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Abstract 

This work is based on Swedish and international research to define the meaning of the term 

reading ability. Interviews with two teachers and of a remedial teacher, where the teachers 

teach in primary school and the remedial teacher works in junior high school, have given 

insights in how Swedish teachers practice various reading strategies and how a teaching 

material can contribute towards reading ability. The curriculum for the school subject 

Swedish compiles reading skills that students should have achieved in year three. These skills 

include knowledge of various reading strategies. Also pupils should have basic knowledge of 

the Swedish language and know the sounds and form of the alphabet. The research looks at 

different dimensions of reading as pupils will work on becoming good readers, which are the 

phonological awareness, decoding, reading flow, reading comprehension and interest in 

reading. These dimensions and the importance of their relationship to each other will be 

explained further in this paper.  

Research shows in this work that reading ability can be defined in several different ways. 

Reading ability can not be seen as an absolute concept, it is determined based on the human 

linguistic resources. Knowledge contributing to reading ability is metacognitive thinking, 

phonological awareness, able to decode words, having several reading strategies, reading 

fluency, reading comprehension and an interest in wanting to read more. 

 

Keywords: reading, phonological awareness, decoding, interest in reading, knowledge goals 

in Swedish. 
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1. Introduktion 

Dagens samhälle kräver att fungerande samhällsmedborgare både kan läsa och skriva. 

Forskningen om läsförmågan lägger därmed stor tyngd i hur betydelsefull den är för samhället 

(Monica Rosén & Jan-Eric Gustafsson, 2006, s. 30). I skolan, eller till och med hemifrån 

börjar vi lära oss att träna på läskunskaperna. Frank Smith (1986, s. 16) hävdar att om barn får 

en felaktig uppfattning om läsningen kan barn inte se det meningsfulla i att lära sig läsa. 

Smith menar även att de vuxna har en avgörande roll för om barn lär sig att läsa eller ej. Hur 

vi lär oss skiljer sig på många olika sätt och vår tillvaro hemifrån kan även påverka processen 

i läsutvecklingen. Detta ska dock inte påverka den möjlighet skolan ger till sina elever att lära 

sig läsa. Läroplanen (Lgr11, s. 222) skriver att genom skolans undervisning ska elever 

uppmuntras i sitt lärande i att läsa. Detta innebär även att undervisningen ska anpassas efter 

elevens förutsättningar och behov (Lgr11, s. 8). Processen till att lära sig att läsa ser inte lika 

ut för alla och det kräver att läran till läsförmågan har ett varierat förhållningssätt. 

Läsförmågan kan beskrivas på flera sätt. Det finns många teorier, teoretiska utgångspunkter 

och annan forskning om vad begreppet kan innebära. I denna uppsats ska läsförmågan försöka 

definieras utifrån olika synvinklar av den aktuella forskningen och hur den tillämpas i 

läromedel av lärare/pedagoger. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att genom svensk och internationell forskning lyfta fram synen 

på vad läsförmågan kan innebära i undervisningssammanhang. Utifrån intervjuer av lärare 

och en specialpedagog försöker jag synliggöra hur de definierar läsförmågan och hur ett 

läromedel som ”Den magiska kulan” kan vara behjälpligt för att nå de kunskapsmål som finns 

gällande läsförmåga i läroplanen (Lgr11).  

Frågeställningar: 

- Vad säger forskningen gällande läsförmåga och hur kan kunskapen om läsförmågan 

användas på ett givande sätt för elever som ännu inte kan läsa? 

- På vilket sätt svarar ett läromedel i form av en läsebok mot vad forskning och 

pedagoger säger om läsförmågan och hur stämmer det överens med läroplanens 

kunskapsmål till läsförmågan? 

 



 

 

5 

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt förtydligas begreppet läsförmåga utifrån läroplanens (Lgr11) perspektiv. Fokus 

ligger på läsförmågan och hur den definieras i läroplanen för ämnet svenska i årskurs 1-3.  

2.1 Läroplanen och läsförmågan 

För att kunna lära sig att läsa kan flera faktorer spela en avgörande roll för hur eleven lär sig. 

Läroplanen (Lgr11, s. 8) redogör för den likvärdiga undervisningen som uppnås genom en 

anpassning till varje individ: 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas 

på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika/…/ 

/…/Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lgr11, s. 8). 

Utifrån detta citat kan slutsatsen dras att skolan strävar till att ge en individanpassad 

undervisning, vilket kan vara utmanande med tanke på antalet elever som finns i varje klass. 

Läroplanen (Lgr11) förtydligar att en likvärdig utbildning inte går ut på att all undervisning är 

lika i sin utformning eftersom elever lär sig på olika sätt. Det handlar om att utbildningen ska 

utforma efter elevers behov och att det är skolans plikt att se till att alla elever får den 

möjligheten.  

I ämnet svenska ska eleverna nå de kunskapsmål som är enligt läroplanen (Lgr11, s. 223) för 

att sen kunna fortsätta till nästa nivå, i det här fallet nästa årskurs. Caroline Liberg (2005, s. 

187) tar upp i sin text gällande läsförståelse att beroende på vart individen befinner sig på 

kunskapsstegen läggs tonvikten på olika steg. Liberg menar att en elev inte behöver gå 

igenom alla steg i en bestämd följd för att bli en bra läsare eftersom varje läsare har 

varierande lätt eller svårt för varje steg i inlärningsprocessen (se under rubriken 3.1, s. 7). 

Ingvar Lundberg & Katarina Herrlin (2005, s. 10) menar att i varje fas i barnens utveckling 

kan man som lärare bedöma var de starka eller svaga sidorna kan synliggöras. Lundberg & 

Herrlin förklarar att genom detta får läraren ett tydligare underlag för var lämpliga åtgärder 

kan sättas in.    

Läsförmågan enligt Lgr11 innefattar flera moment under ämnet svenska som presenteras i det 

centrala innehållet för årskurs 1-3 under kategorin för läsa och skriva. Här listas kunskaper 

som att elever ska få möjlighet att ta del av flera läsningsstrategier för att kunna förstå olika 
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texter och att kunna anpassa läsningen efter textens innehåll. Samtidigt ska eleven kunna 

förstå texter som har ett samband med bilder och vice versa. Fortsättningsvis ska eleven bli 

medveten om de stavningsregler som finns i svenskan, som till exempel skj-ljud eller 

liknande. Andra viktiga aspekter på kunskap, som det centrala innehållet tar upp, är att eleven 

ska förstå alfabetet och dess ordning. Eleven ska även kunna se samband och skillnader 

mellan ljud och bokstäver samt att eleven ska kunna se språkets struktur i texten som när det 

behövs stor bokstav, punkt osv. I stora drag behövs dessa kunskaper för att eleven ska få en 

grund till sin läsförmåga och därigenom fortsätta utveckla sin läsning i de högre årskurserna.  

De punkter där eleven ska få en fonologisk medvetenhet samt kunna alfabetet och dess 

ordning kan ses som första steget in till att lära sig läsa. Därför att det fokuserar på 

bokstäverna och vilka likheter och skillnader som finns dem emellan. I Lundbergs & Herrlins 

(2005, s. 9) text presenteras fonologisk medvetenhet som den första av de fem dimensionerna 

en elev tar sig igenom för att lära sig läsa (Jag presenterar de fem dimensionerna mer 

grundligt under rubriken 3.1, s. 7). Den fonologiska medvetenheten ska underlätta nästa steg 

som läsaren tar sig an, vilket blir avkodningen. Lundberg & Herrlin (2005, s. 10) betonar att i 

den tidiga läsutvecklingen ligger oftast fokusen på avkodning, som handlar om att kunna se 

bilder av ord.   

 

3. Tidigare forskning om läsförmåga 

I detta avsnitt presenteras en redogörelse av den svenska och internationella forskningen med 

fokus på läsförmågan.  

Den dåvarande Skolöverstyrelsen (1984, s. 8) ställer redan på 1980-talet frågan vad som är 

läsning, vilket svaras med att det inte kan ses som ett absolut begrepp. Den bestäms utifrån en 

människas språkliga resurser. Eftersom varje lässituation eller text ställer olika krav på läsaren 

bestämmer läsförmågan, texten och lässituationen, om det går att läsa och förstå dess innehåll. 

Skolöverstyrelsen (1984, s. 20) problematiserar inlärningstiden för läs- och skrivinlärningen 

hos eleverna. Det räcker inte med intensiv träning med läsningen i början av skoltiden för att 

eleverna ska bli goda läsare. Det tar tid att skapa sig en läsförmåga. För vissa elever, menar 

Skolöverstyrelsen, kan undervisningen behöva sträcka sig ända till årskurs 9 för att elever ska 

lära sig hantera läsförmågan. Skolöverstyrelsen (1984, s. 21) uppmärksammar flera positiva 

faktorer, gällande det sociala samspelet, som kan vara till hjälp i läsförmågan. Till exempel 
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kan samtal om en text ge olika uppfattningar eller upplevelser mellan läsarna, texten kan 

diskuteras sinsemellan för att ge fler infallvinklar eller en text kan återberättas av andra för att 

få flera perspektiv.   

Liberg (2005, s. 15) presenterar huvudfrågor som forskningen riktar in sig på gällande 

läsning. Det som tas upp är läsmetoder, läsprocesser, lässtrategier och stavning. Det 

intressanta i denna uppsats är hur läsförmågan lärs ut på bästa sätt och vilka kunskaper som 

förknippas med läsförmågan. Elisabeth Berg (2011, s. 40) hänvisar till den internationella 

forskning som visar att goda läsare har ett metakognitivt tänkande medan de läser. Med andra 

ord kan de goda läsarna förstå vad de läser, kan beskriva vad de läst och de vet vad texten 

kräver av dem.  De kan även använda flera strategier för att ta sig an texten, Liberg (2005, s. 

53) konstaterar att en erfaren läsare är flexibel och kan anpassa sig till olika texter. Som 

Liberg finner även Paul van den Broek, Panayiota Kendeou, Sandra Lousberg & Gootje 

Visser (2011, s. 261) att läsförmågan kan förbättras om läsaren har kunskap om olika 

läsningsstrategier. Detta ska då få läsaren att aktivera sina tidigare kunskaper, kunna 

sammanfatta det som lästs, ifrågasätta osv. 

Berg (2011, s. 40) beskriver läsförmågan som en social process, där läsaren med andra kan 

skapa en djupare förståelse för textens innebörd. vilket Catharina Tjernberg (2013, s. 45) 

instämmer i att den sociala delen är betydelsefull. Timothy V. Rasinski,; William H. Rupley; 

David D. Paige & William Dee Nichols (2016, s. 169) breddar detta argument och 

understryker betydelsen av att elever som läser tillsammans med andra är en nyckelmetod för 

att ge mer flyt i läsningen. Författarna hänvisar till andra studier gällande högläsning, att det 

ger en positiv effekt på bland annat elevers läshastighet, ordigenkännande och läsförståelse.    

3.1 Läsutvecklingens fem dimensioner 

Lundberg & Herrlin (2005, s. 9) beskriver läsutvecklingen i fem dimensioner: fonologisk 

medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Utifrån Lundbergs 

& Herrlins beskrivning av dimensionerna kan dessa fungera som steg. Efter att ha tagit sig 

igenom samtliga dimensioner kan läsaren betraktas som en god läsare, som Berg (2011, s. 40) 

definierar kan förstå vad de läser, kan beskriva vad de läst och de vet vad texten kräver av 

läsaren.  

Det första steget, som är fonologisk medvetenhet, handlar om att koppla ljud till rätt bokstav 

(För vidare läsning se Berg, 2011, s. 24 där den fonologiska cirkeln beskrivs). Det andra 

steget ser till avkodning, vilket Lundberg & Herrlin (2005, s. 12) ser som tonvikten i lärandet 
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för läsningen. Denna dimension innebär inte att alla bokstäver kan kännas igen av läsaren men 

ord börjar uppmärksammas i sin kontext. Författarna beskriver avkodningen som att orden ses 

som en bild, vilket gör att barn som har kommit så här långt kan känna igen sitt namn. Nästa 

steg är den tredje dimensionen som benämns som flyt i läsningen. När läsaren kommer hit får 

meningarna en större betydelse. Texten delas upp i meningsfulla enheter, som Lundberg & 

Herrlin (2005, s. 14) beskriver. Läsaren vet var det är lämpligt att pausa för få ett bättre flyt i 

sin läsning. Författarna belyser vikten i denna nivå att läsaren kan förstå orden som läses och 

samtidigt definiera dessa. Det fjärde steget kallas för läsförståelse. I denna dimension ska 

läsaren inte längre gissa sig till ordens innebörd. Detta steg är något likt den tredje 

dimensionen, men nu ska läsaren kunna utföra avkodningar på orden utan någon större 

ansträngning och med ett snabbare tempo. Lundberg & Herrlin (2005, s. 15) beskriver den 

fjärde dimensionen som att vi gör inferenser, vilket förklaras som att vi kan läsa mellan 

raderna i en text och eventuellt förstå dolda budskap. Den femte dimensionen, som benämns 

läsintresse, riktar sig till den lust och glädje som böcker kan ge sina läsare. Lundberg & 

Herrlin förklarar denna dimension som nyckeln till resten av dimensionerna, eftersom lust och 

glädje intresserar läsaren till att läsa. Om den inte skulle finnas, skulle läsningen ses från ett 

mer bistert perspektiv. Strategin hjälper inte läsförmågan eller påverkar läsintresset, detta 

behöver skapas från individen. 

3.2 Olika läsare 

Tjernberg (2013, s. 28) skriver hur nybörjare i läsning oftast använder sig av den fonologiska 

vägen och att den mer erfarna läsaren ser mest till det ortografiska sättet. Skillnaden är att för 

de läsare som använder den fonologiska läsningen sker avkodningen i mindre delar, med 

andra ord delas orden upp i bokstäver i form av språkljud som läsaren sedan sätter ihop igen. 

Den ortografiska strategin, som kan kopplas till Lundbergs & Herrlins (2005, s. 12) andra 

dimension avkodning, ser till hela ord som direkt kopplas till det inre bevarade ordförrådet.  

Panayiota Kendeou, Paul van den Broek, Mary Jane White & Julie S. Lynch (2009, s. 775) 

och Rasinski m. fl. (2016, s. 164) ser ordförrådets betydelse till elevers läsförmåga. Rasinski 

m. fl. tar till exempel upp att ju större ordförråd eleverna besitter desto mer flyt har de i sin 

läsning. Författarna menar att för att undvika att stanna upp i läsningen och analysera ordens 

betydelse krävs ett brett ordförråd, något som påverkar läsrytmen positivt. Både Kendeou 

m.fl. och Rasinski m. fl. hävdar att ordigenkänningen bör bli automatisk för att eleverna ska 

kunna läsa orden både snabbt och automatiskt.  
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Från Tjernbergs (2013, s. 30) text visar C. E. Snow & C. Juel att vårt ordförråd har en 

nyckelroll till läsförmågan. Orsaken ligger i att olika texter kräver en viss kompetens av 

läskunnighet, där ett brett ordförråd kan underlätta för läsaren att ta till sig texten.  

Monica Rosén & Jan-Eric Gustafsson (2006, s. 42) belyser läsintresset som underlättar 

inlärningen av läskunskaper hos elever. Lundberg & Herrlin (2005, s. 14) som ser läsintresset 

som nyckeln till de andra dimensionerna, kan instämma i att läsintresset driver eleven framåt i 

läsinlärningen. Rosén & Gustafsson säger att elevers läsprestationer påverkas av flera 

faktorer, som till exempel hemmiljön och elevens fritid. Detta är svårt för skolan att påverka, 

menar författarna, men skolan arbetar aktivt med att öka läsintresset hos elever så de ska 

kunna utveckla läsförmågan.    

Själva processen till läsförmågan, menar Tjernberg (2013, s. 45), består av flera faktorer som 

spelar en avgörande roll, som Lundbergs & Herrlins (2005, s. 9) beskrivning av de fem 

dimensionerna. Som nämnts tidigare hävdar Liberg (2005, s. 187) att en nybörjare inte 

behöver ta sig igenom alla utvecklingssteg för att bli en bra läsare. Liberg menar att man som 

individ både kan uppleva svårigheter och ha lätt för varje steg, vilket gör att tonvikten läggs 

annorlunda. Det finns alltid nya vägar för att nå upp till läsförmågan och det är upp till 

individen hur vägen dit ska se ut.  

3.3 Individanpassad läsförmåga 

Tjernberg (2013, s. 42) refererar till S. Fischbein & O. Österberg kvalitativa personalisering, 

som är en form av individuellt lärande. Författarna definierar detta med att läraren ska se till 

de enskilda elevers förutsättningar, tidigare kunskap och behov för att kunna bedöma vad 

elever behöver i nuläget gällande sin kunskapsutveckling. Precis som läroplanen (Lgr11, s. 8) 

tar upp om individanpassad undervisning ska skolan följa upp elevernas behov. I det här fallet 

gäller det att se till eleven och vad som behövs för att stötta och utmana i läsförmågan.  

Lundberg & Herrlin (2005, s. 5) skriver i sin text att när skolan börjar befinner sig eleverna 

redan då på olika steg i läsningen. Författarna menar att en del elever kan läsa, andra kan 

alfabetet och det kan finnas elever som inte har någon kunskap alls om det svenska alfabetet. 

Läraren får redan då en viktig uppgift att identifiera sina elever, var de befinner sig i sitt 

lärande, och samtidigt följa upp med lämpliga åtgärder om det behövs. Som Lundberg & 

Herrlin lyfter fram om individen tar även Kendeou m.fl. (2009, s. 775) fram den individuella 

utvecklingsbanan som betydelsefull. Författarna beskriver att läsförmågan kommer från 

resultatet av ett sammanflöde av grundläggande kunskaper, som varje individ äger.  
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Britta Stensson (2006, s. 16) påpekar även betydelsen av att läraren är observant på elevers 

läsutveckling. Detta är för att se var eleven befinner sig på utvecklingsstegen samt se nästa 

steg eleven ska utmanas till. Stensson (2006, s. 37) diskuterar även målet med undervisningen 

att eleverna ska strävas till att bli självständiga och kunna fatta egna viktiga beslut. Alltså 

självständigt kunna välja lämpliga lässtrategier som ses vara passande till texten. Stensson 

(2006, s. 24) tar även upp det metakognitiva tänkandet som en medvetenhet eleverna har 

medan de läser. De fångar upp vad som står och de kan bearbeta det i tankarna. Då menar 

Stensson (2006, s. 70) att det sker personliga kopplingar mellan det vi läser och oss själva. 

Detta beskrivs som ett inre samtal. Denna metod tar en större plats vid det individuella arbetet 

och Berg (2011, s. 40) skriver att de goda läsarna kommer att bemästra denna förmåga.  

3.4 Slutsats om den tidigare forskningen 

Läsförmågan kan inte ses som ett absolut begrepp, som Skolöverstyrelsen (1984, s. 8) tar upp 

redan på 1980-talet. Det finns flera faktorer som har en betydande roll för vad som kan 

beskrivas som läsförmåga. Liberg (2005, s. 53), Berg (2011, s. 40) och Stensson (2006, s. 24) 

beskriver goda läsare som bland annat har ett metakognitivt tänkande medan de läser, de kan 

beskriva vad de läst och de kan även välja lämpliga strategier som passar till en given text.  

För att få läsförmågan och bli en läsare beskriver Lundberg & Herrlin (2005, s. 9) att eleven 

behöver behärska de fem dimensionerna. Dessa är fonologisk medvetenhet, ordavkodning, 

flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. En av den viktigaste dimensionen är läsintresset 

som står för lusten och glädjen i läsningen. I både den svenska och internationella forskningen 

läggs stort fokus på Lundbergs & Herrlins beskrivning av den andra dimensionen som handlar 

om avkodning. Rasinski m. fl. (2016, s. 164) ser bland annat ordförrådets betydelse till elevers 

läsförmåga för att elever ska kunna läsa ord snabbt och automatiskt. 

Läroplanen (Lgr11, s. 8) ser till den individanpassade undervisningen som ska fokusera på 

varje elevs behov. Läraren, som då jobbar parallellt med läroplanen, har den viktiga uppgiften 

att identifiera eleverna var de befinner sig i sitt kunskapssträvande. I området av läsförmågan 

nämner Stensson (2006, s. 16) betydelsen av att läraren är observant i elevers läsutveckling 

för att kunna stötta eller utmana eleverna.  

4. Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet presenterar jag bland annat Piagets stadieteori (Säljö, 2010) för att sedan 

relatera den till Lundbergs & Herrlins (2005) fem dimensioner. Vygotskij (Säljö, 2010) och 
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hans teori om det sociala perspektivet kommer att belysas för att koppla till samspelets 

lärande till läsförmågan, om lärandet och att utmana elever.   

4.1 Piagets stadieteori 

Piagets teori har skapats från forskarens egna intressen till hur barn lär sig. Roger Säljö (2010, 

s. 163) beskriver detta som att frågan hur barn lär sig och kommer fram till sina svar är mer 

väsentligt än om barn kommer fram till ett svar eller inte. Frågor som sågs intressanta av 

Piaget var hur barn resonerade och vilken logik som barn använde för att förklara sin 

omvärld. Inom konstruktivismen förklarar Säljö (2010, s. 165) att Piagets teori kan beskrivas 

som individualkonstruktivism. Detta för att individen skapar sin verklighetsbild utifrån sina 

egna erfarenheter, vilket intresserade Piaget i hans forskning.  

Eftersom Piagets teorier omfattar ett sådant brett område ska denna uppsats fokusera på 

Piagets stadieteori. Säljö (2010, s. 165) beskriver Piagets stadieteori med flera huvudstadier 

som ska beskriva en människas utveckling. Dessa kallas för sensomotoriska stadiet, där barnet 

i sina första levnadsår lär sig behärska sin kropps funktioner, och de konkreta operationernas 

stadium, där ett barn lär sig flera färdigheter och att tänka mer abstrakt. De konkreta 

operationernas stadium, beskriver Säljö, har underavdelningar som benämns som 

preoperationella stadiet, där barnet är 2-6 år och bland annat riktar in sig på de språkliga 

förmågorna, de konkreta operationernas stadium, där barnet är 6-12 år och lär sig som tidigare 

nämnts olika färdigheter och ett mer abstrakt tänkande. Sista underavdelningsstadiet är de 

formella operationernas stadium, som en vuxens tänkande befinner sig i. Här förklarar Säljö 

(2010, s. 167) att Piaget ser detta stadium som det slutliga målet i utvecklingen för 

människan.  

4.1.1 Piaget och lärandet  

En grundtanke Piaget hade angående lärandet, enligt Säljö (2010, s. 167), var att lärandet eller 

undervisningen måste anpassas till det stadium en elev befinner sig i för att den ska vara till 

nytta. Lärandet behöver alltså anpassas till rätt stadium för att detta ska kunna bidra till 

kunskap hos eleven. Denna teori som Piaget uppmärksammar kan idag hänvisas till 

läroplanen (Lgr11) där det står:  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (Lgr11, s. 8). 
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Säljö (2010, s. 167) kan intyga att denna idé som Piaget kom ut med kom utbildningssystemet 

att ta intryck av. Det författaren vill lyfta fram med Piagets tankar om hur barn utvecklas är att 

barn har ett logiskt tänkande som kan skilja sig från hur vuxna tänker. Med andra ord har 

vuxna ett mer abstrakt tänkande jämfört med barnens fria tankegångar. Med detta i åtanke fick 

Piaget fram att barn behöver utvecklas i sin egen takt.  

4.1.2 Piagets stadieteori och läsutvecklingens fem dimensioner 

Piagets stadieteori liknar till viss del Lundbergs & Herrlins (2005, s. 9) fem dimensioner av 

läsutvecklingen. Det som kan kopplas är själva strukturen som ligger till grund för de båda 

teorierna. Lundberg & Herrlin har en stegvis beskrivning av hur ett barn kan uppnå 

läsförmågan, vilket påminner om Piagets teori om att eleven behöver befinna sig på ett 

stadium de kan behärska. Lundberg & Herrlin (2005, s. 9) beskriver att varje steg, som 

läsförutvecklingens fem dimensioner visar, som bygger på den kunskap som det första steget 

representerade behövs för att läsaren ska ta sig till nästa steg. Det krävs att läsaren behöver 

den fonologiska medvetenheten för att kunna börja ordavkoda, sedan byggs denna kunskap 

vidare på att få flyt i läsningen och så vidare.  

Tjernberg (2013, s. 45) beskriver processen av läsförmågan med flera faktorer som spelar en 

avgörande roll. Tjernberg menar att varje steg i inlärningsprocessen har en betydande faktor 

som bidrar till kunskapsmålet, som i det här fallet är läsförmågan. Säljö (2010, s. 172) 

konstaterar genom Piagets forskning att själva processen i sig är betydelsefull. Piaget lyfte 

fram barnen processtänkande genom sina intervjuer. Denna belysning, menar Stensson (2006, 

s. 16), är positivt för lärare som ser och arbetar med att identifiera var eleven befinner sig på 

utvecklingsstegen.  

Piaget fick även en del kritik för sin stadieteori som inte kunde ge ett vetenskapligt resultat 

(Säljö (2010, s. 172). Säljö förklarar det som att ett utvecklingsstadium kunde variera i sina 

resultat, vilket Piaget inte påstod. Som Liberg (2005, s. 187) hävdar behöver inte en nybörjare 

ta sig igenom alla utvecklingssteg i en viss ordning för att bli en bra läsare. Detta beror på att 

en individ kan ha olika svårigheter eller lätthet för stegen.  

4.2 Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 

Säljö (2010, s. 184) beskriver det sociokulturella perspektivet inom ramen för lärandet, hur 

människor utvecklar förmågor som de i stort sett redan behärskar. Vygotskij ser på lärande 

som något som konstrueras i ett socialt sammanhang att individen lär sig tillsammans med sin 

omgivning. Vidare, menar Vygotskij från Säljös Säljö (2010, s. 184) text, består läran av två 
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slags redskap, språkliga och materiella. Det språkliga redskapet används för att kommunicera. 

Det kan en ha form av siffror, bokstäver m.m. Det materiella kan istället ses som det material 

vi använder, som linjal, penna m.m.  

Vygotskij menar att språket är redskapens redskap, det är genom kommunikation som 

människor uttrycker sig (Säljö, 2010, s. 187). Det är med kommunikationen som människor 

lär sig om världen och hur vi kan fördjupa vår förståelse. Säljö lyfter fram Vygotskijs 

förklaring till att språket i den sociokulturella traditionen är ständigt utvecklingsbart, eftersom 

människan är en nytänkande varelse som kan utveckla nya sätt att kommunicera. Vid ett barns 

första år, menar Vygotskij, är språket är betydelsefullt för att barnet ska lära sig socialt 

samspel, sitt första språk och därmed utveckla sin identitet.  

4.2.1 Vygotskij och den närmaste utvecklingszonen 

Människan är ständigt i utveckling, menar Vygotskij (Säljö, 2010, s. 191). Detta är något som 

skiljer sig från Piagets syn på kunskapsutveckling som når sitt mål i de formella 

operationernas stadium, där de vuxnas tänkande befinner sig. Istället menar Vygotskij att det 

inte finns någon gräns för lärandet, men att det finns tillfällen som kan stärka lärandet som 

Vygotskij beskriver som den närmaste utvecklingszonen. Säljö (2010, s. 191) belyser 

begreppet med att när en person väl har behärskat en färdighet finns något nytt som också kan 

läras inom räckhåll. Som exempel nämner Säljö att om man lärt sig behärska den 

grundläggande grammatikens uppbyggnad kan ett språks struktur bli mer förståeligt inom den 

närmaste utvecklingszonen.  

Vygotskij framhåller även att en mer erfaren och kunnig person som stöd för 

kunskapssträvaren är viktig. I det här fallet kan en lärare ses som en vägledare för eleven att ta 

ett första steg för att senare bli mer självständig (Säljö, 2010, s. 192). För att detta ska kunna 

ske menar Vygotskij att läraren måste se var i lärandet eleven befinner sig för att kunna 

utvecklas.  

4.2.2 Vygotskij och det sociala samspelets lärande 

En av anledningarna till att den sociokulturella traditionen under de senaste åren har tagit en 

större plats i undervisningen, menar Säljö (2010, s. 193), är att det sociala samspelet ansvarar 

för lärandet och utvecklingen. Både Berg (2011, s. 40) och Tjernberg (2013, s. 45) finner att 

läsförmågan är en social process. Genom samspelet med andra, menar författarna, kan elever 

få en djupare förståelse för vad en text kan innebära. Monica Reichenberg (2008, s. 68) listar 

fördelarna med att samtala om texter. Läsare kan genom samtal få möjlighet att dela varandras 
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tankar, lösa problem, argumentera, jämföra, ställa frågor och så vidare. Även Reichenberg 

lägger tyngden i att samtal är betydelsefullt för lärandet. Vi lär oss genom att vi samspelar 

med andra i sociala aktiviteter, vilket gör att vi blir delaktiga i vårt eget lärande, menar 

Vygotskij (Säljö, 2010). Rasinski m.fl. (2016, s. 169) uppmärksammar även i sin text 

betydelsen i det sociala samspelet, att detta ses som en nyckelmetod för att förstärka flytet i 

läsningen. Detta sker genom att eleverna läser en text tillsammans.   

4.3 Slutsats av teoretiska utgångspunkter 

Både Piaget och Vygotskij har ägnat sin forskning åt att studera barns utveckling. Ändå skiljer 

de sig åt där Piaget fokuserar på stadieteori över utvecklingen och har fokus endast på 

individen medan Vygotskij betonar den sociokulturella traditionen där lärandet ses ske 

tillsammans med andra.  

Frågor som intresserade Piaget var hur barn resonerade fram sina svar samt vilken logik de 

använde för att beskriva sin omvärld (Säljö, 2010, s. 163). För att beskriva detta perspektiv 

lade han fram en stadieteori som innehåller flera huvudstadier som sträcker sig genom en 

människas utvecklingsbana. Vygotskij riktade sin forskning till det sociala samspelets 

betydande i lärandet. Språket ses som redskapens redskap, eftersom det är genom språket vi 

uttrycker oss (Säljö, 2010, s. 191).     

Vygotskijs syn på människans utveckling skilde sig även från Piagets stadieteori med att han 

menade att människan ständigt utvecklas. Med andra ord finns ingen gräns för när människan 

kan ses som fullärd som Piaget däremot fick fram i sin forskning.  

Lundbergs & Herrlins (2005, s. 9) fem dimensioner av läsutvecklingen kan i sin struktur av 

utvecklingsstegen kopplas till Piagets stadieteori. Varje steg som läsförutvecklingens fem 

dimensioner visar bygger på att den kunskap som det första steget representerade behövs för 

att läsaren ska ta sig till nästa steg. Piaget såg även processen i barns tankegångar när de lärde 

sig behärska en ny förmåga som betydelsefull. Vygotskij kunde också genom sin forskning 

konstatera att ett barns tankeprocess kunde underlätta vägledningen till nya kunskaper (Säljö, 

2010, s. 192). Genom denna process menar både Piaget och Vygotskij att läraren kunde 

bedöma var eleven befinner sig i sitt lärande för att utifrån detta stötta eller utmana.  

Den nyare forskningen som är inom ramen för läsförmågan kan, genom Piaget och Vygotskijs 

forskning, få fram utvecklingssteg, lärarprocessen samt det sociala samspelet. Idag ses den 

forskningen som en utgångspunkt till de aktuella metoder undervisningen använder sig av i 
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modern tid. Syftet är att synliggöra eleverna och hur de på bästa sätt kan lära sig nya 

kunskaper. 

 

5. Metod och material 

Under denna rubrik presenteras metoden och vilket tillvägagångssätt jag använt för att 

genomföra intervjuerna med lärare och specialpedagog. Ett läromedel ska även presenteras 

både som material och hur det har granskats.   

5.1 Utformning 

Denna uppsats beskrivs som en kvalitativ undersökning, det utifrån Alan Brymans (2011, s. 

40) beskrivning av en kvantitav och kvalitativ forskningsstrategi samt Mats Ekströms & 

Larsåke Larssons (2010, s. 19) definition av en kvalitativ studie. En sådan har som huvudsyfte 

att betona en sammansättning av enskilda fall som kan relateras till forskning och teorier. 

Vikten ligger i att se till individens uppfattning och tolkning av den sociala verkligheten. Då 

detta arbete presenterar svensk och internationell forskning som är kopplad till läsförmågan. 

Samt att den innehåller intervjuer, med utgångspunkt i frågor från forskningen, av lärare och 

specialpedagog förhåller sig strukturen i denna uppsats som en kvalitativ studie. Läromedlet 

som granskas kan också ses som en kvalitativ undersökning, eftersom den forskning som 

samlas in samt intervjuerna kan stärka läromedlet i dess syfte till lärandet.    

5.2 Intervju  

5.2.1 Urval 

Urvalet av informanterna utgår från denna uppsats syfte. Med andra ord ska informanterna 

kunna bidra till denna uppsats syfte samt frågeställning. I syftet står det att intervjuerna med 

lärarna och specialpedagogen ska tydliggöra vad läsförmågan betyder för pedagogerna. Enligt 

Larsson (2010, s. 61) finns olika typer av urval och en av dessa är typurval. Detta typurval 

riktar sig till en specifik yrkesgrupp som jag har valt att rikta mig till i mina intervjuer. 

Bryman (2011, s. 434) däremot kallar detta för ett målstyrt urval. Det innebär att en grupp 

väljs som är direkt kopplad till de forskningsfrågor som har förberetts. De forskningsfrågor 

som har formulerats har utgått från den tidigare forskningen av läsförmågan och som har 

sammanställts i denna uppsats (se kapitel 3, s. 6). Både Brymans och Larssons definition av 

urvalet i denna undersökning kan ses som passande då båda författarna har liknande princip 
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av urvalsmetoden, vilket är att rikta sig till en specifik grupp med relevanta frågor som passar 

enheten.   

5.2.2 Informanterna 

Den inriktning jag väljer för att svara på uppsatens syfte och frågeställning leder mig till 

skolan och utbildningen. Med hjälp av kontakter jag har knutit under lärarutbildning på de 

verksamhetsförlagda skolorna har jag fått tillgång till två lärare och en specialpedagog, som i 

uppsatsen är anonyma. Lärarna arbetar med en årskurs etta medan specialpedagogen arbetar 

med äldre årskurser på högstadiet. Lärarnas arbetserfarenhet ligger på 22 år respektive 16 år. 

Specialpedagogen har 17 år i arbetserfarenhet, varav 4 år är som specialpedagog.  

Sammanlagt har två intervjuer ägt rum. En med de två lärarna samt en med specialpedagogen. 

Lärarna kommer i analysen betecknas som lärare A, som har 22 års arbetserfarenhet och 

lärare B, som har 16 års arbetserfarenhet. Specialpedagogen kommer skrivas utan någon 

särskild beteckning.      

5.2.3 Etiska principer 

De etiska principerna gäller för att bland annat hålla informanterna i anonymitet. Bryman 

(2011, s. 131-132) tar upp fyra etiska principer som gäller för den svenska forskningen. Den 

första är informationskravet där forskaren har skyldighet att informera de som intervjuas om 

undersökningens syfte och vilka moment som intervjun innehåller. Den andra principen är 

samtyckeskravet, där informanterna får välja om de vill delta eller inte. Den tredje principen 

är konfidentialitetskravet, där forskarna säkerställer att informanterna är anonyma, liksom 

deras åsikter. Den fjärde och sista är nyttjandekravet, där informationen om insamlandet av 

uppgifterna informeras till informanterna om att detta endast får användas för 

forskningsändamålet. Vid intervjuerna i denna studie har informanterna upplysts om samtliga 

etiska principer och godkänt deltagandet.  

5.2.4 Struktur i intervjuerna 

Inför intervjuerna har ett antal frågor och påståenden förberetts (se bilaga 1 och bilaga 2). 

Dessa har utgått från den tidigare forskningen om läsförmågan (se kapitel 3, s. 6). Som 

utgångspunkt av frågestrategi har jag utgått från Larssons (2010, s. 60) beskrivning av 

semistrukturerade intervjuer. Dessa går ut på att ange några konkreta samt specificerade 

frågor som bjuder in informanterna att ge öppna svar. Syftet med intervjuerna är att deltagarna 

ska få tänka och tala fritt kring de frågor och påståenden som ställs. Anledningen är att ge en 

bekväm och lugnande miljö som ska ge en bra kvalité på det insamlade materialet. 
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För att få igång samtalet ställdes två inledningsfrågor, vilket var hur lång arbetserfarenhet 

informanterna har samt vad som är det roligaste med arbetet. Syftet var att mjuka upp 

deltagarna och att de ska känna sig avspända i situationen. Larsson (2010, s. 64) ger exempel 

på frågor som ger utförligare svar av informanterna. Beroende på hur intervjuerna går är 

tanken att den som ställer frågorna ska styra ämnet. Utifrån Larssons exempel på frågor ska 

den respons jag ger till informanterna leda till att de förklarar och motiverar sina svar. Mina 

förhoppningar var att utveckla och eventuellt komma in på andra ämnen som kan vara 

relevanta för de frågor som ställs. Det kan hända, som Larsson nämner, att det kan behövas 

sätta gränser. Min främsta uppgift då var att vägleda svaren i rätt riktning och gå vidare med 

eventuellt en ny fråga.  

Intervjuerna har, med informanternas tillåtelse, spelats in. Anledningen, som även lades fram 

till informanterna, är att jag senare skulle kunna reflektera över vad som sades under 

intervjuerna. Även om anteckningar görs under båda intervjutillfällena kan saker som nämns 

missas, och för att detta ska undvikas har jag alltså valt att spela in intervjuerna i denna studie.  

Bryman (2011, s. 432) menar att inspelningar av intervjuer har mer eller mindre 

betydelsefulla delar som kan transkriberas. Det som ses som vara oanvändbart behöver inte 

läggas ner tid på att skriva med i transkriberingen. Hela intervjuerna kommer alltså inte att 

transkriberas då det som sägs i intervjuerna inte behöver vara relevant till de frågor jag 

avsiktligen vill svara på i denna uppsats. I analysen (Kapitel 6, s. 18) återges vissa citat för att 

belysa och belägga påståenden. Dessa citat är anpassade till skriftspråk och ses som kursiv 

stil.  

5.3 Läromedlet 

Materialet, som är ett läromedel, som analyseras i denna uppsats är Den magiska kulan av 

Mats Wänblad (2011). Detta läromedel är en läsebok som är riktad till ämnet svenska, årskurs 

f-3. Författaren beskriver läromedlet som en bok med lite text och många bilder. Då denna 

variant är en A-bok, innebär det att den är på den första på läsnivån, och kan passa elever som 

precis har börjat läsa.  

5.3.1 Granskning av läromedel 

Läromedlet granskas utifrån läsförmågan, därför har jag valt att fokusera på vad läromedlet 

representerar för kunskaper som är kopplade till läsförmågan. För att genomföra detta utgår 

jag från lärarhandledningen som finns till läromedlet. Den är skriven av Ingela Felth Sjölund, 

Pia Hed Andersson, Ingvar Lundberg & Mats Wänblad (2011). Lärarhandledningen tar upp 
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både läs- och skrivinlärning samt en beskrivning av det tillhörande arbetsmaterialet. Min 

fokusering är vad lärarhandledningen tar upp om läsebokens arbete med läsförmågan.  

 

6. Analys och resultat 

I detta kapitel presenteras analysen och resultatet. Upplägget utgår från olika teman som har 

inspirerats av Lundbergs & Herrlins läsutvecklings fem dimensioner (Se Bilaga 3 och Bilaga 

4). Forskning, intervjuerna och läromedlet ska fungera som en förstärkning till de teman som 

läggs fram i analysen.  

6.1 Fonologisk medvetenhet 

I det första steget av de fem dimensionerna, som är fonologisk medvetenhet, menar Lundberg 

& Herrlin (2005, s. 9) att läsaren ska kunna skilja på bokstävernas likheter och skillnader. I 

detta stadium ska eleven alltså lära sig ljudet som bokstäverna representerar i det ord det 

bildar. Som till exempel ordet ”tjuv”, om det skulle läsas av en nybörjare, kan ordet uttalas 

annorlunda jämfört om en erfaren läsare hade läst ordet. Denna kunskap kan kategoriseras i 

Lundbergs & Herrlins beskrivning (2005, s. 9) av den första och andra dimensionen, eftersom 

de både handlar om bokstävernas ljud och ordets betydelse. Specialpedagogen nämner i sin 

intervju att den fonologiska medvetenheten är betydelsefull för läsförståelsen. 

Specialpedagogen menar att utvecklingsstegen, som Lundberg & Herrlin beskriver, inte kan 

utesluta någon dimension för att läsaren ska kunna bli en läsare. Specialpedagogen säger i 

intervjun: man lär sig läsa på olika sätt, fast du behöver bli fonologiskt medveten så 

småningom. Som Liberg (2005, s. 187) skriver behöver inte elever gå igenom alla steg i en 

speciell ordning för att bli goda läsare.  

I intervjun med både lärarna och specialpedagogen beskrivs den fonologiska medvetenheten 

som ett första steg in i att börja lära sig läsa. Lärare A beskriver den fonologiska 

medvetenheten med: Du måste ha något att stå på. Detta menar lärare A är grunden till att 

lära sig läsa. Utan den blir läsinlärningen svår. Lärarna hävdar att läsförmågan redan har 

presenterats i förskoleklassen men att det är i årskurs 1 som läsundervisningen sätts igång. 

Lärare B säger: när de kommer till ettan har de redan pratat om alla bokstävers form och alla 

bokstävers ljud i förskoleklass/…/förut var det vikt åt ettan men så är det inte längre. Barnen 

själva har en föreställning om att det är i årskurs 1 som man lär sig att läsa. Lärare B menar att 
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eleverna har fått sig tillsagt att det är då man börjar lära sig läsa. Båda lärarna säger i intervjun 

att barn själva ser det som ett misslyckande om de inte lär sig att läsa i årskurs 1.  

Lärare A och lärare B menar att just kunskapen att läsa är olika för varje elev, vilket även 

Skolöverstyrelsen (1984, s. 8) menar i sin text, att läskunskapen har olika betydelser för olika 

läsare. Specialpedagogen menar också att vara fonologisk medveten kan betyda att en bokstav 

betyder någonting. En del lär sig att läsa helordsläsning, en del lär sig att läsa genom att 

ljuda bokstäverna. En del barn lär sig läsa symboler och bilder först innan de lär sig 

bokstäverna. Specialpedagogen beskrivning kan ses från Lundbergs & Herrlins fem 

dimensioner, att elever lär sig att avkoda orden innan de delar upp bokstäverna i språkljud, 

som är den fonologiska medvetenheten. Det som sker, menar specialpedagogen, är att orden 

eller symbolerna ses som bilder, vilket gör det lättare för barn att komma ihåg. Men som 

specialpedagogen också säger behövs den fonologiska medvetenheten för att barn ska kunna 

se och höra de enskilda bokstäverna.  

Specialpedagogen säger i intervjun att lärare behöver använda flera inlärningsmetoder. 

Specialpedagogen förklarar vidare: Varva helordsläsning med fonologisk medvetenhet. Här 

behöver läraren vara aktiv med att variera sina strategier och tänka utanför ramarna. 

Läroboken behöver inte vara det första alternativet, utan läraren kan jobba på flera sätt, menar 

specialpedagogen. Liberg (2005, s. 53) och Broek m. fl. (2011, s. 261) finner olika 

läsningsstrategier som en god kunskap elever kan tillägna sig för att få läsförmågan.    

6.2 Ordförrådets betydelse för avkodningen 

Det andra steget, i Lundbergs & Herrlins (2005, s. 12) dimensioner av läsförmågan, är 

avkodning. Författarna beskriver denna dimension där orden ses som bilder av läsaren. Detta 

steg, beskriver även Lundberg & Herrlin (2005, s. 10), är tonvikten i lärandet för läsning. 

Specialpedagogen säger i intervjun: För att kunna ta sig an en text måste man kunna 80 % av 

orden för att veta vad den handlar om. Det vill säga en femtedel av en text som läses inte 

behöver förstås av läsaren, men mer än hälften av texten ska kunna begripas för att läsaren ska 

förstå textens handling. Man kan ha ett läsflyt, men det betyder inte att personen förstår 

texten.  

Rasinski m. fl. (2016, s. 164) hävdar att ju större ordförråd eleverna besitter, desto mer flyt 

har de i sin läsning. Det breda ordförrådet kan enligt författarna ge läsningen positiv effekt då 

läsaren förstår orden. Från intervjuerna visar pedagogerna att Rasinskis m. fl. påstående 

stämmer. Lärare B nämner i intervjun: Du kan läsa jätte fint, utan att förstå vad du läser. För 
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att lära sig att läsa, menar lärarna och specialpedagogen, räcker det inte att bara kunna ljuda 

rätt ljud till rätt bokstav, även om det är en betydande faktor. Avkodningen står för förståelsen 

av vad orden betyder och detta steg går inte att undvika. Lärare B säger: Du måste ha en god 

ordförståelse, ett stort ordförråd. Vidare i intervjun lägger lärare B till: Kan du inte avkoda, 

kan du inte läsa ut de ens enklaste orden. Lärare B säger att om inte avkodningen finns hos 

läsaren kommer det bli svårt att gå vidare till de andra utvecklingsstegen. Specialpedagogen 

instämmer med lärarna i sin intervju att om avkodningen inte finns kan läsningen stannas upp 

och bli svår att gå vidare med. Specialpedagogen ger exempel: Om man inte vet vad en stäpp 

är, och texten handlar om Afrika, kan ordet betyda något helt annat för läsaren/…/Jag förstår 

inte att stepp, som stavas med e, är om man steppar med fötterna. Specialpedagogen menar 

att ordförrådet är viktigt, annars kan texten misstolkas. Ett stort ordförråd är det som är 

läsförståelse för mig. 

6.2.1 Samhället och ordförståelsen  

Tjernbergs (2013, s. 30) refererar till C. E. Snow & C. Juel som beskriver att ett brett 

ordförråd kan underlätta för läsaren att förstå texter. Lärare A och lärare B håller med om 

detta, men lärare A nämner även att barns ordförråd har blivit sämre. Jag sa till dem ”gå och 

ställ er på tröskeln”, det visste de inte vad det var. Lärare B håller med lärare A och säger: 

Det är en bok i svenskan som är anpassad till barnen som innehåller en massa ord om 

kroppsdelar, till exempel hälar. Det var jättesvårt. Jag frågade lärarna vad det kan bero på 

och lärare A svarar med ”klyschan”: Man pratar för lite med barnen. Att läsa för barnen när 

de är små, det är ute. Lärare A menar att i det moderna samhället används ofta läsplattor, tv:n 

eller liknande som en ersättning för lässtunderna. Det som var förr, att till exempel samtala 

vid middagsbordet, finns inte längre kvar, tror lärare A. Lärare B uppmärksammar däremot att 

orsaken kan vara för många elever och för lite pedagoger. Även om du är på fritids är det 

fyrtio barn med två vuxna. Det är ju klart att pedagogerna inte hinner sitta och prata med 

varje barn. Som vuxen är man väldigt upptagen.  

En annan orsak som kan ha påverkat ordförrådet är barnens koncentrationsförmåga. Lärare A 

säger: Det finns så många andra intryck som de tar in. Lärare A menar att det är svårt för barn 

idag att fokusera på sitt arbete och inte distraheras av vad klasskompisarna får och inte får 

göra. Dagens barn är lustbarn, de gör helst inget som inte känns bra, säger lärare B. Lärare A 

hävdar att detta är något som skolan arbetar mot för att det finns krav som barnen måste leva 

upp till. Det finns inga ursäkter som att barnen inte har någon lust eller att det inte är roligt, 

för det måste ändå göras, menar båda lärarna.     
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Eleverna själva kommer idag med nya uttryck och begrepp från olika håll, menar lärare A. 

Lärare B säger: Mycket förkortningar, engelska ord. Det kan betraktas både som en fördel och 

en nackdel, beroende på vem som frågar. Lärare B förklarar: Det beror väl på om du har en 

förståelse bakom, vilken kan berika språket eller om det blir den enda förståelsen. Lärare B 

menar att barnen inte alltid vill ifrågasätta ordens betydelse, men de kan ha ett hum om i 

vilket sammanhang de brukar användas. Detta kan räcka för att barn slänger ut sig ord utan att 

veta dess betydelse. Vid sådana tillfällen försöker båda lärarna förklara orden, om det finns 

tid. Med ett gott ordförråd och ordförståelse kan elever lära sig använda orden på ett bättre 

sätt. Som specialpedagogen var inne på är ordförrådet viktigt för att ord inte ska misstolkas.   

6.3 Individuellt lärande 

Redan från starten av läsundervisningen ska eleven ha ett stöd från läraren, menar lärare A. 

Vygotskij (Säljö, 2010, s. 192) hävdar vidare att en mer kunnig, i det här fallet läraren, är 

viktig för att få vidare kunskap. Lärarna och specialpedagogen betonar vikten i att se var 

elever befinner sig i sitt lärande för att kunna stötta eller utmana eleverna, som även Vygotskij 

tar upp i sin text. Specialpedagogen förklarar: Den proximala utvecklingszonen, det gäller för 

mig som lärare att fånga eleverna var de befinner sig nu och så ska jag utmana den med ett 

litet, litet steg så att den inte tappar sugen. Specialpedagogen menar att för läraren är det 

viktigt, inte bara för eleverna utan även för planeringen, att ta reda på var eleverna befinner 

sig i sitt lärande. Detta är för att undervisningen ska kunna anpassas till individen. 

Specialpedagogen säger: Att man inte ger en elev, som kan läsa i ettan, samma bok som till de 

elever som inte kan läsa.  

Lärarna vill i sin intervju framhäva att bedömningen som görs av läraren är avgörande för om 

eleven kommer utveckla sitt läsande. Lärare B säger i intervjun: Vi kan inte rusa fram i ett 

tempo, för det måste vara individanpassat så du får läsa det du är mogen för att läsa. Lärare 

B framhäver att som lärare är det betydande att veta vilka kunskaper som ska bedömas för att 

läraren och eleven inte ska lägga ner energi på något som inte ska bedömas och som inte 

bidrar till en fortsatt utveckling.  

6.3.1 Läsläxa 

Piagets grundtanke i sin forskning var att undervisningen måste anpassas till det stadium som 

eleven befinner sig i. Det Piaget fick fram med detta var att barn behöver utvecklas i sin egen 

takt, vilket lärarna och specialpedagogen kan instämma genom intervjuerna. 

Specialpedagogen säger: Man kan hålla på att öva tillsammans, men om man ska göra 
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sådana här läsläxor får man se till att individanpassa där eleven befinner sig. 

Specialpedagogen ger exempel på läsläxor där samlandet av elever som befinner sig på 

ungefär samma nivå är en bra strategi. Annars kan en blandad grupp med svaga och starka 

elever hämma varandra.  

Lärare B berättar: Läsläxan är en stor grej/…/den finns på två nivåer. Har du den lite mer 

avancerade nivån på text och är jätteduktig på att läsa och har god läsförståelse kommer det 

inte ge någonting om du läser den här texten högt för mamma en gång om dagen. Lärare B 

menar om en elev kan läsa, så ger det inte så mycket om eleven bara läser en och samma text. 

Eleven behöver samtala om den. Återberätta vad som lästs för att kunna utvecklas. Lärare B 

menar att läsintresset ska utnyttjas om eleven visar intresse för det. Att använda sig av andra 

böcker än en läsläxa kan fungera, menar lärare B. Lärare A lägger till att materialet anpassas 

efter elevernas utveckling. Om eleverna har svårt för att läsa får de alltså en enklare läxbok 

och en mer anpassad undervisning. De starkare eleverna får däremot mer text i sina läxböcker 

och får läsa mer självständigt då de inte behöver samma hjälp som de svagare eleverna.  

6.4 Den magiska kulan 

Lärare B använder sig av Wänblads (2011) bok Den magiska kulan i sin undervisning. Lärare 

B anser att boken är mycket användbar eftersom den kan individanpassas. Felth m.fl. (2011, s. 

5) presenterar i lärarhandledningen tre nivå-böcker som har anpassats efter elevernas läsning. 

Författarna visar A-boken som passar nybörjarläsaren, som precis har börjat intressera sig för 

läsningen och som ännu inte knäckt läskoden. Boken innehåller många bilder som ett stöd för 

läsaren i textläsningen. Lärare B menar att läromedlet tar upp grunden för svenska i årskurs 1, 

vilket har motiverat lärare B att använda den i sin undervisning. Felth m.fl. (2011, s. 6) har 

utgått från Skolverket (2011) med målen till läseboken (Wänblads, 2011). De presenteras som 

riktlinjer till läsningsmål efter årskurs ett som är att: 

 känna igen bokstavsformerna och koppla rätt bokstav till bokstavsljudet  

 höra hur många ljud ett ord har och kunna höra första och sista bokstaven i ordet 

 syntes och analys 

 läsa vardagsnära och samtidigt enkla men nya ord 

 konsonantkluster 

 förstå innehållet i en enkel mening och visa intresse för läsning 
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Dessa riktlinjer, beskriver Felth m.fl., är förslag på avstämningspunkter eleverna ska behärska 

i slutet av årskurs ett. Detta ska ske med hjälp av Wänblads (2011) läsebok. Lärare A, som 

inte ansvarar för svenska undervisningen för tillfället, lägger till att läseboken uppfattas som 

rolig av lärare A:s elever och det är en bra bok att arbeta med i läsningen. Den enda nackdel 

som båda lärarna tog upp var att arbetsboken som hör till läseboken kunde vara svår för elever 

som arbetade på egen hand och har svårt med svenska.  

6.5 Sociala samspelet 

Vygotskij menar att genom kommunikationen lär sig människor nya kunskaper (Säljö, 2010, 

s. 187). Enligt Vygotskij är människan ständigt i utveckling och det finns ingen gräns för hur 

mycket vi kan lära oss. I intervjun med Specialpedagogen tas det sociala samspelet upp: Det 

är en jättestor fördel, om man ska lära sig att läsa, så blir den sociala interaktionen viktig. 

Specialpedagogen ser det sociala samspelet som en positiv aspekt i undervisningen då bland 

annat flera arbetssätt blir möjliga för eleven. Även Berg (2011, s. 40) och Tjernberg (2013, s. 

45) skriver i sina texter att det sociala samspelet är betydelsefullt för läsförmågan.  

För att bli en bra läsare behövs övning, menar specialpedagogen. Läraren kan arbeta med 

elever för att återberätta texter genom att läraren ställer relevanta frågor om texten så eleverna 

får läsa mellan raderna. Specialpedagogen säger: Det gynnar eleven om den först får tänka 

tyst själv på frågan, sen delar jag mitt svar med bänkkamraten så vi kan diskutera. Sist 

diskuteras svaren i helgrupp. Den här metoden är ett bra sätt att arbeta med läsförmågan i 

klassrummet, säger specialpedagogen, som även hävdar att det gynnar det metakognitiva 

tänkandet om samspel med andra är inkluderat.  

6.5.1 Elevers mognad för det sociala samspelet   

I intervjun med lärarna upplever de trots allt det sociala samspelet, som är kopplat till 

läsförmågan, inte är så lämpligt i de lägre åldrarna. Lärare A förklarar: Den blir viktigare ju 

äldre man blir, våra är så små än. De är inne i sitt och tycker att de ska få säga det de vill 

säga. Lärare A menar att det är svårt att få eleverna att tänka på ett annat sätt än vad de är 

vana vid. Det krävs träning för att forma om, vilket gör det svårare att samtala om det. Men 

lärarna är eniga att de arbetar aktivt för att eleverna ska lära sig koppla till sina egna 

erfarenheter och sträva till det metakognitiva tänkande. Lärare A säger: De lyssnar väl, men 

tar inte till sig. Lärare B instämmer att eleverna måste lära sig att tänka kring texten först, 

något som kan göras i helgrupp. Högläsningen ses som ett tänkbart alternativ i de tidigare 

årskurserna för att kunna få in textsamtal i undervisningen.  
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Säljö (2010, s. 193) skriver i sin text att det sociala samspelet ansvarar för lärandet och 

utvecklingen. Båda lärarna medger att det sociala samspelet kan bidra till kunskap, men 

utmaningen kan bli för stor för eleverna att hantera i årskurs ett. Lärare B poängterar att 

läsningen för vissa fortfarande är svårt i årskurs ett och att samtala om texter är inte den första 

prioriteten. Läsningen är fortfarande ett avancerat, tekniskt moment. Vill du ha textsamtal så 

är det lättare om läraren läser för dem, då kan eleverna fokusera på innehållet. Lärare A 

håller med lärare B att om eleverna läser själva, i till exempel grupp, kan detta bli ganska 

invecklat för eleverna eftersom det blir många moment att hålla reda på.    

Sedan, när eleven ska bedömas, kan textsamtal vara en bra metod som kan avgöra om eleven 

förstår texten. Lärare A säger: Det är jätteviktigt att fråga om innehållet i texten/.../det kan 

man inte fuska sig till. Lärare A poängterar att läraren kan ställa frågor till eleven om texten 

för att se om de har förstått. Som specialpedagogen tar upp kan samtal kring texter hjälpa 

elever att tänka metakognitivt. Detta synliggörs även för läraren när eleven ställs inför sådana 

frågor.  

6.6 Goda läsare 

Läroplanens (Lgr11, s. 223) kunskapsmål i ämnet svenska visar vad elever ska uppnå för att 

bli goda läsare (dessa har tagits upp i kapitel 2, s. 5). Lundberg & Herrlin (2005) visar även i 

sin text vilka utvecklingssteg som eleven behöver ta sig genom för att bli en läsare, vilket är 

den fonologiska medvetenheten, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse.  

Specialpedagogen beskriver i sin intervju att det tar tid att bli en god läsare. Du behöver 

50 000 timmars läsning för att bli en god läsare. Egenskaper som specialpedagogen tilldelar 

en god läsare är bland annat flyt i läsningen, ordförståelse, begreppsförståelse, kunna sätta in 

det man läser i ett sammanhang för att komma ihåg vad som läses samt ett arbetsminne, som 

ger flyt till läsningen, Jag ser att man behöver kunna läsa mellan raderna, menar 

Specialpedagogen. I forskningen kring läsförmågan visar Berg (2011, s. 40) att goda läsare 

har ett metakognitivt tänkande medan de läser. Detta hjälper läsaren med att förstå textens 

innerbörd, att de kan återberätta vad de läst samt, som även Liberg (2005, s. 53) skriver, kan 

se vilka strategier som ska användas för att läsa en text. Stensson (2006, s. 37) visar, som både 

Liberg och Berg, att genom att välja lämpliga lässtrategier är att kunna fatta egna beslut och 

klara sig själv med läsningen. I intervjun visar specialpedagogen sin arbetsroll att vissa elever 

kan behöva en förförståelse av det som läses. Det är där specialpedagogen kommer in för att 
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hjälpa elever att diskutera texter innan de blir lästa för att de ska förstå den. Specialpedagogen 

säger: Läsförståelse är för att man ska komma ihåg saker, inte bara för att läsa för stunden.   

Lärarna i intervjun beskriver goda läsare som har den fonologiska medvetenheten, en god 

ordförståelse, att läsaren har ett bra språkligt tal och det metakognitiva tänkandet. Lärare B 

förklarar det metakognitiva tänkandet i intervjun: För att bli en god läsare måste du förstå 

vad du tänker och kunna sätta ord på din tanke. Lärare B menar att detta har en betydande 

roll för hur elever upplever läsningen. Eleverna behöver övningar i det metakognitiva 

tänkandet för att de ska kunna tänka mer självständigt. Har du svårt att se dig som en 

tänkande individ är det svårt att se dig som en läsare, menar lärare B.  

Lärare A ser till hjälpen eleven får under sin läsinlärning som viktig för att styra eleven rätt.  

Att man får hjälp i läsningen, att man har någon under resans gång, säger lärare A. Grunden 

ska vara i sin ordning redan från början och med stöd från lärare styrs eleven rätt från starten, 

säger lärare A. Detta kan ske genom att öppna upp intresset för böcker. Lärare A säger: Att 

presentera böcker, visa vilken värld som finns. Lärarna försöker att uppmuntra eleverna till 

läsning genom att erbjuda böcker som lärarna tror eleverna är intresserade av. Rosén & 

Gustafsson (2006, s. 42) tar i sin text upp att läsintresset kan påverkas av flera faktorer som 

hemmet och fritiden. Föräldrar kan därför också vara med och påverka läsintresset och även 

läsinlärningen. Specialpedagogen ser betydelsen i läsintresset och säger i intervjun: Det du 

skriver det kan också jag läsa och tvärtom, att man får den insikten. Specialpedagogen 

förklarar att det är viktigt att få in eleven med intresset först in i läsningen, vilket leder till en 

positiv syn till läsinlärningen. 

6.7 Forskningens fördelar 

Detta arbete har utgått från både svensk och internationell forskning. Den lägger grunden för 

att rikta fokus i arbetet till hur forskningen definierar läsförmågan. I intervjuerna ställdes 

frågan hur pedagogerna ser på forskningen gällande läsförmågan, eftersom forskningen sätter 

grunden för läroplanen (Lgr11) som också skolan arbetar efter. Specialpedagogen svarade att 

det i deras yrke är en skyldighet att hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen. Den 

typ av forskning som specialpedagogen tar del av beror på vilket tema/läran som är aktuellt 

just då på skolan de arbetar. Lärarnas arbetssysslor riktar sig till att fokusera på barnen, vilket 

inte lämnar utrymmet att se till forskningen på samma sätt som specialpedagogen har. Lärarna 

vill ändå upplysa att de försöker hålla sig uppdaterade, eftersom forskningen har mängder av 

erfarenheter de tar del av för att utvecklas som lärare.  
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Ett annat sätt för lärarna är att ta del av forskningen och kommunikationen mellan kollegorna. 

Lärarna ger exempel på att metoder som kanske inte fungerar i en lärares klassrum kan 

fungera i ett annat. Lärarna menar att de får anpassa sina metoder efter klassernas behov. Där 

visar specialpedagogen sina kunskaper från forskningen som kan vara lämpliga för lärarna att 

testa. Detta är även en skyldighet som specialpedagogen har, att föreslå strategier som lärarna 

kan välja att arbeta med.   

 

7. Slutsats och diskussion 

I detta kapitel ska analysen och resultatet diskuteras för att besvara syftet och 

frågeställningarna i denna uppsats.  

7.1 Läsförmågan enligt läroplanen 

Utifrån Piagets och Vygotskijs forskning kring barn och deras utveckling har Skolverket 

(Lgr11) över tid sammanställt kunskaper elever bör ha vid varje avslutad årskurs. Vad gäller 

läsförmågan avgränsar läroplanen, under kategorin läsa och skriva, vilka kunskaper elever ska 

ha till denna kunskap. Dessa är att elever ska få möjlighet att ta del av flera läsningsstrategier 

för att kunna förstå olika texter, och kunna anpassa läsningen efter textens innehåll. Samtidigt 

ska eleven kunna förstå texter som har ett samband med bilder och vice versa. 

Fortsättningsvis ska eleven bli medveten om de stavningsregler som finns i svenskan som till 

exempel skj-ljud eller liknande. Andra viktiga aspekter på kunskap som det centrala innehållet 

tar upp är att eleven ska förstå alfabetet och dess ordning. Vidare att eleven ska se samband 

och skillnader mellan ljud och bokstäver samt att eleven ska kunna se språkets struktur i 

texten, som när det behövs stor bokstav, punkt osv.   

7.2 Forskningens och pedagogernas sammanställning av vilka som är de mest 

betydande stegen i läsutvecklingen 

Både den fonologiska medvetenheten och avkodningen finner lärarna och specialpedagogen 

som tyngden i läsutvecklingen. Även forskningen hävdar att dessa steg formar läsarens grund 

i läsningen. Lundberg & Herrlin (2005, s. 9) menar att i det första steget, som är den 

fonologiska medvetenheten, ska eleven lära sig ljudet som bokstäverna representerar i det ord 

det bildar. Specialpedagogen säger i intervjun att inget steg kan hoppas över, men Liberg 

(2005, s. 187) menar att nybörjare inte behöver ta sig igenom alla utvecklingssteg för att bli 
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en bra läsare. Specialpedagogen antyder, som Liberg, att vi lär oss på olika sätt och det 

innebär att läsningen inte ses som ett undantag. Det betyder att inlärningsprocessen skiljer sig 

mellan eleverna, något som läraren får vara uppmärksam på. Lärare A säger i sin intervju att 

den fonologiska medvetenheten är grunden i läsningen, något jag kan hålla med om. För att 

läsa måste läsaren kunna se bokstäverna och vilket ljud de representerar, annars blir texten 

obegriplig för både läsare och lyssnare. Specialpedagogen tar även upp att en del barn lär sig 

att känna igen symboler och bilder, vilket även är en form av läsning. När barnen kommer 

ihåg detta bildas en grund de kan bygga vidare på. Med andra ord kan de börja koppla den nya 

kunskapen till sina egna erfarenheter.  

Avkodningen beskriver lärare B som det avgörande steget om resten av läsningen blir lätt 

eller svår. Den goda ordförståelsen behövs för att läsaren ska veta vad en text handlar om. 

Utan den kan inte ens de enklaste orden avläsas, menar lärare B. Även Lundberg & Herrlin 

(2005, s. 10) anser att avkodningen har betydelse för läsförmågan. Här lär sig läsaren att träna 

upp sitt läsflyt och börja använda det metakognitiva tänkandet medan de läser. Lärare A 

menar att det är svårt för elever att tänka på ett annat sätt än vad de är vana vid. Det krävs 

träning för att forma om, vilket gör det svårare att samtala om det. Specialpedagogen säger i 

intervjun att ordförrådet är viktigt för att ord inte ska misstolkas och att få ett brett ordförråd 

kan ta många år att inskaffa sig. Både lärarna och specialpedagogen var eniga om att 

ordförrådet är viktig i läsförmågan vilket eleverna kommer fortsätta arbeta med. För av mina 

egna erfarenheter kan ett gott ordförråd och ordförståelse bidra till lättare läsning.  

Rosén & Gustafsson (2006, s. 42) säger att läsintresset underlättar läsinlärningen hos elever, 

som även Lundberg & Herrlin (2005, s. 14) hävdar, att läsintresset är nyckeln till de andra 

dimensionerna och driver eleven framåt i läsinlärningen. Det Rosén & Gustafsson menar hur 

läsintresset styr läsinlärningens gång för elever. Intresset driver elever framåt till att vilja läsa 

mer och även utvecklas till att läsa nya och svårare texter. Det finns flera sätt att påverka 

läsintresset, men det är endast individen själv som kan ta första steget till att skapa glädjen i 

läsningen. 

7.3 Hur Piagets och Vygotskijs forskning bidrar till läsinlärningen 

Lundberg & Herrlin (2005, s. 5) skriver i sin text att när skolan börjar befinner sig eleverna 

redan då på olika steg i läsningen. Författarna menar att en del elever kan läsa, andra kan 

alfabetet och det kan finnas elever som inte har någon kunskap alls om det svenska alfabetet. 

Det är viktigt att bedöma var eleven befinner sig, menar både specialpedagogen och lärarna. 
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Eleven bör därför prövas individuellt av lärare inom olika läsområden som till exempel 

textläsning där läraren kan ställa frågor om texten som kan bedömas utifrån elevens respons. 

Eftersom detta steg ses som en viktig del i kunskapen av både forskning och av pedagoger 

kan detta vara ett ständigt repeterande inslag i undervisningen.  

Berg (2011, s. 40) och Tjernberg (2013, s. 45) lyfter fram det sociala samspelet som 

betydelsefullt för läsförmågan och specialpedagogen ser det sociala samspelet som en positiv 

aspekt som kan leda till flera möjliga arbetssätt. Lärarna anser däremot att denna metod kan 

vara svår för eleverna att hantera då de inte är vana att arbeta så. Lärarna är överens om att de 

arbetar aktivt med att få in det sociala samspelet i undervisningen genom till exempel 

högläsning. Ett sätt för eleven att testa sina läskunskaper är genom det sociala samspelet. Som 

lärare A säger i intervjun kan elever inte fuska sig till att besvara frågan om innehållet i en 

text. Även om en elev inte har det metakognitiva tänkandet än kan lärare över lag jobba med 

att ställa enklare frågor kring en text som är anpassade efter elevens kunskapsnivå. 

Läroplanen (Lgr11, s. 9) menar att skolan ska stötta eleven i dennes utveckling för att kunna 

arbeta självständigt. Det innebär inte att utforma en undervisning som är individuell för varje 

elev, utan det handlar om att ge eleverna individuella handlingsplaner till att nå sina 

kunskapsmål. Som skrivits tidigare lär sig barn på olika sätt. Det går alltså inte att ge en och 

samma undervisning till alla och som lärare räkna med att eleverna förstår. Säljö (2010, s. 

167) utgår från Piagets forskning att elever utvecklas i sin takt. Det betyder att undervisningen 

behöver ligga på en nivå eleven förstår för att kunna lära sig. Specialpedagogen säger att här 

har läraren en viktig roll i elevens utveckling. Det är lärarens uppgift att bedöma var eleven 

befinner sig för att kunna planera sin undervisning. Lärare B instämmer med detta och menar 

att ett arbete som inte ska bedömas för eleven ska undvikas.  

7.4 Samhällets påverkan till elevers läsintresse 

Lärare A nämner i intervjun att barn idag har ett sämre ordförråd jämfört med förr. Flera 

orsaker kan ligga bakom, men ett av dem kan bero på föräldrarna. De läser inte tillräckligt för 

eller med barnen. Detta kan ses som ett bekymmer om inga särskilda åtgärder sätts in. Lärare 

ute i verksamheten, som jag även har tagit del av, samarbetar med bibliotek för att ge barn 

valmöjligheter till olika genrer av böcker. Skolan arbetar aktivt med att hålla elevers intresse 

uppe till läsningen, men ansvaret kan behöva tas av flera än bara skolan.  

Specialpedagogen uppmärksammar läsintresset i intervjun som en insikt för elever. 

Specialpedagogen säger: Det du skriver det kan också jag läsa och tvärtom, att man får den 
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insikten. Genom att använda sig av elevernas intresse kan böcker anpassas för vad eleverna 

tycker om och därmed få ett läsintresse redan från början av läsinlärningen. Att 

uppmärksamma för eleverna vad de kan åstadkomma genom att läsa en text och förstå vad 

dem läser kan vara en tillräcklig uppmuntran för elever att vilja bli bättre på sin läsförmåga. 

Jag anser att denna inställning till nybörjare av läsningen är viktig att som vuxen eller lärare 

vara medveten om för att ge läsningen en positiv upplevelse till barn överlag. 

7.5 Hur Den magiska kulan svarar till vad forskning och pedagoger säger om 

läsförmågan och hur stämmer det överens med läroplanens kunskapsmål till 

läsförmågan 

Wänblads (2011) bok, Den magiska kulan, är individanpassad och kan arbetas med på flera 

sätt av eleven. Felth m. fl. (2011) som har skrivit lärarhandledningen till Wänblads bok 

kopplar läroplanens (Lgr11) kunskapskrav, som riktar sig till läs- och skrivinlärning, och till 

läseboken. Det bidrar till att eleven får möjlighet att träna på de kunskapsmål som läroplanen 

bland annat ställer på läsförmågan. En del kunskaper eleverna får arbeta med är att känna igen 

bokstavsformerna och koppla rätt bokstav till bokstavsljudet, läsa vardagsnära och samtidigt 

enkla men nya ord. Lärare B, som använder sig av materialet, anser att eleverna är 

intresserade av boken samt arbetsboken som hör till. Detta uppmuntrar till lärande, vilket 

lärare B kan uppmärksamma från eleverna. Att använda ett material som elever är 

intresserade av är en viktig aspekt i undervisningen. Genom att inspirera eleverna i material 

som de känner är roligt blir också arbetet ett roligt lärande.  

Läseboken, som är individanpassad, ger möjligheten att anpassa efter elevernas behov. Det 

betyder att eleverna som har svårt för läsningen får en enklare läxbok. De starkare eleverna 

får däremot mer text i sina läxböcker och får läsa mer självständigt då de inte behöver samma 

hjälp som de svagare eleverna. Stensson (2006, s. 37), som diskuterar självständighet i 

undervisningen, menar att eleverna ska strävas till att bli självständiga och kunna fatta egna 

viktiga beslut. När eleven har kommit så långt i sin läsning kan eleven, som Stensson påvisar, 

självständigt läsa en text.  

7.6 Pedagogernas förhållningssätt till forskning kring läsförmågan 

Hur pedagogerna förhåller sig till forskningen är olika. Specialpedagogen har som skyldighet 

i sitt uppdrag att vara uppdaterad med den senaste forskningen. Lärarna anser däremot att 

deras arbetssysslor riktar sig till att fokusera på barnen, vilket inte lämnar utrymmet att se till 

forskningen på samma sätt som specialpedagogen har. Som även lärarna kan intyga har 
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forskningen en mängd erfarenheter att ta del av för att utvecklas. Det problematiska är att hitta 

tiden att ta del av vad forskningen har att erbjuda. Som lärare finns inte tiden på samma sätt 

som hos specialpedagogen. Detta väger i sin tur specialpedagoger upp i arbetet tillsammans 

med lärare, vilket kan leda till att forskningen får det utrymmet som behövs hos pedagogerna i 

deras arbete med att utveckla elevernas läsförmåga.   

7.7 Forskning om läsförmågan 

Forskningen visar i detta arbete att läsförmågan kan definieras på flera olika sätt. 

Skolöverstyrelsen(1984, s. 8), som menade att läsförmågan inte kan ses som ett absolut 

begrepp, det bestäms utifrån människans språkliga resurser. Dessa resurser består sedan av 

flera faktorer, bland annat Lundbergs & Herrlins (2005, s. 9) beskrivning av de fem 

dimensionerna: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och 

läsintresse. Förutom Lundbergs & Herrlins dimensioner visar även flera författare som Berg 

(2011, s. 40), Liberg (2005, s. 53) och Tjernberg (2013, s. 45) vad för kunskaper en god läsare 

bör ha. Dessa kunskaper som forskningen och intervjuerna av lärarna och specialpedagogen 

kom fram till att en god läsare bör ha det metakognitiva tänkandet, den fonologiska 

medvetenheten, kunna avkoda, ha flera läsningsstrategier, flyt i läsningen, läsförståelse samt 

ett intresse för att vilja läsa mer.  

 

8. Vidare forskning 

Som vidare forskning i ämnet skulle det vara intressant att forska om läsintresset och hur det 

påverkas av elevens omgivning. Forskningen visar även hur betydelsefullt läsintresset är för 

läsutvecklingen. Som lärare A belyste har det modena samhället varken tid eller motivation 

till att läsa för sina barn. Hur kan detta motarbetas och ändra riktning i framtiden?  
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Intervjufrågor om Läsförståelse till lärare 

Dessa frågor kommer utgå från en uppsats som riktar sig till läsförståelse. Dess syfte och 

frågeställning är:  

Syftet med denna uppsats är att genom svensk och internationell forskning lyfta fram synen 

på vad läsförståelse kan innebära i undervisningssammanhang. Utifrån intervjuer av lärare 

och specialpedagoger försöker jag synliggöra hur de definierar läsförståelsen och hur ett 

läromedel som ”Den magiska kulan” kan vara behjälplig för att nå de kunskapsmål som finns 

gällande läsförståelse i läroplanen(Lgr11).  

Frågeställning: 

- Vad säger forskningen gällande läsförståelsen och hur kan kunskapen om 

läsförståelsen användas på ett givande sätt till elever som ännu inte kan läsa? 

- På vilket sätt svarar ett läromedel i form av en läsebok mot vad forskning och 

pedagoger säger om läsförståelse och hur de stämmer överens med läroplanens 

kunskapsmål för läsförståelse? 

 

Uppsatsen är en kvalitativ undersökning som har teoretiska utgångspunkter. Utifrån 

forskningen har dessa frågor och påståenden sammanställts: 

Allmänna bakgrundsfrågor: 

Hur många års arbetserfarenhet har ni inom det pedagogiska arbetet? 

Vad är den roligaste delen av arbetet? 

Forskningsfrågor och påståenden: 

Elisabeth Berg(2011, s 40) visar med den internationell forskning att goda läsare läser har ett 

metakognitiv tänkande medan de läser. Vad anser ni en god läsare bör ha för kunskaper för att 

kunna läsa en text? 

Skolöverstyrelsen(1984, s 21) pekar ut flera positiva faktorer gällande det sociala samspelet 

med läsförståelsen. Till exempel kan samtal om en text ge olika uppfattningar eller 
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upplevelser mellan läsarna, texten kan diskuteras sinsemellan för att få fler infallvinklar eller 

att texten får återberättas från flera perspektiv. Hur stor del hör det sociala samspelet till 

läsförståelse? 

Lundberg & Herrlins(2005, s 9) beskriver inlärningen till läsförståelsen i fem dimensioner: 

fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. 

Skolöverstyrelsen(1984, s 20) problematiserar tiden som en påverkan till att läs- eller 

skrivinlärningen hamnar efter. Skolöverstyrelsen menar att undervisningen som handlar om 

läsförståelse kan sträcka sig till årskurs 9.  

Vårt så kallade ordförråd ses som en nyckelroll för läsförståelsen enligt C. E. Snow & C. Juel 

från Tjernbergs(2013, s 30) text. Orsaken till detta förklarar C. E. Snow & C. Juel ligger i att 

olika texter kräver en viss kompetens av läskunnighet, vilket ett brett ordförråd leder kan 

underlätta för läsaren att lättare ta till sig texten.  

Själva processen i läsförståelsen menar Tjernberg(2013, s 45) består av flera faktorer som 

spelar en avgörande roll, som Lundberg & Herrlins(2005, s 9) beskrivning av de fem 

dimensionerna. Liberg(2005, s 187) hävdar dock att en nybörjare inte behöver ta sig igenom 

alla utvecklingssteg för att bli en bra läsare. Liberg menar att som individ kan svårigheter eller 

lätthet variera för varje steg, vilket gör att tonvikten kan behövas lägga annorlunda. 

I Tjernberg(2013, s 42) introducerar S. Fischbein & O. Österberg kvalitativ personalisering 

som är en form av individuellt lärande. Författarna preciserar detta med att läraren ska se till 

de enskildas elevers förutsättningar, tidigare kunskap och behov för att kunna bedöma vad 

elever behöver i nuläget gällande sin kunskapsutveckling.    

Vad tycker ni att det läromedel ni använder just nu, vilket jag antar är den magiska kulan, har 

som för- eller nackdelar till elevers läsförståelse?  

Vad anser ni med den erfarenhet ni besitter vad den nuvarande forskningen som finns kring 

läsförståelse kan hjälpa er som pedagoger i erat arbete? 
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Intervjufrågor om Läsförståelse till specialpedagog 

Dessa frågor kommer utgå från en uppsats som riktar sig till läsförståelse. Dess syfte och 

frågeställning är:  

Syftet med denna uppsats är att genom svensk och internationell forskning lyfta fram synen 

på vad läsförståelse kan innebära i undervisningssammanhang. Utifrån intervjuer av lärare 

och specialpedagoger försöker jag synliggöra hur de definierar läsförståelsen och hur ett 

läromedel som ”Den magiska kulan” kan vara behjälplig för att nå de kunskapsmål som finns 

gällande läsförståelse i läroplanen(Lgr11).  

Frågeställning: 

- Vad säger forskningen gällande läsförståelsen och hur kan kunskapen om 

läsförståelsen användas på ett givande sätt till elever som ännu inte kan läsa? 

- På vilket sätt svarar ett läromedel i form av en läsebok mot vad forskning och 

pedagoger säger om läsförståelse och hur de stämmer överens med läroplanens 

kunskapsmål för läsförståelse? 

 

Uppsatsen är en kvalitativ undersökning som har teoretiska utgångspunkter. Utifrån 

forskningen har dessa frågor och påståenden sammanställts: 

Allmänna bakgrundsfrågor: 

Hur många års arbetserfarenhet har ni inom det pedagogiska arbetet? 

Vad är den roligaste delen av arbetet? 

Forskningsfrågor och påståenden: 

Elisabeth Berg(2011, s 40) visar med den internationell forskning att goda läsare läser har ett 

metakognitiv tänkande medan de läser. Vad anser ni en god läsare bör ha för kunskaper för att 

kunna läsa en text? 

Skolöverstyrelsen(1984, s 21) pekar ut flera positiva faktorer gällande det sociala samspelet 

med läsförståelsen. Till exempel kan samtal om en text ge olika uppfattningar eller 

upplevelser mellan läsarna, texten kan diskuteras sinsemellan för att få fler infallvinklar eller 
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att texten får återberättas från flera perspektiv. Hur stor del hör det sociala samspelet till 

läsförståelse? 

Lundberg & Herrlins(2005, s 9) beskriver inlärningen till läsförståelsen i fem dimensioner: 

fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. 

Skolöverstyrelsen(1984, s 20) problematiserar tiden som en påverkan till att läs- eller 

skrivinlärningen hamnar efter. Skolöverstyrelsen menar att undervisningen som handlar om 

läsförståelse kan sträcka sig till årskurs 9.  

Vårt så kallade ordförråd ses som en nyckelroll för läsförståelsen enligt C. E. Snow & C. Juel 

från Tjernbergs(2013, s 30) text. Orsaken till detta förklarar C. E. Snow & C. Juel ligger i att 

olika texter kräver en viss kompetens av läskunnighet, vilket ett brett ordförråd leder kan 

underlätta för läsaren att lättare ta till sig texten.  

Själva processen i läsförståelsen menar Tjernberg(2013, s 45) består av flera faktorer som 

spelar en avgörande roll, som Lundberg & Herrlins(2005, s 9) beskrivning av de fem 

dimensionerna. Liberg(2005, s 187) hävdar dock att en nybörjare inte behöver ta sig igenom 

alla utvecklingssteg för att bli en bra läsare. Liberg menar att som individ kan svårigheter eller 

lätthet variera för varje steg, vilket gör att tonvikten kan behövas lägga annorlunda. 

I Tjernberg(2013, s 42) introducerar S. Fischbein & O. Österberg kvalitativ personalisering 

som är en form av individuellt lärande. Författarna preciserar detta med att läraren ska se till 

de enskildas elevers förutsättningar, tidigare kunskap och behov för att kunna bedöma vad 

elever behöver i nuläget gällande sin kunskapsutveckling.    

Elever i skolan idag använder sig av en läsebok framför allt under de tidiga åren i 

utbildningen. Är en läsebok någon hjälp till att skapa läsförståelse eller finns andra metoder 

som undervisnigen borde använda sig av?  

Vad anser ni med den erfarenhet du som specialpedagog besitter vad den nuvarande 

forskningen som finns kring läsförståelse kan hjälpa dig som pedagog i ditt arbete? 
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