bokstav i taget 

eller på hela ord? 

 

6. Använder du någon speciell ordning när du presenterar bokstäver? Finns det några 

bokstäver du medvetet väntar med? 

 

7. Lägger du fokus på avkodningsfärdigheter eller förståelsen? 

 

8. Är analys och syntes något du tar fasta på i din läsutvecklingsundervisning? 

 

9. Inspireras du av någon särskild metod för läsutveckling? 

 

10. Hur stor vikt lägger du vid den grammatiska biten (bokstävers ljud, ordning, läsriktning 

m.m.) av läsutveckling? 



 

Lina Ericson 

47 
 

 

11. Hur viktigt är elevers fonologi för dig? 

 

12. Vad använder du för material vid tidig läsutveckling? 

 

13. Hur använder du det? 

 

14. Har du arbetat på annat ett annat sätt för läsutveckling med tidigare elevgrupper? 

 

15. Hur skulle du kunna tänka dig att arbeta om ditt arbetssätt inte skulle fungera på vissa 

elever? 

 

16. Hur stor inverkan anser du att elevers tidigare språkliga kunskaper har på deras 

läsutveckling? 

 

17. Hur anpassar du undervisningen kring läsutveckling efter elevernas tidigare kunskaper? 

 

18. Hur arbetar du med elever som är i olika stadier i sin läsutveckling? 

 

19. Anser du att eleverna lär sig läsa bäst i samspel med varandra eller föredrar du att eleverna 

arbetar enskilt vid läsutveckling? 

 

20. Vad anser du är viktigast för att utveckla elevers läsning? 

 

 


