
 

 

 
 

  

Läsutveckling i förskoleklass 

och årskurs 1  
En kvalitativ studie om lärares kunskap i förhållande till teori om 

elevers läsutveckling 

 
  

Författare: Caroline Fredriksson och Jessica 

Gustafsson 

Handledare: Angela Marx Åberg 

Examinator: Sofia Ask 

Termin: VT19 

Ämne: Svenska 

Nivå: Avancerad nivå (grundlärarprogrammet) 

Kurskod: 4GN03E 

Självständigt arbete II 



 

Abstract 

Målet med denna studie var att undersöka hur verksamma lärares erfarenhetsbaserade 

kunskaper om elevers läsutveckling i både förskoleklass och årskurs 1 förhåller sig 

till teorin A Simple View of Reading (Gough & Tunmer 1986; Hoover & Gough 1990). 

Vidare undersöktes också hur lärarna stödjer elever som har svårigheter i läsningen 

och hur lärarna konstatera att en elev kan läsa. 

För att undersöka lärarnas kunskap om elevers läsutveckling ställdes åtta öppna 

frågor i tio kvalitativa internetbaserade intervjuer. Lärarnas yrkeserfarenhet varierade 

mellan 5– 45 år. Resultatet visade att lärarnas beskrivningar av läsutveckling var 

likartade och att deras svar i förhållande till teorin uppvisar betydelsefulla likheter. 

På frågan om hur läraren stödjer elever med problem i läsutveckling framkom skilda 

svar, dock med vissa likheter. Resultaten visade att om en av aspekterna avkodning 

och språkförståelse inte var tillräckligt stark fick eleven problem med läsningen. När 

det kommer till frågan om hur lärare konstaterar att en elev kan läsa fanns det 

meningsskiljaktigheter i lärarnas svar, eftersom hälften av lärarnas svar 

överensstämde mot teorin A Simple View of Reading. 
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1 Inledning 

Den första kunskapsutvecklingen som eleverna genomgår i skolan tillsammans med 

läraren är att lära sig läsa och skriva. I Sverige har alla barn en grundläggande rättighet 

till skola och utbildning, som ska ”utformas så att den bidrar till personlig utveckling 

samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning” 

(SFS 2010:800). Eleverna ska alltså, oavsett kunskapsområde, få tillräckliga 

kunskaper för att aktivt kunna delta i samhället. Därför är det essentiellt att eleverna 

under de första åren i skolan utvecklar läsförmågan, så att de med hjälp av kunskap 

och förståelse kan ta förståndiga beslut i nutid och framtid. Enligt Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr 11] (Skolverket 2018:258) är 

det lärarens uppgift att vägleda eleverna till att utveckla tillräckliga kunskaper för att 

kunna lära sig läsa, så att de kan formulera sig och kommunicera i både tal och skrift. 

När eleverna börjar skolan befinner de sig på olika nivåer i sin läsutveckling. 

Några elever kan redan läsa, medan andra bara kan urskilja några bokstäver i en text. 

Lärarens uppgift är att ta hänsyn till alla elevers olika behov, så att de kan utveckla 

sin läsförmåga. Läsning beskrivs av flera forskare (Elbro 2004:27; Frost 2009:27; 

Lundberg 2010:139–140; Taube 2013:58–59) utifrån formeln Läsning = Avkodning 

x språkförståelse, som härstammar från Gough och Tunmers (1986:7) A Simple View 

of Reading, vilket i vår studie används för det teoretiska perspektivet på läsutveckling. 

Avkodning innefattar de tekniska aspekterna av läsning, såsom att bilda ord av 

bokstäver samt att kunna språkljud och tolka bokstäver, medan språkförståelse 

innebär en språklig förståelse för orden i texten, det vill säga att man kan tolka och 

förstå innebörden av innehållet. Gough och Tunmer (1986:7) skiljer avkodning och 

språkförståelse åt, men menar att båda samspelar för att läsning ska utvecklas. 

Läsning handlar dessutom om läsflyt, vilket enligt Kuhn (2005:128–129) innebär att 

man förstår textens innehåll och kan läsa utan ljudning eller utan svårigheter. 

I praktisk undervisning spelar läraren en viktig roll genom att hjälpa eleven att 

utveckla avkodning och språkförståelse och därigenom utveckla läsningen. Det finns 

bland lärare en erfarenhetsbaserad kunskap om hur elever utvecklar läsförmåga, 

vilken lärare inte vanligtvis verbaliserar. Denna studie undersöker hur lärare uttrycker 
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sin erfarenhetsbaserade kunskap om elevers läsutveckling, eftersom de har 

närliggande praktisk kunskap. I studien ämnar vi att ta del av lärares erfarenheter från 

både förskoleklass och årskurs 1, eftersom båda klasserna innehåller samma typ av 

elevgrupper. Däremot kommer vi i denna studie inte att jämföra förskoleklass och 

årskurs 1 med varandra.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka lärarnas erfarenhetsbaserade kunskap om elevers 

läsutveckling och hur den erfarenhetsbaserade kunskapen förhåller sig till den 

teoretiska kunskapen. Studien undersöker också hur lärare stödjer en elev som har 

problem med läsningen och hur teorin kan hjälpa läraren att förstå elevens behov. 

Vidare undersöks hur lärarnas beskrivning av när en elev kan läsa förhåller sig till 

teorins formel Läsning = Avkodning x Språkförståelse (Gough & Tunmer 1986:7). 

Studien baseras på följande frågeställningar: 

 

• Hur förhåller sig lärares erfarenhetsbaserade kunskap om elevers 

läsutveckling till teorin A Simple View of Reading? 

• Vilket stöd erbjuder lärarna en elev som har problem i läsutvecklingen? 

• Hur konstaterar lärare att en elev kan läsa och hur förhåller sig lärarnas 

beskrivning av det till teorin A Simple View of Reading? 

2 Forskningsbakgrund 

I detta kapitel presenteras tidigare publicerad litteratur, artiklar och avhandlingar om 

lärarperspektiv (2.1) gällande läsutveckling. 

2.1 Lärarperspektiv  
Elevers behov och bakgrund skapar förutsättningar för hur undervisningen bedrivs i 

skolan. Lärarna måste således ha goda teoretiska samt praktiska kunskaper för att 

hjälpa elever oavsett om de har lässvårigheter eller inte. I tidigare forskning noteras 

att lärare har svårt att formulera sin praktiska kunskap och vilken teori de stödjer sin 

kunskap på och även hur praktisk kunskap förhåller sig till teoretisk kunskap (Begeny, 

Krouse, Brown & Mann 2011; Clemente & Ramirez 2008; Friesen & Butera 2012). 
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En studie visade å ena sidan att lärare tenderar att överskatta elevernas läsförmåga 

och var bättre på att bedöma elever som var högpresterande, än elever som var 

lågpresterande eller genomsnittliga läsare. Å andra sidan visade samma studie att 

lärare är osäkra på hur man bedömer elevers läsning (Begeny et. al. 2011:23–38). 

Andra studier såsom Friesen och Buteras (2012:361–368) visade att lärarna ansåg att 

en akademisk utbildning är av vikt, men trots detta framkom det i studien att lärarna 

själva inte använde sina akademiska kunskaper i undervisningen. Både Clemente och 

Ramirez (2008:1244–1258) och Friesen och Buteras (2012:361–368) undersökningar 

konstaterar att lärare ofta bara kan beskriva vad de gör på lektionerna, men inte varför 

de utför sina aktiviteter i relation till teori. 

Vidare visade Alatalos (2011:13) avhandling att lärare behöver både 

ämneskunskaper och didaktiska kunskaper för att kunna fastställa hur långt en elev 

kommit i sin läsning och för att avgöra vilka svårigheter eleven kan ha. Enligt Alatalo 

(2011:13) finns det flera orsaker till varför det kan finnas svårigheter för eleven i 

läsningen. Delvis kan lärare sakna väsentlig kunskap från sin utbildning som gör att 

läraren inte kan stödja eller hjälpa elever som har svårigheter. Ett exempel är ”hur 

vokaler och konsonanter produceras kan vara av betydelse för att han eller hon ska 

kunna hjälpa elever att förstå, se och känna hur bokstavsljuden bildas och vilken 

betydelse det har för stavning” (2011:133). Dessutom menar Alatalo (2011:13) att 

detta också kan bero på stress, stora elevgrupper och tidsbrist. Forskningen visar på 

så vis sammantaget att lärare behöver få stöd med att reflektera över sin undervisning 

och mer kunskaper för att kunna stödja elevers läsutveckling. 

3 Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt presenteras denna studies teoretiska utgångspunkt A Simple View of 

Reading samt forskning om de delkomponenter som teorins två aspekter avkodning 

och språkförståelse uppfattas bestå av.  

3.1 A Simple View of Reading 
Gough och Tunmer (1986:9) påstod 1986 att Läsning = Avkodning x språkförståelse 

är den formel som utgör grunden för läsförmåga och utmanade andra forskare att testa 

formelns hållbarhet. Flertalet läsforskare (Elbro 2004:27; Frost 2009:27; Lundberg 
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2010:139–140; Taube 2013:58–59) har därefter bekräftat att läsning kan förstås 

genom formeln Läsning = Avkodning x språkförståelse (Gough & Tunmer 1986), 

vilket lett till att den används vid forskning om elevers läsning.  

I A Simple View of Reading hävdar Gough och Tunmer (1986:6–7) att läsning 

består av två skilda aspekter, avkodning och språkförståelse. Dock menar de att de 

båda aspekterna samspelar för att läsning ska kunna ske och båda aspekterna måste 

vara lika starka. Därav formulerade de formeln Läsning = Avkodning x 

Språkförståelse (1986). Detta innebär att om den ena aspekten är starkare än den 

andra, kan den inte kompensera för den andra. Det betyder till exempel att om 

avkodning (faktor) är noll blir läsningen (produkten) noll och att samma sak gäller 

om språkförståelsen (faktor) varit noll istället för avkodningen. Enligt Gough och 

Tunmer (1986:7–9) innebär detta att om en elev har tillräcklig avkodningsförmåga, 

men en svag språkförståelse fungerar inte läsningen. Denna form av lässvårigheter 

betecknas hyperlexi (1986:8). På liknande sätt beskriver de att dyslexi innebär att en 

elev har svag avkodningsförmåga, men en tillräcklig språkförståelse. Om en elev har 

svagheter i båda aspekterna kallar Gough och Tunmer (1986:8–9) detta för ”Garden 

Variety Reading Disability”, vilket kan översättas med allmänna lässvårigheter.  

När det gäller avkodning beskriver Gough och Tunmer (1986:6–7) att det 

innebär mer än ljuda ut ord. Forskarna hävdar att avkodning också handlar om att 

korrekt och med flyt kunna läsa såväl kända som okända ord i en text. Vidare beskrivs 

språkförståelse som att man har en språklig hörförståelse och inte läsförståelse 

(1986:7). Enligt Gough och Tunmer (1986:7) innebär språklig förståelse att man 

skapar betydelse från orden i det talade språket och betonar därmed att språkförståelse 

handlar om det muntliga när man ska lära sig läsa, inte det skriftliga. Avkodning och 

språkförståelse är alltså de två grundläggande delarna av läsning, vilket innebär att 

ingen del kan uteslutas (1986:7). 

Vidare har Hoover och Gough (1990) sammanställt andra studiers resultat om 

läsning och diskuterat dem utifrån A Simple View of Reading. De tidigare studierna 

genomfördes via lärarintervjuer och klassrumsobservationer med 254 elever som 

talade både engelska och spanska. Resultatet visade ett tydligt samband mellan 

avkodning och språkförståelse, där slutsatsen är att båda behövs för att utveckla 

läsningen. Enligt Hoover och Gough (1990:127–128) utgår denna teori ifrån det 

kognitiva perspektivet, där läsning beskrivs som en mental process vilken omfattar 
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alla typer av tänkande, bedömning, resonemang, fantasi och problemlösning. Här 

menar forskarna att det kognitiva perspektivet blir synligt vid läsning genom 

aspekterna avkodning och språkförståelse, eftersom man använder minnet, tänkandet 

och förståelsen. Avkodning beskrivs som att läsaren tar varje skriven symbol (kod) 

och omvandlar det till ljud (språk), vilket i det här fallet innebär ord (1990:130–131). 

Språkförståelse innefattar vad läsare har tillgodogjort sig av det som har lästs, vilket 

både används i talat och i skrivet språk (1990:130–131). Enligt Hoover och Gough 

(1990:127) är läsning således en komplex aktivitet som delas upp i de två oberoende 

aspekterna avkodning och språkförståelse. Dock är A Simple View of Reading 

(1990:127) en förenklad version av den komplexa och flerdimensionella företeelse 

som läsning är. Hoover och Gough (1990:127–128) nämner flera olika 

delkomponenter av avkodning och språkförståelse som behövs för elevens 

läsutveckling, men de beskriver inte hur lärare ska undervisa i läsning. Användningen 

av A Simple View of Reading kan skapa en förståelse om att läsning är komplext och 

att många faktorer påverkar läsningen (1990:127–128). Detta i sin tur kan hjälpa 

läraren att strukturera undervisningen och hitta olika förklaringar till en elevs behov. 

A Simple View of Reading har också vidareutvecklats till ett teoretiskt ramverk, 

där syftet var att ge lärare en förståelse för vad som påverkar läsningen (Wren 2000:3–

5). Det teoretiska ramverket utgår ifrån samma formel som A Simple View of Reading 

med aspekterna språkförståelse och avkodning, men delar in dem i delkomponenter 

som är relevanta för det engelska språket. Enligt vår uppfattning finns det 

delkomponenter som inte stämmer överens med det svenska språket i Wrens (2000) 

teoretiska ramverk. Därför kommer vi i denna studie inte att använda detta ramverk i 

sin helhet, utan skapar egna tolkningar av delkomponenterna.  

3.1.1 Avkodning 

Utifrån formel Läsning = Avkodning x Språkförståelse beskriver Hoover och Gough 

(1990:127–160) att avkodning utgörs av den tekniska aspekten för läsning, där man 

kan språkljud och tolkar bokstäver för att bilda ord. Vidare nämns även att eleven ska 

ha kunskap om förhållandet mellan bokstävernas namn och ljud samt hur man kopplar 

flera fonem för att skapa ord (1990:127–160). Gough och Tunmer (1986:7) beskriver 

att en elev kan läsa när hen läser med flyt och läser kända som okända ord korrekt. 

Mot ovanstående beskrivning av avkodning urskiljs följande delkomponenter: 
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fonologisk medvetenhet, bokstavskunskap, alfabetisk avkodning och automatiserad 

avkodning. 

Enligt Hoover och Gough (1990:130) utgör fonologisk medvetenhet en viktig 

del för att kunna läsa, vilket vi tolkar som den första delkomponenten i avkodning. 

Fonologisk medvetenhet beskrivs som att förstå att bokstäverna består av olika 

språkljud (Lundberg & Herrlin 2014:13). I enlighet med denna beskrivning menar 

Aukrust (2008:87–88) att den fonologiska medvetenheten innebär medvetenhet om 

uttalet av bokstaven, det vill säga språkljudet i ord och stavelser. Språkljud benämns 

som fonem, vilket är den minsta betydelsebärande delen i ordet. Vid utbyte av ett 

fonem i ett ord förändras betydelsen av ordet (Aukrust 2008:87–88; Lundberg & 

Herrlin 2014:13), exempelvis om fonemet g i glass byts ut till fonemet k skapas ordet 

klass.  

Läsforskare är överens om att fonologisk medvetenhet är en viktig faktor för 

att kunna läsa (Hoien-Tengesdal & Tonnessen 2011; Lundberg, Olofsson & Wall 

1980). När det gäller fonologisk medvetenhet visade Lundberg och Tornéus studie att 

rim, stavelse- och fonemövningar hjälper elever att utveckla förståelse för orden 

(Lundberg, Olofsson & Wall 1980:171–172). Vidare påpekade Hoien-Tengesdal och 

Tonnessens (2011:100–101) studie att det fanns ett tydligt förhållande mellan 

bristande fonologisk medvetenhet och dålig avkodningsförmåga. Dock synliggjorde 

studiens resultat att det fanns elever som kunde avkoda, trots bristande fonologisk 

medvetenhet (2011:100–101). Taube, Fredriksson och Olofsson (2015:15) har också 

undersökt fonologisk medvetenhet och funnit att den har betydelse för elevers 

läsinlärning. Forskarna fann dock ingen förklaring till varför den påverkar elevers 

läsinlärning (2015:15). 

Vidare beskriver Hoover och Gough (1990:131, 151) att man för att kunna läsa 

behöver ha kunskap om relationen mellan bokstävernas ljud och deras namn, vilket 

vi tolkar som bokstavskunskap. I denna studie utgör bokstavskunskap den andra 

delkomponenten för avkodning. Enligt Frost (2009:44, 55) skiljer man på funktionell 

och formell bokstavskunskap. Funktionell bokstavskunskap syftar till att förstå vilken 

funktion bokstaven har i form av språkljud för att till exempel kunna bilda ett ord med 

det språkljud som bokstaven representerar, medan formell bokstavskunskap innebär 

att man kan benämna bokstavens namn utifrån dess utseende. Lundberg (2007:7) 

betonar vikten av bokstavskunskap, eftersom de elever som bara känner till ett fåtal 
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bokstäver riskerar att få det svårare med läsinlärningen än de elever som kan många 

bokstäver. Vidare menar läsforskningen att bokstavskunskap också är essentiellt för 

att kunna läsa och förstå ord (Scarbourough 1998; Shapiro, Carroll & Solity 2013). 

Forskning om bokstavskunskap visar att elever använder sig av strategier som att se 

orden som en helhet eller genom att känna igen den första eller sista bokstaven i ordet. 

Bokstavskunskap beskrivs som en stark indikator för att kunna läsa ut ord (Shapiro, 

Carroll & Solity 2013:292–293). 

Den tredje delkomponenten för avkodning betecknar vi som alfabetisk 

avkodning eftersom Hoover och Gough (1990:151–152) menar att en elev behöver 

kunna koppla fler fonem för att kunna bilda ett ord. Lundberg (2010:49) menar att 

den alfabetiska avkodningen även benämns som alfabetisk princip, där eleverna 

identifierar fonemet (språkljudet) till grafemet (bokstaven) och skapar en förståelse 

för hur fonemet används som en byggnadssten vid skapandet av ett ord. Med hjälp av 

denna förståelse kan eleverna koppla ihop fonemet till grafemet när de läser orden i 

texten (Lundberg 2010:49). Vidare nämner DiLorenzo, Rody, Bucholz och Brady 

(2011:28) att det finns vissa svårigheter med den alfabetiska principen; det gäller då 

motstridiga ljud och ord som har en annan stavning med liknande ljud, exempelvis 

kära och tjära eller kaka och kök. De menar dock att eleverna får mindre svårigheter 

om de får bildstöd till hjälp och på så sätt kan utveckla sin läsförmåga (2011:28). 

Gough och Tunmer (1986:6–7) beskriver att avkodning handlar om läsflyt och 

att kunna läsa kända som okända ord i en text korrekt, vilket i denna studie uppfattas 

som automatiserad avkodning och den fjärde delkomponenten i avkodning. När 

eleven har uppnått en god alfabetisk avkodning är läsningen enligt Elbro (2004:27, 

44, 55) mer automatiserad, vilket innebär att eleverna läser utan att stanna upp och att 

de kan koncentrera sig på innehållet. Dock innebär detta att om en elev har problem 

med den automatiserade avkodningen kan läsflytet påverkas negativt (2004:27, 44, 

55). 

3.1.2 Språkförståelse 

Språkförståelsen beskrivs som förmågan att begripa talat språk, vilket innebär att ha 

förmågan att koppla ord och meningarnas innehåll till en betydelse (Gough & Tunmer 

1986:7). Språkförståelse beskriver Hoover och Gough (1990:131) som att ha 

förmågan att ta in lexikal information, vilket de förklarar som förståelse av semantisk 
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information på ordnivå samt kunna tolka meningar och större helheter. Vidare menar 

Hoover och Gough (1990:131) att läsförståelse innebär samma förmåga, men att man 

då förlitar sig på den grafiska informationen som kommer genom ögat. I forskarnas 

studie mättes hörförståelse för språkförståelsen, men nämner också att eleven behöver 

ordförråd och meningsförståelse (1990:140, 151). Utifrån denna beskrivning 

framställs språkförståelsen som att eleven behöver förståelse för vad alla orden 

betyder (ordförråd) och hur dess placering i meningen påverkar dess betydelse 

(meningsförståelse) för att förstå det lästa. Delkomponenterna för språkförståelsen 

som urskiljs från Hoover och Gough (1990) är ordförråd, hörförståelse och 

meningsförståelse (grammatisk). 

Hoover och Gough (1990:130–131) beskriver att eleven behöver förståelse för 

ordens grundbetydelse för att förstå och tolka meningar, vilket i denna studie tolkas 

som att ha en meningsförståelse och ordförråd. I denna studie utgör 

meningsförståelsen språkförståelsens första delkomponent och ordförrådet 

språkförståelsens andra delkomponent. Meningsförståelse, enligt Hoover och Gough 

(1990:137), handlar om att ha grammatisk förståelse så orden hamnar rätt i meningen. 

Bråten (2008:55–57) menar också att kunskap om vilken ordning ord och meningar 

har innefattar grammatiska kunskaper. Att läsa grammatiskt innebär enligt Liberg 

(2006:25–27) att eleven förstår reglerna för hur man läser. Ett exempel på en regel 

för läsning kan vara att bokstäverna i ett ord står från vänster till höger och att varje 

bokstav har ett namn och ett visst ljud (2006:25–27). Detta innebär att eleven också 

behöver ha en större tillgång till ord, vilket utgörs av språkförståelsens andra 

delkomponent, ordförråd. Alatalo (2011:18, 30) nämner att ordförrådet utgör en 

viktig del i läsningen, eftersom bristande ordförråd kan ge negativa implikationer i 

elevens läsutveckling. Hon menar att eleven behöver ha ett tillräckligt stort ordförråd, 

verbalt minne och att känna till ordets uppbyggnad för att kunna benämna föremål 

eller bokstäver på ett korrekt sätt. Dock visar Steele och Mills (2011:354–370) studie 

att det inte räcker att endast utöka ordförrådet genom att lära sig flera nya ord, utan 

att eleven måste se och höra ett ord flera gånger för att lära sig innebörden. Enligt 

Storkel, Komesidou, Fleming och Romine (2017:108–124) kan en elev med normal 

språkutveckling befästa ett nytt ord bara efter att ha hört det ett par gånger, medan en 

elev som har svårigheter behöver höra ordet upp till 36 gånger för att förstå ordets 

innebörd. 
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Den tredje delkomponenten i språkförståelse är hörförståelse, då Hoover och 

Gough (1990:131, 156) menar att man mäter läsning hos elever via hörförståelse. 

Hörförståelse handlar om att förstå det talade språket i olika situationer, och ett 

exempel på detta är när eleven ljudar ihop ett ord och använder sig av hörförståelsen 

för att bekräfta ordets språkljud (Bråten 2008:55–57). I det fall eleven har bristande 

hörförståelse kan detta påverka läsningen negativt enligt Alatalo (2011:18, 30, 44). 

Hoover och Gough (1990:131) menar att hörförståelsen således ska bedömas efter 

hur man kan återberätta eller svara på frågor om ett innehåll som har berättats. På 

samma sätt kan läsförmågan bedömas, om man utgår ifrån skrift istället för tal 

(1990:131). 

3.1.3 Ytterligare forskning inom området 

Scarbourough (1998:90–92) genomförde en metaanalys på 61 artiklar där analysen 

visade att fonologisk medvetenhet, utökat ordförråd, funktionell och formell 

bokstavskunskap var några av de komponenter som bäst predicerar om elever 

utvecklar lässvårigheter. Scarbourough (1998:90–92) menar att varje enskild 

delkomponent kan höja elevers läsförmåga mellan 18–31% om dessa utvecklas.  

4 Material och metod 

I nedanstående avsnitt beskrivs den metod som tillämpats för att besvara studiens 

frågeställningar. I (4.1) beskrivs Insamlingsmetod, (4.2) Analysmetod, (4.3) Etiska 

överväganden och (4.4) Metodkritik. 

4.1 Insamlingsmetod 
För att kunna besvara studiens frågeställningar och för att få med så många 

respondenters åsikter som möjligt, bedömdes att en internetbaserad intervju var en 

passande insamlingsmetod, eftersom respondenterna befinner sig i slutet av läsåret 

och en fysisk intervju bedömdes vara svår att genomföra på grund av på tidsbrist. 

Materialet för studien består av åtta öppna och skriftliga intervjufrågor som 

genomförts via länk på webben (Bilaga 1). En kvalitativ intervju valdes för att få 

tillgång till information om hur läsutveckling kan uppfattas av lärare (Denscombe 

2016:281). Anledningen till en kvalitativ intervju var att förstå, men också urskilja 
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betydelsefulla mönster från intervjumaterialet för att få svar på studiens 

frågeställningar (Fejes & Thornberg 2009:32; Trost 2010:32).  

4.1.1 Intervjufrågorna 

I den internetbaserade intervjun fick respondenterna svara på tre inledande frågor om 

antal år i yrket, namn, skola och vilken årskurs de arbetar med. Lärarnas 

yrkeserfarenhet var mellan 5 år och 45 år. Vidare ställdes åtta frågor till lärarna, för 

att få underlag för att besvara studiens tre frågeställningar. Då vi ämnar jämföra 

lärarnas erfarenhetsbaserade kunskap mot teorin om elevers läsutveckling ställdes 

exempelvis frågan “Utifrån din erfarenhet som lärare, ser du vissa steg i en elevs 

läsutveckling? Om ja, hur skulle du beskriva dessa steg?”. 

4.1.2 Urval 

Ett urval av respondenter gjordes via vad Trost (2010:141) benämner som 

snöbollsmetoden, vilket innebär att forskaren får en rekommendation om nya 

respondenter för studien av tidigare respondenter. Utifrån detta kan forskaren 

intervjua flera respondenter efter hand, tills man kommit fram till de antal intervjuer 

man önskar (Trost 2010:141). Studiens respondenter tillfrågades via gemensamma 

kontakter och utifrån deras rekommendationer tog vi kontakt med andra respondenter, 

som i sin tur tackade ja till att delta i undersökningen. I denna studie begränsades 

också urvalet till en kommun i södra Sverige, där tio lärare i förskoleklass till årskurs 

1 besvarade den internetbaserade intervjun. 

4.2 Analysmetod 
Den valda analysmetoden för studien är innehållsanalys och teorin A Simple View of 

Reading (Gough & Tunmer 1986; Hoover & Gough 1990). Innehållsanalys beskrivs 

som ett hjälpmedel för forskaren när man vill analysera innehållet i ett dokument och 

kan användas för såväl skrivna texter som ljud och bild (Denscombe 2016:284–285). 

Metoden har ett logiskt tillvägagångssätt i sex steg och kan synliggöra dolda budskap 

i den skrivna texten. Det första steget innebär att man väljer ut lämpliga textavsnitt, 

medan texten i det andra steget bryts ner i mindre delar såsom meningar, stycken, ord 

eller rubriker. Därefter, i det tredje steget, skapas relevanta kategorier för analysen 

som åskådliggör studiens tema som senare i det fjärde steget leder till att koda delarna 
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så de stämmer överens med kategorierna. Det femte steget beskrivs som att man 

räknar hur många gånger de kodade delarna förekommer i texten, medan i det sjätte 

steget analyseras hur ofta delarna uppträder i texten i förhållande till övriga delarna 

(Denscombe 2016:392). 

Vi använder i denna studie innehållsanalysen på de tio internetbaserade 

intervjutexterna, som bröts ner till meningar och stycken. Därefter skapades 

kategorierna Elevers läsutveckling, Lärarens sätt att stödja eleven och När kan eleven 

läsa?. I nästa steg jämfördes materialet mot teorins formel Läsning = Avkodning x 

Språkförståelse (Gough & Tunmer 1986:7) och aspekternas delkomponenter som 

beskrivits ovan: fonologisk medvetenhet, bokstavskunskap, alfabetisk avkodning, 

automatiserad avkodning samt hörförståelse, ordförråd och meningsförståelse 

(grammatik). Dock används inte Denscombes (2016:392) femte och sjätte steg i 

innehållsanalysen för denna studie, eftersom dessa steg inte är relevanta för studien. 

4.3 Etiska överväganden 
De fyra forskningsetiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, finns för att minimera risken att kränka 

människors integritet när de deltar i en undersökning (Denscombe 2016:427–435; 

Vetenskapsrådet 2002:7–14). 

Informations- och samtyckeskravet uppnåddes genom att lärarna som deltog i 

studien underrättades om att medverkan i studien sker frivilligt och kan avbrytas när 

som helst. När det gäller konfidentialitets- och nyttjandekravet informerades lärarna 

att deras identitet kommer att vara konfidentiell och det material som samlats in inte 

kommer att användas på något annat sätt än till studien. På detta sätt har studien 

uppfyllt såväl informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekravet 

(Denscombe 2016:427–435; Vetenskapsrådet 2002:7–14). 

4.4 Metodkritik 
Denscombe (2016:282) tar upp att internetbaserade intervjuer erbjuder både 

intervjuer i realtid och via e-postkorrespondens. Fördelarna med internetbaserad 

intervju via e-post är att respondenten får tid att reflektera och bearbeta sina svar till 

skillnad mot en intervju i realtid (2016:284). Ytterligare en fördel är att intervjuaren 

inte kan påverka respondentens svar med sin närvaro (2016:271, 284). Dock finns det 
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svårigheter med internetbaserade intervjuer, eftersom forskaren inte kan få visuell 

kontakt med den som blir intervjuad. Detta kan medföra att respondentens svar blir 

kortare och mindre detaljerade (Denscombe 2016:284–285). 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är studiens tillförlitlighet, där andra 

forskare ska kunna granska och bedöma studiens forskningsprocess genom att se på 

tillvägagångssätt och bearbetning av insamlat material (Denscombe 2016:411–412). 

Tillförlighet handlar även om att andra forskare ska kunna rekonstruera 

undersökningen och komma fram till samma resultat och slutsatser som studien 

(2016:411). Detta är nära sammankopplat med trovärdigheten för studien, alltså i hur 

stor utsträckning forskare kan visa att deras resultat är korrekta. Enligt Denscombe 

(2016:409) är dock trovärdighet svår att uppnå, eftersom att det är svårt att 

rekonstruera ett socialt sammanhang där människor deltar. En annan svårighet med 

trovärdigheten är att forskaren kommer nära såväl datainsamling som analys, vilket 

gör att andra forskare har liten möjlighet att nå samma slutsatser (2016:410). 

Denna studies trovärdighet och tillförlighet har höjts genom en tydlig 

beskrivning av forskningsprocessen, vilket medför att andra forskare kan såväl 

granska som rekonstruera samma studie. Dessutom svarar respondenterna på samma 

frågor i samma ordningsföljd i de internetbaserade intervjuerna, vilket höjer såväl 

tillförlitligheten som trovärdigheten då andra forskare kan upprepa studien. 

Internetbaserade intervjuer som metod är således inte helt problemfritt, men 

vi anser ändå att det funnits fler fördelar än nackdelar med metoden. Å ena sidan 

kunde fler lärare reflektera och svara på studien tack vare tillgängligheten via Internet, 

men å andra sidan är det svårt att veta om vi har misstolkat någon respondents svar. 

5 Resultat 

I detta kapitel kommer undersökningens resultat och analys att presenteras utifrån 

följande teman: Elevers läsutveckling (5.1), Lärarens sätt att stödja eleven (5.2) och 

När kan eleven läsa? (5.3). 
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5.1 Elevers läsutveckling 
I de internetbaserade intervjuerna framgår att lärarna har en överensstämmande syn 

som pekar på att de är medvetna om att läsutveckling sker stegvis hos eleven. Utifrån 

materialet framträder fyra tydliga steg. 

I det första och andra steget beskriver lärarna att de arbetar med vad vi tolkar 

som fonologisk medvetenhet, bokstavskunskap, hörförståelse och meningsförståelse. 

Lärarna redogör för att de antingen börjar med att undervisa om språkljudet för 

bokstaven eller arbetar med bokstavens utseende som ett första steg. I ett andra steg 

väljer de lärare som börjar med språkljudet att undervisa om bokstavens tillhörande 

utseende, medan de lärare som började med bokstavens utseende kompletterade med 

språkljudet. Åtta av tio lärare beskriver att de lär ut språkljuden först, vilket innebär 

att eleven ska förstå att ord och stavelser innefattar språkljud (jfr Aukrust 2008:87–

88; Lundberg & Herrlin 2014:13). Detta kan också ses som både fonologisk 

medvetenhet och en funktionell bokstavskunskap, där språkljudet för bokstaven 

undervisas (jfr Aukrust 2008:87–88; Lundberg & Herrlin 2014:13; Frost 2009:44, 

55). Däremot väljer två av tio lärare att börja med bokstävernas utseende före 

språkljuden, vilket även kan ses som att de börjar med formell bokstavskunskap (jfr 

Frost 2009:44, 55). Vidare säger lärarna att de lär eleven att ljuda ihop och hålla isär 

ljuden. Lärarna använder sig alltså av hörförståelse för att lära eleven höra 

språkljuden, men också för att bekräfta språkljud (jfr Bråten 2008:55–57). Utifrån 

detta menar vi att när eleven ljudar kan hen verifiera detta genom att själv bekräfta att 

språkljudet låter korrekt. Dessutom tolkar vi deras svar som att lärarna till viss del lär 

eleven grammatiskt läsande (meningsförståelse) då de nämner att de tränar på ljud i 

en viss ordningsföljd för att få ihop ett ord (jfr Liberg 2006:25–27). Fem av lärarna 

beskriver det första och andra steget på följande sätt:  

 
Från att till en början träna på ljud och lära sig att hålla isär ljuden, sedan 

gå in på bokstaven [...] 

 

Jag skulle säga att sökandet efter kända bokstäver ett första tydligt steg. 

Därefter att söka ljud som hör ihop. 

 

Dom kodar bokstaven och sedan ljudar lär dem sig ljuda den. 
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Den fonologiska medvetenheten är det första steget och ordavkodning är 

det andra steget. 

 

Först kommer den fonologiska medvetenheten, därefter börjar barnen lära 

sig enkla ord. 

 

I ovanstående citat nämner lärarna att eleven ska ljuda och hålla isär ljud, vilket vi ser 

som att lärarna använder sig av hörförståelse för att få eleven att urskilja språkljuden 

och identifiera var de ska hamna för att bli korrekta (jfr Bråten 2008:55–57; Liberg 

2006:25–27). Resultatet visar att det första och andra steget blir olika för lärarna. Mot 

beskrivningen av det första och andra steget tolkar vi att delarna avkodning och 

språkförståelse samspelar med varandra genom delkomponenterna fonologisk 

medvetenhet, bokstavskunskap, hörförståelse och meningsförståelse. Fonologisk 

medvetenhet betonas av flera läsforskare (Hoien-Tengesdal & Tonnessen 2011; 

Lundberg, Olofsson & Wall 1980) som en viktig del av läsförmågan, vilket kommer 

till uttryck i övningar som fokuserar på stavelser, rim och fonem, vilka stärker elevens 

uppfattning av språkljud.  

Å ena sidan menar forskare (Hoien-Tengesdal & Tonnessens 2011:100–101) 

att det finns en relation mellan bristande fonologisk medvetenhet och dålig 

avkodningsförmåga. Å andra sidan uppmärksammade samma forskare att det finns 

elever som kunde avkoda, trots brister i fonologisk medvetenhet. Vi tolkar trots detta 

det som att det finns en betydande risk att en elev som har bristande fonologisk 

medvetenhet inte kan avkoda och att fonologisk medvetenhet blir av betydelse för 

elevens läsinlärning (jfr Hoien-Tengesdal & Tonnessens 2011:100–101; Taube, 

Fredriksson & Olofsson 2015:15). När det gäller bokstavskunskapen ser vi i lärarnas 

svar att några lärare väljer att börja med formell bokstavskunskap genom att leta efter 

kända bokstäver och sedan lägga till språkljudet (jfr Frost 2009:44, 55). I lärarnas 

beskrivningar av stegen framträder det första och det andra steget från teorin, vilket 

kan innebära att lärare undervisar om både fonologisk medvetenhet och 

bokstavskunskap oavsett om det är som det första eller det andra steget i elevers 

läsutveckling.  

I lärarnas svar beskrivs det tredje steget som att eleven visar förståelse för ordet 

och kan koppla ihop fler fonem som skapar ett ord. Utifrån lärarnas svar tolkar vi det 
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som att lärarna beskriver delkomponenterna alfabetisk avkodning, ordförråd och 

hörförståelse, där eleven kan identifiera fonemet (språkljudet) med grafemet 

(bokstaven) och skapa ett ord med hjälp av flera fonem (jfr Lundberg 2010:49). Det 

tredje steget beskrivs enligt fyra lärare på följande sätt:  

 
I nästa steg måste eleven kunna ljuda två- och trestaviga ord. 

 

Därefter kan barnen börja sätta ihop bokstäverna och ljuden med varandra 

och skapar ord av dom.  

 

De nästa steget skulle jag säga är när eleverna få bokstavsljud av mig som 

de får sätta ihop till ett ord till exempel bil.  

 

Sedan blir det att barnen kan tex. ordet is och sedan lägger man till r. Då 

får de ihop det till ris. 

 

I ovanstående citat framkommer en koppling mellan ljud och bokstav, där lärarna 

undervisar eleverna hur bokstäverna kopplas till språkljuden. Vi tolkar detta som att 

lärarna arbetar med vanligt förekommande ord som en elev kan känna igen och lägger 

sedan till ett nytt språkljud som i sin tur bygger upp formen av det ordet (jfr Bråten 

2008:55–57; Lundberg 2010:49). Men även att lärarna undervisar hur olika språkljud 

kan kopplas ihop för att skapa ett ord. I lärarnas svar om det tredje steget framkom 

även att eleven kan ha svårigheter med den alfabetiska avkodningen. Två av lärarnas 

svar tar upp att eleven kan ha svårigheter med motstridiga ljud i ord. Den ena läraren 

beskriver det på följande sätt: 

 
Vokalerna är svårast då de låter på olika sätt. Det är oftast samma 

vokaler som de har svårt att höra, det är å-o, e-ä. Tar man ett långt o, 

Sova Lova, så låter det som ett å, vilket barnen inte förstår [...]. 

 

Lärarens svar tolkar vi som att problemet med vokaler är att de är svåra för att de låter 

annorlunda i ordet tillsammans med andra språkljud. Det kan handla om att o i sova 

låter som å. Detta innebär att eleverna kan bli förvirrade av att språkljudet inte 

överensstämmer med det ord de försöker ljuda. 



 

16(31) 
 

Lärarens beskrivning om vokalernas motstridiga ljud tolkas som att eleven 

måste förlita sig på delkomponenter från aspekterna avkodning och språkförståelse, 

för att förstå och utläsa ordet. Delkomponenterna som synliggörs i citatet är 

hörförståelse, fonologisk medvetenhet och bokstavskunskap, vilket en elev kan 

använda för att ljuda ut bokstäverna och höra det korrekta språkljudet (jfr Alatalo 

2011:133; Bråten 2008:55–57). Eleven använder fonologisk medvetenhet i 

kombination med bokstavskunskap för att hitta rätt språkljud till bokstäverna i texten 

och ljudar ihop språkljuden för att få ihop ordet. Vidare försöker eleven bekräfta det 

hen hör med hjälp av hörförståelse. Dock blir det problematiskt för eleven när vokalen 

i ordet sova inte överensstämmer med språkljudet för bokstaven, vilket kan förvirra 

eleven. Detta visar att om lärare har kunskap om aspekterna avkodning och 

språkförståelse, kan de använda aspekterna för att tydliggöra elevens behov och 

utveckla undervisningen så att eleven utvecklas. 

Det fjärde steget i lärarnas beskrivning av läsutvecklingen innebär att eleven 

läser utan att ljuda och är uppmärksam på innehållet. Detta kan jämföras med 

automatiserad avkodning i enlighet med Elbros (2004:27, 44, 55) beskrivning. I 

lärarnas svar framträder också att eleven behöver ha kunskaper i grammatiskt läsande 

(meningsförståelse), eftersom automatiserad läsning kräver att läsaren kan läsa från 

rätt håll och är medveten om vilken ordning orden har (jfr Bråten 2008:55–57; Liberg 

2006:25–27). Tre av lärarna beskriver det fjärde steget på följande sätt:  

 
Då eleven identifierar orden automatiskt utan ansträngning. 
 

Till sist kan barnen läsa hela meningar och hela texter och under resans 

gång förbättras läsflytet. 

 
Eleven kommer ihåg vad den läst och behöver inte ljuda ord, [...] 

 

I citaten återger lärarna att en elev kan läsa om hen läser med flyt utan att ljuda, så att 

läsningen blir automatiserad (jfr Elbro 2004:27, 44, 55). Utifrån citaten ovan tolkar 

vi att lärarnas svar också beskriver grammatiskt läsande (meningsförståelse), vilket 

innebär att eleven förstår hur ord ordnas i meningar så att de kan läsa på ett korrekt 

sätt (jfr Bråten 2008:55–57; Liberg 2006:25–27). Det grammatiska läsandet tolkar vi 

när lärarna beskriver att eleven kan läsa ord och hela meningar automatiskt, eftersom 
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att kunna läsa med läsflyt behöver orden hamnar i rätt ordning under läsningen. I 

lärarnas svar framträder det att de anser att en elev kan läsa om de kommer ihåg vad 

de läst och att eleven inte behöver känna igen och ljuda orden. Vidare kan vi urskilja 

att det fjärde steget har likheter med teorins formel Läsning = Avkodning x 

Språkförståelse (jfr Gough & Tunmer 1986; Hoover & Gough 1990). Enligt teorin 

måste avkodning och språkförståelse samspela för att läsning ska kunna ske, vilket 

har likheter med lärarnas svar på det fjärde steget som beskriver att ord ska 

automatiseras och hamna rätt i meningen för att få flyt i läsningen. Lärarnas 

beskrivning och teorin stämmer alltså väl överens om att läsning är beroende av både 

avkodning och språkförståelse för att eleven ska kunna läsa (jfr Gough & Tunmer 

1986; Hoover & Gough 1990). 

5.2 Lärarens stöd vid problem i läsutvecklingen  
I de internetbaserade intervjuerna tillfrågades lärarna om hur de arbetar med en elev 

som har svårigheter med läsningen. Lärarna har skilda beskrivningar för hur de kan 

arbeta med eleven. Det återfinns dock likheter i lärarnas svar om hur man stödjer 

eleven. Det framgår att man bör dela upp en läsuppgift i mindre delmål och att läsning 

bör laboreras fram med hjälp av sinnena, exempelvis hörsel, syn och känsel. Vidare 

beskriver lärarna avkodningens delkomponenter fonologisk medvetenhet och 

bokstavskunskap, när de uppger att de använder språkljuden och bokstävernas 

utseende för att stödja en elev som har problem i läsningen (jfr Aukrust 2008:87–88; 

Lundberg & Herrlin 2014:13; Frost 2009:44, 55). Även språkförståelsens 

delkomponent hörförståelse framträder, eftersom lärarna beskriver att eleverna ska ta 

hjälp av att ljuda ut orden (jfr Alatalo 2011:133; Bråten 2008:55–57). Tre av lärarna 

beskriver på följande sätt hur de stöttar eleven:  

 

Om barnen ska läsa en sida, ber jag barnet som har problem att läsa delar 

av texten istället för hela [...] 

  

Övar ljud, munmotorik, sökleta ljud i ord [...]. Individuell träning. Tar hjälp 

av t.ex. praxisalfabet där man lär sig hur ljuden låter med hjälp av bildstöd. 

Hjälper till med hur man ska forma munnen för att lära sig hur ljuden låter. 
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Eleverna kan baka bokstaven med trolldeg. Eleverna får en koppling 

mellan fysiska och psykiska handlingar. 

 

I de ovanstående citaten framträder det likheter med Shapiro, Carroll och Solitys 

(2013:292–293) beskrivning om elevers strategier i bokstavskunskap, där eleven kan 

dela upp ordet och identifiera den första eller sista bokstaven. Träning av munmotorik 

som ett sätt att stödja elever, innebär att de får hjälp med att få fram rätt språkljud 

genom att träna munnens rörelser som vi ser som att läraren undervisar fonologisk 

medvetenhet. Det sista citatet visar hur läraren genom fysisk handling såsom känsel 

vill hjälpa eleven att befäst kopplingen mellan bokstavens utseende och dess 

språkljud för att träna på hur man kan identifiera bokstäver och ljud. Läraren som 

använder bildstöd, där bilden motsvarar språkljudet för bokstaven, tillämpar 

praxisalfabet, vilket beskrivs i nedanstående citat: 

 
Bilderna i Praxisalfabetet låter barnet/eleven göra en koppling mellan 

bokstavens utseende och dess ljud med stöd av en bild som iscensätter 

ljudet, inte ett ord som börjar på bokstaven. Bokstaven A representeras 

vanligen av en Apa men i Praxisalfabetet visas istället en krokodil som 

gapar- bilden representerar ljudet Aaaa. (Eklöf 2014) 

 

Resultatet visar att aspekterna avkodning och språkförståelse förutsätter varandra för 

att läsutveckling ska kunna ske och att när problem uppstår kan delkomponenterna ge 

en fingervisning om vilken aspekt som eleven behöver stöd i för att utvecklas. Det 

visar också att om inte båda aspekterna, avkodning och språkförståelse är lika starka 

så utvecklas inte läsningen (Gough & Tunmer 1986:7). 

5.3 När kan eleven läsa?  
I frågorna om när lärarna anser att en elev kan läsa och när en elev inte kan läsa, 

uppger de olika beskrivningar. Hälften av lärarna menar att när en elev inte kan ljuda 

så kan eleven inte läsa, vilket kan kopplas till en bristande fonologisk medvetenhet 

(jfr Lundberg 2010:49). Tre av de andra lärarna uppger att om eleven glömmer bort 

vad de ljudat från början betyder det att eleven inte kan läsa, medan två av lärarna 
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skriver att när en elev gissar sig till orden så kan eleven inte läsa. I nedanstående citat 

framgår spridningen bland lärarnas svar:  

 
När det tar lång tid att ljuda ihop ett ord, så de glömmer vad de ljudat från 

början. Eller om de ljudat en hel mening och fortfarande inte förstår vad de 

läst. 

  

Eleven kan inte ljuda ihop ord. 

  

När eleven gissar. 

 

Eleven kan inte ljuda ihop ord. Blandar ihop ljud, lägger till/drar ifrån ljud. 

 

Barnet läser inte ordet rätt och kommer inte ihåg bokstavsljuden. 

 

I citaten ovan ser vi att lärarna har olika beskrivningar för när en elev inte kan läsa, 

men att det finns en gemensam röd tråd, nämligen att eleven har problem med 

delkomponenterna fonologisk medvetenhet, alfabetisk avkodning och automatiserad 

avkodning. De nämner att eleven inte kan ljuda, det vill säga att hen inte kan koppla 

rätt språkljud till rätt bokstav (jfr Aukrust 2008:87–88; Lundberg & Herrlin 2014:13). 

Det kan kopplas till bristande fonologisk medvetenhet. Det gäller även elever som 

gissar sig till ordet och chansar på ett ord som de känner till, vilket tyder på att hen är 

osäker på hur fonem och grafem hör ihop, det vill säga bristande alfabetisk avkodning 

(jfr Lundberg 2010:49). I det första citatet framhävs även tidsaspekten, att det tar lång 

tid för eleven att ljuda om hen inte kan läsa. Detta tyder på att eleven inte har 

automatiserat avkodningen utan befinner sig i den alfabetiska avkodningen (jfr Elbro 

2004:27, 44, 55).  

Även om inte lärarnas beskrivning återger att eleverna lyssnar på sin ljudning, 

tolkar vi det som att eleverna behöver en hörförståelse för att kunna identifiera 

bokstävernas språkljud. Detta innebär att även om kopplingen mellan 

språkförståelsen och avkodningen inte tydliggörs i citaten ovanför. Vi tolkar det som 

att eleven kan antingen ha en svårighet i avkodningen som gör att hen inte kan koppla 

fonem till grafem, eller ha en svårighet i språkförståelsen där eleven inte urskilja 
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vilket språkljud som hör till grafemet. Detta visar hur avkodningen och 

språkförståelsen behöver vara lika starka för att eleven ska kunna läsa.  

Vidare uppger lärarna att en elev kan läsa om hen inte behöver ljuda ut ordet 

eller läser med flyt. Dock ser vi på svaren att de skiljer sig åt i beskrivningen av hur 

långt en elev har kommit i sin läsutveckling. Hälften av lärarna menar att eleven kan 

läsa om de har läsflyt och förstår textens innehåll (jfr Elbro 2004:27, 44, 55; Kuhn 

2005:128), medan resterande lärare tycker att det räcker att eleverna kan ljuda ihop 

ett ord. På följande sätt beskriver fyra lärare när en elev kan läsa:  

 
När eleven läser automatiskt utan att egentligen tänka på vad han eller hon 

gör. 

  

När eleven läser med flyt och förstår vad hen läst. 

  

När eleven kan läsa hela ord, iallafall de vanligast förekommande. 

  

När eleven kan ljuda ihop ett ord [...] 

 

I ovanstående citat framgår att skillnaderna i lärarnas svar är stora och framför allt 

gäller automatiseringen av avkodningen. De lärare som svarat att en elev kan läsa när 

eleven ljudar ihop ett ord, menar att eleven befinner sig på gränsen mellan en god 

alfabetisk avkodning och en automatiserad avkodning (jfr Elbro 2004:27, 44, 55). 

Svaren som anger att eleven kan läsa om hen har flyt i läsningen och kommer ihåg 

texten, tolkar vi som att eleven bör ha uppnått en automatiserad avkodning (jfr Elbro 

2004:27, 44, 55; Kuhn 2005:128). 

I citaten framkommer också alla tre delkomponenterna inom språkförståelse, 

eftersom lärarnas beskrivningar innefattar hörförståelse, ordförråd och 

meningsförståelse för att eleverna ska kunna förstå vad de läst och ljudat. I lärarnas 

beskrivning framkommer ordförråd och meningsförståelsen när de förklarar att 

eleven kan läsa om eleven läser med flyt och automatiserat, då eleven behöver komma 

ihåg inlärda ord för att läsa med flyt. När en elev kan läsa använder sig eleven av 

grammatiskt läsande (meningsförståelse) genom att läsa från vänster till höger för att 

få ihop ord och meningar (jfr Bråten 2008:55–57; Liberg 2006:25–27). Vidare menar 
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Gough och Tunmer (1986:7) att en elev kan läsa när en elev läser kända som okända 

ord i en text med flyt och inte enbart kan läsa ett ord. Detta innebär att de 

beskrivningar som hälften av lärarna anger inte är överensstämmande med formeln 

Läsning = Avkodning x Språkförståelse (1986:7). Dock verifieras formeln om hur 

läsning sker när det gäller de andra lärarnas beskrivning av när en elev kan läsa. Både 

Gough och Tunmer (1986) och lärarna menar att när eleven har läsflyt kan hen läsa. 

Vi tolkar detta som att då samspelar båda aspekterna, avkodning och språkförståelse 

med varandra som Gough och Tunmer (1986:7) beskriver genom formeln. 

6 Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras hur lärarna redogör för sin erfarenhetsbaserade kunskap om 

hur elevens läsutveckling sker. De mest väsentliga resultaten från intervjuerna 

kommer att diskuteras i relation till litteraturen, teorin och de delkomponenter från 

teorin som vi beskrivit. Avsnittet avslutas med vidare forskning om läsutveckling. 

Förhållandet mellan lärarnas beskrivning av elevens läsutveckling och formeln 

Läsning = Avkodning x Språkförståelse med framtagna delkomponenter (Gough & 

Tunmer 1986; Hoover & Gough 1990) visade en tydlig koppling till att avkodning 

och språkförståelse samspelar med varandra. I alla fyra stegen förekom flera 

delkomponenter av de båda aspekterna avkodning och språkförståelse. Dock var det 

bara i det första och det andra steget som lärarnas beskrivningar skilde sig åt, där 

merparten började med att undervisa i fonologisk medvetenhet (jfr Lundgren & 

Herrlin 2014:13) och ett fåtal började med formell bokstavskunskap (jfr Frost 

2009:44, 55). Trots att lärarna inte är överens om ordningsföljden för det första och 

det andra steget, kvarstår ändå uppfattningen att båda delkomponenterna ska beaktas 

i undervisningen. Detta är något som även Hoien-Tengesdal och Tonnessen 

(2011:100–101) markerar är av vikt för elevens läsutveckling. De påpekar att en 

bristande fonologisk medvetenhet kan påverka avkodningsförmågan, vilket kan 

innebära att eleven får svårigheter i att lära sig läsa. Samtidigt menar Lundberg 

(2007:7) att eleven även behöver bokstavskunskap för att få en lättare läsinlärning. I 

enlighet med Lundberg (2007:7) menar Shapiro, Carroll och Solity (2013:292–293) 

att bokstavskunskap hjälper eleven att se ord i sin helhet och i delar. Det finns således 
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inget svar på vilken ordning som är mest lämplig. Dock framkommer en antydan om 

att båda delkomponenterna behöver lika stort utrymme i undervisningen, eftersom 

båda har en stor påverkan på elevens läsutveckling (Scarbourough 1998:90–92). Med 

delkomponenterna fonologisk medvetenhet och bokstavskunskap i formeln Läsning 

= Avkodning x Språkförståelse (Gough & Tunmer 1986;7), kan lärare få kunskaper 

om vilken delkomponent eleven behöver utveckla mer för att stärka sin läsförmåga. 

Återkommande inslag i alla stegen är att delkomponenterna för såväl 

avkodning som språkförståelse kan uppfattas som att de samspelar med varandra. A 

Simple View of Reading (Gough & Tunmer 1986; Hoover & Gough 1990) utgår från 

en förenklad version av läsningens komplexitet. Å ena sidan verkar vårt resultat 

överensstämma med den förenklade versionen av teorin, där lärarnas beskrivningar 

av stegen är jämförbara med teorins aspekter avkodning och språkförståelse. Vårt 

resultat visar dock inte hur lärarna i stegen arbetar med till exempel att välja texter 

som eleven är intresserad av, vilket också är en viktig del av läsutvecklingen. Detta 

visar hur komplext läsning är och att det inte går att fastställa om teorin 

överensstämmer med lärarnas beskrivning av elevers läsutveckling. Utifrån lärarnas 

svar kan man tolka det som att det är enbart fonologisk medvetenhet och 

bokstavskunskap i de första två stegen. Eleverna behöver alltså bara ljuda och ha 

förståelse för bokstavens utseende. Det skulle motsäga teorin eftersom den utgår ifrån 

att man inte kan utesluta någon aspekt av avkodning och språkförståelse (Gough & 

Tunmer 1986:7). Vad som dock inte återges i de skriftliga internetbaserade 

intervjusvaren är kontexten i de två första stegen. Det är inte sannolikt att eleven bara 

får en text utan en instruktion som ger en språklig förståelse om hur man ljudar ut ett 

ord när man läser och en förklaring till ordets innebörd.  

Flera forskare (jfr Begeny, Krouse, Brown & Mann 2011; Clemente & Ramirez 

2008; Friesen & Butera 2012) uppger att lärare har behov av att få reflektera över sin 

undervisning för att kunna formulera sitt praktiska kunnande, eftersom de kan ha svårt 

att ange vilken teori deras praktiska kunskap bygger på och hur de ska sätta ord på sin 

kunskap. Vidare beskriver Alatalo (2011:13) att om lärare saknar betydelsefulla 

kunskaper från sin utbildning kan detta få konsekvenser för hur läraren gör 

bedömningar av elevens behov och kunskaper. Samtidigt menar hon att det finns 

andra rimliga förklaringar såsom tidsbrist och stora elevgrupper, som gör att läraren 

inte hinner göra en rättvis bedömning av varför en elev har svårigheter. Flera forskare 
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menar att vissa lärare har svårt att sätta ord på sin kunskap och erfarenhet, men vi 

menar att det finns andra rimliga förklaringar till vårt resultat såsom tidsbrist, eller att 

lärarna undermedvetet använder de teorier som forskningen hänvisar till beroende på 

deras erfarenhetsbaserade kunskap.  

Utifrån lärarnas svar kan man se att de lägger stor vikt vid att förklara 

avkodningens delkomponenter i en elevs utveckling i läsning. Språkförståelsen får 

enligt vår uppfattning inte lika mycket plats i lärarnas svar. Å ena sidan kan lärarna 

kanske ha fått för vana att beskriva vilka svårigheter en elev kan hamna i vid just 

avkodningen och således inte beskriver språkförståelsens problematik. Å andra sidan 

kanske språkförståelsen tas för given, då den ofta framförs omedvetet i 

undervisningen, exempelvis som instruktioner till en läsuppgift. En ytterligare 

tänkbar förklaring är att insamlingsmetoden varit bristfällig och att lärarna kan ha 

varit stressade när de svarat. Detta kan ha bidragit till att svaren blivit kortfattade och 

innehåller färre detaljer om hur de arbetar med läsning än vad det skulle ha blivit vid 

en intervju i realtid. Det blir därför svårt att avgöra om lärarna är i behov av att i högre 

grad reflektera över sina kunskaper eller om metoden inte tagit hänsyn till lärarnas 

behov av att verbalt få uttrycka sina kunskaper och erfarenheter. Dock ser vi att det 

finns en nytta med att ha kunskaper om formeln Läsning = Avkodning x 

Språkförståelse (Gough & Tunmer 1986:7) och delkomponenterna, eftersom 

kunskapen kan ge utrymme för reflektioner om hur teori och erfarenhetsbaserad 

kunskap förhåller sig till varandra. 

När det gäller kopplingen mellan att lära eleven att läsa och att stödja elevens 

läsutveckling visade resultatet att lärarna hade olika syn på hur detta kan gå till. Om 

man relaterar lärarnas beskrivning av stödet till vad forskningen menar är funktionella 

strategier för att stödja en elev i svårigheter, så finns likheter i respektive redogörelse. 

Shapiro, Carroll och Solity (2013:292–293) menar att elever som lär sig strategier, 

som att dela upp ord, kan få hjälp att utveckla sin färdighet i bokstavskunskap. 

Samtidigt menar DiLorenzo, Rody, Bucholz och Brady (2011:28) att elevers 

svårigheter kan minska om bildstöd finns till ord som är svåra. 

Studien visar att lärarnas stöd i en elevs eventuella svårighet i läsutveckling 

varierar. Även om svaren skiljer sig åt beskriver dock alla vad de faktiskt gör för att 

stödja eleven. Med detta menar vi att lärarna har en god kännedom om sina elevers 

olika behov och att eleverna lär sig på olika sätt. Lärarnas svar visar att med formeln 
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Läsning = Avkodning x Språkförståelse (Gough & Tunmer 1986:7) kan en elevs 

svårighet ses som att någon av aspekterna, avkodning och eller språkförståelse, är 

bristande och behöver kompletteras för att kunna utveckla läsningen. Formeln svarar 

dock inte på om eleven har andra svårigheter som till exempel motivation. Vi kan 

således inte påvisa om formeln för läsning är rätt eller fel, snarare att den behöver 

testas och vidareutvecklas för att omfatta fler svar på vad som kan påverka elevens 

läsförmåga.  

Svaren varierar även angående när en elev kan läsa. I lärarnas beskrivning 

nämns det två förklaringar till när en elev kan läsa. Några menar att en elev kan läsa 

när hen kan ljuda ihop ord, medan andra berättade att en elev kan läsa om hen kan 

läsa med flyt och förstår det lästa. Mot denna iakttagelse gör vi följande tolkningar 

till varför svaren bland lärarna skiljer sig åt. Enligt Gough och Tunmer (1986:7) kan 

en elev läsa när eleven läser med flyt och läser såväl okända som kända ord i texten. 

Om vi jämför lärarnas svar med formeln Läsning = Avkodning x Språkförståelse 

(Gough & Tunmer 1986:7) så framträder det att eleverna inte kan läsa om de bara kan 

ljuda ihop ett ord. Detta innebär att lärarna har en annan tolkning av när en elev kan 

läsa än den teorin beskriver. Elbro (2004:27, 44, 55) menar att när en elev har god 

alfabetisk avkodning börjar eleven få en mer automatiserad läsning. Det är alltså en 

hårfin gräns mellan god alfabetisk avkodning och automatiserad avkodning, vilket 

innebär att bedömningen av läsförmågan är en gradvis process. Kunskaper om 

formeln skulle kunna bidra till att lärarnas bedömning av när en elev kan läsa blir mer 

likvärdig och underlätta för dem att uttrycka sig verbalt om elevens läsförmåga.  

Avslutningsvis visar resultatet att vår studies alla tre frågeställningar har en 

nära koppling till teorins förklaring av läsning. Vi föreställde oss att 

delkomponenterna för respektive aspekt (avkodning och språkförståelse) skulle vara 

mindre integrerade med varandra än vad de visade sig vara. Vi trodde dock att både 

avkodning och språkförståelse skulle visa sig betydelsefulla för läsutvecklingen, 

vilket de också gjorde. Emellertid hade vi inte väntat ett så tydligt resultat för hur 

avkodning och språkförståelse samspelar för att en elev ska kunna lära sig läsa. Med 

detta menar vi att lärarna hade en överensstämmande syn om att läsutvecklingen sker 

i fyra steg, vilket stämmer överens med delkomponenterna som är beskrivna utifrån 

formeln Läsning = Avkodning x Språkförståelse (Gough & Tunmer 1986:7). 
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Resultaten skiljer sig åt i fråga om vilka stöd lärarna använder sig av, men det 

finns en återkommande likheter i deras svar. Vårt resultat på frågan när en elev kan 

läsa ger inget definitivt svar, men lärarna redogör för två olika förklaringar till när de 

anser att eleven kan läsa. Sammanfattningsvis antyder resultatet att formeln för 

läsning (Gough & Tunmer 1986:7) stämmer överens med lärarnas beskrivning av hur 

läsning går till hos eleven. Dock kan inte formeln svara på mer komplexa delar av hur 

läsning går till och som kan påverka en elevs läsförmåga, såsom motivation. 

När det gäller undersökningens bidrag till yrkesverksamheten blir vår studie av 

intresse för lärare, eftersom vi jämför lärares erfarenhetsbaserade kunskap med teorin 

A Simple View of Reading. Vår studie kan hjälpa lärare att urskilja och 

uppmärksamma avkodningens och språkförståelsens betydelse för eleven i läsningen. 

Detta i sin tur bidrar till att lärarna får reflektera över hur teori och praktik förhåller 

sig till varandra i sin undervisning.  

6.1 Vidare forskning  
Eftersom detta arbete tog sin början i hur lärare beskriver elevens läsutveckling i 

förhållande till A Simple View of Reading (Gough & Tunmer 1986), hade det varit 

intressant med fortsatt forskning om hur lärare beskriver sitt arbete med en elevs 

svårigheter i läsutveckling med hjälp av A Simple View of Reading. Dessutom vore 

det intressant att komplettera studien med hur läsmotivation spelar in i en elevs 

läsutveckling. En vidare intressant uppföljning är att utvidga undersökningen genom 

att intervjua flera lärare muntligt och göra klassrumsobservationer för att undersöka 

om det hade påverkat resultatet.  
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Bilaga 2 – Följebrev 
Informationsbrev & samtycke till deltagande i studie. 

 
Vi heter Caroline Fredriksson och Jessica Gustafsson och vi studerar till 

grundskollärare vid Linnéuniversitetet i Växjö. I vår utbildning ingår det att 

genomföra en studie som kommer att presenteras i en studentuppsats.  

 

Studiens syfte är att synliggöra lärarens arbete om elevers läsutveckling, där vi 

undersöker hur lärare uppfattar att elever utvecklar sin läsförmåga i de tidiga åldrarna. 

För att denna studie ska bli så bra som möjligt önskar vi att lärare i förskoleklass och 

årskurs 1 besvarar en enkät på 8 frågor om läsutveckling. Vi önskar även att efter 

enkätsvaren eventuellt få följa upp dina svar för att få en djupare förståelse om 

läsutveckling.  

 

Enkäterna och personuppgifter är konfidentiella under hela studien. Detta innebär att 

det endast är vi som kommer veta vilka som deltar i enkäten. I vår uppsats kommer 

era personuppgifter inte stå med och namnen kommer att fingeras. Medverkan är helt 

frivillig och kan när som helst avbrytas. Enkäten kan besvaras fram till 26/4. 

 

Om du deltar i enkäten så ger du ditt samtycke att medverka i studien. 

Om du däremot inte vill delta, önskar vi att du inte genomför enkäten.  

 

Har du några frågor angående enkäten kan du höra av dig till oss. Du kan också höra 

av dig till vår handledare Angela Marx Åberg. 
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