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Abstract 

This study is about learning to read, reading development, and reading disabilities with focus 

on the weaker students. The purpose is to investigate and describe how teachers work with the 

various parts of reading development in school. The purpose also concerns different steps in 

the learning procedure of reading and how teachers practice this in the classroom, with the 

main focus on pupils with reading disabilities.  

 

My choice of method are interviews and I have interviewed three teachers who work in grades 

F–3 focusing on the above-mentioned reading directions. A special educator was also 

interviewed to gain a broader view and knowledge about reading disabilities. After analyzing 

the data one conclusion is that the result is very consistent with earlier studies and research 

regarding learning to read, reading development and reading disabilities. For example, pupils’ 

learning develops very well if the teachers learn in a playful and pleasing way. 
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Sammanfattning  
 

Denna studie handlar om läsinlärning, läsutveckling, och lässvårigheter med fokus på de 

svagare eleverna. Syftet är att undersöka och beskriva hur lärare arbetar med läsningens olika 

delar i skolan. Syftet berör även läsinlärning- och läsutvecklingens olika steg och hur lärare 

arbetar praktiskt med läsningen i skolan och lässvårigheter för elever, samt hur lärare arbetar 

med de nämnda eleverna. 

  

Mitt val av metod är intervjuer och jag har intervjuat tre lärare som är verksamma i 

årskurserna F–3 med fokus på de ovan nämnda inriktningarna kring läsning. Även en 

specialpedagog intervjuades för att få en bredare syn på och kunskap inom just lässvårigheter.   

Resultatet visade sig att vid läsinlärning, läsutveckling och lässvårigheter stämmer det väldigt 

bra överens med vad tidigare forskning och litteraturen anser kring läsning hos elever. Till 

exempel att elevers inlärning utvecklas väldigt bra om lärare lär ut på ett lekfullt och lustfyllt 

sätt.   
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1. Bakgrund 

Målet för all språkinlärning i förskolan, förskoleklass, skolan, och i hemmet är att barnet ska 

få utveckla sitt meningsskapande och sin språkliga förmåga. Verksamheterna ska därför 

anpassas efter varje elevs förutsättningar eftersom vi alla är olika som individer med olika sätt 

att lära oss nya saker på (Liberg, 2006 s. 147). 

Inlärning sker på två olika sätt, i vardagslivet och i skolan. I vardagslivet lär människan sig 

mycket spontant, oplanerat och oreflekterat som att lära sig gå, prata, känna igen lukter och 

ansikten bland annat. I skolans undervisning lär man sig nya saker på ett mer strukturerat och 

väl igenomtänkt sätt där meningen är att eleverna ska bli medvetna om vad de lär sig och att 

få insikt och kunna reflektera över sin inlärning (Lundberg, 2006 s. 21). 

1998 infördes förskoleklass för sexåringar, vilket blev en frivillig skolform där förskolans och 

grundskolans pedagogik möts. I förskoleklass är språk, lärande och identitetsutveckling nära 

förknippade. Personalen arbetar mycket med skapande och lek, något som har stor betydelse 

när eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skollagens allmänna bestämmelser (2010:800) 

innefattar både förskoleklass och grundskola. I skolans uppdrag ingår även att utveckla 

samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem. 

I skollagen 2010:800 9 kap. paragraf 2 beskrivs förskoleklassens syfte. Den ska bland annat 

främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Den ska även stimulera elevers utveckling 

och lärande samt förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en 

helhetssyn på eleven och dess behov. 

I läroplanens syftesdel i ämnet svenska för årskurs 1–3 står det att undervisningen ska 

stimulera elevernas intresse till läsning och det ska ges förutsättningar till att läsa 

skönlitteratur och andra texter. I det centrala innehållet ska eleverna kunna olika lässtrategier 

för att förstå och tolka olika texter samt kunna anpassa läsningen efter texters innehåll och 

dess form. Vidare står det att eleven ska kunna sambandet mellan ljud och bokstav och även 

några skillnader mellan tal och skriftspråk (Skolverket, 2011 s. 222–224).  

I kunskapskravet för årskurs 3 står det att eleven ska kunna ”läsa elevnära texter med flyt” 

och då använda olika lässtrategier samt kunna visa på grundläggande läsförståelse. Eleverna 
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ska dessutom föra enkla resonemang om textens budskap och kunna relatera den till egna 

erfarenheter (Skolverket, 2011 s. 227). 

      

1.1 Inledning 

Lära sig läsa och skriva är bland det första vi lär oss i skolan, och därför anser jag att det är 

extra intressant att ta del av forskning och annan information om hur människan lär sig att 

läsa. Mitt valda ämne är svenska och fokus ligger på läsinlärning, läsförståelse och 

lässvårigheter. Avsikten med min undersökning är att ta reda på mera om hur läsningen går till 

hos elever i årskurs F–3. Intervjuerna som genomförs fokuserar på hur lärare i olika årskurser 

jobbar kring just detta i sin undervisning. Under intervjuerna fokuseras det på deras egna 

elever inom områdena inlärning, utveckling och vid olika svårigheter som finns inom just 

läsning. 

Denna undersökning har stor relevans för mitt framtida läraryrke eftersom jag nu utbildar mig 

till lärare för de yngre eleverna i årskurs F–3. Läsningen kommer att vara en stor del i 

undervisningen som jag ska bedriva med mina elever och är en viktig grund för fortsatt 

inlärning. Jag kommer förhoppningsvis att bidra med ytterligare och ny kunskap till eleverna 

inom alla de olika ämnen som finns i skolan. Grunden till all fortsatt inlärning läggs i de 

tidiga åldrarna, och ju tidigare eleverna får flyt i sin läsning desto bättre för varje enskild 

individ. Jag har själv alltid varit intresserad av lässvårigheter och det föll sig då naturligt att 

det skulle medverka i detta examensarbete. Att forska och arbeta med lässvårigheter känner 

jag är viktigt, för den kunskap som jag lär mig kan jag sedan använda mig av i framtiden och 

hjälpa de elever tidigt som har det svårt inom läsning. Mina tidigare erfarenheter om 

läsinlärning och läsutveckling har varit intresseväckande och jag börjar nu förstå hur allt 

hänger samman och hur man kan koppla ihop det teoretiska med det praktiska. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur lärare arbetar med läsningens olika 

delar i skolan. Fokus ligger på läsinlärning och läsutvecklingens olika steg för de svagare 

eleverna och hur lärare arbetar praktiskt med läsningen i skolan. Även hur lässvårigheter visar 

sig för elever och dess påverkan på inlärningen samt hur lärare arbetar med de nämnda 
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eleverna kring lässvårigheter. Detta genomförs genom en intervjustudie med lärare som 

jobbar inom årskurserna F–3.  

 

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

- Vad innebär läsinlärning och hur går man till väga med årskurserna F–3? 

- Jobbar lärarna praktiskt med läsinlärningen med sina elever? 

- Hur ser lärarna på elevers läsutveckling och vilka olika steg finns det i undervisningen 

för årskurs F–3? 

- Vilka lässvårigheter finns det i skolan och hur arbetar lärarna med att upptäcka och ar-

beta vidare med de elever som har svårigheter? 
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2. Forskningsbakgrund 

I detta kapitel kommer fonologisk medvetenhet förklaras närmare och vad som krävs för att 

en elev ska bli en duktig läsare. Undervisningen inom läsutvecklingen delas in i olika grupper 

som kommer att förklaras närmare, samt Lev Vygotskijs och Jean Piagets teorier ges en 

närmare titt på så som likheter och skillnader. För att avslutningsvis redogöra för forskning 

inom läs- och skrivsvårigheter samt PISA- och PIRLS- undersökningarna.   

2.1 Läsinlärning 

Mats Myrberg (2002) utförde på Skolverkets uppdrag en undersökning om läs- och 

skrivsvårigheter där pedagogiska läsinlärningsprogram har undersökts. De 

läsinlärningsprogram som gav de bästa resultaten har avsatt mycket tid på läsning och 

skrivning samt hur ljud och bokstav hänger samman. Träning på fonologisk medvetenhet är 

av yttersta vikt för alla elever och särskilt för de med svårigheter då det är en förutsättning för 

elever med dyslexi för att lyckas inom läsinlärning. Undervisningen i skolan behöver varieras 

och nya moment behöver ständigt arbetas med i dessa inlärningsprogram. Myrberg säger att 

forskningen visar att elever inte blir hjälpta av att gå om en klass eller i en så kallad 

”läsklass”. 

Men vad är då fonologisk medvetenhet? Eriksson, Grönvall och Johansson (2013 s. 78) anser 

att det är nödvändigt för att kunna lära sig läsa och skriva. Grunden utgår från vårt alfabet där 

man förstår att talet kan brytas ner till mindre delar, dvs. grafem och morfem. Men egentligen 

är fonologisk medvetenhet två separata betydelser där fonologisk avser läran om språkljud 

och deras funktion inom språkvetenskapen. Medvetenhet handlar istället om att kunna tänka 

och prata om språkets form för att förstå förhållandet mellan ljud och bokstav. 

Allington (2001) menar att om barn ska bli duktiga läsare måste mycket lektionstid ges i 

skolan eftersom det är en av skolans viktigaste uppgifter. En och en halv timme per dag 

behöver skolan minst avsätta till läsning. Allington anser att grunden bör läggas under skoltid, 

därför på elevernas fritid prioriteras inte läsningen som då istället utesluts. Han anser också att 

eleverna behöver få hjälp av läraren med att låna böcker, lära sig olika strategier, samtala och 

få flyt i läsningen.   
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2.2 Läsutveckling 

Läsundervisningen brukar delas in i tre huvudgrupper: syntetiska metoder, analytiska metoder 

och interaktiva metoder (Lukimat, u.å.). Lärare anses behöva ha sin utgångspunkt i antingen 

syntetiska eller analytiska metoder även om alla tre används vid undervisning. Inom den 

syntetiska metoden används bottom-up-teorin som handlar om att eleven går från delarna till 

helheten. Ljudmetoden är den mest kända inom denna teorin och går ut på att eleven lär sig 

bokstävernas ljud och kan på så sätt ljuda sig igenom nya och obekanta ord. En annan metod 

som finns är bokstavsmetoden. Då lär sig eleven bokstavens namn istället för ljud först.  

Top-down teorin kallas det inom den analytiska metoden där den vanligaste och mest kända är 

helords- eller ordbildsmetoden. Läsningen utgår då från helheten till delarna, som är raka 

motsatsen till tidigare nämnda metod. Inom helordsmetoden ska eleven skriva sig till läsning 

efter att eleven lärt sig minnas ord som bilder utantill. Ordbildsmetoden handlar om att eleven 

lär sig minnas ord och bilder för att inte behöva läsa varje enskilt ord för sig. 

Inom den interaktiva metoden används dessa två tidigare nämnda metoder samtidigt. 

Forskningen visar att elever lär sig läsa oavsett vilken metod som används, men om både 

ljudmetoden och helordsmetoden skulle användas, eller kombineras, skulle fler elever lära sig 

läsa snabbare och knäcka läskoden (Lukimat, u.å.). 

Lev Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen, som förkortas till ZPD, handlar om 

att inlärningen väcker utvecklingsprocessen hos barn. Vygotskij ansåg att om man tar ett steg i 

inlärning så tar man samtidigt två steg i utvecklingen, och det som sker i skolan har stor 

betydelse även om ett barn lär sig mycket innan skolan. I skolan lär sig barnen att analysera, 

resonera och dra logiska slutsatser, något som gör att utveckling sker när barnet först testar att 

göra en uppgift själv för att sedan få hjälp av en lärare eller annan bättre kunnig om det 

behövs. Inlärning eller ZPD sker alltså under avståndet som är mellan att klara en uppgift 

under en vuxens vägledning till att klara av uppgiften på egen hand (Sandström Kjellin, 2004 

s. 41f.).  

I motsats till Vygotskij ansåg Jean Piaget istället att utveckling sker i olika stadier beroende på 

ålder hos ett barn. Dessa är: Det sensomotoriska stadiet som är mellan 0 till 2 år där barnet lär 

sig koppla ihop rörelser och sinnesintryck för att förstå dess omgivning. Under detta stadie lär 

sig barnet gradvis att saker finns oavsett om man ser dem eller inte (Stålne, 2012). 
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Det pre-operationella stadiet är mellan 2 till 6 år, och innebär att barnet lever i en underbar 

värld där det inte kan förstå en annan människans perspektiv och behov. Barnet kan inte skilja 

ett objekts faktiska egenskaper som t.ex. massa, antal, volym, och är bundet till det visuella 

intrycket i sitt tänkande, men enkla ord och symboler kan användas.  

Det konkret-operationella stadiet är från 6 till 12 år, där enkel logik och begrepp som massa 

kan användas och barnet kan sortera saker i ordning om sakerna ligger framme. Barnet kan gå 

ifrån det visuella intrycket men måste använda sig av konkreta handlingar för att kunna tänka 

logiskt. 

Det formal-operationella stadiet är från 12 år och uppåt, där barnet nu kan tänka abstrakt och 

har ett mer vetenskapligt tänkande. Barnet kan även reflektera över sitt tänkande, använda 

olika begrepp och arbetar systematiskt (ibid.). 

Sammanfattningsvis så spelar inte det någon roll om man väljer helords- eller ordbildsme-

toden utan eleverna lär sig läsa ändå men det är bra att veta skillnaderna och likheterna        

eftersom att de lärs ut på olika sätt. Lev Vygotskij och Jean Piagets olika teorier är väldigt 

olika då Vygotskij anser att eleven lär sig med andra i det sociala samspelet oavsett ålder och 

som är utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Piaget anser att eleven endast lär sig i 

de ovan nämnda stegen och som bygger på varandra när det kommer till en elevs utveckling.   

2.3 Lässvårigheter 

I detta kapitel kommer det redogöras för forskning inom läs- och skrivsvårigheter som visar 

att tidiga insatser för en elev är A och O. Dyslexi är inte så vanligt i vår befolkning men 

studier visar att det kan underlätta för eleven om hon/han får hjälp både i skolan och i 

hemmet.  

Lässvårigheter innebär att man har svårt att ta till sig innehållet i en text, men långt ifrån alla 

med svårigheter har dyslexi. Tidiga insatser behöver göras för de med svårigheter för att 

motverka en negativ spiral till att vilja lära sig. En elev med dyslexi behöver få känna att hen 

klarar av att läsa och då behövs ofta specialanpassad elev–lärare undervisning eller att läraren 

kan många olika strategier för att hjälpa eleven på rätt sätt och vägleda vidare. Ungefär 5 % 

av Sveriges befolkning har dyslexi och den brukar delas in i tre olika problemområden. Det 

första är bristande fonologisk medvetenhet då man har svårt att uppfatta rim och skilja mellan 
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ljud. Det andra är bristande fonologiskt arbetsminne då man inte minns det man nyss läst. Det 

tredje är bristande fonologisk ordmobilisering då det tar lång tid att hitta ett ord i sitt ordförråd 

(Skolverket, 2016a). 

Martin Ingvar (u.å.) är hjärnforskare och påpekar att läsinlärning för de flesta elever sker 

automatiskt då hjärnan snabbt kopplar och snabbt avkodar sekvenser. Detta underlättar 

läsningen hos eleven och processen går då fortare och utan större ansträngning. De som har 

lässvårigheter får istället lägga mera tid och energi på att läsa eftersom det inte sker 

automatiskt. Hjärnan får ett ökat och hårdare tryck på arbetsminnet under läsinlärningen, 

något som i sin tur sänker läshastigheten och läsförståelsen hos eleven. 

Mats Myrberg (2002) har forskat om läs- och skrivinlärning samt läs- och skrivsvårigheter. I 

ett konsensusprojekt som Myrberg ledde framkom det viktiga faktorer för läs- och 

skrivpedagogiken med betydelse för yngre barn med lässvårigheter. De är bl.a. att eleven 

behöver få mycket tid till att läsa i skolan och i hemmet samt elev-lärare-undervisning där 

mycket högläsning behövs i skolans undervisning. Alla elever lär sig på olika sätt och för att 

träna elevens fonologiska förmågor behöver läraren kunna en hel del olika metoder, 

alternativt att en specialpedagog tar över undervisningen så mycket som möjligt. Läslust och 

känslan av att eleven kan är jätteviktigt för det fortsatta lärandet. Datorstöd kan vara till stor 

hjälp för att lyssna och läsa texter flera gånger tills det flyter på automatiskt för dessa elever. 

De tjugofyra forskare som var med i konsensusprojektet var alla övertygade om att 

lärarkompetensen är den allra viktigaste faktorn vid framgång hos elever inom läs- och 

skrivinlärning.  

Enligt Ulrika Wolff (2010) har cirka 5 % av alla barn läs- och skrivsvårigheter som en följd av 

bristande ordavkodning där orsaken är en sviktande fonologisk förmåga. Ett forskningsprojekt 

vid Göteborgs universitet pågick mellan åren 2007 och 2010 och hade namnet RAFT som står 

för Reading and Fluency Training Based on Phonemic Awareness. Detta projekt handlade om 

att hitta bra metoder och goda strategier för nioåringar med läs- och skrivsvårigheter. 

Projektet riktade sig till nioåringar som fick elev-lärare undervisning med var sin 

specialutbildad RAFT-pedagog 45 minuter per dag i tolv veckor. Sedan jämfördes dessa 

elever med de elever som fick den vanliga undervisningen i skolan. De förra eleverna 

fokuserade främst på att förstå den alfabetiska koden med kopplingen mellan fonem och 

grafem, men även fonematisk medvetenhet, vägledd lästräning och högläsning tränades. 
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Programmet gav även utrymme för lek, nyfikenhet och kreativitet för eleverna. Resultatet 

visade att eleverna som deltog i studien klarade sig betydligt bättre i de tester som gjordes i 

stavning, ordavkodning, läsförståelse och läshastighet och att individuell och strukturerad 

undervisning ger ett bättre resultat (Wolff, 2010).  

2.4 PISA- och PIRLS-undersökningarna 

PISA står för Programme for International Student Assessment och undersökningen utförs var 

tredje år. När den genomfördes år 2012 var Sverige dessvärre under snittet inom alla de tre 

kategorier som undersökningen baseras på. Dessa är läsförståelse, matematik och 

naturvetenskap. Vid senaste undersökningen år 2015 var det 202 skolor och 2500 

femtonåringar som deltog i undersökningen och kunskaperna inom läsförståelse, matematik 

och naturvetenskap testades åter igen. Denna gång var Sverige över snittet inom läsförståelse 

och matematik och eleverna hade blivit allmänt duktigare igen enligt undersökningen. 

Läsförståelse, matematik och naturvetenskap alternerar om att vara huvudämne och i år var 

det naturvetenskapens tur. För svenska elever visade det sig att kunskaperna inom 

naturvetenskap är på väg år rätt håll, dock ligger de inte vid snittet än. Eleverna fick även fylla 

i en enkät om sin bakgrund, sitt lärande, sitt engagemang och sin motivation till att lära sig 

dessa ämnen (Skolverket, 2016b). Kopplat till denna studie har resultaten i Sveriges PISA-

undersökningar i ämnet svenska alltså vänt från att ha varit under snittet till att komma över 

snittet igen. Något som är positivt för skolorna och samhället i stort som visar hur viktigt det 

är med läsförståelse som är ett stort steg från läsinlärning och läsutveckling som denna studie 

handlar om.  

PIRLS står för Progress in International Reading Literacy Study och är en internationell 

undersökning. Den genomförs vart femte år och gjordes senast år 2016 av Skolverket, då för 

fjärde gången i Sverige. Resultaten granskas just nu från cirka 6500 elever som medverkade 

för att kunna redovisas i december 2017. En internationell rapport med alla länder som 

deltagit kommer även sammanställas och sedan redovisas. Det som undersökningen vill få 

fram är hur läsförmågan ser ut hos elever i årskurs 4, och syftet är att jämföra och beskriva 

läsförmågan och attityderna till läsning hos eleverna. Syftet är även att kunna förklara och 

förstå olika trender inom elevers läsförmåga inom sitt land och länder emellan. När länderna 

sedan jämför och ser likheter och skillnader kan de få syn på sina starka och svaga sidor, som 

sedan kan utvecklas och därmed göra skolan bättre för eleverna (Skolverket, 2016c). Kopplat 
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till mitt ämne är denna undersökning viktigt eftersom att resultatet visar vad eleverna i årskurs 

4 lärt sig i de tidigare årskurserna F–3 när det kommer till läsinlärning och läsutveckling som 

min studie grundar sig i.    

Lars Brink (2009 s. 115) skriver att det finns riktad kritik mot PISA-undersökningen. Läs- och 

skrivtesten ges utan att ta någon hänsyn till det kulturella och sociala sammanhanget och detta 

kallas för autonomous literacy. Carina Fast (2007) har forskat om läs- och skrivutveckling och 

resultatet i hennes undersökning visar att skolorna inte tar till vara på elevernas kunskaper 

utanför skolan. Religion och annan bakgrund värdesätts tyvärr inte i någon större 

utsträckning. Men i PIRLS-undersökningen kan man se att sådan kritik är obefogad då den 

består av enkla och svåra förståelseprocesser, skönlitterära texter, informationstext och en 

enkät som riktar sig till föräldrar, lärare, elever samt skolledare (Brink, 2009 s. 116). 

2.5 Litteracitet 

Det svenska ordet litteracitet är översatt från det engelska ordet literacy, det är svårt att säga 

vad det står för men ett försök är läs- och skrivkunnighet vilket kan delas upp i olika stadier. 

Literacy finns ständigt runt omkring oss och ingår alltid i sammanhang där skrivning och läs-

ning förekommer, där människan använder sin skriftspråkskompetens oavsett ålder och social 

miljö (Westlund, 2012 s. 67). Myrberg (2009 s. 101f.) anser att vi människor använder ordet 

litteracitet slarvigt och inte helt igenomtänkt när vi pratar om läs- och skrivinlärning för barn 

och vuxna. New literacy betyder etnografiska studier av läs- och skriftpraktiker, men även ut-

vecklingsperspektivet är viktigt att ha med i åtanke när det gäller barn.  

Inom early literacy läggs grunderna redan innan barnet kan läsa och skriva. Det beror själv-

klart på vilka miljöer inom läsning och skrivning barnet omges av, men dessa miljöer kan 

skapas både i hemmet och förskolan. Socialt samspel i olika aktiviteter och även tillgång till 

böcker via bibliotekets utbud har en betydande roll för ett barns läs- och skrivvanor (Lidberg, 

2007 s. 28f.).  

När emergent literacy blir översatt till svenska blir det oförutsedd läs- och skrivförmåga. Det 

handlar om att barn i tidiga åldrar använder sig av läsning och skrivning parallellt för att få 

den bästa skriftspråksutvecklingen. Barnen lär sig bättre och fortare när de växlar mellan att 

skriva, läsa och tala (Trageton, 2003 s. 137f.). 
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Play and literacy används i miljöer för barn mellan fyra och åtta år där leken kopplar samman 

skriftligt och muntligt språk för att de sedan ska skriva sig till läsning. När de leker, t.ex. skola 

eller affär i förskola eller förskoleklass, är det böcker, lånekort och pengar som blir aktuellt 

inom literacy (Trageton, 2003 s. 138f.).  

Family literacy kan översättas till svenskans familjär läs- och skrivförmåga och innebär att 

vuxna är i barnets miljö. Family literacy sker när den vuxne introducerar barnet till att läsa på 

skyltar, läsa sagor eller genom att uppmuntra barnet till att läsa och vara en god förebild 

(Westlund, 2012 s. 68).      

3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Läsinlärning 

Varm eller kall inlärning står för olika saker i samhället. Den varma inlärningen är något man 

lär sig i hemmet eller socialt och hör till vardagliga fakta som vi inte tänker på när vi lär oss. 

Den kalla inlärningen är det som sker i skolan där man måste lära sig vissa specifika saker 

som kan vara ansträngande och isolerande för eleverna. Dock börjar denna gräns suddas ut 

mer och mer i dagens samhälle men i vissa avseenden syns den fortfarande tydligt (Taube, 

1987 s. 32–33).   

Ingvar Lundberg (2006 s. 5–7) menar att alla barn är olika (och det vet vi), men för de allra 

flesta barn är läsinlärning ett relativt enkelt och naturligt steg när de börjar i skolan. Många 

elever kan redan alfabetet och förstår hur man sätter ihop bokstäver till ord. Denna strategi lär 

sig de flesta elever ganska snabbt. De är oftast nyfikna, lugna och trygga för att vilja lära sig 

läsa, och när de förstått hur man går tillväga så börjar de sedan läsa på allt i sin omgivning. De 

läser till exempel på skyltar, i tidningar, samt varunamn, vilket är ytterligare ett steg i 

läsinlärningen, och deras nyfikenhet gör att de vill lära sig mera.  

Det finns elever som har det svårare med läsinlärningen och som är otrygga eller har fått en 

dålig upplevelse av att läsa. Om de inte har några förebilder, är oroliga eller okoncentrerade 

krävs det mycket mer av läraren. Dessa elever som allt är nytt för inom läsning behöver på ett 

lugnt och försiktigt sätt förstå sambandet mellan ljud och bokstav. Detta krävs för att en god 

läsinlärning ska ske och bygger på att barnet har en god ordidentifiering (ibid.). 
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3.1.1 Läsinlärningsmetoder 

De två traditionella läsinlärningsmetoderna i svenska skolor är ljudningsmetoden och 

ordbildsmetoden.  

Ljudningsmetoden, eller syntetisk metod som det också kallas för handlar i det stora hela om 

att gå ifrån enskilda grafem och morfem till ord. Phonics är den metod som används 

internationellt i skolor i andra länder. Denna metod används av lärare på ett strukturerat sätt i 

deras undervisning där eleverna får lära sig en bokstav med tillhörande ljud i taget. Någon 

vanlig konsonant som exempelvis l, r, s, v eller vokal a, e, i, o är det som brukar läras ut först 

till eleverna. Likheter, skillnader och ljuden till respektive bokstav arbetar eleverna med för 

att sedan sätta ihop några få bokstäver till ord. Samtidigt pågår skrivinlärningen för att få en 

så bra och innehållsrik inlärning som möjligt (Fridolfsson, 2008 s. 105f).  

Ordbildsmetoden eller helordsmetoden är raka motsatsen till tidigare nämnda metod. Då lär 

man sig ord och bilder som en helhet för att senare dela upp orden i grafem och morfem 

(Fridolfsson, 2008 s. 106–108). 

Forskningen har kommit fram till att det är viktigt att kombinera ljudmetoden och 

helordsmetoderna vid läsinlärning för de yngre barnen. Tidigare var forskningen inom läsning 

oense om de tidigare nämnda metoderna. Efter att forskarna fokuserat på hur individen lär sig 

läsa och när individen läser har de kommit fram till att det är viktigt att kombinera metoderna. 

Detta kallas för ett individualpsykologiskt perspektiv. Barnen har lärt sig att vara flexibla i sin 

läsning och använder sig av de små delarna (bokstavsljuden) och ljudar sig fram till helheten 

bottom-up-process. Sedan utgår barnet från helheterna som kallas för top-down-process 

(Liberg, 2006 s. 16–20).  

Att skriva sig till läsning har Arne Trageton (2003 s. 137) forskat om och är en nyare 

läsinlärningsmetod eller strategi som han hellre vill kalla det. Den handlar om att eleverna 

skriver sig till läsning istället för att lära sig läsa med det traditionella ABC-läromedlet som 

uppstod för mer än 250 år sedan. Den nyare forskningen visar att skrivandet är lika viktigt 

som läsningen, och då är inte bokstäverna i fokus utan det är innehållet som har betydelse för 

inlärningen. Det traditionella i skolan är läs- och skrivinlärning, men enligt Trageton borde det 

egentligen heta skriv- och läsinlärande. Detta för att forskningen visar att det är lättare att 

skriva först, dock inte att forma bokstäver. Det är där datorn eller surfplattan kommer in i 



 

12 

 

bilden och är det moderna hjälpmedlet som finns på nästan alla skolor runt om i Sverige idag. 

Om eleverna börjar forma och skriva bokstäver på datorn eller sin surfplatta så skriver de sig 

till läsning och får då läslust. Trageton har utvärderat sin strategi själv genom åren och den 

visar att elever i 6–7 årsåldern som börjar direkt med att skriva på dator eller surfplatta lär sig 

läsa fortare än de som lär sig på det traditionella sättet. Eleverna som arbetat med datorerna 

skrev både längre och bättre texter än de som fått den traditionella läs- och 

skrivundervisningen, uppgav lärare (Trageton, 2012). 

3.1.2 Språklig medvetenhet 

Att vara språkligt medveten handlar om att ha färdigheter inom olika nivåer, så som 

pragmatisk, semantisk, syntaktisk, morfologisk och fonologisk medvetenhet. Ett barn som kan 

växla mellan form och innehåll på dessa nivåer anses ha en språklig medvetenhet och kan 

därmed utveckla en god läsförmåga (Herrlin & Frank, 2016 s. 43f.).  

Pragmatisk medvetenhet handlar om att barnet kan använda språket i olika sociala situationer 

och kan välja rätt ord när hon eller han för ett samtal med någon, men även att hon/han kan 

tolka det som redan sagts. 

Semantisk medvetenhet innebär att barnet förstår att ord kan ha olika betydelser beroende på 

mening och sammanhang samt avgöra hur två meningar med samma ord kan skilja sig från 

varandra. 

Syntaktisk medvetenhet handlar om att barnet förstår satsbyggnad. Att barnet hör och kan dra 

slutsatser samt tänka hur en text kan fortsätta utifrån grammatiska regler. 

Morfologisk medvetenhet innebär att barnet förstår och är medveten om att ord består av olika 

sammansatta delar och om man lägger till eller drar ifrån delar så kan innebörden i ordet 

förändras. 

Fonologisk medvetenhet innebär att barnet förstår att talade ord är uppbyggda av olika fonem 

som även kan delas upp i mindre ljuddelar (ibid.).  

3.2 Läsutveckling 

Margareta Sandström Kjellin (2004, s. 24) och Inger Fridolfsson (2008, s. 82) delar samma 

syn om att det finns fyra olika stadier i läsutvecklingen som alla går igenom. De båda anser att 
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det dock kan variera hur lång tid varje barn behöver för respektive steg som kommer 

redovisas för nedan.  

Pseudoläsning som är det första steget innebär att barnet gör en egen tolkning av något som 

hon eller han känner igen sedan tidigare eller minns ord som en bild. Ordet pseudo betyder 

”oäkta” eller ”sken” och då kan pseudoläsning med andra ord beskrivas som skenläsning.  

Det andra steget är det logografisk-visuella stadiet och är en fortsättning på pseudoläsning. 

Barnet känner igen bokstäver i alfabetet och skyltar, som till exempel ICA, men om skylten 

skulle ändras så skulle barnet inte längre kunna läsa vad det står. Eventuellt kan barnet hävda 

att det fortfarande står samma sak som tidigare. Barnet känner endast igen ord i rätt 

sammanhang, och skulle man be barnet läsa samma ord i ett annat sammanhang så skulle det 

inte fungera (ibid.).  

Alfabetisk-fonologiska stadiet är det tredje stadiet, och barnet börjar nu sätta samman och har 

kunskap om sambanden mellan fonem och grafem, dvs. bokstavens ljud och form. Detta 

stadiet brukar kallas för att barnet ”har knäckt den alfabetiska koden” inom läsningen. Nu 

stavar sig barnet igenom ordet och har kommit en bra bit på väg. Det kan nu bli svårare med 

läsförståelsen och därför krävs det mer ansträngning (ibid.).  

Det sista steget kallas för det ortografisk-morfemiska stadiet eller helordsläsning. Barnet 

förstår nu innehållet i texten utan att anstränga sig och behöver inte ljuda ut ljuden i varje ord. 

Denna automatisering gör att barnet kan lägga sin energi på att förstå språkets betydelse och 

grammatikaliska uppbyggnad i texten. Detta kallas för semantiska och syntaktiska strukturer 

och gör texten meningsfull (Sandström Kjellin, 2004 s. 25; Fridolfsson, 2008 s. 83).  

 3.2.1 De fem dimensionerna 

Skolans viktigaste uppdrag är att lära eleverna att läsa, förstå och använda texter (Lundberg & 

Herrlin, 2014 s. 13f.):  

Forskning har visat att lärare som noga följer sina elevers läsutveckling med formella och informella 

metoder är mer framgångsrika än lärare som inte ägnar tid, engagemang och kraft åt detta.  

Enligt Lundberg och Herrlin är fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, 

läsförståelse och läsintresse de fem viktigaste dimensionerna inom tidig läsutveckling. Dessa 

fem dimensioner samspelar med varandra hela tiden.  
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Fonologisk medvetenhet innebär att en elev hör skillnaden mellan olika bokstävers ljud och 

har förstått hur man läser. Med hjälp av bokstäverna i alfabetet kan eleven bilda väldigt 

många nya ord och har alltså ”knäckt den alfabetiska koden”, dvs. att eleven förstår hur man 

kan bilda nya ord men även dela upp orden i mindre delar till enskilda bokstäver som kallas 

för fonem. Förståelsen av fonem är ett måste för att lära sig läsa och att man har förståelse för 

det man säger kan skiftas till hur det sägs och låter, samt vilka ljud som bygger upp nya ord. 

Vid svårigheter har eleven svårt att både höra och bilda rim, markera stavelser i ord eller höra 

första bokstaven/ljuden i ett ord. En del elever försöker även minnas hela ordbilder i en text 

för att veta vad det står (ibid.).  

Ordavkodning börjar med att man känner igen ord, som till exempel sitt namn eller någon 

favoritmat man har, för att i nästa steg börja förstå den alfabetiska principen. Eleven känner 

då igen ord som hon/han läst i en text och efter många gånger känner eleven igen ordet och 

börjar läsa det per automatik. Det är en lång process innan eleven känner igen ord felfritt, 

snabbt och per automatik. Även om eleven har knäckt koden sedan tidigare så är det ett måste 

att läsa mycket för att kunna läsa med automatisering (Lundberg & Herrlin, 2014 s. 15). 

Flyt i läsningen innebär att man har kommit förbi ordavkodningen och kan koncentrera sig på 

att förstå innehållet i texten som man läser. Har man inte flyt i läsningen så läggs fokuset 

fortfarande på att känna igen orden och kan då inte gå in på djupet i texten. Eleven behöver 

kunna dela in texten i fraser, satser och meningsfulla delar och veta eller känna av var man 

behöver ta pauser samt var man ska lägga betoningen i texten (Lundberg & Herrlin, 2014 s. 

16).  

Läsförståelse innebär att eleven har förstått de tidigare stegen och kan nu av sina tidigare 

erfarenheter och kunskaper ta till sig innehållet i en text på flera olika sätt. Att läsa mellan 

eller bortom raderna är ytterligare ett steg i läsningen. Eleven gör då inferenser, förstår saker 

som inte står skrivet i texten. Saknar eleven läsförståelse läser hon eller han en text mekaniskt 

utan att förstå innehållet, orden som läses blir inte till meningar och därmed försvinner 

innebörden i texten. Detta kan ske om eleven är trött, okoncentrerad eller om texten upplevs 

som svår eller är ointressant (Lundberg & Herrlin, 2014 s. 17f.). 

Den sista dimensionen är läsintresset och det är inte kopplat till vad eleven kan eller klarar av 

utan till vad hon eller han själv vill och gillar att göra. Att ge eleverna lust och glädje till att 

läsa i skolan är lärarens ansvar där högläsning och tid till egen läsning är ett måste. Då ges 
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förhoppningsvis eleverna självförtroende och en stor utveckling till fortsatt läsning. Läsning 

kräver mycket energi, men när man får uppleva läsandets värld av spänning, glädje, kärlek 

och fantasi och mer därtill har man vunnit mycket för det fortsatta läsandet. Men att träna på 

att läsa hemma som i skolan är minst lika viktigt för att hålla intresset och utvecklingen vid liv 

(Lundberg & Herrlin, 2014 s. 19–21). 

3.2.2 Högläsning 

Högläsning i hemmet och i skolan har stor betydelse för läsutvecklingen av ett barns 

ordförråd. De flesta barn börjar redan i spädbarnsåldern att titta i bilderböcker och få sagor 

och andra skönlitterära böcker upplästa för sig. Barnet får bekanta sig med ord, höra hur de 

hör ihop och hur berättelser och sagor är uppbyggda. Att läsa högt och fånga någons intresse 

kräver stor inlevelse, rätt tempo och betoning, något som inte är så lätt. Inlevelsen och dess 

spänning gör barnen nyfikna och behåller deras intresse för bokstäver och ord. Mycket träning 

och kunskaper om barnlitteratur är en grundläggande egenskap för att kunna läsa bra för 

någon annan. Det har visat sig i undersökningar att samspel i form av samtal och diskussioner 

om vad berättelsen handlar om och dess bilder, utvecklar barnets språk och det fortsatta 

lärandet (Lundberg, 2010 s. 32–34).  

Fox (2013) anser också att barn får en bättre utveckling inom läsning om de får ta del av 

högläsning. Gemenskap och tillhörighet uppstår även vid högläsning, och förutom samtal att 

prata vidare kring får barnet höra hur ord uttalas, hur vårt språk är uppbyggt samt flytet i 

läsningen.  

Catharina Tjerberg (2016 s. 208) säger att vi artikulerar mera när vi läser högt än när vi talar i 

vanlig samtalston och att vi därmed bidrar till att utveckla språket hos den vi läser för. Texter 

inom olika genrer ger ökad kunskap inom många olika ämnen och elever får då en ökad 

kunskap och lär sig fler ämnesspecifika ord.  

 3.3 Lässvårigheter 

Forskning har under de senaste decennierna resulterat i mer kunskap kring läs- och 

skrivsvårigheter både för att förebygga och veta hur man ska arbeta med svårigheter kring 

läsinlärning hos elever. Vetenskapliga rön har förts ut till skolor, och lärare idag har större 

förståelse för att ju tidigare man sätter in extra hjälp och resurser desto bättre för elever med 

läs- och skrivsvårigheter. Tidigare trodde lärare att det skulle växa bort med tiden och gjorde 
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inga direkta insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter i de yngre åldrarna (Fridolfsson, 

2008 s. 78).  

Oavsett vad orsaken är till att en elev har svårigheter med att läsa och skriva så  går de 

generellt under termen läs- och skrivsvårigheter. Några av elevens problem kan vara 

syn- eller hörselproblem, kulturell och språklig understimulering, språkstörning, 

bristfällig undervisning, emotionella problem, bristande kunskaper i svenska språket 

eller dyslexi (Svenska Dyslexiföreningen, 2016). Lundberg (2010 s. 136f.) anser också att 

läs- och skrivsvårigheter kan bero på många saker, som till exempel sen utveckling, olycklig 

skolstart, dåliga hemförhållanden, annat modersmål, vanvård och försummelse eller inte 

tillräckligt bra läsundervisning. 

Ytterligare en aspekt av Taube (1987 s. 37f.) är att elever som har en bra metakognitiv 

förmåga själv planerar, styr och utvärderar sin inlärning och att denna förmåga används 

automatiskt av duktiga läsare. De ställer sig frågor som t.ex. Vad kommer boken att handla 

om?, Vilket är syftet med läsningen?, Hur kommer det jag läst att redovisas? Om något är 

oklart under läsningens gång går eleven tillbaka i texten för att jämföra och kontrollera för att 

slutligen själv komma fram till bättre inlärningsstrategier som eleven då kan använda sig av 

nästa gång. De elever som har en bristande metakognitiv förmåga använder sig oftast av 

ineffektiva strategier och utmärker sig genom att vara passiva eller oengagerade och saknar 

motivation som är målinriktad. Eleverna engagerar sig inte i sin inlärning och har därför svårt 

att välja rätt inlärningsstrategier som då motverkar deras metakognitiva utveckling (ibid).   

Taube (1987 s. 69–73) anser även att en elevs självbild inom läsinlärning fort kan bli negativ 

om svårigheterna blir tydliga och uppenbara för eleven utifrån skolprestationerna. Efter 

flertalet upprepade misslyckanden kan självförtroendet försämras och det blir ofta så att 

eleven försöker skydda sig själv genom att ta till en passiv inlärningsstil. Eleven försöker då 

undvika att läsa eller använda sig av andra strategier, som att gissa sig till orden eller läsa 

fortare än vad hon/han klarar av (ibid.). 

Att förebygga problem med läs- och skrivinlärning är något som man ständigt måste arbeta 

med, men allra viktigast är det den första tiden i skolan som kan ha en betydande och 

avgörande del för många elever. En varm och positiv klassrumsatmosfär där läraren ser allas 

starka och svaga sidor, och som dessutom är trygg i sig själv, ger eleverna en bra förutsättning 

för att tro på sig själva och sin egen inlärning. Om empati, förståelse, vänskap och värme 
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finns i klassrummet och goda kontakter med hemmet så kan man förhindra att en ond cirkel 

vid läs- och skrivinlärning uppstår (Taube, 1987 s. 101–104).  

3.3.1 Dyslexi 

Cirka 20 % av befolkningen i Sverige har läs- och skrivsvårigheter och når inte upp till de 

grundläggande mål som finns i skolans läroplan. I Sverige har 5 % av befolkningen diagnosen 

dyslexi som kan översättas till ”svårigheter med ljud”. Men den skiljer sig lite från läs- och 

skrivsvårigheter. Har man dyslexi har forskare kommit fram till att personen har problem med 

språkets ljudsystem eller fonologiska problem. Ljuden i talet behöver man bli medveten om 

för att lära sig läsa och skriva och därför har de med dyslexi svårt att knäcka den alfabetiska 

koden. Det verbala korttidsminnet kan vara dåligt och de har då svårt att komma ihåg något de 

nyss lärt sig eller tagit reda på. En del lär sig att hitta vägar runt dessa läsproblem och läser då 

en ungefärlig läsning som inte avslöjas förrän de behöver läsa högt (Lundberg, 2010 s. 133-

fs.).  

Torleiv Høien och Ingvar Lundberg samt svenska Dyslexistiftelsen anser att grundorsakerna 

till dyslexi är en medfödd och otillräcklig fonologisk bearbetningsförmåga, och de beskriver 

dyslexi så här:   

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer 

vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som svårigheter med att uppnå en automatiserad 

ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram genom dålig rättskrivning. Den 

dyslektiska störningen går som regel igen i familjen, och man kan anta att en genetisk disposition ligger till 

grund. Karakteristiskt för dyslexi är också att störningen är ihållande. Även om läsningen efter hand kan bli 

acceptabel, kvarstår oftast rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundläggande kartläggning av de 

fonologiska färdigheterna finner man att svagheten på detta område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder 

(Høien & Lundberg, 2001 s. 20). 

På Svenska Dyslexiföreningens hemsida kan vi ta del av mera uppgifter kring dyslexi och vad 

det innebär för en person som har det. Det är väldigt få människor i vårt samhälle som har 

dyslexi, ca 5–8 % av vår befolkning. Dyslexi är ofta ett ärftligt hinder som ligger till grund 

vid läsinlärning och personen har då svårt för avkodningen och förstå kopplingen mellan 

bokstäver och ljud, men det är inte kopplat till intelligens. En del personer med dyslexi har 

större problem med att läsa än att stava eller tvärtom, men generellt så hakar de upp sig eller 

läser fel på orden när de läser en text. Tidiga stödinsatser och professionellt stöd kan göra så 

att hindren minskas betydligt för den drabbade. Det är vanligare att pojkar får dyslexi och läs- 
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och skrivsvårigheter än att flickor får det, dessutom kan dyslexi förekomma ihop med andra 

funktionsnedsättningar som ADHD och dyskalkyli (Svenska Dyslexiföreningen, 2016). 

3.4 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet är den lärandeteori som främst används i svenska skolor och i 

vårt samhälle idag. Lev Vygotskij ansåg att människan lär sig i sociala sammanhang där 

miljön och kulturen runtomkring påverkar vad vi lär oss eller blir intresserad av och där 

vikten läggs mer på vad man lär sig istället för om man lär sig. Lärandet sker både i skolan 

och på fritiden i samspel och interaktion med grupper och andra människor i vår omgivning, 

där människans inre behov skapar lusten till att lära sig. Kunskapen som vi lär oss går inte att 

överföra till någon annan och lärandet är en ständig process som pågår hela livet (Eriksson, 

Grönvall, Johansson, 2013 s. 39). Gibbons (2002 s. 26) skriver också om sociokulturellt 

perspektiv som bygger på Lev Vygotskijs forskning och handlar om människans utveckling 

och inlärning. Som nämnts tidigare baseras detta perspektiv på sociala företeelser vid 

mänsklig utveckling istället för individualistisk. Det betyder att vi lär oss och utvecklas 

tillsammans i samspelet med andra individer i olika sammanhang och situationer, som till 

exempel i skolan, sociala-, historiska- och kulturella erfarenheter. 

4. Metod 

Det sociokulturella perspektivet ligger till grund för min metod eftersom vi människor 

ständigt lär oss ny kunskap i samband med andra och i sociala situationer som till exempel 

intervjuer. Metoden som jag valt till mitt examensarbete är kvalitativa intervjuer och jag har 

inriktat mig på lärare som jobbar i årskurs F-3 samt intervjuat en specialpedagog. För att få 

svar på mina frågor i frågeställningen och intervjufrågor ansåg jag att intervju var den metod 

som passade bäst. Kihlström (2007 s.48) anser att intervjuer kan hjälpa oss att förstå hur andra 

människor tänker och upplever olika fenomen. Genom intervjuer kan vi sedan söka 

information som kan användas för ett fortsatt arbete.  

4.1 Intervju  

Johansson & Svedner (2010 s. 34-41) anser att det finns två olika typer som man främst 

brukar använda sig av inom lärarutbildningen och de är kvantitativ och kvalitativ intervju. Det 

är kvalitativ intervju som jag kommer använda mig av men båda intervjuformerna ger 
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intressanta svar och resultat på lärares syn på sina elever och sin undervisning. 

Frågeområdena är förutbestämda och i mitt fall även frågorna, men de är inte tvungna att läsas 

upp i tur och ordning. I stället kan man välja en fri ordning för att få en så avslappnad intervju 

som möjligt. Meningen är att den som blir intervjuad ska ge så uttömmande och fria svar som 

möjligt och då kan frågorna behövas regleras beroende på individen. Något som man behöver 

tänka på eller som kan gå fel vid intervju är att den som intervjuas inte talar sanning eller 

vrider lite på verkligheten. Men det kan även vara så att jag som intervjuare lägger mig i 

svaren eller säger mina åsikter som då förvrider vad informanten vill få fram (ibid.). 

En till sak som går att skilja på är om det är en öppen intervju, där forskaren vill få så fria svar 

som möjligt av den som blir intervjuad eller en mer strukturerad intervju där frågor eller 

områden är förutbestämda. Den sistnämnda formen är vanligast för studenter då de vill känna 

sig trygga och säkra under intervjun, och det kallas för en semistrukturerad eller delvis 

strukturerad intervju.  

Forskningsprocessens olika steg är:  

1. Val av tema och utformning av problemställningar 

2. Val av informanter 

3. Utarbetande av en intervjuguide 

4. Ansökan om tillstånd 

5. Genomförande av intervjuerna 

6. Organisering och bearbetning av det insamlade materialet 

7. Analys av intervjumaterialet 

8. Redovisning av de viktigaste resultaten 

Kvalitativa studier följer forskningsprocessens olika delar men det anses inte vara lika viktigt 

att göra det i en strikt ordning som med kvantitativa studier då vem som helst ska kunna ta del 

av planeringen och även ta över studien. Trots att det inte behöver ske i en viss ordning så 

anses det svårt att göra stegen i en annan ordning eftersom de ändå följer en särskild process 

(Dalen, 2007 s. 27fs.). 
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4.2 Urval 

De informanter som medverkar är tre lärare som valdes ut genom mitt privata kontaktnät från 

tidigare VFU och olika jobb. Lärarna är alla verksamma inom samma kommun men jobbar på 

två olika skolor, där en jobbar i förskoleklass, en i årskurs 2 och den sista i en åldersblandad 

klass med årskurserna 1–3. Eftersom fokus har varit på de svagare eleverna i läsinlärning, 

läsutveckling och lässvårigheter så kontaktade jag de lärare som jobbat lite längre i yrket för 

att få personer som är ordentligt insatta hur skolan och de själva brukar jobba med dessa 

frågor (Johansson & Svedner 2010, s. 93). 

Efter att intervjuerna var gjorda och jag sammanställt svaren i resultatdelen ansåg jag att 

ytterligare en intervju behövde göras för att få ytterligare en aspekt utifrån mina frågor. Jag 

bestämde mig för att intervjua en specialpedagog för att få en annan synvinkel mot de tidigare 

lärare som jag intervjuat. Eftersom specialpedagoger inte jobbar endast med en klass utan 

hjälper till i flera klasser samtidigt, så fick jag sortera bort läsinlärning och läsutveckling och 

fokuserade endast på lässvårigheter som är speciallärarens främsta huvudområde. 

Speciallärarens svar redovisas separat i resultatdelen och i diskussionen eftersom det inte vore 

rätt att jämföra de svaren med de vanliga lärarnas svar.    

4.3 Provintervju 

Vid kvalitativa studier behövs det alltid göras en eller flera pilotundersökningar innan de 

riktiga intervjuerna, både för min egen skull som intervjuare då man kan testa och känna på 

hur det kommer att gå till men även för att se att frågorna är tillräckligt bra och väl utformade. 

En provintervju, eller pilotundersökning som det också kallas för, gjordes innan de riktiga 

intervjuerna, och då passade jag på att testa min tekniska utrustning. Den tekniska 

utrustningen består av min dator där jag antecknar i ett dokument vad som sägs samt min 

mobiltelefon där jag spelar in deras röster (Dalen, 2007 s. 36). Genom pilotundersökningens 

resultat, när jag intervjuade en klasskamrat, blev det tydligt hur jag ville att de riktiga 

intervjuerna skulle gå till. Det jag kom fram till var att frågorna skulle ställas av mig muntligt 

så man kunde få ögonkontakt istället för att de skulle sitta och läsa frågorna innantill. Min 

tanke och förhoppning var också att vi skulle sitta mitt emot varandra vid ett bord, för om den 

som intervjuades satt bredvid mig kunde det lätt bli så att hon/han kunde sitta och läsa 

frågorna på datorn och även läsa det jag antecknade för att sedan ha synpunkter på det. Min 

mening var att de skulle svara så naturligt som möjligt utan att tänka på vad jag skrev ner.  
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4.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet eller giltighet handlar om att undersöka det som man vill undersöka i sin forskning. 

Validiteten i en intervjustudie ökar om en pilotundersökning görs innan för att få syn på 

eventuella förbättringar som behöver göras inför de kommande intervjuerna (Kihlström, 2007 

s. 231). Validiteten i denna forskningsstudie anser jag att vara hög eftersom att jag har 

undersökt det som jag skulle undersöka, dvs. syftet och frågeställningarna som jag har utgått 

från när intervjufrågorna gjordes. Sedan vid själva intervjuerna så ställdes alla frågorna till 

respektive informant där inspelningar på mobilen gjordes och anteckningar skrevs ner på 

datorn.     

Reliabilitet står för noggrannhet och tillförlitlighet inom forskning, och för att få en ökad 

reliabilitet bör den som intervjuar spela in intervjun på band, mobil eller göra en 

videoinspelning. Den bör göras för att sedan kunna lyssna i efterhand på de frågor och svar 

som ställts under intervjun (Kihlström, 2007 s. 232). Generellt i en kvalitativ studie är 

reliabiliteten svår att kontrollera av andra forskare och svårare att säkerställa än i en 

kvantitativ studie. Forskaren i fråga har ett viktigt ansvar i en kvalitativ studie i sin planering 

av genomförandet för att få ett så säkert resultat som möjligt (Dalen, 2007 s. 113). 

Reliabiliteten i denna forskningsstudie är lite känsligare än vad validiteten är men jag anser 

den ändå vara tämligen hög eftersom jag säkrade reliabiliteten genom pilotundersökningen 

och de inspelade intervjuerna. Dessutom skrevs anteckningar ner direkt för att på så sätt få 

informanternas svar med deras egna ord. Något som kan dra ner reliabiliteten är om 

informanterna ljuger i sina svar, inte talar sanningsenligt eller om något missförstånd skulle 

uppstå kring en fråga som då inte ger ett korrekt svar. 

4.5 Etiska principer och överväganden 

För att skydda individen ställs etiska krav på humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De 

fyra allmänna huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att informera den eller de deltagare som 

ingår i forskningsstudien och berätta om syftet och vad deltagarens uppgift är. Information om 

att de deltar frivilligt och kan när som helst avsluta sitt deltagande i undersökningen bör ges 

muntligt eller skriftligt innan eller i samband med undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002 s. 

7). 
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Samtycke ska alltid inhämtas om deltagarna är aktiva i undersökningen, och under 15 år 

behövs det ett godkännande ifrån föräldrar. Deltagaren har rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan utan att det blir några negativa följder, och deltagarens identifikation ska tas bort 

(Vetenskapsrådet, 2002 s. 9–10). 

 

Konfidentialitetskravet handlar om deltagarnas rätt till att deras identitet och personuppgifter 

inte blir kända för obehöriga. All information om identitet och personuppgifter ska skrivas 

ner, lagras och avidentifieras så att ingen ska kunna veta vem som medverkat i 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002 s. 12). 

 

Nyttjandekravet står för att forskningen som man utför på enskilda individer endast får 

användas till forskningens ändamål. Uppgifter som kan påverka beslut för den enskilda 

individen som till exempel vård eller liknande får inte användas utan ett medgivande av 

deltagaren. Däremot får deltagaren använda forskningens resultat för att få hjälp eller stöd när 

det gäller vård eller annan hjälp om det skulle behövas (Vetenskapsrådet, 2002 s. 14). 

 

Innan jag gjorde mina intervjuer berättade jag vad mitt syfte var och att det endast är till för 

mitt egna intresse för mitt examensarbete. Jag informerade intervjupersonen att de kan säga 

till i efterhand om de inte längre vill medverka och att deras namn samt var de jobbar inte 

kommer att stå med i arbetet. Detta är endast intressant för min egen del och därmed är det 

lättare att hålla isär informanterna när jag skriver resultatet. Detta är etiskt viktigt för att de 

som blir intervjuade ska veta vad de har rätt till, men även vad som krävs av dem vid deras 

deltagande. Att jag för mitt arbete har fått ett godkännande är det allra viktigaste för min 

undersökning men också för att jag kommer vilja spela in intervjun. Det gör jag för att kunna 

lyssna igen på deras svar om jag inte hinner skriva ner allt direkt. Det är även en säkerhet för 

att svaren på frågorna blir rätt och att jag själv inte ska behöva gissa vad de egentligen 

berättade om jag inte hann skriva ner allt och därmed blir reliabiliteten bättre.  

Ytterligare en reflektion är att de kunde ha tackat nej att medverka till att bli intervjuade från 

första början och då hade jag fått tänka om och fråga några fler lärare. De kan även ändra sig 

efter sitt medgivande eller efteråt när intervjuerna är gjorda men det är något som man får ta 

ställning till då. Eventuellt behöver jag göra ytterligare en intervju om de tidigare intervjuerna 

inte skulle räcka till för mitt arbete, men det får jag se längre fram. 
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5. Resultat och analys 

Resultatet av min undersökning delas in i tre kategorier eller områden utifrån vad mina 

frågeområden handlar om. Varje intervjufråga, se bilaga 1, kommer att bli en underrubrik, 

dvs. läsinlärning, läsutveckling och lässvårigheter med fokus på de svagare eleverna. De tre 

informanterna som har medverkat kallar jag för A, B, C när jag redovisar deras intervjusvar.  

A är intervjusvar från lärare i förskoleklass. B är intervjusvar från lärare i årskurs 2. C är 

intervjusvar från lärare i årskurs 1–3. Intervjusvar från specialpedagogen har redovisats i en 

separat del efter de andra intervjuerna för att jag endast intervjuade om lässvårigheter. Detta 

gör jag för att lättare kunna skilja dem åt samt för att inte nämna dem vid namn av 

identifierbara säkerhetsskäl.  

5.1 Läsinlärning 

Enkelheter och svårigheter med läsinlärning. 
 

A, B, C anser att eleverna är motiverade, nyfikna och arbetsvilliga till att lära sig läsa och 

arbeta med bokstäver och ljud. Många elever kan redan alfabetet, olika ljud, ljuda ihop 

innan skolstart och en del kan redan läsa väldigt bra. Eleverna anser själva att de kan 

mycket och de har lätt för rim. 

A anser att eleverna upplever att långa och korta ord är svårt att höra och hur många ljud 

det är i ett ord. När ett ord byter plats på bokstäverna, i till exempel tå som blir åt, är 

svårt.  

 

När det kommer till svårigheter anser lärare B att det är svårt att individualisera läsinlär-

ningen då de kommit olika långt och tiden räcker inte alltid till. Det är svårt att motivera 

om eleven inte vill eller är ointresserad och om ingen stöttning hemifrån finns. C anser att 

ju svårare det blir desto jobbigare blir det att motivera eleverna till att träna ännu mera för 

att bli bättre på att läsa. Eleverna anser det är svårt med minnet när nya ljud ska läras in.  

 

Positiv skolstart för eleverna där olika läsinlärningsmetoder används. 

 

Lärare A och C anser att det är bra att leka olika lekar som visar att det är roligt att lära 

sig och diskutera mycket i helgrupp om vad de redan kan. Att använda och aktivera olika 
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sinnen som till exempel känsel, hörsel, syn och smak är bra för att få en positiv start. 

Flera sinnen aktiveras genom sång och därför är det ett bra sätt.  

Lärare B anser att alla lärare bör få en bra överlämning med struktur och en röd tråd från 

förskolan till skolan.  

Lärare A arbetar med läsinlärningsmetoder utifrån Bornholms-modellen och ABC-boken 

där upprepning och återkoppling ständigt sker. Det är samma struktur, se den, skriva den, 

ljuda den, och detta vänjer sig eleverna fort med. B och C jobbar med läslära där eleverna 

har samma läseböcker och ett gemensamt arbete sker i klassen. Det är viktigt att visa eget 

intresse för att få eleverna att behålla sin motivation.  

  

Elever med stora svårigheter inom läsinlärning och hur skoltiden blir för de eleverna. 

 

Lärare A och B har var sin kille i klassen som har stora svårigheter generellt. A säger att 

han inte kunde hålla en penna eller skriva sitt namn när han började i förskoleklass. Målet 

är att han ska kunna skriva sitt namn och de anpassar undervisningen utefter hans ork som 

individ. B säger att killen har anpassade läromedel och träffar specialpedagog flera gånger 

per vecka och att ett åtgärdsprogram har gjorts. Arbetslaget anpassar det så gott det går 

efter honom med mindre grupper, och de har mycket högläsning. Läraren har mycket 

kontakt med hemmet och det är viktigt att föräldrarna gör så gott de kan samt pratar om 

olika framsteg som gjorts både i skolan och hemma. Lärare C har en elev med stora 

koncentrationssvårigheter som även har svårt att minnas bokstäver och genomgångar. 

Eleven har låg motivation och uthålligheten begränsar läsutvecklingen. 

 

Lärare A och B säger att dessa killar kommer ha det svårt under hela skoltiden och 

kommer att knäcka läskoden senare än vanligt. De har ingen diagnos fastställd idag men 

vill ändå tro att de kommer klara sig bra under skoltiden. Lärare C anser att eleven 

behöver få särskilda insatser utifrån elevens egna förutsättningar och behov.  
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5.2 Läsutveckling 
 

Enkelheter och svårigheter vid läsutveckling. 

Lärare A, B och C säger att man tydligt ser utvecklingen hos eleverna. A anser att när 

något blir svårare som till exempel att de ska skriva sitt namn eller skriva av någonting ser 

man det tydligt. Ett bedömningsstöd utifrån Bornholms–modellen används för att bedöma 

utvecklingen.  

Lärare B instämmer om att det är lätt att se utvecklingen då uppföljningar, olika tester, 

skriftliga frågor och samtal görs med eleverna. Det är viktigt att ha progression i 

undervisningen. Lärare C använder sig av Skolverkets material ”Språket lyfter” och 

”Bedömningsstöd i läs och skrivutveckling” samt ett äldre läsutvecklingsschema ”LUS” 

för de elever som har svårigheter vid bedömning.  

 

För att få flyt i läsningen säger lärare A att det väldigt olika från individ till individ. Några 

kan redan läsa lätta texter flytande och förstår innehållet och en del är precis i början på 

sin läsutveckling. B säger att de flesta elever får flyt i läsningen under första terminen i 

ettan och för de som har det svårare kan det ta ¾ av läsåret. Lärare C säger att en 

normalbegåvad elev får flyt i läsningen under årskurs 1. Det är svårare att bedöma en elev 

med svårigheter och mycket beror på om eleven får hjälp i skolan och hemma därmed 

spelar den egna motivationen in. Det är viktigt att hitta och upptäcka de elever som har 

svårigheter så snabbt som möjligt för att ge dem rätt hjälpmedel och så bra hjälp som 

möjligt.  

 

Läsutvecklingens olika delar.  

A säger att de flesta eleverna ligger i de mellersta delarna, logografisk–visuella och 

alfabetiska–fonologisk i förskoleklass och några enstaka elever ligger på de övriga två.  

Lärare B säger att de flesta ligger i mitten av dessa delar under årskurs 1, och under 

årskurs 2 är de flesta eleverna på det sista steget, ortografisk–morfemisk. Lärare C säger 

att de flesta elever ligger på 3:e stadiet under årskurs 1 och elever med svårigheter 

kommer det sista steget för att få flyt i läsningen att ta tid.  
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Om någon del är svårare än någon annan säger lärare A säger att inget av stegen är svårare 

i sig utan det handlar om progression. Om man har fått med sig och klarar av det ena 

stadiet så är man automatiskt på nästa steg. Lärare B och C säger att sista steget är svårast 

och kan eleven inte koppla ihop morfem och grafem tar det mycket energi. Så det kan 

finnas någon ytterligare omständighet. Läsförståelsen tar längre tid och lusten att läsa 

minskar. 99 % av eleverna knäcker läskoden. 

 

5.3 Lässvårigheter 

 

Olika lässvårigheter. 

Lärare A har mest stött på elever som är sena i utvecklingen och som inte kan så 

mycket inom läsning. De har haft svårt att få ihop bokstäverna till ord och intresset är 

inte så stort trots att de kan. Lärare B och C har stött på dyslexi och säger att en språk-

störning kan ge läs- och skrivsvårigheter.  

 

Att upptäcka lässvårigheter och hur man arbetar med det i skolan. 

Lärare A, B, C ser lässvårigheter väldigt tidigt på bland annat elevernas motivation, 

men för övrigt är det svårt att säga vad det kan bero på. Tidiga insatser är det bästa och 

att koppla in specialpedagog direkt är viktigt. 

 

Lärare A säger att individanpassade strategier är de bästa för att hjälpa eleven. Eleven 

får till exempel jobba i mindre grupp eller sitta enskilt där dagsformen får avgöra vil-

ket som passar. Högläsning både av lärare och elever och läsa matsedel är ett bra sätt 

att arbeta på. Ett samarbete pågår just nu med biblioteket som heter Bokpåsen pro-

jektet. Det går ut på att låna böcker och sedan svara på frågor som hör till som sedan 

redovisas i klassen. Lärare B säger att skolan har överlämning från förskoleklass till 

årskurs 1 och där får man en bra indikation på elevernas språkutveckling. Speciallära-

ren träffar alla som börjat årskurs 1 och testar dem utefter en speciell rutin i svenska 

och matematik. Vilka som kan läsa eller inte kommer framträda tydligt. Lärare C säger 

att efter ett antal bokstäver testas eleverna, och ser man att de har svårt att komma ihåg 

bokstäver tas det kontakt med speciallärare för eventuell test och anpassningar. Olika 
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strategier används som regelbunden läsning och intensivläsningsperioder där speci-

allärare medverkar. Samarbete med hemmen med högläsning, läsförståelse och annat 

material används. 

 

I A:s skola har de överlämningar från förskoleklass till årskurs 1, något som då ger 

bättre förutsättningar för varje individ. I B:s skola kan man ta hjälp av specialläraren 

direkt för att förebygga om man skulle ha tagit fel så kan man sedan ta bort speciallä-

raren. I C:s skola förebygger de med intensivläsningsperioder där elever får träna läs-

ning i mindre grupper. 

 

Insatser för elever med lässvårigheter på skolan och i kommunen. 

 

Lärare A säger att inga specifika insatser görs utan de gör egna anpassningar utefter 

elevernas behov.  

Lärare B tar hjälp av specialläraren och C säger att lite svårigheter inom läsning inte 

alltid behöver betyda att eleven har lässvårigheter. Eleven kan behöva få mer motivat-

ion, extra uppmuntran till läsning eller mer stöttning av läraren eftersom inte alltid så-

dan hjälp finns i alla hem. 

 

Lärare A säger att inga insatser görs men B uppgav att man gör mycket gemensamt 

och i flera smågrupper, något som gör att de svagare kan följa med trots sina svårig-

heter därmed behövs mycket arbetsmaterial att tillgå. Lärare C säger att i samråd med 

speciallärare och arbetslag görs individuella insatser utifrån elevens behov.  

 

Lärare A säger att det inte finns några särskilda bestämmelser i kommunen. EHT som 

står för elevhälsoteam finns att tillgå. Lärare B och C säger att det är enheten som be-

stämmer själv men att man måste förhålla sig till Skolverket och läroplanen, där exem-

pelvis Språket lyfter används som är ett direktiv från kommunen. Just nu går en del lä-

rare i kommunen Läslyftet för att höja deras kunskaper ytterligare. Kommunen har sat-

sat utifrån den peng som varje elev får från Staten, så det är mindre klasser i skolorna. 
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5.4 Specialpedagogiska aspekter på lässvårigheter 

 

Olika lässvårigheter. 

 

• Avkodnings- och läsförståelsesvårigheter  

• Avkodningssvårigheter men god läsförståelse 

• God avkodningsförmåga men bristfällig läsförståelse 

• Brister i sin ordförståelse som t.ex. nyinkomna har men även elever som har 

svenska som modersmål. 

Elever som har eller kommer få lässvårigheter och hur arbetet ser ut. 

 

De elever som har bristfällig fonologisk medvetenhet löper större risk samt de elever 

som har ett begränsat ordförråd. Detta kan upptäckas redan på förskolan.  

Genom screening går det att upptäcka så att man tidigt kan sätta in insatser. På försko-

lan används TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling) och i skolan Bornholms-

modellen. Bornholms-modellen används i förskoleklass. 

Insatser på din skola vid förebyggandet och arbetet med lässvårigheter. 

 

Förskoleklassen arbetar regelbundet med detta och de screenar sina elever regelbundet 

för att följa upp sitt arbete. Screening används inte bara för att upptäcka elever i risk-

zon utan också som ett sätt att utvärdera det egna arbetet. 

Vi har intensivläsningsperioder vilket innebär att eleven har en-till-en undervisning 4–

5 dagar/vecka under en period på 4–7 veckor. För vissa elever har det varit under 

längre tid. Vid dessa tillfällen har vi ett samarbete med hemmet. Upplägget består av 

att eleven läser både enstaka ord och text. Texten tas sedan hem och läses där. Nästa 

dag läser vi samma text en tredje gång och sedan får eleven läsa en ny text. Vid dessa 

tillfällen tränar vi även på läsförståelse.  
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6 Diskussion 

Slutsatserna av resultatet i min studie har visat sig stämma bra överens med vad tidigare 

forskning och litteratur säger om läsinlärning, läsutveckling och lässvårigheter. Även lärarnas 

svar från intervjuerna stämmer överens med vad forskningen och litteraturen säger samt med 

varandra. Det är i linje med det sociokulturella perspektivet (Gibbons 2002 s. 26) som främst 

används i dagens samhälle och i skolan när lärarna undervisar sina elever. Eleverna lär sig 

tillsammans med andra i sociala samspel och i interaktion med olika grupper i skolan och 

genom leken utvecklar de nya kunskaper. Detta perspektiv kan därmed användas för att tolka 

mina resultat. Det är inte heller någon lärares svar som sticker ut från mängden och utifrån det 

anser jag att deras svar är trovärdiga och ger en generell bild av hur det ser ut kring 

läsinlärning, läsutveckling och lässvårigheter i skolorna. Dock skulle deras svar kunna vara 

påhittade eller mindre sanningsenliga från intervjuerna men när de svarat så lika varandra så 

anser jag att reliabiliteten är hög. Men självklart är svaren lite vinklade utifrån vilken fråga 

som ställdes och om det var en förskolelärare eller en verksam lärare i årskurs 2 som 

intervjuades.      

Det sociokulturella perspektivet (Eriksson, Grönvall, Johansson, 2013 s. 39) handlar om att vi 

människor lär oss i sociala sammanhang med andra människor och är det teoretiska perspektiv 

som stämmer bäst överens med min valda studie. Detta perspektiv är det som används mest i 

vårt samhälle idag och är det som vi främst känner till i svenska skolor när vi undervisar 

eleverna. Jag själv anser att detta perspektiv hör till vårt moderna samhälle även om det var 

länge sedan det skapades av Lev Vygotskij för att all undervisning sker i samspel med 

eleverna. Jag anser att vi lär oss bäst tillsammans med andra människor när vi härmar och tar 

efter för att sedan prova själva, något som gör att vi blir berikade med mer kunskap hela tiden. 

Ingen människa är fullärd från födseln och hur skulle vi kunna lära oss nya saker om vi inte 

tog lärdom av mer kunniga i vår omgivning? 

PISA- och PIRLS-undersökningarna (Skolverket 2016, b & c) visar att eleverna i Sverige är 

på väg uppåt igen inom ämnena svenska, matte och naturvetenskap efter att ha haft något 

sämre resultat vid de senaste mätningarna. Detta är något jag upplevt som väldigt omtalat och 

det har diskuterats mycket, både positivt och negativt på många olika håll i Sverige. Många 

undrar hur det har påverkat eleverna och om det verkligen kan vara så dålig undervisning i 

skolan? Men jag anser att resultaten kan ha visat väldigt fel med tanke på att skolor och elever 



 

30 

 

väljs ut slumpmässigt och det känns inte riktigt så trovärdigt då mycket kan spela in som till 

exempel dagsformen och elevens förkunskaper inom ämnena.       

Läsinlärning 

Alla tre lärare som blev intervjuade svarade enhetligt att de flesta elever redan kan alfabetet 

när de börjar skolan idag och många av dem kan även redan läsa. Detta stämmer överens med 

vad Lundberg (2006 s. 5–7) anser om läsinlärning för elever i nutida skolor. Eleverna är 

mycket duktiga och kan redan sätta ihop bokstäver till ord när de börjar i förskoleklass, något 

som är mer vanligt än ovanligt i dagens samhälle. Lärarna anser att eleverna är nyfikna och 

intresserade av att lära sig läsa och det gör ju självklart mycket för deras egen utveckling.  

För att få en bra start med läsinlärningen i skolan ansåg lärare B att det är viktigt med bra 

överlämning redan från förskolan. De andra två lärarna sa att det är viktigt att använda sig av 

leken och våra olika sinnen vid inlärning som även är i linje med det sociokulturella 

perspektivet (Eriksson, Grönvall, Johansson, 2013 s. 39). I Skollagen (2010:800) står det att 

personalen för förskola och förskoleklass ska arbeta med lek och skapande vid inlärning för 

att främja elevernas inlärning. Jag håller med om att detta är viktigt just för att behålla deras 

motivation och nyfikenhet så länge som det bara går, och jag anser att ju äldre eleverna blir 

desto mindre lek ser man i undervisningen. Detta är väldigt tråkigt eftersom eleverna behöver 

få ha roligt när de ska lära sig nya saker, särskilt om något upplevs tråkigt. För om eleverna 

känner lust och glädje till det som ska läras in så ökar deras motivation och då vinner både 

eleverna och lärarna på det i längden. Men självklart kan inte allt vara roligt jämt men om 

läraren ändå försöker lyfta fram det positiva i det som ska läras ut så är det säkerligen många 

fler elever som vill och känner lust och glädje till att lära sig ny kunskap.    

Intervjusvaren visade att Bornholms-modellen och den traditionella ABC-boken används 

främst i förskoleklassen där läsningen ligger i fokus för elevernas inlärning. I årskurs 1–3 

används främst läslära som innebär att hela klassen läser samma bok som sedan diskuteras i 

klassen. Tragetons forskning (2003 s. 137) visar att lära sig skriva först är lättare än att lära sig 

läsa. Att lära sig skriva först och forma bokstäverna på en dator eller en surfplatta bidrar med 

lust till att lära sig läsa anser Trageton. Denna nya inlärningsmetod har blivit allt vanligare 

och populärare ute i skolorna har jag uppmärksammat, och surfplattorna som eleverna börjar 

få i de flesta kommuner anser jag ha en bidragande roll i det hela. Det gör det lättare för 

lärarna att börja med skrivning då eleverna endast gör fingerrörelserna på surfplattan och kan 
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då introducera läsning senare i årskurs 2. Det är ett bra sätt tycker jag för att få med sig alla 

elever samtidigt eftersom det alltid finns någon som inte kan alfabetet än. Då har den eleven 

fått se och lära sig känna igen bokstäverna innan de ska skrivas för hand. Eleven slipper då 

lägga all kraft på att forma varje bokstav och lära sig hur de ser ut på samma gång, och det går 

då förhoppningsvis lättare och fortare att lära sig. 

Allington (2001) anser att alla elever behöver få 1,5 timmar varje dag i undervisningen för att 

bli bra och duktiga läsare. En svårighet med detta kan vara att tiden inte räcker till eftersom 

att det är många fler ämnen som ska in under en skoldag och särskilt för de yngre eleverna 

eftersom de oftast inte går så långa dagar. Lärare gör säkert så gott de kan och använder sig av 

läsningen på olika sätt i så gott som alla ämnen och läraren kan själv ha högläsning vid något 

tillfälle varje dag. Detta gör att eleverna får in läsningen på många olika sätt i skolan och jag 

tror inte riktigt att tanken från Allington (2001) var att eleven ska sitta och läsa helt själv 

under så lång tid per dag.   

Läsutveckling 

Ljudningsmetoden och helordsmetoden är de vanligaste inlärningsmetoderna i svenska skolor 

idag. Enligt Liberg (2006 s. 16–20) har forskningen visat att det är viktigt att kombinera dessa 

metoder istället för att endast använda sig av en metod. Att elever får lära sig hur man sätter 

ihop enskilda bokstäver till ord och hur man även kan dela upp orden i mindre delar anser jag 

är viktigt på olika sätt. Att lära sig grunderna till hur nya ord blir till och samtidigt kunna se 

ett ord eller en bild direkt som man känner igen eller lärt sig är bara bra för utvecklingen 

enligt mig eftersom vi människor är flexibla och kan lära oss nya saker på flera olika sätt.  

Vid intervjuerna sa alla tre lärarna att eleverna som går i förskoleklass–årskurs 1 ligger på det 

logografisk-visuella stadiet i sin läsutveckling och har nu knäckt den alfabetiska koden. 

Sandström Kjellin (2004, s. 24) skriver att eleverna har förstått sambandet mellan bokstavens 

ljud och form och kan nu sätta ihop bokstäverna till ord och även läsa dem. Svårigheterna blir 

nu istället själva läsförståelsen som hör till nästa steg i läsutvecklingen. De olika stegen inom 

läsutvecklingen är pseudoläsning, logografisk-visuell, alfabetiska-fonologisk, och ortografisk-

morfemisk läsning. Dessa steg är uppdelade från det man inte kan läsa tills att man har flyt i 

läsningen. 
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De fem dimensionerna, fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse 

och läsintresse anser Lundberg och Herrlin (2014 s. 13-fs.) vara viktigast vid läsutveckling. 

Dessa stämmer väldigt bra överens med pseudoläsning, logografisk-visuella, alfabetiska-

fonologisk och ortografisk-morfemisk läsning, något som alla människor ska ta sig igenom 

för att lära sig läsa. Lärarna som intervjuades sa att det handlar hela tiden om progression och 

de är överens om att man måste ta varje steg var för sig för att komma till nästa steg i sin 

läsutveckling. 

 

Lässvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter är samlingsnamnet för de flesta svårigheter i dagens skolor i Sverige 

som exempelvis kan vara syn- eller hörselproblem, språkstörning, bristfällig 

undervisning eller bristande kunskaper i svenska språket. Men när en elev har dyslexi 

är det en helt annan problematik som det är frågan om då den personen med dyslexi har svårt 

för avkodningen och att förstå kopplingen mellan bokstäver och ljud (Dyslexiföreningen, 

2016). Specialpedagogen hade varit i kontakt med flera elever med lässvårigheter än lärarna 

som blev intervjuade, och det är inte så konstigt i sig eftersom det är det som hon/han arbetar 

med och är utbildad för i skolan. Efter att jag har gjort denna studie har jag fått större 

förståelse för vilka problem en elev med läs- och skrivsvårigheter kan ha. Innan visste jag inte 

riktigt vad det var för skillnad mellan dessa läs- och skrivsvårigheter och dyslexi utan trodde 

att det nästan var samma sak och att dyslexi var mycket vanligare än vad det egentligen är hos 

befolkningen. Så denna erfarenhet har gett mig kunskap och lärdom som jag kommer att ha 

nytta av inom mitt framtida yrke som lärare. 

På intervjufrågorna kring särskilda insatser för elever med svårigheter svarade förskoleläraren 

att inga särskilda insatser gjordes, men lärarna tog hjälp av specialpedagogen både vid 

förebyggande arbete och extra hjälp för de elever som är i behov av det. Specialpedagogen 

svarade att förskoleklassen arbetar regelbundet med att upptäcka och förebygga lässvårigheter 

och extra insatser ges till elever med svårigheter, dessutom finns intensivläsningsperioder. 

Jättebra att detta finns för de elever som är i behov av det men synd att den ekonomiska 

frågan alltid ska spela in. Jag tycker att om en elev i förskoleklass anses vara i behov av 

särskild hjälp så skulle både eleven och skolan vinna på att sätta in rätt resurser direkt, istället 

för att vänta några år för att se om det går över av sig själv. För den eleven som problemen 
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inte går över av sig själv har hon/han då förlorat några år av kunskap och det känns inte alls 

bra om man hade kunnat hjälpa eleven tidigare.  

En sammanfattning om vad min studie har kommit fram till och andra lärare kan lära sig 

utifrån denna studie är att elever behöver få en bra och positiv skolstart där lekar och våra 

sinnen inkluderas i undervisningen. Men även att elever med läs- och skrivsvårigheter 

behöver få hjälp tidigt med individanpassade insatser eller av specialpedagog. Alla elever har 

kommit olika långt i sin utveckling och i de olika steg som finns och att specialpedagogen har 

ett stort och viktigt uppdrag att hjälpa till och stötta de elever som behöver det. 

Något som förvånade mig var att kommunen inte hade några generella regler eller riktlinjer 

alls för skolorna att följa eller för att kunna få hjälp och stöttning av. Utan det ligger på varje 

enhet hur skolorna ska arbeta med lässvårigheter och dylikt hos eleverna. Detta gjorde mig 

även en aning upprörd eftersom man då kan fråga sig hur vi då ska kunna ha en jämställd 

skola i Sverige? Om en del skolor har råd att tillsätta specialpedagog till alla sina elever som 

behöver hjälp och en del skolor endast ger de elever som har särskilda svårigheter? Det blir 

inte rättvist för eleverna och deras rättigheter kan gå förlorade, men även deras egen 

utveckling kan bli väldigt försenad eller till och med förstörd om ingen hjälp finns att få. 

Jag skulle vilja fortsätta att göra ytterligare en studie om de olika lässtrategier som finns då 

jag hittade mycket forskning och information kring det när jag letade fakta till denna studie. 

Nyfikenheten gjorde att jag läste en del av den information som jag hittade och blev 

intresserad av att lära mig mera kring vilka olika strategier som används i svenska skolor och 

vilka som anses vara bättre eller sämre. Detta intresserar mig för att det kommer ha stor 

betydelse i mitt kommande yrke som lärare och då är det otroligt viktigt att kunna några olika 

strategier vid läsinlärning eftersom alla elever är olika som individer och lär sig på olika sätt. 

En annan intressant studie att forska vidare kring vore om genus har någon påverkan på 

inlärningen och vid läs- och skrivsvårigheter. Den information som jag fått under denna studie 

är att läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi drabbar pojkar oftare än flickor av någon 

anledning. Jag skulle därför gärna vilja forska mera kring varför det är så och vad det kan 

bero på. 

En sista aspekt som vore intressant att veta mera om är hur viktig är egentligen lärarens 

kompetens för elevernas inlärning och utveckling i skolan. Påverkar lärarens kompetens 
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elevernas resultat och om eleverna kommer att uppnå kunskapsmålen eller inte för respektive 

årskurs.       
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8 Bilagor 

 

Intervjufrågor 

Läsinlärning:  

 

1. Vad anser du är lätt med läsinlärningen och hur upplever du att eleverna uppfattar 

detta? 

2. Vad anser du är svårt med läsinlärningen och hur upplever du att eleverna uppfattar 

detta? 

3. Hur bör alla lärare göra för att man ska få en så bra och positiv start som möjligt med 

att väcka nyfikenhet (för läsning) hos sina elever? 

4. Arbetar du med någon speciell metod för läsinlärningen i din undervisning? Hur arbe-

tar du då? 

5. Är det någon av dina elever som har stora svårigheter med läsinlärningen? Beskriv hur 

du arbetar då. 

6. Hur tror du att de eleverna kommer att klara sig resten av skoltiden? 

 

Läsutveckling: (svaga elever) 

 

7. Är det lätt eller svårt att se utvecklingen hos eleverna och hur bedömer du det? 

8. Hur lång tid brukar det ta för en elev som inte kan läsa när hen börjar i skolan tills hen 

har flyt i läsningen? 

9. Vad anser du om läsutvecklingens olika delar? (pseudoläsning, logografisk – visuella, 

alfabetiska – fonologisk, ortografisk - morfemisk) 

10. Anser du att någon utav dessa stadier är svårare än någon annan hos eleverna? Varför? 

 

Lässvårigheter: 

 

11. Vilka lässvårigheter har du stött på i ditt yrke? 

12. Hur tidigt kan du se om en elev har eller kommer få svårigheter? 
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13. Finns det strategier hur man går till väga för att upptäcka och sedan arbeta med de svå-

righeterna?  

14. Hur arbetar din skola med att förebygga och arbeta med detta? 

15. Hur ser insatserna ut för de elever som har lässvårigheter?  

16. Hur arbetar du med de elever i klassen som har extra svårt vid läsinlärning? 

17. Finns det vissa gemensamma bestämmelser i kommunen? Till exempel resurser. 


