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ABSTRAKT 

 Det väsentliga syftet med denna undersökning är att återge hur lärare beskriver arbetet 

med läsutvecklingen ifrån årskurs ett till och med tre. Jag har utgått ifrån kvalitativa 

intervjuer med sju olika lärare i Kalmar kommun. Lärarna följer upp förskolans arbete 

med den språkliga medvetenheten och vidare hur elevernas läsutveckling påverkas av 

många olika faktorer.     
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1 INTRODUKTION 

Jag har valt att skriva om läsinlärning i de tidiga skolåren eftersom jag anser att det 

är avgörande för barns utveckling och framtid. Dessutom vill jag utöka mitt 

kunnande i detta ämne. I kursplanen i svenska kan man läsa att: 

 

”Språket utvecklas i ett socialt samspel med andra. Redan som fyraåring har 

barnet stor praktisk erfarenhet av hela det komplicerade system som språk utgör. 

Barn kan exempelvis tidigt förstå att ord har olika stilvalör och passar olika bra i 

olika sammanhang. De förstår så komplicerade sammanhang som hur nutid, 

förfluten tid och framtid uttrycks i språket. För att gå vidare i sin språkutveckling 

måste eleverna utifrån sina erfarenheter få möjlighet att upptäcka de kunskaper 

de själva har om språket och med lärarens hjälp och i samarbete med varandra 

lära sig om språkets uppbyggnad och system. Utifrån sina olika erfarenheter kan 

de också gemensamt bygga upp kunskap om hur språket fungerar i samspel 

mellan människor och därigenom få perspektiv på sin egen språkförmåga” (s 28) 

 

  

Vad säger läroplan och kursplan? 

 

Såväl läroplanen som kursplanen i svenska lyfter fram språkets betydelse. Eleven ska 

bland annat uttrycka sig själv i tal och skrift samt förstå andras tankar. Vad det gäller 

lärarens uppdrag så betonas vikten av att stödja barns språkliga utveckling.  

Målen för årskurs 3 (Skolverket, 2008) anger att eleven ska kunna läsa bekanta och 

elevnära texter med flyt, kunna läsa elevnära, skönlitterära texter och kunna 

återberätta handlingen muntligt eller skriftligt. Eleven ska även kunna läsa elevnära 

fakta texter och instruktioner samt kunna beskriva och använda sig av innehållet 

muntligt eller skriftligt. I kommentarmaterialet till målen i årskurs 3 (Skolverket, 

2008) framgår det med elevnära avses texter som är kopplade till elevernas kulturella 

och sociala villkor och som eleverna har erfarenhet av och möter i skolan på fritiden 

eller i hemmet.  

Vidare uttrycks det att texten är vald med hänsyn till elevens förutsättningar, behov, 

intressen språkliga förmåga och utvecklingsmöjligheter. Med bekanta texter avses att 

eleverna har erfarenheter av, d.v.s. har mött texten eller liknande texter tidigare och 

har en förståelse för handlingen, innehållet och språket i texten. Elevnära och 

bekanta texter varierar mellan olika skolor och mellan olika elever.  

Att lära sig läsa innebär både att lära sig avkoda bokstäver och förstå en texts 

innehåll. Det finns olika sätt att läsa. Man kan läsa tyst för egen del och man kan läsa 

högt för att höra sin egen röst.  

Att lära sig läsa är en grundförutsättning för att lyckas tillgodogöra sig kunskaper i 

det livslånga lärandet. I det svenska samhället är förmågan att läsa högt uppskattad 

och oerhört betydelsefull för den enskilde individen. Alla satsningar i landet ställer 

väldiga krav på att vi som invånare kan tillgodogöra oss det skrivna ordet.  
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”För många barn blir den första läsinlärningen i skolan ganska lätt uppgift. De 

kan redan många bokstäver och är mycket nära att förstå hur man kan läsa ut ord 

från en grupp bokstäver. Och har man väl fattat hur det alfabetiska systemet 

fungera, så har man faktiskt en mycket effektiv metod som gör att man kan gå 

vidare på egen hand. Barn som har nått så långt i sin läsutveckling går omkring 

och läser på allt som kommer i deras väg- skyltar, varunamn, rubriker i tidningar, 

etiketter, anvisningar etc. Hela tiden får de övning och stärker därmed sin 

färdighet och känner glädjen över att vara på väg att bemästra något som de inte 

kunde tidigare. Denna känsla av att kunna är mäktig källa till tillfredsställelse 

och sporrar till fortsatt övning. För dessa lyckligt lottade barn spelar nog 

undervisningsformen i skolan inte så stor roll. De lär sig i stor utsträckning på 

egen hand läsandets teknik och uppnår snart säkerhet och flyt, vilken metodik 

läraren än använder. Det som är särdeles viktigt för dessa barn är emellertid att 

de redan från början får erfara läsandets lust och glädje, att läsandet ger nyckeln 

till en värld av fantasi, spänning, kunskap, äventyr och glädje. Här är lärarens 

ansvar stort, när det gäller att grundlägga ett bestående intresse för läsning” 

Lundberg (2001 s 5) 
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2 BAKGRUND 

 

Det finns mycket forskning och teorier om läsinlärning. Jag tar upp det 

sociokulturella perspektivet, språklig medvetenhet, läsning, olika 

läsinlärningsmetoder, uppföljning, motivation, självbild och lärares förhållningssätt.  

 

2.1 Det sociokulturella perspektivet 

Detta perspektiv handlar mycket om kommunikation och samspel. Lev Vygotskij har 

lagt grunden till ett sociokulturellt perspektiv. Det omgivande samhället, den rådande 

kulturen i både den närmaste kretsen och vidare perspektiv har stor betydelse för 

barnens utveckling. Det räcker inte med att veta att barn lär i sociala samspel. Vad 

som lärs beror på vilket samspel som äger rum och enligt Vygotskij är allt lärande 

socialt. Läraren behöver veta mycket om sina elevers kulturer och språk för att 

använda sig av det. Lärandet ska upplevas meningsfullt, haka i det redan kända och 

erbjuda utmanande aktiviteter. Vygoyskij (1999) beskriver i Tänkande och språk, hur 

han ser på tänkandet och språkets utveckling. Vygotskij anser att individen samspelar 

med sin sociala omgivning, i hemmet, i skolan med kamrater och pedagoger. För att 

lära sig nya begrepp måste man vara med människor som använder dessa begrepp, 

när de berättar, diskuterar, förklarar och löser problem. Enligt Vygotskij är 

kommunikation och språk inte bara ett medel för lärande utan snarare ett 

grundvillkor för att lärande och tänkande ska kunna ske. Språket är varken medfött 

eller inlärt.  

I leken lär barn av varandra och språk och tänkande utvecklas i en social 

kommunikation. Genom att samarbeta med andra kan barnet höja sig till en högre 

intellektuell nivå. 

 ”På detta grundar sig hela inlärningens betydelse för utvecklingen och detta 

utgör också det egentliga innehållet i begreppet den närmaste utvecklingszonen” 

(Vygotskij, 1999, s. 333). 

En annan förespråkare för det sociokulturella perspektivet är Säljö (2000) som menar att 

Vygotskij betonar att det är läraren som har kunskapen och som ska stödja och vägleda 

barnet. För att det ska kunna ske krävs att läraren har kännedom om var barnet befinner 

sig i sin utveckling och kan se barnets språkliga utvecklingspotential. Vygotskij 

definierar följaktligen den närmaste utvecklingszonen som området mellan det som ett 

barn kan klara ensamt och det barnet kan klara av med hjälp av någon annan.  

Kommunikation mellan och inom människor är en utgångspunkt i ett sociokulturellt 

perspektiv. Lärandet är en nödvändig och naturlig aspekt av mänsklig verksamhet och 

människor har i alla tider lärt och delat med sig kunskaper till varandra och på detta 

bygger hela vår samvaro. Hur en undervisningsmetod fungerar måste relateras till 

faktorer som innehållet i undervisningen, lärarens förhållningssätt gentemot eleverna, 

synen på lärande och kunskap. Det är också beroende av vilka erfarenheter, behov och 

förutsättningar som eleverna har med sig till skolan.  

Redan från födseln gör människan erfarenheter tillsammans med andra. 

Ännu en forskare som förespråkar det sociokulturella perspektivet är Dysthe (1996) som 

i sin forskning särskilt intresserat sig för klassrumsklimatet. Dysthe har funnit att ett 

flerstämmigt klassrum som tillåter att alla röster kan höras, såväl lärarens som elevernas, 

är mest gynnsamt för lärande. I en undervisningsgrupp har elever olika erfarenhet, 
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kunskap och förståelse och genom att de bidrar till samtalet med sina olika 

utgångspunkter så blir det en mångfald av röster som kommer till tals. Dysthe (2003) 

menar att elever som ges möjlighet att uttrycka sin förståelse, hur provisorisk den än är, 

utvecklas i dialog med andra på ett mer gynnsamt sätt än om eleven arbetar enskilt med 

samma stoff.  

 

2.2 Språklig medvetenhet 

Att vara språkligt medveten är att ha förmåga att kunna reflektera över språket och 

att skifta fokus mellan form och innehåll och det är desamma som att kunna avkoda 

och förstå vad ordet betyder. Forskning har påvisat att språklig medvetenhet är en 

viktig förmåga inför läsinlärningen, i samspel med en god språklig grund (Lundberg, 

1984).  

Det finns olika former av språklig medvetenhet. 

 Fonologisk medvetenhet gäller medvetenhet om språkljuden. 

 Morfologisk medvetenhet gäller medvetenhet om ord och hur de kan 

förändras. 

 Syntaktisk medvetenhet gäller medvetenhet om hur satser byggs upp. 

 Semantisk medvetenhet gäller medvetenhet om satsers betydelse. 

 Pragmatisk medvetenhet gäller medvetenhet om hur språket används i olika 

situationer. (Svensson 1998 s 85.) 

2.2.1 Fonologisk medvetenhet 

Här belyses den första punkten av den språkliga medvetenheten som är den 

fonologiska medvetenheten och är grunden till all läsinlärning. Fonologisk 

medvetenheten har den som kan tänka på, hitta, räkna, ta bort eller att lägga till de 

delar i våra ord som vanligtvis kallas ljud men ligger mycket nära språkvetarnas 

begrepp fonem.  

Hemmingsson (1994) anser att en stor mängd pedagogisk- psykologisk forskning 

visar på ett starkt samband mellan tidig fonologisk medvetenhet och framgång i 

läsinlärningen samt att fonologisk medvetenhet kan påverkas genom pedagogiska 

insatser i form av lekfulla inlärningsprogram. De elever som kan leka och laborera 

med orden, hitta på nonsensrim och skoja med orden och som är frigjorda från deras 

betydelse lär sig antagligen snabbare att läsa (a.a.).  Enligt Malmberg Sethson (2000) 

är barn tidigt kompetenta att använda sitt språk och de gör det med glädje. De talar 

utmärkt men de har svårt att inta en reflekterande hållning till språket. Men för att 

kunna lära sig läsa räcker det inte med att ha ett fungerande talspråk. Om man t.ex. 

frågar en fyraåring om vilket ord som är längst, arm eller apelsin, blir svaret 

förmodligen arm, därför att barnet troligtvis tänker på innehållet. När barn börjar 

leka med språket, t.ex. när de rimmar eller säger ramsor börjar de bli språkligt 

medvetna. För att förstå och uppfatta rim, måste man ju bortse från ordets betydelse 

och bara lyssna till hur det låter. Om man frågar ett barn vad som rimmar på hatt och 

barnet svarar mössa istället för t.ex. katt, har barnet inte lyssnat på ordets form utan 

bara på dess innehåll. (Malmberg Sethson 2000).  
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2.2.2 Morfologisk medvetenhet  

 Morfologisk medvetenhet innebär att barnet blir medvetet om vad ”ord” verkligen 

är, dvs. en avskild enhet. ”Devaroligt” uppfattas ofta av små barn som ett enda ord 

istället för tre: Det var roligt. Genom att lyssna på korta meningar, upprepa och 

t.o.m. klappa händerna vid varje ord förstärks barnets språkkänsla. Den morfologiska 

medvetenheten innebär också att barnen utvecklar ordkunskap och begreppsbildning. 

Barn har en otrolig fantasi och kreativitet när det gäller att skapa nya ord, som på ett 

mycket konkret sätt uttrycker vad det handlar om. T.ex. ”det är så sprutigt”, sa 

flickan som vattnade med trädgårdsslangen. Med den morfologiska medvetenheten 

utvecklas också en förståelse för samband mellan olika ord, släktord, att samma ord 

kan ha samma betydelse t.ex. en vit ren och en ren blus. Den morfologiska 

medvetenheten utvecklas i spontana samtal och genom lek med språket. Olika 

sällskapslekar som packa pappas kappsäck och ett skepp kommer lastat tränar också 

upp denna medvetenhet. ( Lindgren, Modin 1994) 

 

2.2.3 Syntaktisk medvetenhet 

Medvetenheten om språkregler visar sig i att barnet är medvetet om hur det ska prata. 

Barnet rättar sig självt när det talar. ”Nu slut mjölken... nej jag menar nu är mjölken 

slut”. Språklekar stimulerar barns syntaktiska medvetenhet. Barnet kan via lekar 

göras medvetet om språkregler. Låt barnet fylla i utelämnade ord i meningar, avslöja 

omvänd ordföljd eller felaktiga ord i meningar. Barnets syntaktiska medvetenhet kan 

prövas genom frågor om meningar som ” körsbären är rött” är en rätt bildad mening 

eller inte. (Svensson 1998 s 94) 

 

2.2.4 Semantisk medvetenhet 

Semantisk medvetenhet är att reflektera över språket och veta vad ord betyder. När 

barnet blir något större funderar det på varför saker heter just så som de heter, t.ex. 

vem som har bestämt att ”gris” ska heta ”gris”. Här spelar den miljö i vilken barnen 

växer upp stor roll. Denna sida av språket fortsätter att utvecklas under hela livet. 

(Taube 2007). 

 

2.2.5 Pragmatisk medvetenhet 

Inom den pragmatiska språkforskningen studerar man bland annat hur barn för en 

dialog, hur de använder gester, mimik, osv. Ett viktigt steg i barnens pragmatiska 

utveckling är att lära sig att delta i en dialog.  

Vi vet att barnet redan under sitt första år utvecklar denna förmåga i samspelet med 

sina föräldrar. Redan i tvåårsåldern kan barnet delta i och utveckla dialogen. 

(Arnqvist 1993) Den pragmatiska medvetenheten kan övas i att gissa gåtor, berätta 

vitsar eller genom andra typer av ordlekar samt rollekar. Låt barnen reflektera över 

språkets innehållsliga aspekter och avslöja dubbeltydigheter, fel i berättelser eller 

felaktigheter i sammansättning av ord. (Svensson 1998 s 95) 
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2.3 Läsning och förberedelse till läsning 

Språklekar utvecklar förståelse för språkets uppbyggnad och är av betydelse för att 

underlätta läsinlärningen. Ett forskningsprojekt som bedrevs mellan 1985 och 1989 

mynnade ut i ett material med språklekar som fick en svensk översättning 1994. I 

denna översättning deltog bl.a. Lundberg. Materialet fick namnet ”Språklekar efter 

Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket” (Häggström, 1994.). En omarbetad 

version av detta material med namnet ”Bornholmsmodellen – Vägen till läsning–

Språklekar i förskoleklass” gavs ut (Lundberg, 2007). Det innehåller även 

bokstavskunskap. Genom olika språklekar undersöktes hur man kunde stimulera 

barns språkliga medvetenhet innan läsinlärningen började. Bornholmsmodellen är 

ingen läsinlärningsmetod utan en metod för att göra barn läsförberedda.  Modellen 

innebär att man leker med språket 15-20 minuter varje dag under 15 veckors tid. Det 

strukturerade och systematiska programmet innehåller auditiva lekar, rim och 

ramsor, leka med meningar och ord, första ljudet, analys och syntes av formen och 

betoningsövningar i stegrande svårighetsgrader (Eva Fylking, 2004). Materialet är 

främst avsett för förskola och förskoleklass, men kan även användas i de tidigare 

åren i grundskolan. Lundberg anser att bokstavskunskap redan i förskoleklass är en 

viktig förutsättning för god läsinlärning. De elever som endast känner igen några 

bokstäver får det svårare med läsinlärningen (a.a.). De språklekar som ingår i 

materialet gör eleverna förberedda på den egentliga läsinlärningen. 

Vad är läsning? Det är framförallt två metoder som gjort sig gällande, den syntetiska 

och den analytiska. Den syntetiska metoden, som även kallas ljudmetoden eller 

”phonics” eller ”bottom-up”, innebär att eleverna lär sig sambandet mellan enskilda 

bokstäver och deras språkljud för att sedan kunna ljuda samman bokstäver till ord. 

Den analytiska metoden utgår från hela texten och bryter ner den i meningar, ord, 

bokstäver och ljud. Metoden kallas även ”whole language” eller ”top-down” där 

läsningen bygger på förståelseprocesser. 

 

Elbros (2004) definition av läsning: ”Läsning innebär att uppfatta innehållet av 

skrivna eller tryckta texter i det att man återskapar ett föreställningsinnehåll, en 

identifiering av textens ord och förhandskunskap om textens begreppsvärld”( s 26).  

 

Om läsning handlar om att gå på en inre upptäcktsfärd så handlar 

läsundervisningen om att utrusta resenärerna, visa hur man använder en karta, ge 

dem nycklar till äventyret och sagan, stödja dem när de far vilse och tar omvägar 

tills barnet klarar sig på egen hand med sin karta. (Tankens mosaik 2003 s 48).  

 

 En vanlig beskrivning av läsning är indelningen i avkodning och förståelse. 

Avkodning står för det lästekniska och förståelse för att man tillgodogör sig 

innehållet. Dessa båda komponenter kan fungera väl tillsammans, vilket 

kännetecknar en god läsare. Såväl avkodning som förståelse förutsätter att man är 

koncentrerad, motiverad och riktar sin uppmärksamhet på läsandet. 

Läsning = avkodning x förståelse x motivation. 
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2.3.1 Avkodning 

Om avkodningen inte fungerar kan man heller inte läsa. Då blir bokstäverna bara 

några krumelurer utan mening. Höien & Lundberg, (1999) menar att vi t.ex. kan läsa 

en text högt för ett barn och plötsligt upptäcka att vi inte vet vad texten handlar om 

därför att våra tankar varit någon annanstans. Det är alltså möjligt att avkoda utan att 

förstå. Avkodningen är den tekniska sidan av läsningen (a.a.). Liberg (2006) anser att 

de pedagogiska insatserna i de tidiga skolåren behöver förnyas. Det har varit vanligt 

att träna avkodning de första skolåren. Det räcker inte med att bara läsa av, koda av 

texten (a.a.).  

 Enligt (Höien& Lundberg 1999) kan man dela in läsinlärningen i fyra stadier: 

 

 Pseudoläsning är en slags låtsasläsning. Barnet vet att det står ”mjölk” på 

mjölkförpackningen. Barnet uppmärksammar här inte bokstäverna utan läser 

mera av omgivningen för att komma fram till vad det står. 

 Logografisk-visuell läsning innebär att man kan läsa vissa ordbilder som t.ex. 

mamma, pappa, Mc Donalds. 

 Alfabetisk-fonemisk läsning som innebär att barnet förstår sambandet mellan 

grafem och fonem (bokstavens form och bokstavens ljud). Bokstav för 

bokstav ljudas fram, t.ex. s - o - l blir sol. Denna läsning är själva kärnan i 

läsinlärning, och det är denna färdighet man avser när man säger att barnet 

”har knäckt den alfabetiska koden”. 

 Ortografisk-morfemisk läsning vilket betyder att orden avkodas direkt, ofta 

utnyttjas morfemen som har med ordens betydelsebärande delar att göra, som 

i t.ex. ordet brandbilen, brand- bil- en (a.a.). 

 

2.3.2 Förståelse 

 Läsinlärning går inte till så att man först lär sig avkoda ord, och så småningom lär 

man sig förstå texten. Långt innan barnen kommer till skolan vet ju de flesta av dem 

att det finns ett budskap i skriften, att tecken på skyltar talar om vad affären eller 

gatan heter, att etiketten på burken talar om vad den innehåller, att pratbubblorna i 

serietidningarna anger vad figurerna säger till varandra osv. Läsning är ett möte 

mellan läsare och text, där läsaren ofta är aktiv och kreativ. Läsaren är medskapare 

och utformar innehållet från texten utifrån sina tidigare erfarenheter och 

förväntningar. En lämplig egenskap för en sådan skapande verksamhet är att läsaren 

kan genomföra ordavkodningen utan svårigheter och tillräckligt snabbt, att hon/han 

kan uppfatta och utnyttja meningsbyggande i textens språk och att hon/han vet vad 

orden innebär. Bakgrundskunskapen gör det möjligt att läsa mellan raderna. Vi gör 

en slags inre föreställning om något som inte står i texten. Vi läser mellan raderna 

och det kallas för inferenser. 

Vi är medskapare och utnyttjar ledtrådar i texten för att få fram inre bilder 

 eller föreställningar om den värld som texten behandlar.   

     ( Lundberg, Herrlin 2003 s 15) 

 

Liberg (2006) anser att det är viktigt att ge eleverna förståelsestrategier. Det gäller att 

arbeta med lässtrategier för att få de äldre eleverna att utvecklas som läsare. Det 
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räcker inte med att bara kunna läsa av, koda av texten. En god läsare ska kunna gå in 

i texten och fördjupa sig i den och gå i samspel med textens innehåll. Den första 

kritiska punkten kommer på mellanstadiet, runt fyran, enligt Caroline Liberg. 

Mycket har skrivits om att pojkar är svaga i läsning. Caroline Liberg, som är 

professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser, vill tona 

ner oron. Hon påpekar att det finns skillnader mellan könen, men de är inte jättestora, 

visar analysen av den internationella läsundersökningen PIRLS. PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study) är den mest omfattande undersökning som har 

gjorts av elevers läsförmåga. Den genomfördes år 2001 och år 2006.  

Ordförrådet spelar en avgörande roll för förståelsen.  Om antalet okända ord i en text 

överstiger 20 procent förstår man inte mycket av innehållet (Höien & Lundberg1999) 

Genom att läsa utökar man sitt ordförråd. Ordförrådet har en central roll när det 

gäller läsförmåga och arbetet med att utveckla ordförrådet utgör en betydelsefull del i 

skolans arbete (Elbro, 2004). I ett språkstimulerande samspel utvecklas bland annat 

ordförrådet och ordförståelsen. Ju fler ord barnet känner igen och kan läsa med 

automatik desto lättare är det att läsa med flyt (Lundberg & Herrlin, 2003 ). 

  

2.3.3 Olika sätt att läsa 

Inom den formella läsningen finns det två metoder, den syntetiska och analytiska. I 

den syntetiska metoden som även kallas ljudmetoden lär sig eleverna sambandet 

mellan de enskilda bokstäverna och deras språkljud för att sedan ljuda samman 

bokstäver till ord. I engelsk litteratur brukar denna metod kallas ”phonics” eller 

”bottom up” Läsandet brukar också beskrivas i top- down- eller bottom-up- 

strategier. Topdown läsning innebär att man läser i ett ”fågelperspektiv”, kanske 

logografiskt, och inte uppfatta detaljer. Bottom- upläsaren är detaljinriktad. Enligt 

bottom-up – teorien går läsningen från delarna (bokstäverna och ljuden) till helheten 

(ord, meningar och texter) vilket leder till att läsaren sen förstår. Ett annat sätt att 

uttrycka det är att tala om att bottom- up i första hand utnyttjar inre ledtrådar i form 

av det aktuella ordets ingående bokstäver och dess motsvarande ljud. Teorin utgår 

från ljudmetoden. (Taube 2007) 

 I den analytiska metoden utgår läraren från hela texten och bryter ut den i meningar, 

ord, enskilda bokstäver och ljud. Metoden kallas för ”whole language ” eller ”top-

down.” Förespråkare för top- down - teorin hävdar att man vid läsning går från att se 

ordet som en helhet och tar hjälp av yttre ledtrådar såsom förförståelse, semantiska 

(betydelse) och syntaktiska (grammatik) ledtrådar. Man utgår ifrån en helordsmetod 

när man läser. (Taube 2007) 

Den interaktiva teorin bygger på ett samspel mellan inre och yttre ledtrådar. Vid all 

läsning finns det inslag av top-down och bottom-up processer och i all 

läsundervisning använder man sig av båda modellerna, men man tar sin 

utgångspunkt i den ena eller den andra modellen. (Taube 2007) 

Lotty Larsson, Kerstin Nauclér och Lili-Ann Rudberg (1992) anser att de 

läsinlärningsmetoder som används är uppbyggda på en kombination av analys och 

syntes. Som vi tidigare sett är detta beroende av vilket synsätt man har på läsning, 

och om man betraktar den som en fortsättning på språkutvecklingen eller som en ny 

färdighet. Därför är det högst väsentligt att fundera över, om den läsinlärningsmetod 

som nybörjaren bör möta i skolan skall vara en metod, som i inledningsskedet lägger 
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tyngdpunkten på förståelse eller avkodning. En nybörjargrupp i skolan är en 

heterogen grupp. Barnen kommer från hem med olika traditioner och olika 

ekonomiska, sociala och kulturella livsvillkor. De har olika erfarenheter och de har 

kommit olika långt i sin utveckling, inte bara språkligt, utan också i fysiskt, 

emotionellt och kognitivt avseende.  Det är av allra största vikt, att den verksamhet 

som möter barn, oavsett ålder, erfarenheter och utvecklingsnivå, tar sin utgångspunkt 

i barnens föreställning om skola, lärande och kunskaper. Läsförmågan är nära 

förknippad med barnets personlighetsutveckling. Utvecklingen av läsförmågan äger 

rum i ett dynamiskt samspel med barnens allmänna mognadsnivå och 

språkutveckling. Läsinlärning är därför en betydelsefull detalj för barnets hela 

socialisation. Många föräldrar och lärare har upplevt hur ett barns självbild påverkats 

positivt eller negativt, beroende på om barnet upplever sig som duktig eller tycker sig 

ha svårigheter att läsa (a.a.).  

 

2.4  Läsinlärningsmetoder 

Forskningen har fram tills idag i huvudsak gett oss två förhållningssätt, nämligen det 

analytiska och det syntetiska, vilka har gett oss olika metoder att tillgå i 

undervisningen.  Fridolfsson (2008)  anser att det handlar om två poler inom 

läsinlärningen. Den ena polen representeras av ljudningsmetoder, vilket står under 

det syntetiska förhållningssättet. Motpolen till detta representeras då av 

ordbildsmetoder, som håller sig till det analytiska förhållningssättet. Under det 

syntetiska synsättet ingår Ingvar Lundbergs och Katarina Herrlins ”God 

Läsutveckling” och Gullan Löwenbrand Janssons Fonomix.  Det analytiska synsättet 

beskrivs i Whole Language [WL] och Läsning på Talets Grund [LTG]. 

 

2.4.1 God Läsutveckling. 
 

I ”God läsutveckling” har Lundberg och Herrlin (2003) gjort både en modell för 

eleven och en för läraren för att kartlägga läsundervisningen. I båda modellerna utgår 

de ifrån fem samverkande dimensioner: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt 

i läsning, läsförståelse och läsintresse. De poängterar att dessa är de fem viktigaste 

dimensionerna och framför allt under den tidiga läsutvecklingen. De här 

dimensionerna samspelar med varandra men har också var för sig ett viktigt enskilt 

förlopp. Ibland kanske eleven klättrar raskt uppåt i en eller flera av dimensionerna 

medan det kan hända att eleven stagnerat i en annan dimension. Vidare påpekar 

författarna att en förteckning över läsningens utvecklingsfaser naturligtvis inte kan 

användas på ett mekaniskt sätt. Alla elever följer inte exakt samma 

utvecklingsförlopp. En del steg hoppas över och ibland kan en elev behöva gå 

tillbaka och repetera. Förloppet är därmed inte enkelt och rätlinjigt. Kartläggningens 

viktigaste funktion är att vara ett fungerande verktyg så att läraren ser vad som 

faktiskt sker med elevens läsutveckling.  Det är angeläget att lärare ser och förstår 

ömsesidigheten och samspelet mellan läsningens olika sidor eftersom de tillsammans 

skapar en helhet. Avgörandet för utvecklingen av läsandets alla sidor är att eleverna 

är intresserade och aktiva och att de känner lust och glädje inför lärandet (a.a.). 

Lundberg och Herrlin (2003) betonar den fonologiska medvetenheten och att den är 

viktig för läsutvecklingen. 
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En god fonologisk medvetenhet underlättar ordavkodningen och en god 

ordavkodning har en positiv inverkan både på den fonologiska medvetenheten, och 

på flytet i läsningen. När eleven har lärt sig att avkoda skrivna ord, får denne 

samtidigt en bättre uppfattning om hur de talade orden egentligen är uppbyggda. När 

avkodningen går lätt och snabbt medför det ett bättre flyt i läsningen. En fin rytm i 

läsningen, där satsbyggnaden rinner fram, underlättar dessutom identifieringen av 

enskilda ord och fonem, det vill säga ordavkodningen. Flytet har därmed en positiv 

inverkan på läsförståelsen, samtidigt som god läsförståelse bidrar till bättre flyt i 

läsningen. Den som läser med ett gott flyt kan lättare minnas början av en mening 

och får då lättare att koppla ihop olika delar av en text för att på så sätt förstå den 

bättre. Den energi som hade behövts för att avkoda ord och få ordning på 

meningsbyggnaden, kan då istället användas på det mentala arbete som behövs för 

att förstå en text. God läsförståelse är en förutsättning för ett positivt läsintresse, och 

läsintresse gör att förståelsen blir bättre (Lundberg & Herrlin, 2003). 

 

 Fonologisk medvetenhet 

Att lära sig att läsa handlar om att återskapa, tysta rader av bokstäver till naturliga 

språkljud som ger mening och betydelse. Det kräver då att vi förstår den alfabetiska 

principen, som går ut på att det flödande talet har delats upp i små bitar, fonem, som 

betecknats med bokstavstecken. Detta är ett mänskligt påfund. För att bli en god 

läsare måste det finnas en förståelse för den alfabetiska principen, alltså att kunna 

”knäcka den alfabetiska koden”. Viktigt är också att ha förmågan att skifta sin 

uppmärksamhet från betydelsen, alltså innehållet i det som sägs, till hur det sägs, hur 

det låter samt vilka ljud som bygger upp orden. Ljuden färgar av sig på varandra. Det 

första ljudet i orden bil, boll, bad, bock är faktiskt inte helt lika. Den efterföljande 

vokalen är med och bestämmer hur ljudet blir. Det går inte att på något enkelt sätt 

enbart lyssna sig fram till vilka bokstäver som ett ord består av. För somliga barn är 

detta ett stort steg, ett steg som kräver det som kallas fonologisk medvetenhet. Denna 

medvetenhet anses som något grundläggande och som en viktig förutsättning för att 

kunna tillägna sig förståelse för hur bokstäverna kan få liv (Lundberg & Herrlin, 

2003).  

 

 

Ordavkodning 

 

Små barn brukar känna igen en del ord långt innan de egentligen kan läsa. Orden 

behandlas som vilka bilder som helst. De uppmärksammar vissa särdrag i orden som 

gör att de kommer ihåg dem. På så sätt kan de tidigt känna igen sitt eget namn liksom 

vissa skyltar eller varumärken som är viktiga för dem att känna igen. Detta stadium i 

ordläsningen bygger inte på att barnet förstått den alfabetiska principen men att 

barnet börjat uppmärksamma skrivna ord i omgivningen kan ändå vara ett viktigt 

steg mot egentlig läsning. Ordavkodningen bygger således på att den fonologiska 

medvetenheten har utvecklats. Men den stärks också av läsförståelsen (Lundberg & 

Herrlin, 2003).  

 

 Flyt i läsningen 

 

Flytet i läsningen hänger nära samman med läsförståelsen. Det skulle kunna sägas att 

flytet bildar bron mellan ordavkodningen och förståelsen. Den som läser med flyt 
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behöver inte koncentrera sig på att identifiera de skrivna orden, utan kan i stället 

rikta sin uppmärksamhet på textens innehåll och betydelse, d.v.s. skapa kopplingar 

mellan tankar och idéer i texten samt mellan det som står i texten och sina egna 

erfarenheter och kunskaper. Med andra ord, kan uppfatta och utnyttja 

meningsbyggnaden i textens språk och veta ordens betydelse. Elever som läser 

flytande kan identifiera ord och förstå samtidigt (Lundberg & Herrlin, 2003).  

 

Läsförståelse 

 

Läsning är ett möte mellan läsare och text, där läsaren ofta är aktiv och skapande. 

Läsaren är en medskapare och konstruerar innebörder av texten utifrån sina egna 

tidigare erfarenheter och förväntningar. En förutsättning för att en sådan skapande 

verksamhet ska äga rum är att läsaren kan genomföra ordavkodningen utan 

ansträngning och tillräckligt snabbt. Bakgrundskunskapen, det vi vet om det område 

texten tar upp, gör det möjligt för oss att läsa mellan raderna, att gå bortom den så att 

säga redan givna informationen (Lundberg & Herrlin, 2003).  

 

Läsintresse 

 

Skälen till att stimulera till en lustfylld läsning är många och starka. Skolan måste ge 

eleverna positiva erfarenheter, där framgång ger nya framgångar, samt där 

självförtroendet stärks, och upplevelsen av att bli en bättre läsare infinner sig. Det är 

därför viktigt att barnet från början får uppleva läsandets lust och glädje, att läsandet 

ger nyckeln till en hel värld av fantasi, spänning, kunskap och äventyr   

(Lundberg & Herrlin, 2003).  

 

2.4.2 Fonomix 

Fonomix är en fonologisk multisensorisk ljudmetod. Den är ett nytt material som 

utarbetats av en gammal metod. Den bygger på att varje bokstav har ett namn, ett 

ljud och en bild på en mun. Man använder spegel och munbilder för att visualisera 

ljudet för eleverna.  

2.4.3 LTG, läsning på talets grund  

I Ulrika Leimars bok ”Läsning på talets grund” (1974) presenterade hon en modell 

för läsinlärning kallad ”Läsning på talets grund” (LTG) en motsvarighet till ”whole 

language”. I USA förkortades metoden till LEA, Language Experience Approach. 

Det låg helt i rätt riktning med den nya språkforskningens teorier. Leimar hade bl.a. 

hämtat inspiration från den amerikanska forskaren van Allan (1964) och Ashton- 

Warner (1966) från Nya Zeeland. 

De fem faserna i LTG- metoden bygger på Ulrika Leimars (1974) tankar och idéer 

och praktiska försök att hjälpa barn att lära sig läsa. Den grundläggande principen för 

LTG- metoden är den att barnen i stor frihet själva får möjlighet att upptäcka 

begreppens användbarhet när det gäller läsinlärningsprocessen och där vid ta åt sig så 

mycket de är mogna att lära, måste för både barnens och lärarens skull vissa fasta 

rutiner utvecklas och en metodiskt noga genomtänkt ”lärogång”. 
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1. Samtalsfasen. Genom samtal om gemensamma upplevelser, erfarenheter och 

konkreta iakttagelser skapas ett textunderlag som bygger på barnets aktiva 

talspråk. Barn med olika språkliga erfarenheter kan lära av varandra.  

 

2. Dikteringsfasen kan inträffa i direkt anslutning till samtalsfasen eller också 

någon dag senare (t.ex. ” På teatern” dagen efter ett gemensamt teaterbesök). 

När det gäller en grupp, diskuterar sig barnen tillsammans fram till och 

kommer överens om formuleringar av text, som läraren skriver t. ex på ett 

blädderblock medan barnen sitter i en krets framför blädderblocket och ser 

på. Barnen ser hur tal blir skrift och förstår att text betyder något och att text 

kan vara nedskrivet tal. Barnen upptäcker skillnaden mellan talspråkets och 

skriftspråkets konventioner. 

 

 

3. Laborationsfasen (vanligen dagen efter dikteringstillfället) Läraren textar i 

förväg på remsor av papper enstaka bokstäver, enstaka ord, ändelser, eller 

hela meningar, som ska utnyttjas i övningarna. Tillvägagångssättet är mycket 

praktiskt eftersom det går att klippa i remsorna eller vika dem och på så sätt 

använda dem igen. Övningen börjar med att ett barn pekar utefter raderna i 

den på blädderblocket skrivna texten, medan kamraterna läser i kör (vänster- 

höger- riktning, radbyte) Alla barnen känner ju igen texten det är deras egna 

ord om något som de har upplevt. Somliga barn läser med andra barn ”följer 

med” eller läser ”utantill”. (sida 94) 

 

4. Återläsningsfasen. Dagen efter ”laborationen” följer en lektion i grupp, som 

är den individuella återläsningsfasen, och ska skapa tilltro till egen 

kompetens och förmåga. Tills dess har texten, som fanns på blädderblocket, 

skrivits ut på papper.  Varje barn får ett exemplar av texten på ett arbetsblad. 

Medan de övriga barnen ”läser på” eller illustrerar berättelsen på sina 

arbetsblad, återläser ett efter ett av barnen berättelsen tillsammans med 

läraren. I början får läraren peka på och sakta läsa texten ord för ord, men 

eleven börjar omedelbart spontant fylla i de ord som han kan läsa. De ord 

som eleven läst själv stryks under av läraren på elevernas arbetsblad. Elever 

får så många kort för sin ordsamlingslåda som antalet understrukna ord. 

Typen av ord, som det enskilda barnet angriper varierar (s 98). 

 

5. Efterbehandlingsfasen kan exempelvis handla om att skriva, illustrera, öva 

stavning, rimma, skriva synonymer eller motsatsord, skriva meningar där 

ordet ingår. Omedelbart efter återläsningen börjar eleven arbeta med ”sina” 

ord, d.v.s. skriver av de på arbetsbladets understrukna orden, ett på varje kort 

som han har fått för sin ordsamlingslåda. När eleven har skrivit sina ord på 

korten, får han läsa orden och därefter benämna ljuden. Då eleven kan 

benämna ljuden i ett ord, får han stoppa ner kortet på sin rätta plats i den 

alfabetiska ordnade ordsamlingslåda. När eleverna har många kort, kan han 

som en arbetsuppgift sätta ihop meningar av orden på korten. 

Leimars teorier grundar sig mycket på tankar hos Vygotskij, som menade att 

samspelet mellan barnet och den vuxne är viktigt. Dialogen är kärnan i LTG. Leimar 

själv tyckte inte att LTG var en läsmetod utan mer ett förhållningsätt som kan 
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användas i all undervisning. Hon inspirerades även av Paul Freire, Brasilien, Basil 

Bernstein, England,  och Jerome Bruner, USA. 

 Leimar ifrågasatte de traditionella läslärorna, därför att de hade dålig anknytning till 

sjuåringars verklighet och det var svårt för lärare att individualisera utifrån dessa. 

Hon ville:  

pröva att lära barn att läsa utan att strikt följa en läslära utan i stället bygga på 

barnets eget språk och deras personliga skapande  (Leimar, 1974, s 9).  

 

Barnen styr själva bokstavsinlärningen. De lär sig bokstavens namn och det ljud som 

den representera. Alfabetet finns i klassrummet men utan bilder. Vid 

bokstavsinlärningen väljer det enskilda barnet ut vad det är moget att lära, ur den 

mängd stimuli det möter i det dialogiska samspelet med kamrater och lärare. 

Individualiseringen sker inom en gruppdynamisk ram, framförallt i laborationsfasen. 

Läsinlärningen fungera som en integrerad del av begreppsutvecklingen och 

orientering av omvärlden. Analytisk och syntetisk metodik utnyttjas helt 

odogmatiskt. Klassrummet präglas av flexibilitet och lättåtkomligt material. 

Föräldrarna upplever delaktighet och ett öppet förhållningssätt till skolan. Leimar såg 

en fara i att lärare kastar sig över metoden utan att ha tillräckliga kunskaper om 

arbetssätt och traditionella undervisningsmetoder.  

 

2.4.4 Whole Language 

Whole Language kallas den läsinlärningsmetod som är helt förhärskande i Nya 

Zeeland och metoden har utarbetats av professor Mary Clay. Det effektivaste sättet 

att undervisa barnen i läsning är att närma sig läsningen på olika sätt. Företrädare för   

Whole language anser att barn lär sig läsa på samma sätt som barn lär sig tala. 

Barnens intresse för läsningen stegras när läraren läser för dem. Utmärkande för 

denna metod liksom för LTG är den starka betoningen av helheten och förståelsen. 

Läsningen ska vara meningsfull och givande för allra första början. Eleverna 

uppmuntras att använda allmän omvärldskunskap. Undervisningen startar med 

lärarens högläsning och fortsätter med gemensam läsning från en så kallad storbok, 

som är så stor att en liten grupp av barn kan följa läsningen från samma bok. Läraren 

läser men involverar samtidigt barnen i läsningen. Nästa moment kallas vägledd 

läsning. Läraren leder en mindre grupp som får tala och reflektera. Här stimuleras 

även barnens fonologiska medvetenhet och deras kunskaper om ljud och bokstäver. 

Därefter följer elevernas självständiga läsning. Ingen läsebok används utan barnen 

läser från allra första början små böcker med mycket enkel text. På varje nyzeeländsk 

skola finns en mängd små böcker ordnade efter svårighetsgrad. I Sverige kallas den 

metod som bygger på den nyzeeländska läsmetodiken för kiwimetoden. Förlaget 

kallar materialet för Kiwi efter den nyzeeländska fågeln. Kiwi-paketet innehåller 

både storböcker och små elevböcker i fyra olika nivåer och inom varje nivå är 

böckerna ordnade i fyra steg. Det är därför lätt att hitta rätt bok till varje elev. Barn 

ska alltid uppleva läsningen som något positivt. Det ska vara roligt och eleverna ska 

känna sig som läsare. Det är lärarnas uppdrag att bjuda in till detta.  
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2.5  Uppföljning 

 I lärares arbete med dokumentation och bedömning, av elevernas tidiga 

läsutveckling, finns det ett materiel att använda, som heter Nya Lusboken och LUS 

Läsutvecklingsschema (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001) Med hjälp av LUS 

schemat kan man bedöma var i utvecklingen barnet befinner sig. Det är ett 

bedömningsinstrument, som används i det dagliga arbetet då läraren lyssnar och ger 

akt på sina elevers läsning. LUS schemat där elevens läsutveckling dokumenteras är 

utformad i punktform och indelat i tre faser: Utforskande, Expanderande och Litterat 

läsande. Allard, Rudqvist och Sundblad anser att det bara är ljudmetoden som kräver 

fonologisk medvetenhet. 

I ”God Läsutveckling” har Lundberg och Herrlin (2003) gjort en modell för eleven 

och en för läraren för att följa upp läsutvecklingen. De utgår ifrån de fem 

samverkande dimensionerna: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i 

läsningen, läsförståelse och läsintresse. Elevens egen kartläggning görs i samtal med 

eleven och utifrån den ska stöd och stimulans ges så att det sker en läsutveckling.  

 Nya Språket lyfter! (Skolverket, 2008) är ett observationsschema för elevers 

språkutveckling. Observationspunkterna är anpassade till målen i årskurs tre och fem 

i svenska och svenska som andra språk. Det som observeras är elevers läsutveckling 

men också tala och skriva.  

 

2.6 Motivation och självbild 

Taube (2007a) framhåller att motivation och självblid spelar en stor roll vid 

läsutvecklingen. I arbetet med läsutvecklingen är det viktigt att pedagogen skapar en 

accepterande och stödjande atmosfär som präglas av lugn, värme och förståelse. 

Taube anser att självuppfattningen utvecklas genom upplevelser av hur man klarar av 

det man ställs inför och genom betydelsefulla personers inflytande och värderingar. 

Vid skolstart har barnen redan en uppfattning om sig själva, en självbild, men den är 

fortfarande öppen för påverkan. Lärares och kamraters attityder spelar stor roll för 

utvecklandet av självbilden, i både positiv och negativ riktning.  Självbilden är inte 

medfödd, den är inlärd. Det är svårt att förbli oberörd när man dagligen får bevis på 

att ens förmåga inte riktigt räcker till, och det första året i skolan riskerar att ge ett 

barn med bristande medvetenhet om språkljud eller koncentrationsproblem 

obehagliga upplevelser av att inte hålla måttet. När kraven och förväntningarna är för 

höga skapas ingen bra självbild och det blir ingen positiv läsutveckling. En varm och 

positiv atmosfär, som kännetecknas av en accepterande inställning och förståelse för 

olika elevers behov, ger ett inlärningsvänligt klimat. Det allra viktigaste är lärarens 

accepterande av barnet medan hon samtidigt ser barnets starka sidor och svaga sidor. 

Läraren ska kunna säga till eleven ” jag tycker om dig för att du är du”. Lärarens 

förmåga att skapa en sådan atmosfär beror på om läraren själv har en positiv 

självbild. Genom att acceptera oss själva blir vi varma, toleranta och accepterande 

mot andra och en sådan stödjande och uppmuntrande atmosfär får fram det bästa av 

eleverna och skapar motivation i läsutvecklingen (a.a.). 

Självbild är oerhört viktig för elevers läsförmåga skriver Swalander (2006) i en 

avhandling. Det visade sig att självbild, tilltro till sin egen förmåga samt 

förutsättningar i hemmet var viktiga faktorer som hade stor betydelse för elevernas 

läsförmåga. Det visade sig att det var en oerhört stor skillnad mellan självbilden hos 
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en god läsare och en dålig läsare. Det blir som en uppåtgående spiral eller 

nedåtgående spiral: elever som kan, lyfts av sina resultat och får en god självbild, 

elever som inte kan, tycker inte att det är någon idé att ens försöka för det kommer 

ändå inte att gå. Elever med positiv självbild hade förmågan att ta ansvar för sitt eget 

lärande och utveckla goda lärstrategier, medan elever med negativ självbild inte 

kunde uppbringa kapaciteten att nå längre. Swalander hoppas att lärare ute på 

skolorna ska ha nytta av hennes forskningsresultat för att se vad som är viktigt att 

arbeta med, vad det beror på, och vad man kan göra för att underlätta för sina elever. 

Det är viktigt att eleverna utvecklar en god självtillit och blir utmanade på rätt sätt 

oavsett om de är hög- eller lågpresterande(a.a.).  

Forskarna Myrberg & Lange (2006) håller med om att det är viktigt att skapa 

motivation för att få en positiv läsutveckling och självbild. 

 

 

2.7 Forskning 

I vetenskapsrådets utgåva Den hemliga koden (2006) ger forskare inom pedagogik, 

språk, logopedi, psykologi och hjärnforskning sina synpunkter på barns läsning. 

Liberg (2008) skriver att som pedagog är det viktigt att förstå hur barn lär sig läsa 

och hur vi kan underlätta för dem att bli deltagare och medskapare. Ett sätt att göra 

det är att först titta på en bild och samtala kring den, för att senare närma sig 

innehållet med texter. Det är ju så, små barn gör, när de ska lära sig läsa. 

 

Läsning kan enligt Caroline Liberg ses som en föränderlig vandring i ett 

föränderligt textlandskap. Texten, läsarens intressen, förkunskaper och syften 

och den situation läsaren befinner sig i påverkar hur läsaren kommer att röra sig i 

texten. Barn påverkas olika beroende på hur de deltar och lockas in i samtal och 

berättelser. De kan lockas in i läsningen genom att de får associera till saker 

utanför det de läser, som att lockas till att tänka på hur en mask det står om i 

texten har det under olika årstider. De får då hjälp att vandra utanför situationen 

och lockas att använda sin fantasi och erfarenhet. Dessa nybörjarläsare får ofta 

goda förutsättningar i sina vidare språkövningar.  

( Vetenskapsrådet 2006 s 29,30)  

 

Liberg (2008) skriver att den rådande normen i Sverige varit att man inte ska lära 

barn att läsa så tidigt. Hon menar att idag blåser vindarna åt motsatt håll. Forskning 

har de senaste trettio åren visat att barn både kan och vill lära sig läsa och skriva 

innan de börjar skolan. Liberg (2008) anser att barn som klarar av den första läs- och 

skrivinlärningen snabbt och lätt är fonologiskt medvetna. Med fonologisk medveten 

menar hon att de har god kunskap om språkljuden och bokstäverna samt hur de är 

kopplade till varandra. Liberg (2008) anser att den första grundläggande 

dimensionen för att lära sig läsa och skriva är att man är motiverad, engagerad och 

intresserad av skriftspråket. 
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Föräldrarna och skolan har därför ett gemensamt ansvar för att hjälpa barnen att 

lära sig läsa och skriva, och öva upp en bra läsförståelse som barnen har nytta av 

resten av livet (Borgström 2006 s.27). 

 

 Liberg (2008) anser att de pedagogiska insatserna i de tidiga skolåren behöver 

förnyas. Hon menar att det historiskt sett varit vanligt att träna avkodning de första 

åren. De allra flesta barnen har redan utvecklat denna kunskap innan de börjar 

skolan. Hon skriver att forskning visat att ca sjuttio procent av föräldrarna uppgett att 

deras barn kan läsa och skriva enstaka ord eller meningar mycket eller ganska bra när 

de börjar skolan. Givetvis finns det elever som inte kan det så pedagogernas 

utmaning blir att skapa undervisningssammanhang där alla typer av kompetenser får 

chans att utvecklas i samspel med varandra. Hon anser att det första arbetet i skolan 

med att hjälpa eleverna att knäcka och automatisera läsningen är oerhört viktigt, men 

endast det arbetet räcker inte. Hon menar att man ska hjälpa eleverna att få stöd med 

att vidareveckla förståelsestrategier. Detta kan ges i samband med t.ex. högläsning 

om pedagogerna släpper in eleverna och låter dem vara aktiva samtalsdeltagare 

(a.a.). 

  
Fridolfsson (2008) anser att läsprocessen startar i mycket tidig ålder. De barn som 

tidigt kommer i kontakt med skriftspråket har ett försprång mot de barn som inte gör 

det i tidig ålder. Den vuxnes läsvanor bidrar i allra högsta grad till att barnen får upp 

ett intresse. 

  

Idor Svensson, psykolog och forskare i psykologi vid Växjö universitet vill hävda att 

såväl barn som vuxna lär sig bäst i känslomässiga stunder. Därför tycker han att 

högläsning i samband med att barnet går och lägger sig kan vara en enkel åtgärd för 

att motivera barn och ungdomar till läsning och samtidigt få en ökad läsförståelse 

men också ett rikare ordförråd (Borgström 2006).  

 

Ulrika Wolff, specialpedagog och forskare vid Göteborgs Universitet har genom sin 

forskning påvisat att drygt var fjärde nioåring på ett eller annat sätt har problem och 

svårigheter vid läsning. Hon menar att det kan bero på en rad olika faktorer, bland 

annat brist i fonologisk medvetenhet, språk, begåvning eller sociala förhållanden. 

Hennes forskning visar även att de elever som har mer gynnsamma förhållanden i 

hemmet också har bättre läsförmåga. Hon fann att skillnaden mellan goda och 

medelgoda läsare var att de goda läsarna har mycket fler böcker hemma (Borgström 

2006). 

 

Mats Myrberg anser att miljön i skolan många gånger inte är speciellt gynnsam för 

barns språkutveckling. Det är i hans tyckte allt för stora barngrupper och stökig miljö 

(Borgström 2006). 

 

Vid Karolinska Institutet har en grupp forskare under ledning av Martin Ingvar, 

professor i kognitiv neurofysiologi, som mål att bättre förstå de mekanismer som styr 

inlärning. Deras resultat har lett till nya insikter som har betydelse för hur vi kan 

förstå den mänskliga hjärnan, vilket i sin tur kan förklara delar av läsprocessen. 

Ingvar anser att hjärnan hjälper oss genom att ligga steget före i mycket av det vi gör. 

Att kunna gå och tala är exempel på automatiserade komponenter. Ett beteende eller 

en funktion som inte är automatiserat för hjärnan kräver att vi är aktiva, så att säga 
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”on-line”, hela tiden vilket medför att processen tar mer plats i medvetandet. Som en 

effekt av att vi använder hjärnan förändras den. Vi blir bra på motorik genom att 

utföra många repetitioner av motorikövningar. Samma förhållande gäller med 

läsinlärningen. Vi behöver träna ofta, men kan efter uppehåll relativt snabbt träna 

upp prestationsförmågan igen. Vad händer då i hjärnan när vi läser? När vi kan läsa, 

är läsning enkelt. När vi läser pågår en aktivitet i hjärnan, som vi själva inte är 

medvetna om. Enligt Martin Ingvar handlar det om en inlärningsstruktur i hjärnan 

och om inövade automatiserade funktioner. När vi läser bokstaven ”o” högt formas 

munnen till en rund ring utan att vi tänker på formen. Det skulle kunna förklaras att 

vi hör vad vi ser, och det har vi lärt vårt fonologiska system. Fonologi har med 

språkljudsystem att göra. Fonologiska svårigheter kan röra sig om att ha svårt att 

uttala långa och ovanliga ord, eller det kan röra sig om svårigheter att manipulera 

språkljud. Vilket betyder att det kan vara svårt att avgöra vilka av orden, glas, glass 

och salt som har ett a-ljud som låter på samma sätt. Enligt Martin Ingvar har det 

konstaterats att språksystemets vänstersidiga dominans i hjärnan blir mindre stark 

hos dem som inte lär sig att läsa och skriva. Vilket kan ses som tecken på att hjärnans 

struktur påverkas av miljöfaktorer. Det kan förklaras av att läskunnighet kräver ett 

väl fungerande och uppövat snabbminne eller arbetsminne, det vill säga att hålla ihop 

en text eller ett samtal och komma ihåg det som stod i början av en mening när 

läsaren har kommit till slutet av meningen. Förmågan att kunna läsa och skriva är 

förmodligen viktigare än någonsin, nästintill ett krav för att bli en accepterad 

samhällsmedborgare. Numera är uppfattningen att det rör sig om många olika delar 

av hjärnan som behöver samarbeta för att individen skall få möjlighet till en läs- och 

skrivutveckling (Borgström 2006). 

 

Sammanfattningsvis pekar forskningen på flera betydelsefulla faktorer för att barn 

ska lära sig att läsa. Läsning består av både avkodning och förståelse, där avkodning 

kan vara en mödosam process och där förståelsen kräver kognitiva resurser. Vidare 

handlar det om en god språklig grund, d v s både ett fungerande talat språk och en 

språklig medvetenhet. Det är också väsentligt att kunna känna igen och identifiera 

bokstäverna, att se stavningsmönster och att lätt och automatiskt se hela ord samt att 

höra var i ordet fonemet finns. Det är således inte tillräckligt att avkoda 

bokstavstecken. För att bli en god läsare måste man läsa mycket. Vilken 

läsinlärningsmetod som är den generellt mest lämpade diskuteras ständigt och det är 

förmodligen en omöjlig jakt efter metoden med stort M. Läsinlärningsmetoden har 

visat sig vara av betydelse för dem med en långsam läsutveckling medan den tycks 

vara av mindre betydelse för dem som snabbt ”knäcker koden”. Andra aspekter av 

betydelse för läsutvecklingen är motivationen och attityder till läsning samt insikt i 

det egna lärandet (metakognition). Även elevernas skilda kulturella och sociala 

bakgrund får konsekvenser i mötet skolan. Det är således en komplex process som 

omfattar olika färdigheter och sammantaget är det åtskilliga faktorer som får 

konsekvenser för läsutvecklingen (Nyström,2002). 
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3 PROBLEM 

 

3.1 Syfte  

 

Skolans viktigaste uppgift är att se till att alla elever lär sig läsa, därför att det är en 

grundförutsättning för att klara sig i skolan och i livet. 

 Forskningen menar att det finns ett samband mellan språklig medvetenhet och 

läsutveckling (Höien & Lundberg, 1999).  Jag vill få kunskap om hur lärare arbetar 

med läsutveckling i de tidigare skolåren? Syftet med denna undersökning är att be 

sju pedagoger beskriva sitt arbete med läsutvecklingen och då utgår jag ifrån följande 

frågeställningar: 

 

3.2 Frågeställningar 

 

 På vilket sätt följs elevernas språkliga medvetenhet upp? 

 Hur går arbetet med elevernas läsutveckling till? 

 



19 

 

4 METOD 

 

 Utifrån mitt syfte har jag valt att arbeta med kvalitativa intervjuer av sju lärare. 

Intervjuerna sammanställdes, analyserades och bearbetades. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

 

Som blivande lärare är man intresserad av pedagogernas tankar, erfarenheter och 

upplevelser över hur de arbetar med den grundläggande läsinlärningen. Den 

kvalitativa intervjuundersökningen kan öka informationsvärdet och ge större och mer 

fullständiga beskrivningar av det man ska undersöka (Holme & Solvang, 1997). 

Utifrån intervjuguiden gjordes en minneslista över de frågeställningar som finns i 

mina intervjuer (se bilaga1). Intervjupersonen ska i största möjliga utsträckning få 

styra utvecklingen i intervjun och det är lämpligt att den spelas in (Holme & 

Solvang, 1997). De intervjuer som jag har gjort handlar om lärarnas åsikter, tankar 

och erfarenheter och då är enligt Kvale (1997) kvalitativa intervjuer en lämplig 

metod. 

 Bryman (2004) anser att om en intervjuguide är alltför strukturerad blir den ett 

hinder för flexibilitet. Frågorna ska formuleras på ett tydligt sätt och språket ska vara 

begripligt. Ibland kan det vara bra med bakgrundsfakta som t.ex. kön, ålder och 

erfarenhet för att kunna sätta in svaret i rätt sammanhang (a.a.). Det kan vara 

lämpligt att börja intervjuerna med några neutrala frågor anser (Patel & Davidsson 

1994).  

Kvale (1997) menar att just intervjuer är adekvata då en forskare försöker hitta 

förklaringar till människors syn på olika fenomen. Den kvalitativa intervjun är dock 

ett professionellt samtal som skiljer sig från det vardagliga samtalet genom att det rör 

sig kring ett särskilt tema där forskaren efter intervjun ska analysera vad den 

intervjuade beskriver och säger om ämnet. Den kvalitativa forskningsintervjun bör 

vara halvstrukturerad och borde därför, till skillnad från ett mera strukturerat 

enkätformulär, utgå från en intervjuguide.  

En intervjuguide är en sorts ram för hur intervjun ska se ut och innehåller de ämnen 

som ska behandlas samt förslag på olika frågor. Dessa frågor menar Kvale vidare, 

måste fungera både på ett tematiskt och dynamiskt plan. De tematiska frågorna är de 

som ska spegla forskningsfrågan och bidra till kunskapsproduktion medan de 

dynamiska ska bidra till ett positivt intervjuklimat som kan stimulera samtalet mellan 

intervjuaren och intervjupersonen. Kvale gör ett förslag på hur två olika 

intervjuguider bör formuleras en som endast innehåller de tematiska frågorna och en 

med frågor som både fungerar på ett tematiskt och dynamiskt vis. 

4.2 Undersökningsgrupp 

Lärarna är slumpvis uttagna ur olika skolor i och utanför Kalmar. Först skickades 

mejl till samtliga lärare med personligt brev och intervjuguide. För att få så goda 

resultat som möjligt spelades intervjuerna in. Kvale (1997) anser att det finns många 

fördelar med att använda bandspelare. En anledning är att det är positivt att kunna 
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spela upp en intervju då forskaren analyserar sitt material. På så vis kan intervjun 

bedömas med mina egna intervjuanteckningar. Mitt mål var att ha åldersspridning 

bland intervjupersonerna eftersom lärarutbildningen sett olika ut under de senaste 

åren, vilket kan påverka intervjupersonernas arbete med läsutveckling. Intervjuerna 

skedde på fyra olika skolor i Kalmar kommun. Lärarna har haft olika lång 

yrkeserfarenhet. 

4.3 Databearbetning 

Intervjuerna tog mellan 30 och 45 minuter. Intervjuerna ägde rum på lärarnas 

arbetsplatser då jag ansåg att det är den bästa undersökningsmiljön för min 

undersökning. Kvale (1997) förklarar att det är viktigt att forskaren tänker på att det 

inträffar en maktasymmetri mellan partnerna och intervjun. Lärarnas arbetsplats var 

en neutral plats att genomföra undersökningen på och där också intervjupersonen 

känner sig hemma och kanske lite tryggare i själva intervjusituationen. Direkt efter 

intervjuerna lyssnade jag igenom inspelningen och skrev ned sammanställning för 

respektive intervju.  

4.4 Etiska ställningstagande  

För att skapa en trygg atmosfär i intervjusituationerna så har intervjupersonerna 

garanterats anonymitet i undersökningen. Tanken med anonymitet är att ingen av 

intervjupersonerna ska känna sig utpekade i den färdiga uppsatsen. De enda personer    

som vet  vilka intervjupersoner verkligen är,  är de själva och jag. Det handlar förstås 

om god forskningsetik men också om hänsyn och respekt för individerna som 

personer.  

Forskare är tvungna att informera sina deltagare om syftet och om deras rättigheter. 

Kvale (1997) talar om etiska riktlinjer som man måste ta hänsyn till. 

Intervjupersonerna måste vara medvetna om syftet med studien, att hon/han delta 

frivilligt och att hon/han kan dra sig ur och inga personliga data kommer att 

användas. Alla namn i rapporten är påhittade. Detta är något som lärarna också blivit 

informerade om. 

Mer om forskningsetiska principer - inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

4.5 Reliabilitet och Validitet  

Validitet och Reliabilitet är begrepp som finns både i den kvantitativa och den 

kvalitativa forskningen. Trost (2005) menar att människan inte är statisk. Vilken för 

studien innebär att om samma undersökning gjordes om med samma personer och 

under samma omständigheter skulle svaren förmodligen inte bli desamma eftersom 

det förutsätter att människan lever i ett statiskt förhållande vilket inte är fallet. 

Snarare är det så att människan hela tiden deltar i processer. I den kvalitativa 

forskningen är validiteten viktig. Att validera är att ifrågasätta. Samtliga intervjuer 

spelades in och det ökade tillförlitligheten om jag hade missat något kunde jag gå 

tillbaka och lyssna igen. Det är en styrka att intervjuerna skett på olika skolor och 

med okända lärare. Intervjuarens reliabilitet diskuterades särskilt i relation till 

ledande frågor, som när de inte är en medveten del av intervjutekniken oavsiktligt 

kan inverka på svaren.(Kvale 1997).  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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5 RESULTAT 

Kapitlet inleds med en presentation av intervjupersonerna, vilket föreslås av Patel 

och Davidsson (1994). Namnen på lärarna har bytts ut. I intervjuguiden går det att 

läsa om genus och om det finns skillnad mellan pojkar och flickors läsutveckling. 

Denna fråga har så småningom under arbetets gång blivit oväsentlig för mitt resultat 

och frågan angående genus hör till ett annat område än läsutveckling. Därför väljer 

jag att inte nämna denna fråga i slutresultatet men den kommer att stå kvar i min 

intervjuguide. Här nedan följer en tabell där det framgår lärarnas grundutbildning, år 

i yrket, vilken årskurs de arbetar i, om de ger läsläxa till eleverna och vilka läromedel 

eller skönlitterära böcker som används. De mest förekommande arbetssätten är läsläxa, 

tystläsning, lärare och elevers högläsning. Dessutom framkom betydelsen av arbete med 

skolbibliotek som en del i arbetet med läsning, samt lärares förhållningssätt. 

 

 

LÄRARE GRUND-

UTBILDNING 

ANTAL 

ÅR 

ÅRSKURS LÄSLÄXA LÄROMEDEL 

SARA Sv/ So 1-7 

lärare 

17 1 En gång 

per vecka 

Förstagluttarna 

EMIL Ma/No 1-7 

lärare 

12 1 En gång 

per vecka 

Olika 

läseböcker 

MAJA Sv/ So 1-7 

lärare 

7 2 En gång 

per vecka 

Olika 

skönlitteratur 

STINA Ma/So 1-7 

lärare 

12 3 Periodvis 

läsläxa 

Olika 

skönlitteratur 

LISA Lågstadielärare  

Lärare 

38 3 En gång 

per vecka 

Pojken och 

Tigern 

SOFIA Sv/ So 1-7 

lärare 

8 3 En gång 

per vecka 

Pojken och 

Tigern 

LINNEA Ma/No 1-7 

lärare 

9 3 En gång per 

vecka 

Pojken och 

Tigern 

 

 

Resultatet av intervjuerna redovisas utefter mina frågeställningar: 

 På vilket sätt följs elevernas språkliga medvetenhet upp? 

 Hur går arbetet med elevernas läsutveckling till? 
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5.1 Uppföljning av språklig medvetenhet 

Lärarna berättade om att de hade fått muntlig information om förskolans arbete med 

språklig medvetenhet utifrån Bornholmsmodellen. Lärarna följde upp den språkliga 

medvetenheten vid skolstarten och försökte hitta varje barn på sin nivå. När barnen 

började ettan följde man upp den språkliga medvetenheten genom att man repeterade 

rim och ramsor och andra språklekar och tog reda på hur långt eleven hade kommit i 

sin fonologiska medvetenhet, i sin bokstavskunskap och läsförmåga. Lärarna 

kontrollerade individuellt vilka bokstäver eleverna kunde, hur de låter dvs. 

bokstavsljudet och bokstavens namn. På någon skola träffade specialläraren eleverna 

och testade dem i fonologisk medvetenheten. På en skola överlämnades en pärm med 

barnens resultat till läraren som skulle ha eleverna i årskurs 1. 

 

För att följa upp förskolans arbete med den språkliga utvecklingen använder Lisa 

rim, ramsor och sagor. Läsinlärningen följs upp kontinuerligt och för vissa barn 

kan rim och ramsor användas till och med årskurs 3 om någon elev inte kommit 

så högt på lässtegen. (Lisa årskurs 3) 

 

Uppföljningen är att vi möter eleverna där de är. Vi jobbar utifrån ”God 

läsutveckling.” Det är ett uppdrag vi har i skolan att möta varje elev på sin nivå.  

Man har givetvis vissa gemensamma genomgångar som man sedan får bryta ner 

till individnivå därför att vissa behöver fler genomgångar i mindre grupp, 

repetition och positiv feedback. (Emil årskurs 1)  

 

 

5.2 Arbetet med läsutveckling. 

 I arbetet med läsutvecklingen ingick högläsning dagligen, genomgång av ny 

bokstav, sagor, rim, ramsor, läsning i skönlitterära böcker. Arbetet med 

läsutvecklingen skulle vara lustfyllt, varierande och framförallt roligt, ansåg lärarna.   

 Både flickor och pojkar skuttar av glädje när de jobbar med sina läsuppgifter. 

(Sara årskurs 1)  

Det är viktigt att möta eleverna där de är och det ska inte vara för lätt för då tröttnar 

de och det ska inte vara för svårt heller. 

 Det handlar nog om att ge dem redskap och alltid spänna bågen så att det blir en 

utmaning. Man får hela tiden ge dem morötter. (Emil årskurs1) 

 

En lärare berättade att eleverna jobbade med spel, arbetsblad och läggspel. Någon 

satt i soffan och läste och andra skrev på tavlan. Sara menade att det viktigaste är att 

jobba utifrån ett varierat arbetssätt. 

 Maja, som var lärare i en tvåa, jobbade med Fonomix, som är en ljudmetod, där 

eleverna fick känna efter var och hur ljuden formades i munnen och för att 

åskådliggöra inlärningen användes munbilder och speglar. Denna metod användes 

till de elever som inte knäckt koden i ettan. Maja försökte att anpassa materialet efter 

elevens kunskapsnivå och det är där utmaningen ligger för läraren, ansåg Maja. 
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För att möta eleverna på deras egen kunskapsnivå använde Lisa blad med samma 

innehåll men med olika svårighetsgrad för eleverna. På så vis bli det en individuell 

uppgift. För att få eleverna motiverade gäller det att försöka ge dem böcker som 

intresserar dem. Som läsinlärningsmetod brukar Lisa använda dikteringar.  

Målet är att de ska läsa skönlitterära böcker och läsa för upplevelsens skull och att de 

ska tycka att det är lustfyllt och även rogivande.  Det finns elevdemokrati i att 

eleverna får vara med och bestämma och diskutera vilken bok de ska välja. Emil har 

smartboard i klassrummet och på datorn finns Stava Rex, Talsyntes m.m. Det finns 

många bra hjälpmedel, men det är viktigt att du som pedagog har kunskap om 

programmen annars blir det mer en belastning än ett hjälpmedel. 

 

5.2.1 Bokstavsinlärning 

 Varje vecka hade läraren presentation av veckans bokstav. Det gjorde de 

tillsammans med förskoleklassen. De blandade ettorna och de tre förskoleklasserna. 

Då presenterades veckans bokstav utifrån ett rollspel. Under detta läsår hade de haft 

Astrid Lindgrentema och på genomgången av bokstaven P kom ”Prusiluskan” och då 

fick eleverna gissa vilken ny bokstav de skulle arbeta med. Läraren använde många 

ord som började på P, som t.ex. Pippi, pappa, pannkaka, pilkastning, pizza. Läraren 

tyckte detta var ett roligt sätt att presentera veckans bokstav, men även eleverna 

gillade det. Flera av lärarna berättade om liknande arbetssätt. Inlärningen måste 

göras rolig med lite överraskningar som t.ex. att ett paket kom med veckans bokstav. 

Stina tyckte att man måste bjuda mycket på sig själv och ge barnen upplevelser. 

Detta gav eleverna motivation och en roligare lärandemiljö. Det är viktigt att 

eleverna inte tappar självförtroendet och lusten att lära och det är ofta beroende av 

vilket förhållningssätt läraren har till eleverna. 

I samband med bokstavsinlärning fortsatte arbetet med språklig medvetenhet, man 

lyssnade på ljud i ord, stärkte sambandet mellan bokstäver och ljud, talade om ords 

betydelse och formulerade meningar. Eleverna tränade på att skriva bokstäver i 

arbetsböcker, i luften och även på kamraters ryggar för att känna bokstavens form. 

Eleverna arbetade utifrån ett varierat arbetssätt. I ettan jobbade eleverna bland annat 

med LTG och de skrev mycket texter tillsammans och så användes dessa texter för 

att leta bokstäver, ord, meningar, synonymer och motsatsord och lyssnade ut var i 

ordet ljuden fanns om det fanns i början, inuti eller i slutet.  

 

5.2.2 Läseböcker, läromedel och skönlitteratur.  

En av lärarna berättade att i första klass använde de böckerna Första Gluttarna, som 

finns i tre olika nivåer. Böckerna handlar om Moa och Mille. Tre olika böcker A, B, 

C med olika mängd text i, men med samma handling. Det är viktigt att kunna ha 

samma bok så att man kan samtala om vad som händer i de olika kapitlen, ansåg 

flera av lärarna. Andra läseböcker som nämndes var Ola, Elsa och Leo.  

Som läromedel använde Lisa många olika böcker bl.a. Storboken för att ge eleverna 

omväxling, läseboken Förstagluttarna. I år tre arbetade Lisa med en bok som heter 

Pojken och Tigern, men också ett läromedel som heter Äppel, Päppel, Piron, Paron. I 
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dessa böcker läste eleverna tyst och svarade på olika frågor. Tystläsning förekom på 

olika sätt i samtliga klasser.  

 

 

 

Redan från första klass användes mycket skönlitteratur, som lärarna valde ut till 

eleverna, så att det blev rätt svårighetsgrad, men de fick också bestämma själva 

vilken bok de ville läsa. 

 

 Målet är att de ska läsa skönlitterära böcker och läsa för upplevelsens skull och 

att de ska tycka att det är lustfyllt och även rogivande (Emil årskurs 1). 

 

Eleverna lånade böcker från biblioteket, som de läste hemma. De räknade antal lästa 

sidor och skrev upp det på ett papper i skolan, som de kallade ” Samla sidor”. Efter 

novemberlovet hade de en gemensam läsfest för att uppmuntra varandra till att läsa 

vidare. 

Stina berättade, att eleverna läste högt för sina föräldrar, detta gjorde de även i trean. 

De använde då inte läseboken utan skönlitterär litteratur som de ofta själva hade valt 

och sedan förde de protokoll på hur mycket och vad de hade läst hemma samt en 

logg där föräldrarna ställde några frågor till barnen både före, under och efter 

läsningen. Detta ökade intresset från föräldrarnas sida.  

 Flera av lärarna hade samarbete med kommunens skolbibliotekarie för att välja 

böcker som sedan fanns tillgängliga i klassrummet för elevernas läsning. Samarbetet 

påpekades vara viktigt för att inspirera och ge eleverna läslust.  

Samtliga lärare läser högt för sina elever men det varierar hur mycket lärarna läser. 

Maja tycker det är väldigt viktigt att ha högläsning för eleverna, både hemma och i 

skolan. Barnen behöver lära sig att lyssna. Det som är viktigt är att diskutera språket 
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och ord som kommer upp och att man ger en förklaring. Barn idag har ett mindre 

ordförråd och det är nödvändigt för deras läsutveckling.  

 

 

5.2.3 Läsläxor 

Samtliga lärare använde sig av någon sorts läsläxa för att träna på läsning. Läxan 

ansågs viktig för att automatisera läsningen och få läsflyt. 

Läsläxor fick eleverna en gång per vecka. Läsläxan gavs i olika böcker alltefter 

elevernas nivå i läsningen, och de elever som inte knäckt läskoden fick ta hem 

läggspel eller annat material. Maja hade årskurs två och där hade eleverna läsläxa. 

De hade en vecka på sig att öva hemma och de flesta föräldrar var engagerade och 

lyssnade på sina barns läsning. Stina gav läsläxor i perioder och hon gav aldrig läxor 

varje dag utan i tvåveckors eller i treveckors perioder då barnen läste fyra dagar i 

veckan och minst en kvart varje gång. De läste då högt för sina föräldrar och det 

gjorde de även i trean. Samtliga lärare använder sig dock av någon form av läskort, 

kontaktbok eller läsjournal. Samtliga pedagoger vill att eleverna läser hemma för en 

förälder/anhörig några gånger per vecka. Läsläxan förhörs på olika sätt beroende på 

elevernas åldrar. Sara berättade att fyrorna gillade att komma in och förhöra ettornas 

läsläxa. 

Lisa ger läsläxor där de själva får låna en bok och sedan ger hon dem ett stycke i den.  

Föräldrarna får lyssna på barnen hemma och skriva en signatur på vad de läst, sedan 

får eleven läsa upp sin läxa i skolan. De har en vecka på sig att öva. Föräldrarna till 

de elever Lisa har i år är väldigt engagerade och signerar läxorna regelbundet, hjälper 

sina barn att komma ihåg böckerna och ställer upp mycket bra. De barn som läser 

bra, läser sin läxa tyst och föräldrarna ställer sedan lite frågor från texten för att veta 

att den är läst. I första klass läser också föräldrarna högt för sina barn. 

För att arbetet med läsläxan skall fungera på bästa sätt är föräldrarnas engagemang 

och delaktighet viktig. Gemensamt för lärarna var att de samtalade med föräldrarna 

om vikten av att läsa. Detta skedde både på föräldramöte och utvecklingssamtal.  

På föräldramöten kom ibland personal från biblioteket och berättade om biblioteket 

och om vilka resurser de kunde bidra med. Vid val av bänkböcker fick de väldigt bra 

tips av skolbibliotekarien som hjälpte eleverna att hitta böcker som passade deras 

intresse och kunskapsnivå. 

 

5.3 Uppföljning av elevernas läsutveckling 

 Många av lärarna använde ”God läsutveckling” Lundberg och Herrlin (2003)  där 

varje barn har var sitt schema, som utgår från fem samverkande dimensioner: 

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

Lärarna hade detta schema för att hitta den nivå där eleverna befann sig i sin 

läsutveckling Läraren samtalade individuellt med varje elev när de fyllde i schemat. 

 ”Jag tror inte att eleverna upplever att det är ett test utan ett samtal med roliga 

övningar” (Sara årskurs 1). 
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Schemat användes även vid utvecklingssamtal. Schemat är tydligt för föräldrarna och 

eleverna var delaktiga när schemat fylldes i. I klass tre använde Stina 

läsutvecklingsschemat bara till de elever som behövde lite extra stöd med läsningen. 

Lisa använde ett material, som kallades för ”Jag kan” med lässtegen som målades i 

olika färger för varje termin och detta var överskådligt att visa föräldrarna, så att de 

fick inblick i barnets läsutveckling och är det någon elev som behöver träna lite mera 

läsning så ber hon föräldrarna öva lite mera hemma. En gång per termin har de 

utvecklingssamtal. Eleverna är delaktiga vid uppföljningen genom att måla i sitt 

läsutvecklingsschema. Är det något föräldrarna undrar över ringer de och frågar och 

det gör Lisa också om hon behöver. En bra dialog med föräldrarna är mycket viktig 

betonar hon.  

Maja har dagliga och kontinuerliga samtal med eleverna. 

Sofia och Linnea skulle börja använda ”God Läsutveckling”, men hade använt LUS, 

H4 och andra diagnostiska tester. 

Emil nämnde diagnosmaterial, Tras (Tidig registrering av barns språkutveckling) 

som används i förskolan, DLS-tester (diagnostiskt läs- och skrivtest) och ett språkligt 

test som heter Ord och Bild och Bild och Ord.  

Det är inte alla lärare på skolan som använder ”God läsutveckling” utan de 

använder Skolverkets ”Språket lyfter” och detta beror nog på vad man fått till sig 

från utbildningen (Stina årskurs 3) 

 

När man börjar terminen skriver Emil mål tillsammans med eleven.  Sedan är de med 

vid utvecklingssamtal och de är med inför utvecklingssamtalet då man pratar med 

eleven och varje gång man går igenom ett nytt avsnitt så har man en målformulering 

klar för sig, som är utvärderingsbar så man ser att man får med alla på tåget.  

Det viktigaste är nog att man som pedagog gör det lustfyllt och ställer krav men det 

måste vara rimliga krav. Det ska vara roligt och läsningen vara en upplevelse, men 

innan eleverna ha kommit dit måste de ha ljuden i munnen och det är ju något som 

förskolan kan jobba med. 
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6 DISKUSSION 

 

I mina samtalsintervjuer har jag letat förklaringar på följande frågor: 

 På vilket sätt följs elevernas språkliga medvetenhet upp? 

 Hur går arbetet med elevernas läsutveckling till? 

 

Utifrån mina frågeställningar kommer jag nu att diskutera de resultat jag anser vara 

mest intressanta. 

 

6.1 Uppföljning av språklig medvetenhet 

Forskning har kunnat visa att träning i språklig uppmärksamhet leder till bättre 

läsutveckling och att tidig insats är av stor betydelse, när det gäller att stimulera den 

språkliga medvetenheten. Ia Nyström (2002) framhåller att det är angeläget att både 

under lärarutbildningen och genom kompetensutveckling, öka kunskapen om vilken 

roll språklig medvetenhet spelar för barns läsutveckling. Språklig medvetenhet har 

ett starkt samband med läsutvecklingen (Lundberg 2007) och den fonologiska 

medvetenheten, anses utgöra grunden vid läsinlärning. Forskarna Liberg och 

Lundberg är överens om att den språkliga medvetenheten under förskoleåren har gett 

goda resultat. Lärarna berättar om förskolans arbete med språklekar utifrån 

Bornholmsmodellen och menar att det är viktigt. Samtidigt som lärarna anser att 

förskolans arbete med språklig medvetenhet är viktig, är det endast en av dem som 

genomfört den repetition som föreslås vid skolstart. Är det mindre viktigt då? 

Repetition av språklekarna borde vara bra för eleverna efter ett par månaders 

sommaruppehåll och speciellt betydelsefull för dem som behöver mer träning. Det 

kan också kännas bra för eleverna att få börja med något som är bekant samtidigt 

som nya saker introduceras. ”Repetition är kunskapens moder”, sägs det. En 

repetition av språklekarna borde dessutom vara ett utmärkt sätt för läraren att själv få 

se vad eleverna kan och vad som är lämpligt att bygga vidare på. 

Lundberg och Herrlin (2003) framhåller att det är väsentligt att vid skolstart 

kartlägga elevens fonologiska medvetenhet då den är av stor vikt för att klara av den 

alfabetiska koden. Samtliga lärare har använt ett fonologiskt test för att undersöka 

elevernas förmåga att uppfatta hur många ljud det är i ord, lyssna ut vilket ord som 

hörs först och att kunna sätta samman ljud till ord. Det visar på att de tycker att detta 

är en viktig förmåga att utgå ifrån. Lärarna kontrollerar också vilka bokstäver 

eleverna kan, både vad de heter och hur de låter och om de kan läsa. 

 Lundberg (2007) menar att de elever som inte känner igen så många bokstäver när 

de börjar skolan får det svårare med läsinlärningen. Det är viktigt att de lär sig 

bokstäverna inte bara till namnet utan även det ljud som bokstaven representerar. 

Den nya versionen av Bornholmsmodellen innehåller bokstavskunskap (a.a.). 

Jag tror att det är viktigt att ta tillvara barns nyfikenhet på bokstäver under 

förskoletiden. Den kunskapen går att integrera i skapande verksamheter både 

inomhus och utomhus.  
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6.2 Arbetet med läsutveckling 

 I bakgrunden går det att läsa om det Sociokulturella perspektivet och i det 

perspektivet framgår kommunikation och samspel som två viktiga aspekter. Lev 

Vygotskij har lagt grunden till ett sociokulturellt perspektiv. Det omgivande 

samhället, den rådande kulturen i både den närmaste kretsen och vidare perspektiv 

har stor betydelse för barnens utveckling. Vad som lärs beror på vilket samspel som 

äger rum och enligt Vygotskij är allt lärande socialt. Hans teorier genomsyras av stor 

respekt för barns kompetens, drivkraft, olikheter, erfarenheter och värde som 

samspelspartner. Läraren behöver veta mycket om sina elevers kulturer och språk för 

att använda sig av det. Lärandet ska upplevas meningsfullt, haka i det redan kända 

och erbjuda utmanande aktiviteter. En positiv klassrumsatmosfär är enligt Taube 

(2007) avgörande för elevers lärande. Om jag har en positiv bild av mig själv har jag 

lättare för att skapa goda relationer till de elever jag möter. Flera forskare anser att 

läraren och föräldrarna är viktiga i barnens läsutveckling. Lärarna använder sig av 

liknande arbetssätt när det gäller läsning. I de yngre åldrarna lägger lärarna mer 

koncentration på att automatisera läsningen. Liberg (1996)  anser att barn måste få 

tid att läsa dagligen i skolan.  

 Frykholm (2007) skriver att det är viktigt med strukturerad undervisning mot 

specifika färdigheter som fonologisk förståelse. Lärarna arbetar strukturerat med en 

bokstav i veckan. Man lyssnar efter ljud i ord, sätter ihop ljud, och befäster 

sambandet mellan bokstäver och ljud. Lundberg och Herrlin (2003)betonar att man 

som läsare måste förstå det alfabetiska skrivsystemets princip som innebär att talet 

har delats upp, segmenterats i små bitar, i fonem som betecknats med 

bokstavstecken. Detta kan vara svårt för en del då det kräver förmåga att kunna 

uppmärksamma ljuden som bygger upp orden och att ljuden varierar beroende på 

efterföljande bokstav (a.a.). Även om en del elever redan kan bokstäverna och 

kanske till och med kan läsa är det bra att lärarna har dessa bokstavsgenomgångar 

gemensamt för alla i klassen. Trots att en del elever redan vet hur bokstaven låter och 

vad den heter är det inte säkert att de uppmärksammat att t.ex. ljuden varierar 

beroende på vilken bokstav som kommer efter. Det kan dessutom ibland vara roligt 

att som elev redan kunna en sak, att få vila i sin kunskap och kanske få dela med sig 

till andra. 

 Elbro (2004) framhåller att det är lärarens uppgift att peka ut och uppmärksamma 

eleverna på vad som är viktigt att lägga märke till i ord och texter (a.a.). 

 Av lärarnas beskrivning av sitt arbete framgår att de i samband med bokstavsarbetet 

fortsätter med att utveckla den språkliga medvetenheten. Förutom att lärarna arbetar 

med ljuden talar de också om ords betydelse och låter eleverna formulera meningar. 

En förutsättning för att förstå det man läser bygger på att man har ett gott ordförråd 

och att man förstår meningars uppbyggnad menar Höien och Lundberg (1999). 

 

Motivationen är en betydande faktor i arbetet med läsutveckling och det är därför 

väsentligt att ge eleverna så positiva erfarenheter som möjligt, detta är av betydelse 

för deras inre drivkraft menar (Lundberg och Herrlin, 2003). 

 Det finns en risk att om elever påtvingas att läsa högt kan det få negativa 

konsekvenser för läsutvecklingen. Elever skall inte läsa högt om de inte har lust till 

det, men det är då viktigt att föra en dialog med elever om varför de inte vill läsa  

 högt.  
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Samtal om texter man läser gemensamt i klassen utvecklar elevernas lässtrategier 

anser (Myrberg och Lange, 2006).  

 

6.2.1 Läseböcker, läromedel och skönlitteratur, 

Myrberg och Lange (2006) menar att det är viktigt att läraren anpassar materialet 

utifrån elevers behov.  Lärarna som jag talat med anser att det är bra att låta eleverna 

läsa i olika böcker alltefter sin egen nivå. I de tidiga åren tycker elever att det är kul 

att lära sig läsa, men det är även viktigt för läraren att fortsätta att göra läsinlärningen 

lustfylld. Att hitta en bra läsebok är avgörande om man ska använda en sådan. Några 

av de lärare som jag har intervjuat har haft en läsebok, som heter ”Första Gluttarna” 

och som finns i tre olika nivåer. Tre olika böcker A, B, C. med olika mängd text i 

men med samma handling. Det är viktigt att kunna ha samma bok, så att man kan gå 

igenom kapitlen tillsammans, anser många av lärarna. Redan från första klass 

används mycket skönlitteratur, som lärarna väljer ut till eleverna, så det blir rätt 

svårighetsgrad, men de får också bestämma själva vilken bok de vill läsa ibland.  

 Fördelar med bestämda böcker är att det är lättare att följa upp och se var eleverna 

befinner sig i läsutvecklingen. Då kan man lättare se och bestämma vilken av 

böckerna som eleven skall få starta med och det blir lättare att diskutera böckerna 

mer ingående i klassrummet och med föräldrarna.  Nackdelar med bestämda böcker 

kan vara att de elever som inte är intresserade av dessa böcker kan få ett minskat 

läsintresse istället för ett ökat och då måste pedagogerna vara flexibla att kunna 

erbjuda andra böcker.   

  

6.2.2 Läsläxor 

 

Alla lärare ger läsläxa varje vecka eller periodvis. De använder läseböcker och 

skönlitterära böcker. Läsläxan förhörs av läraren eller får eleven återberätta fritt vad 

boken eller stycket handlar om. I arbetet med läsläxan är det väldigt viktigt att även 

föräldrarna blir delaktiga och verkligen lyssnar på sina barn när de läser. Enligt 

Lundberg och Herrlin (2003) räcker inte skolans tid till för att utveckla läsningen till 

en färdighet. Mycket tid måste läggas ned på läsning utanför skolan. Att lära sig läsa 

kräver energi och för att få ett läsintresse behövs minst 5000 timmars övning. 

Framgång eller misslyckande vid läsinlärningen får konsekvenser för studierna i så 

gott som samtliga ämnen i skolan och därmed också för en elevs självbild. Det är 

viktigt att den som ansvarar för barns läsutveckling inte bara har kunskaper om deras 

språkliga utveckling och om själva läsprocessen utan också hur framgång och 

misslyckande samspelar med en individs självbild och motivation för fortsatt 

lärande. Taube (2007a) framhäver att motivation och självblid spelar en stor roll vid 

läsutvecklingen. I arbetet med läsutvecklingen är det viktigt att både pedagogen och 

föräldern skapar en accepterande och stödjande atmosfär som präglas av lugn, värme 

och förståelse. Förutsättningarna för eleverna ser olika ut. Alla barn har inte tillgång 

till engagerade föräldrar. Är det då meningsfullt att bygga så starkt på läsläxa och 

utsätta barn för att misslyckas med uppgiften att inte vara påläst eller till och med 

glömt boken antingen i skolan eller hemma? Det finns kanske anledning att fundera 

över läsläxor och istället ge eleverna mer stöd i skolan. Det framgår att det är svårt 

att få tiden att räcka till för att följa upp läxläsningen och att ett ansvar därför läggs 
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på föräldrarna. Även om föräldrar och skola har ett gemensamt ansvar för elevens 

läsutveckling läggs kanske en alltför stor del på föräldrarna. Vad händer på sikt med 

elevernas läsutveckling om föräldrarna inte kan ge det stöd lärarna förväntar sig? 

Innebär dessa olika förutsättningar en sämre prognos för vissa elevers läsutveckling? 

Kan detta medföra att de så småningom tappar lust och intresse och utvecklar en 

dålig självbild? När eleven läser upp sin läxa för läraren är det många elever att 

lyssna på och därför får kanske samtalet om texten inte så stort utrymme. Man kan 

förstå att lärarna, med elever på nybörjarstadiet, är intresserade av att höra elevernas 

säkerhet i avkodningen och anser att läsningen på denna nivå går ut på att läsa för att 

lära sig läsa. Men det är viktigt att samtidigt ge eleverna möjlighet att få dela sina 

läsupplevelser med kamraterna och tycka att det är spännande att diskutera det som 

de har läst. Lundberg och Herrlin (2003) menar att även om tyngdpunkten i början 

ligger på avkodningen så är det betydelsefullt att eleverna får uppleva att texten har 

något att förmedla. Liberg (2007) framhåller att genom att få dela sin läsupplevelse 

med andra förstärks och fördjupas det lästa. Finns det en risk för att en del elever 

annars får uppfattningen att de läser för att läraren ska lyssna och inte för att det är 

spännande att ta del av vad texten har att berätta? Det är betydelsefullt att lägga tid 

på uppföljning av läxläsning och låta eleverna samtala tillsammans om texterna. Det 

är också ett sätt att stimulera läsintresset och att ge eleverna mer lika förutsättningar 

att utveckla sin läsförmåga. 

 Nackdelar med läsläxa är att det kan kännas som ett tvång för vissa elever så att 

läsglädjen avtar. En annan nackdel kan vara att barn idag har en mängd aktiviteter på 

sitt schema utanför skolan och dessutom kan de sakna någon att läsa upp sin läxa för. 

Det här kan påverka läsningen så att de inte får den lästräning som de skulle behöva.  

 

  

 

6.3 Uppföljning av elevernas läsutveckling 

Lärarna berättar att de följer upp sina elever i slutet och i början av terminen.  

Lärarna känner att de har bra koll på varje elev och var de befinner sig i arbetet med 

läsutvecklingen. De flesta av lärarna har även samarbete med en speciallärare, som 

också finns som stöd för eleverna. Som lärare är det betydelsefullt att samtala med 

sina elever och visa var eleverna befinner sig till exempel i ett läsutvecklingsschema 

då känner eleven sig delaktig i sin läsutveckling. (Elbro 2004) anser att de lärare som 

har förmåga att se och förstå elevens inlärningsstrategi och ge målinriktat stöd är de 

som lyckats bäst med läsutvecklingen. Taube (2007) menar att det är ett 

betydelsefullt stöd för eleven att få vara delaktig i sin egen läsutveckling.  

Kartläggningens viktigaste funktion är att vara ett fungerande instrument så att 

läraren ser vad som faktiskt sker med elevens läsutveckling. 

 ”Språket lyfter ” eller ”LUS” tar inte upp några olika steg eller dimensioner lika 

tydligt som ”God läsutveckling”.” God läsutveckling” har en bra och framförallt 

konkret handledning. Den är utformad så att det är lätt att använda den tillsammans 

med eleverna.  Begreppen och de ”fina” orden som används i ”LUS” gör att den 

känns svår att förstå. Jag känner mig inte så bekant med de begrepp och rubriker som 

”LUS” använder sig av. ”LUS” olika faser känns svårtolkade och diffusa.  Detta gör 

att den känns svår att arbeta med.  Nya språket lyfter tar upp skrivutveckling och är 

därför ett bra komplement till ”LUS” och ”God läsutveckling”  
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6.4  Slutord 

 

Det som framkommit i denna undersökning om hur lärarna beskriver sitt arbete med 

läsutveckling i de tidigare skolåren överensstämmer ganska väl med det som tas upp 

i bakgrunden. Lärarna har ett bra förhållningssätt och motiverar eleverna att lära sig 

läsa men förutsättningarna i hemmen ser olika ut för eleverna. Det finns därför all 

anledning att fundera över läsläxorna och hur de ska följas upp i skolan för att ge alla 

elever en så positiv läsutveckling som möjligt. 
I ett sociokulturellt perspektiv innebär det att läsningen ingår i ett socialt sammanhang. 

Eleven lär i samspel med andra. Samarbete med kamraterna blir en viktig del i lärandet. 

 

I det sociokulturella landskapet skapas hinder och möjligheter för barns olika 

utvecklingskarriärer i form av olika utvecklingsprojekt. Det blir också mycket 

tydligt att det mesta av det som påverkar barn i deras lärandeprocess finns 

inbäddat i deras vardag, som vi vuxna format till stor del genom våra sätt att 

tänka, agera och tala om olika fenomen i barns värld. (Hundeide, 2006, s 13) 

 

6.5 Metoddiskussion 

 

I studien har jag använt mig av en kvalitativ undersökning med intervjuer som 

metodiskt redskap och försökt förstå resultatet ur ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande, det vill säga något som sker i ett socialt samspel människor emellan. 

 Den kvalitativa samtalsintervjun har gett mig svar på mina frågor. I intervjuerna 

ingick sju lärare. Det är svårt att säga exakt hur tillförlig undersökningen är och det 

är tänkbart att resultatet hade blivit på ett annat sätt om jag intervjuat andra lärare. 

Meningen är att ta reda på hur lärarna beskriver sitt arbete och av deras beskrivning 

är det svårt att dra några generella slutsatser. Avgörande kunde också vara hur 

pålästa intervjupersonerna var på min intervjuguide, som jag skickat ut till dem. 

Intervjuerna skedde strax innan jul och lärarna var stressade och hade knappt om tid 

så resultatet kunde kanske varit annorlunda om intervjuerna hade genomförts vid en 

annan tidpunkt. Jag kan inte dra några generella slutsatser utifrån lärarnas svar i 

relation till om de har ny eller gammal utbildning, kort eller lång yrkeserfarenhet.  

 

6.6 Fortsatt forskning 

Genom att betrakta resultatet ur ett sociokulturellt perspektiv, där intresse och 

motivation är de viktigaste drivkrafterna för ny kunskap och där lärande sker i 

interaktion med andra människor, menar jag, att ett utökat samarbete lärare emellan 

skulle främja undervisningen. Skolutveckling är viktig och kräver att skolans ledning tar 

ansvar och prioriterar tid för kontinuerlig reflektion och pedagogisk diskussion med 

utgångspunkt i ny forskning om att på olika sätt väcka elevers läsintresse genom att 

variera läsinlärningen och undersöka datorns roll och medias roll och se hur dessa 

kan påverka elevers läsutveckling.  
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BILAGA 1 

 

Mitt namn är Johanna Gratte och jag är lärarstudent vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Nu håller jag på att skriva min C-uppsats som handlar om Läsinlärning i de tidiga 

skolåren. Jag hoppas att du i en intervju vill berätta för mig hur du arbetar med dina 

elevers läsutveckling. Intervjun tar ca 45-60 minuter. För att ge dig ytterligare 

information kommer jag kontakta dig inom några dagar. Alla uppgifter i samband 

med intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Med vänlig hälsning  

Johanna Gratte 

 

 

Intervjuguide 

 

Hur länge har du jobbat som lärare? 

Vilken utbildning har du? 

Hur följer du upp förskolans arbete med språklig medvetenhet? 

Vad följde du upp? 

Har du fortsatt ditt arbete med läsutveckling utifrån denna uppföljning? 

Hur möter du eleverna utifrån deras kunskapsnivåer? 

Hur får du eleverna motiverade? 

Vilka läromedel använder du vid läsutvecklingen? 

Ger du läsläxor? Hur ofta? Hur följer du upp läxorna? 

Hur är föräldrarna delaktiga i sina barns läsutveckling? 

Ser du någon skillnad i pojkars och flickors läsutveckling? 

Hur följer du upp elevernas läsutveckling? 

Hur ofta följer du upp? 

Använder du dig av något kartläggningsmaterial? 

Hur är eleverna delaktiga i uppföljningen? 

 Har du något annat du vill tillföra? 

 

 

 

 


