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Abstract

 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur F-3 lärare organiserar och bedriver 

den tidiga läsundervisningen samt undersöka vilka faktorer som verkar påverka 

undervisningen och dess innehåll. Metoden för arbetet är en systematisk litteraturstudie där 

tidigare empiriska forskningar har analyserats och presenterats. Litteraturen söktes genom 

söktjänster och databaser tillgängliga via Högskolan Dalarnas bibliotek i form av LIBRIS 

och SUMMON. Resultatet visar att lärare ser avkodning och läsförståelse som viktiga delar 

då eleverna ska utveckla en god läsförmåga. Hur lärarna organiserar den tidiga 

läsundervisningen ser dock ut på olika sätt. Några olika läsinlärningsteorier speglas i 

lärarnas sätt att bedriva undervisningen men den främsta metoden verkar dock vara den 

traditionella ljudningsmetoden där eleverna i ett tidigt stadium lär sig ords enskilda 

beståndsdelar. Något som verkar vara generellt i skolorna är att många lärare anordnar 

tidiga läsförberedande aktiviteter för de yngre eleverna där de får möta skriftspråket i 

lekfulla former. Lärarens kunskaper inom läsinlärningsområdet visas vara en avgörande 

faktor för den tidiga läsundervisningen och barnens utveckling av en god läsförmåga.  

 

Nyckelord: läsinlärning, läsundervisning, läsutveckling, årskurs F-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Högskolan Dalarna VT15   Sofie Eriksson 

PG 2050   Examensarbete 1    

 

3 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning och problemformulering ................................................................................... 4 
2. Bakgrund ........................................................................................................................... 5 

2.1 Kursplanen i ämnet svenska .......................................................................................... 5 
2.2 Läsning .......................................................................................................................... 6 

2.2.1 En kort tillbakablick ............................................................................................... 6 
2.2.2 Kartläggning av svenska elevers läsförmåga idag – PIRLS 2011 .............................. 7 

2.3 På väg in i skriftspråket - läsinlärningens olika nivåer .................................................. 7 
2.4 Läsinlärningstraditioner i skolan .................................................................................. 9 

2.4.1 Hur bör läraren organisera läsundervisningen? .................................................... 10 
2.5 Läsning och arbetet kring läsning har betydelse för läsutvecklingen .......................... 10 
2.6 Sammanfattning .......................................................................................................... 11 

3. Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 12 
4. Metod ............................................................................................................................... 12 

4.1 Design ......................................................................................................................... 12 
4.2 Sökstrategi .................................................................................................................. 13 
4.3 Databassökning ........................................................................................................... 13 

4.3.1 Urval ..................................................................................................................... 13 
4.3.2 Värdering och urval av sökträffar ......................................................................... 14 

4.4 Manuell sökning ......................................................................................................... 18 
4.5 Dataanalys och kvalitetsgranskning ............................................................................ 18 
4.6 Etiska överväganden ................................................................................................... 19 

5. Resultat ............................................................................................................................ 19 
5.1 Läsförberedande aktiviteter ........................................................................................ 20 
5.2 Den tidiga läsundervisningens organisation ................................................................ 21 

5.2.1 Undervisning i avkodning .................................................................................... 21 
5.2.2 Undervisning i läsflyt och läsförståelse ................................................................. 23 

5.3 Faktorer som påverkar undervisningen ...................................................................... 24 
6. Diskussion ....................................................................................................................... 26 

6.1 Metoddiskussion ......................................................................................................... 26 
6.2 Resultatdiskussion ...................................................................................................... 28 
6.3  Slutsats och förslag till fortsatt forskning .................................................................. 30 

7. Referenser ........................................................................................................................ 32 
Bilagor  



Högskolan Dalarna VT15   Sofie Eriksson 

PG 2050   Examensarbete 1    

 

4 

 

1. Inledning och problemformulering
 

Att kunna läsa är en förutsättning för det mesta i livet och är av betydelse för allt vi gör i 

vår vardag. Vi läser ständigt och överallt. Många möter text genom att bland annat se på 

TV, läsa tidningar och böcker samt arbete i skolan och på jobbet. Mycket av dagens läsning 

handlar om att läsa för att lära, men också om att ibland koppla av med en mysig bok i 

soffan. Oavsett vad eller varför en individ läser så kräver läsning en språklig förmåga och 

att individen hittat nyckeln till skriftspråket. En förutsättning för att hitta nyckeln verkar 

vara att individen får en god start i skolans läsundervisning.  

 

Ett av svenskämnets främsta uppdrag är att undervisningen ska syfta till att eleverna 

utvecklar sin språkliga förmåga (Skolverket 2011a, s. 222). Att utveckla en språklig förmåga 

som innefattar läsning och skrivning menar bland annat Skolinspektionen (2011, s. 15) är 

en förutsättning för att kunna ta del av kunskap och information i samhället och är en 

utveckling som bör starta tidigt hos en individ. Under de perioder då jag genomfört min 

verksamhetsförlagda utbildning inom ramen för grundlärarutbildningen, har jag mött 

undervisning som starkt fokuserar på att utveckla elevers läs- och skrivförmåga. Vad det 

gäller utveckling av läsförmågan har jag fått erfara att man i undervisningen avsätter 

mycket tid för att arbeta med detta och en hög prioritet är att få samtliga elever att bli 

läsande individer.  Under de tillfällen jag har följt undervisning som syftar till att utveckla 

elevernas läsförmåga har en central del varit att få eleverna att finna inspiration till att läsa 

för att lära. Ett exempel är då eleverna får möjlighet att besöka skolans bibliotek för att 

låna och läsa böcker av olika slag.  

 

Att det satsas en hel del på att utveckla och förbättra elevers läsförmåga anser jag är 

nödvändigt. Det är många elever som har svårigheter med läsförmågan och hur man ska 

arbeta för att utveckla den är därför ett omtalat ämne på de skolor jag har besökt. Ämnet är 

även omtalat i media då mycket av dagens samhällsdebatt präglas av diskussioner kring våra 

elevers bristande kunskaper i läsning. Vad gäller detta finns flera kända undersökningar 

som visar på nedåtgående resultat för svenska elevers läsförmåga. En av dessa 

undersökningar är PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) som enligt 

Skolinspektionen har visat att svenska elever presterar sämre i läsförståelse internationellt 

sett än vad de tidigare resultaten visat (2011, s. 4). Resultaten som presenterats är 

oroväckande och mycket av dagens debatt präglas av hur man kan förbättra dessa. Bland 

annat skriver författaren Inger Fridolfsson om svårigheterna vid läs- och skrivförmågan och 

belyser vikten av att något måste göras. Hon menar att tidiga insatser av olika slag kan vara 

en räddning och menar att det handlar om att identifiera och försöka hitta problemens 

orsaker och fånga upp dessa i ett tidigt stadium i undervisningen (2008, s. 19).  

 

Enligt Skolverkets allmänna råd (2011b, s.12) skall all undervisning i skolan bygga på 

elevernas intressen, erfarenheter och föreställningar. Men att stimulera elever och finna 
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metoder för en god undervisning där de utvecklar god läs- och skrivförmåga kan vara 

problematiskt. Enligt Skolinspektionen (2011, s. 14) präglas ofta dagens läs- och 

skrivundervisning av att lärare använder sig av läsläror och är därmed bristande i att skapa 

ett flerstämmigt klassrumsklimat där olika material och metoder varvas.  

 

Något som intresserar mig är hur lärare på olika sätt kan organisera en god läsundervisning 

för elever i de lägre åldrarna. Denna litteraturstudie kommer därför att undersöka vad 

tidigare forskning har kommit fram till gällande undervisning för att öka elevers läsförmåga 

och intresset kommer främst att riktas mot vilka undervisningsmetoder och aktiviteter som 

verkar vara centrala i skolan. Fokus kommer även att riktas mot att synliggöra vilka 

faktorer som tycks påverka undervisningen och dess innehåll. Detta görs för att få en 

förståelse för vad undervisningen påverkas av men också för att få kunskap om vilka 

faktorer som kan vara aktuella att förbättra eller förändra.  

 

2. Bakgrund
 

Detta kapitel presenterar kursplanen i ämnet svenska med fokus på de förmågor och mål 

som skall uppnås genom undervisningen i årskurs F-3. För att få kunskap om hur 

läsförmågan utvecklas hos barn ges en kort redogörelse även för detta. Därefter berörs 

några av läsundervisningens traditioner som har och har haft betydelse för skolans 

undervisning. 

 
2.1 Kursplanen i ämnet svenska
 

Syftestexten i ämnet svenska inleds med att belysa språkets funktion och betydelse för 

människan: ” Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” 

och ”att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 

samhälle…” (Skolverket 2011a, s. 222).  Vidare framgår det att eleverna genom 

undervisningen skall utveckla sin språkliga förmåga och få tilltro till sitt tal- och 

skriftspråk. Det framgår även att eleverna genom undervisningen ska stimuleras och fatta 

intresse för att läsa och skriva (ibid.). Eleverna ska genom undervisningen i ämnet svenska 

ges möjlighet att utveckla förmågan att:

 

 formulera sig i tal och skrift, 

 läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

 urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 

 söka information från olika källor och värdera dessa.

(Skolverket 2011a, s. 222)

 

För att säkerställa att samtliga elever uppnår en god nivå i läsning under de första skolåren 

finns det mål för vad som anses vara godtagbara kunskaper. I slutet av årskurs tre ska 
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eleverna kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt, kunna återge några delar av 

innehållet samt visa prov på att de förstår det lästa. Dessutom ska eleverna kunna föra och 

följa enkla resonemang kring texterna som kopplar till elevernas tidigare erfarenheter 

(2011a, s. 227).

 
2.2 Läsning
 

Att ha en god läs- och skrivförmåga tycks vara en förutsättning för att lyckas i samhället. 

Enligt Skolinspektionen (2011, s. 15) är det viktigt att individer utvecklar en språklig 

förmåga som innefattar läsning och skrivning och man understryker att denna utveckling 

bör starta tidigt hos en individ. I den senaste PIRLS-undersökningen som genomförts med 

syfte om att få kunskap om elevers språkliga förmåga visades resultaten nedåtgående för 

elever i den svenska skolan. Denna del innehåller en översiktlig presentation över hur det 

svenska skolväsendet värderat läsningens betydelse över tid samt en presentation av den 

senaste undersökningen av PIRLS. Vidare berörs några läsinlärningsteorier samt vilka 

faktorer som kan komma att påverka elevernas läsutveckling.

2.2.1 En kort tillbakablick

 

Läsning har varit ett centralt ämne sedan lång tid tillbaka och kravet på att kunna läsa 

ställdes redan under 1800-talets skolor (Skolverket 2007, s. 28). Under folkskoletiden 

handlade en stor del av läsningen om innanläsning och flera metoder såsom 

bokstaveringsmetod, ljudmetod och ordbildsmetod utvecklades (2007, s. 28.). Något senare, 

under tiden 1919 – 1962, präglades läsdebatten av den bristande tillgången till god litteratur 

för läsundervisningen och Selma Lagerlöf fick äran att skriva läroböcker som kunde 

användas i läsundervisningen (2007, s. 29). Andra läroböcker under denna tid inspirerades 

av behaviorismen som fick ett stort inflytande efter andra världskriget (ibid.). Skolverket 

uttrycker att ”Den behavioristiskt orienterade vetenskapen förordade en teknisk och 

systematisk uppläggning av läs- och skrivinlärningen” (2007, s. 30). För små barn var det 

viktigt att få ta del av läsförberedande aktiviteter och i skolan satsade man ännu mer på bra 

övningsböcker där eleverna fick möjlighet att utveckla sin förmåga och förståelse för 

bokstäver och ljudning. Under 1950-talet fattade man även intresse för vetenskap och 

skolans undervisningsmetoder för läsinlärningen var ett omtalat ämne. (ibid.).  

 

Då den gemensamma grundskolan tog form, år 1962, genomfördes många stora 

förändringar (Skolverket 2007, s. 30). Ett försök att effektivisera undervisningen gjordes 

och fokus riktades mot individen och de individuella behoven (2007, s. 31). Flera 

vetenskapliga undersökningar var aktuella under denna tid och kritik riktades mot de 

undervisningsmetoder som dittills hade präglat skolans läsundervisning under lång tid 

(2007, s. 32). Ulrika Leimar och Maja Witting, två lärare som under 1960- och 1970-talen, 

utvecklade två modeller för läsinlärningen. Leimars LTG-metoden och Wittings Witting-

metoden debatterades som framgångsrika och många diskussioner handlade om ”vilken 
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metod som var ’den rätta’” (2007, s. 34).   

 

Under 1980-talet flyttades fokus från den behavioristiska traditionen till de kognitiva och 

sociokulturella traditionerna (Skolverket 2007, s. 35). I läroplanen framhävdes människan 

som en aktiv och skapande varelse vilket låg till grund för all läsundervisning (ibid.). 

Mycket av forskningen under denna tid präglades bland annat av huruvida en tematisk 

undervisning kan bidra till att öka elevers förmåga att läsa. Även annan forskning, som 

exempelvis forskning om bakomliggande faktorer för barns läsförmåga, tog form under 

denna tid (2007, s. 38).

2.2.2 Kartläggning av svenska elevers läsförmåga idag – PIRLS 2011

 

Skolverket (2012) presenterar en sammanfattande rapport över den senaste undersökningen 

av PIRLS. Undersökningen genomfördes år 2011 i totalt 49 länder och från Sverige deltog 

4622 elever i årskurs 4 (2012, s. 6). Undersökningen syfte var att få en överblick över 

läskunskaperna hos eleverna samt kunna jämföra dess resultat internationellt (ibid.). 

PIRLS-undersökningen visade bland annat att svenska elevers läsförmåga har försämrats 

sedan de senaste undersökningarna av samma slag som genomfördes år 2001 och 2006. 

Dock pekar resultatet ändå på att svenska elever läser bra jämfört med andra internationella 

elever i studien (2012, s. 6).  

 

Vad gäller läsförmågan har PIRLS valt att fokusera på några faktorer som kan ha betydelse 

för elevernas läsutveckling. I rapporten framgår det att organisationen, arbetsmiljön och 

innehållet har undersökts (Skolverket 2012, s. 58-70). Dessutom har även aktiviteterna samt 

lärares kompetens och kunskaper om läsinlärning varit i fokus. Slutligen har också 

skolmiljön och dess resurser undersökts (ibid.). Bland de materiella resurserna lyfts 

skolbiblioteket fram som en avgörande resurs för elevernas läsutveckling då det kan bidra 

med värdefullt material för eleverna (2012, s. 71).  Något som dock främst ses som en 

avgörande faktor för elevers läsutveckling är läraren och dennes undervisning (2012, s. 58).

 
2.3 På väg in i skriftspråket - läsinlärningens olika nivåer
 

Talspråk och skriftspråk är på olika sätt kommunikation som fungerar som 

informationsbärare mellan individer (Fridolfsson 2008, s. 77). Det talade språket utvecklas 

tidigt hos en individ under förutsättning att individen möter en omgivning där det talade 

språket står i centrum. Därmed behöver inte det talade språket en undervisning för att 

utvecklas. Till skillnad från det talade språket som alltså inte kräver formell inlärning 

behöver skriftspråket läras in. Enligt Fridolfsson behöver de allra flesta barn en formell 

inlärning och en bra vägledning då de ska befästa läsningens och skrivningens alla konster 

(ibid.). Författaren hävdar att många barn behöver tydliga instruktioner vid inlärningen 

(ibid, s. 79).  
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Att lära sig läsa är en komplicerad och lång utvecklingsprocess som innefattar många olika 

steg och nivåer (Fridolfsson 2008, s. 80, Stadler 1998, s. 38). De nivåer som ett barn 

utvecklar under läsutvecklingsprocessen är enligt författarna pseudoläsning eller 

låtsasläsning, logografisk läsning, alfabetisk läsning och ortografisk eller morfologisk läsning. 

Pseudoläsning eller låtsasläsning är enligt författarna då barnen under en längre tid har fått 

höra samma saga eller text och därmed kommer ihåg textens innehåll och kan berätta eller 

”läsa” den igen på egen hand (ibid.). I den logografiska läsningen kan barnen läsa exempelvis 

skyltar eller loggor på grund av att dess utseende i bild känns igen. Barnet kan i detta 

stadium inte avkoda bokstäverna och skulle texten i loggan förekomma i ett annat utseende 

skulle barnet ha svårt att avläsa den (Fridolfsson 2008, s. 80). Författaren menar att barnet i 

detta stadium inte ännu har ”knäckt koden” som är viktig för läsutvecklingen (ibid, s. 81). 

Vid den alfabetiska läsningen tar läsaren hjälp av bokstäver och bokstävernas ljud för att 

bilda ord (Stadler 1998, s. 40). På denna nivå har barnet förstått principen för den 

alfabetiska koden och enligt Fridolfsson (2008, s. 82) har barnet ”knäckt koden”. 

Fridolfsson understryker vikten av att den tidiga läsundervisningen ger eleverna möjlighet 

att befästa den alfabetiska läsprincipen då den är kärnan i läsningen (ibid, s. 82). Det sista 

stadiet i läsutvecklingsprocessen är enligt Fridolfsson (2008) och Stadler (1998) den 

ortografiska eller morfologiska läsningen. I detta stadium har nu barnen befäst kunskapen 

om bokstäverna och dess ljud och kan utan att vara beroende av att ljuda ihop ett ord läsa 

orden som helhet (ibid.). I detta stadium får eleverna möjlighet att utveckla förmågan att 

läsa med flyt och även möjlighet att utveckla en god läsförståelse (ibid, s. 83). 

 

Enligt såväl Fridolfsson (2008, s. 79) som Stadler (1998, s. 27) består barns förmåga att läsa 

av två komponenter; avkodning och läsförståelse, vilka de anser är helt avgörande för 

elevers läsutveckling. Detta betonas även av Lundberg (2014, s. 7) som dock hävdar att 

läsutvecklingen består av fem dimensioner. Dessa dimensioner är: fonologisk medvetenhet, 

ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse samt läsintresse. Enligt Lundberg samspelar 

dimensionerna med varandra vilket betyder att utvecklande av en dimension har betydelse 

för nästa och vice versa (ibid, s. 10). Fridolfsson (2008, s. 22) belyser, liksom Lundberg, 

vikten av att barnet utvecklar fonologisk medvetenhet samt medvetenhet om ords 

betydelse men förutom detta menar även Fridolfsson att den grammatiska medvetenheten 

är helt avgörande (ibid.).  

 

Att befästa en fonologisk medvetenhet innebär att barnet utvecklar en förståelse för språkets 

ljud och har förmåga att koppla en enskild bokstav till ett ljud (Lundberg 2014, s. 13). 

Något som speglas i såväl Fridolfssons som Stadlers och Lundbergs sätt att bemöta 

läsutvecklingen är att alla betonar vikten av att automatisera avkodningen. Vad gäller 

ordavkodning innebär den att barnen befäster kunskaper om ords och frasers betydelse. 

Fridolfsson (2008, s. 79) poängterar att utan automatiserad ordavkodning kommer eleverna 

få en arbetsam läsning. Innan ett barn har automatiserat ordavkodningen krävs en hel del 

träning då utvecklingen sker i en lång process (Lundberg 2014, s. 15). Läsflyt är enligt 
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Lundberg (2014, s. 16) en förutsättning för att få en sammanhängande bild av en text samt 

för att förstå textens innehåll på ett bra sätt. Även detta kräver en hel del träning och en 

förutsättning för att utveckla ett bra läsflyt är att man redan har befäst goda kunskaper om 

ord (ibid, s. 16). Vad gäller läsförståelse så handlar det om att förstå budskapet i de skrivna 

texterna. Enligt författaren skapar varje enskild läsare en bild av den lästa texten under 

läsningens gång och en förutsättning för att läsaren skall kunna genomföra detta är att den 

har god ordavkodning och ett gott läsflyt (ibid, s. 18). Den sista dimensionen, läsintresse, är 

enligt Lundberg en viktig komponent då han menar att läsning utan lust och glädje är 

problematiskt (ibid, s. 19).

 
2.4 Läsinlärningstraditioner i skolan
 

Inom skolans ramar råder det diskussioner kring hur den första läsinlärningen skall 

organiseras samt med vilka metoder den skall bedrivas (Fridolfsson 2008, s. 85). 

Kontroversen kring inlärningen präglas av om den utgå från hela texter för att sedan lära 

texternas delar eller om den skall utgå från ordens enskilda beståndsdelar för att sedan lära 

hela texter (ibid.).  

 

De metoder som präglat läsundervisningen kan beskrivas utifrån två utgångslägen. Det ena 

är att undervisa om grafem och fonem; att gå från delar till helhet, medan det andra är; att 

utgå från helheten i texter och bryta ner dem till ordens beståndsdelar (Fridolfsson 2008, s. 

104, Westlund 2009, s. 173).  Dessa utgångslägen kallas enligt Fridolfsson för 

ljudningsmetoden respektive ordbildsmetoden (ibid.), eller enligt Westlund för såväl 

Phonics-metoden, syntetisk metod, ljudningsmetoden respektive whole langugage-

metoden, analytisk metod och ordbildsmetoden. Hädanefter benämner jag dessa för 

ljudningsmetoden respektive ordbildsmetoden. I ljudningsmetoden arbetar man mycket för 

att utveckla elevers koppling mellan grafem och fonem och genom strukturerad 

undervisning får eleverna lära sig de alfabetiska principerna och bokstäverna (Fridolfsson 

2008, s. 105). Metoden anses passa bra för de elever som har en krokig läsutvecklingsprocess 

eller för de elever som verkar ha svårigheter att lära sig konsten att läsa (ibid, s. 106). I 

ordbildsmetoden arbetar man mer med hela ords betydelse genom bilder för att sedan gå in 

på djupet i varje enskild bokstav (ibid.). I undervisningen lär eleverna genom ordbilder och 

förväntas på egen hand förstå principerna för detaljerna i orden. De ord som för 

undervisningen är aktuella är de ord som tilltalar eleverna själva (ibid, s. 107). Risken med 

att endast använda ordbildsmetoden är att eleverna läser mer logografiskt än ortografiskt 

vilket kan medföra problem då de möter andra texter med ord som inte är bekanta för 

eleven (ibid, s. 108). 

 

I USA har Whole langugage-metoden och Phonics-metoden varit framträdande i den första 

läsinlärningen medan Sveriges läsundervisning har präglats av LTG och Wittingmetoden 

(Fridolfsson 2008, s. 85). De två första, Whole language-metoden och Phonics-metoden är 
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varandras motsatser då den ena metoden riktar sig mot att eleverna skall lära sig utifrån 

hela texter medan den andra börjar i ordens enskilda bokstäver. I Whole language-metoden 

strävar man efter att eleverna snabbt skall utveckla kunskaper om att en text förmedlar 

någon form av budskap och undervisningen präglas av att eleverna får möta olika typer av 

texter (ibid, s. 86). Inom traditionen bemöter man barns utvecklande av läsförmågan på 

samma sätt som de utvecklar talförmågan. Man menar att barns lär sig läsa helt naturligt 

och att det inte kräver någon direkt undervisning i vare sig avkodning som läsförståelse 

(ibid.).  Till skillnad från Whole language-metoden innebär Phonics-metoden istället att 

undervisningen bör vara strukturerad och syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om 

den alfabetiska principen (ibid, s. 87). Här handlar undervisningen om att ge eleverna 

verktyg för att utveckla en god grund i avkodning då det som ett första steg inom denna 

tradition, anses vara viktigt att avkodningen automatiseras (ibid.).  

 

För Sveriges har LTG-metoden, ”läsning på talets grund”, haft stort inflytande på 

läsundervisningen. Metoden innebär enligt Fridolfsson (2008, s. 94) inte en strikt och direkt 

läslära utan bygger istället på barnens egna erfarenheter kring språket. I metoden speglas ett 

synsätt om att barnens tänkande och skapande är viktigt och barnen ges stor möjlighet att 

upptäcka språkets användbarhet utifrån egna erfarenheter och intressen. Dialog i 

klassrummet värderas som viktigt då både barnens grammatiska och semantiska förmåga 

stimuleras (ibid, s. 95). I Wittingmetoden, som också har haft inflytande på 

läsundervisningen i Sverige, ses läsutvecklingsprocessen innehålla två centrala delar; 

symboler och förståelse, vilka ska utvecklas i undervisningen (ibid, s. 96). Detta innebär att 

eleverna ges möjlighet att först utveckla koppling mellan symbol och ljud och därefter 

kunna börja förstå texters innehåll.

2.4.1 Hur bör läraren organisera läsundervisningen? 

 

Den enskilda läraren har ett stort ansvar för att se till att alla elever utvecklar god 

läsförmåga. Hur eleverna uppnår läsförmåga är upp till den enskilde läraren (Fridolfsson 

2008, s. 109).  Enligt såväl Fridolfsson (2008, s. 109) som Stadler (1998, s. 52) är det lärarens 

skyldighet att vara väl insatt i läsundervisningens olika metoder för att kunna anpassa 

undervisningen efter den aktuella elevgruppen. Barn har olika förutsättningar och är i 

behov av olika slags undervisning (Fridolfsson 2008, s. 109). Lärarens egna kunskaper om 

läsning spelar en avgörande roll för elevernas utveckling men Stadler (1998, s. 88) hävdar 

även att lärarens medvetenhet om nybörjarläsarens situation spelar roll. En medvetenhet 

kring skillnader mellan elever är av stor vikt och genom att förstå individens specifika 

behov kan undervisningen anpassas till den bästa för den enskilde individen (ibid). Smith 

menar att det finns en grundläggande regel för hur läsundervisningen ska bedrivas: ”gör det 

lätt för barnen att lära sig läsa, vilket innebär att göra läsningen till en meningsfull, behaglig, 

användbar och ofta förekommande aktivitet för barnen” (2000, s. 182)

 
2.5 Läsning och arbetet kring läsning har betydelse för läsutvecklingen
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Att lära sig att läsa tar lång tid och är beroende av en hel del träning. Fridolfsson skriver 

”För att man ska bli en bra läsare krävs det att man får många och regelbundna tillfällen till 

egen fri och självständig läsning” (2008, s. 182). Det finns flera skäl till att eleverna bör ges 

möjlighet till läsning i skolan. Författaren nämner dels att det främsta skälet till att erbjuda 

läsning är att få eleverna intresserade för böcker och vad böckerna kan erbjuda. Dessutom 

får eleverna stor möjlighet att öva på de färdigheter som krävs, avkodning och läsförståelse, 

då de läser. Genom en kontinuerlig läsning av böcker ges eleverna även möjlighet att 

utveckla ordförrådet samt se hur texter är skrivna utifrån grammatiska kriterier (ibid.).  

 

Att endast låta eleverna läsa självständigt är inte tillräckligt för att de ska utveckla 

läsförståelse (Fridolfsson 2008, s. 190). Därför krävs en undervisning som medvetandegör 

barnet att upptäcka strategier som gör att de kan förstå de texter som de läser. Stadler 

(1998, s. 29) belyser vikten av att arbeta med ordförståelse då det inte räcker med att kunna 

avkoda orden för att förstå dess innebörd och därmed också texters hela budskap.  

 

Det finns en rad olika faktorer som kan påverka elevernas utveckling av läsförmågan. Både 

Westlund och Fridolfsson berör ämnet läsinlärning och de belyser några betydelsefulla 

delar i elevernas utvecklande av läsförmågan. Exempelvis poängterar Westlund (2009, s. 15) 

att eleverna bör få en god läsundervisning redan från start då det ökar deras förutsättningar 

att lyckas högre upp i skolåren. Även Fridolfsson (2008, s. 20) belyser vikten av 

språkstimulerande aktiviteter redan tidigt i undervisningen och menar också att interaktion 

mellan individer är av stor betydelse. För att ge läsande individer en god start krävs det 

även att yrkesgrupper samspelar med varandra (Fridolfsson 2008, s.  40). Författaren hävdar 

främst att förskola och skola bör samarbeta med en gemensam bild av undervisningen för 

att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna (ibid.). 

 

Vad gäller skolans undervisning belyser både Westlund (2009, s. 162) och Fridolfsson (2008, 

s. 36) att läraren har stor betydelse för elevernas utveckling och några delar som synliggörs 

är lärarens kompetens och val av material och metoder för undervisningen. Båda 

författarna talar även om vikten av att skapa motivation hos eleverna och förmedla nyttan 

med att kunna läsa på ett konkret och tydligt sätt så att eleverna förstår varför de skall 

kunna läsa (Westlund 2009, s. 161, Fridolfsson 2008, s. 33-36). 

 
2.6 Sammanfattning
 

Att lära elever att läsa är ett av skolans främsta uppdrag och är ett stort ansvar för samtliga 

lärare. Att lära sig att läsa är en lång och tidskrävande process som kräver en god 

undervisning redan från start. Olika metoder för läsinlärning har presenterats och två 

tydliga riktningar verkar ha dominerat skolans läsundervisning. Den ena riktningen utgår 

från delar för att skapa en helhet hos eleverna, medan den andra går från helhet till delar. 
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Då eleverna i skolan har olika förutsättningar och behov är det lärarens ansvar att kunna 

anpassa undervisningen så att den lämpar sig för de elever som undervisningen bedrivs för.

 
3. Syfte och frågeställningar
 

Det övergripande syftet med den här litteraturstudien är att med utgångspunkt i tidigare 

forskning undersöka hur lärare för de lägre åldrarna arbetar för att utveckla elevernas 

läsförmåga. Med de lägre åldrarna avses här årskurserna F-3. Syftet är bland annat att 

synliggöra vilka arbetsätt och aktiviteter som är centrala i undervisningen. Dessutom är 

syftet att synliggöra vilka yttre faktorer som kan påverka undervisningen och dess innehåll. 

 

Utifrån syftet presenteras följande frågeställningar:

 

 Hur organiserar lärare den tidiga läsundervisningen i årskurs F-3, i syfte att utveckla 

elevers läsförmåga? 

 Vilka faktorer påverkar undervisningen och dess innehåll?  

 

4. Metod
 

I följande kapitel kommer studiens metod att presenteras. Kapitlet inleds med arbetets 

utgångspunkt och design och följs därefter av en presentation av sökstrategier, 

urvalskriterier samt arbetets datainsamling. Slutligen presenteras hur dataanalysen gått till 

samt vilka etiska aspekter som ligger till grund för arbetet.

 
4.1 Design
 

För att besvara arbetets frågeställning har en systematisk litteraturstudie genomförts. En 

systematisk litteraturstudie innebär enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 

(2013, s. 31) att tidigare genomförda och dokumenterade studier av vetenskaplig karaktär 

granskas och sammanställs utifrån specifika forskningsfrågor. Författarna belyser därför 

vikten av att underlaget av redan genomförda studier är tillräckligt stort samt är 

genomförda med god vetenskaplig kvalitet (2013, s. 27). Den litteratur som studeras bör 

enligt författarna innefatta empiriska studier som fokuserar på det valda ämnesområdet och 

vara presenterade i vetenskapliga skrifter (2013, s. 31). Enligt författarna (ibid.) bör en 

litteraturstudie inkludera all relevant forskning i området men då såväl tiden som 

möjligheterna har varit begränsad i detta arbete är därför det antal studier som valts till 

detta arbete i begränsat. Arbetsgången för litteraturstudien har följt de steg som preciseras i 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström. (2013, s. 32). Nedan följer en kort genomgång 

av arbetet.  

 

Inledningsvis utarbetades en problemställning vilket sedan preciserades i arbetets syfte med 
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tillhörande frågeställningar. Därefter bestämdes ett antal sökord som låg till grund för de 

sökningar som gjorts i söktjänsterna. Till sökningen lades även kriterier för den litteratur 

som arbetet skulle inkludera.  I nästa steg genomfördes sökningar och litteratur i form av 

vetenskapliga avhandlingar och artiklar sparades. Texterna lästes och granskades och urval 

gjordes. Slutligen analyserades och sammanställdes resultatet och till sist diskuterades 

arbetets metod och resultat.

 
 4.2 Sökstrategi 
 

Litteratursökningen är genomförd i olika söktjänster och databaser som finns att tillgå via 

Högskolan Dalarnas hemsida. Till arbetet valdes söktjänsterna LIBRIS och SUMMON där 

såväl titlar skrivna på svenska som engelska var tillgängliga. Tanken var även att 

litteratursökningen skulle genomföras i en internationell databas (ERIC Proquest) men då 

de första sökningarna tog tid och dessutom gav många intressanta träffar beslutades att 

denna skulle uteslutas. 

 

Litteratursökningen har även genomförts manuellt då värdefull information har hittats på 

andra sätt än via sökning i databaser eller söktjänster. I de avhandlingar som valdes för 

arbetet har några värdefulla referenslistor hittats och några titlar valdes för vidare 

granskning. Nedan beskrivs såväl databassökningarna som de detaljerade sökningarna mer 

detaljerat.

 
4.3 Databassökning
 

Inledningsvis användes söktjänsten LIBRIS. Texter skrivna på svenska söktes i första hand 

och därefter söktes texter skrivna på engelska. Inga andra språk var av intresse i 

sökningarna. Därefter användes söktjänsten SUMMON. Processen genomfördes i fem 

olika steg och inspirerades av Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 83) 

förslag på hur urvalsprocessen bör gå till. Arbetets urval och sökning beskrivs mer 

detaljerat i de olika stegen nedan.

4.3.1 Urval

 

I Steg 1 valdes några svenska sökord utifrån arbetets syfte och frågeställningar och samma 

sökord valdes vid respektive söktjänst. Dessa sökord är: läsinlärning, läsundervisning, 

skola, läsutveckling, läsförmåga, och undervisning. Sökorden valdes ur arbetets syfte och 

frågeställningar för att öka möjligheten att undersöka det som är avsett att undersökas, och 

genom detta öka arbetets validitet.   

  

I sökningen valdes både enstaka ord men också ordkombinationer. Vid sökning med 

ordkombinationer inspirerades sökningen av att använda sökoperatorn AND för att hitta 

referenser som innehåller båda orden (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 
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78). I LIBRIS och SUMMON genomfördes sökningarna med samma sökord och 

kombinationer efter följande rangordning: 

 

 Läsinlärning 

 Läsundervisning 

 Läsundervisning AND skola 

 Läsutveckling  

 Läsförmåga 

 Läsförmåga AND undervisning

 

I Steg 2 bestämdes sedan ett antal kriterier för den kommande sökningen. Ett beslut togs 

om att titlar skrivna på både svenska och engelska skulle inkluderas vilket innebär att titlar 

skrivna på övriga språk exkluderades. Därefter valdes en begränsning till endast 

vetenskapliga avhandlingar och artiklar. Sökningarna begränsades även tidsmässigt vilket 

innebär att de texter som söktes är skrivna mellan år 2000 och år 2015. Varför tidsspannet 

lades mellan åren 2000 och 2015 var för att nå så aktuell forskning som möjligt. 

4.3.2 Värdering och urval av sökträffar

 

I Steg 3 genomfördes sökningarna i söktjänsterna LIBRIS och SUMMON. I båda 

söktjänsterna avgränsades materialet till avhandlingar. Inledningsvis genomfördes 

sökningarna i söktjänsten LIBRIS. Avhandlingarna valdes i första hand ut efter deras titel 

och årtal då de skrevs. Titlar som föreföll intressanta var de titlar som innehöll sökordet 

endera i titeln eller i ämnesorden. Dessa sparades direkt för vidare läsning av abstract 

(sammanfattning) och eventuellt fulltext i nästa steg. Titlar äldre än år 2000 samt ej 

relevanta titlar för ämnet förkastades direkt. Något undantag gjordes då någon titel trots 

tidsspannet föreföll intressant för ämnet.  

 

Samma sökord och avgränsningar användes sedan i SUMMON och processen genomfördes 

på samma sätt. Många av titlarna i LIBRIS förekom även i SUMMON. Dessa titlar sparades 

inte på nytt utan redovisas som återkommande i tabellen nedan. För att bredda sökspannet 

genomfördes även sökningar med samma sökord i samma söktjänst men istället för att 

avgränsa materialet till avhandlingar avgränsades nu materialet till Peer-Review. Att en 

vetenskaplig text genomgått en Peer-Review innebär att den har genomgått noggranna 

kritiska granskningar före publicering och kan därmed betraktas som tillförlitlig (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 61.) Några nya intressanta titlar sparades för vidare 

granskning. Steg 3 genomfördes i två omgångar under perioden 15 april – 17 april 2015 

samt 20 april – 21 april 2015. Alla titlar som blev sparade i detta steg redovisas under 

rubriken utfall titel i tabellen nedan.  

 

I Steg 4 lästes de sparade texternas abstract från såväl LIRBIS som SUMMON. De titlar 
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vars abstract såväl var tillgängliga som intressanta sparades till steg 5 då titlarnas fulltext 

lästes. Ytterligare ett kriterium för urvalet lades till i detta steg. Detta var att de titlar vars 

abstract och fulltext inte fanns tillgängliga online skulle sållas bort. Detta gjordes på grund 

av att det funna materialet online var stort och att tiden för att söka upp de titlar som inte 

fanns online var begränsad. Då titlarnas fulltext inte fanns tillgängligt direkt via söktjänsten 

har titeln sökts via Google Scholar. Antal titlar som blev sparade i detta steg redovisas 

under rubriken utfall abstract i tabellen nedan.  

 

I Steg 5 lästes titlarnas fulltext översiktligt. De titlar vars fulltext stämde överens med såväl 

syfte som frågeställning sparades för vidare granskning. Några titlar förkastades då det vid 

läsning av fulltext framkom att studien till exempel var genomförd i högre årskurser. De 

titlar som valdes i detta steg redovisas under titeln utfall fulltext i tabellen nedan.  

 

I Steg 6 lästes titlarnas fulltext återigen och några valda delar lästes flera gånger för att sedan 

analyseras. I detta steg valdes de titlar som skulle inkluderas i arbetet och redovisas under 

använda titlar i tabellen nedan. I samma steg genomfördes även en kvalitetsgranskning av 

texterna utifrån en summering av en studies totala kvalitet som Eriksson Barajas, Forsberg 

och Wengström (2013, s. 155) presenterar. Hur analysen och kvalitetsgranskningen av 

texterna gick till beskrivs detaljerat längre ned i dokumentet. Nedan redovisas sökningarna 

utifrån söktjänsterna och sökorden.  

 

Tabell: LIBRIS och SUMMON 

Söktjänst Sökord Träffar 

totalt 

Efter 

avgränsning 

Utfall 

titel 

Utfall 

abstract 

Utfall 

fulltext 

Använda 

titlar 

Värdering ej använda 

titlar 

LIBRIS Läsinlärning 678 46 12 6 5 5 19st ej inom 

tidsramar 

13st ej relevant 

ämnesområde 

4st dubbletter 

2st övriga språk 

3st ej tillgängliga 

SUMMON Läsinlärning 763 19 0 0 0 0 2st ej inom 

tidsramar, 

10st ej relevant 

titel 

7st återkommande 

redan sparade titlar 

SUMMON 

(Peer-

Review) 

Läsinlärning 763 22 3 3 3 1 15st ej relevant 

ämnesområde 

3st dubbletter 

3st ej tillgängliga 

       
 → 
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Söktjänst Sökord Träffar 

totalt 

Efter 

avgränsning 

Utfall 

titel 

Utfall 

abstract 

Utfall 

fulltext 

Använda 

titlar 

Värdering ej 

använda titlar 

LIBRIS Läsundervisning 503 38 7 5 3 2 10st ej inom 

tidsramar, 

10st ej relevant 

ämnesområde, 

8st övriga språk 

5st dubbletter 

2st 

återkommande, 

redan sparade 

titlar 

1st ej tillgänglig 

SUMMON Läsundervisning 214 11 0 0 0 0 8st ej relevant 

ämnesområde  

3st 

återkommande, 

redan sparade 

titlar 

SUMMON 

(Peer-

Review) 

Läsundervisning 214 6 0 0 0 0 4st ej relevant 

ämnesområde 

1st ej tillgänglig 

1st 

återkommande, 

redan sparad titel 

LIBRIS Läsundervisning 

AND skola 

13 2 0 0 0 0 2st 

återkommande, 

redan sparade 

titlar 

SUMMON Läsundervisning 

AND skola 

27 2 0 0 0 0 1st 

återkommande, 

redan sparad titel 

1st ej relevant 

ämnesområde 

SUMMON 

(Peer-

Review) 

Läsundervisning 

AND skola 

27 2 0 0 0 0 2st ej tillgängliga 

 

→ 
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Söktjänst Sökord Träffar 

totalt 

Efter 

avgränsning 

Utfall 

titel 

Utfall 

abstract 

Utfall 

fulltext 

Använda 

titlar 

Värdering ej använda 

titlar 

LIBRIS Läsutveckling 268 17 2 1 0 0 7st ej inom 

tidsramar, 

3st ej relevant 

ämnesområde 

6st 

återkommande, 

redan sparade 

titlar, 

1st övriga språk 

 

SUMMON Läsutveckling 268 21 0 0 0 0 13st ej relevant 

ämnesområde 

7st 

återkommande, 

redan sparade 

titlar, 

1st dubbletter 

SUMMON 

(Peer-

Review) 

Läsutveckling 268 12 2 1 1 0 11st ej relevant 

ämnesområde 

1st ej tillgänglig 

LIBRIS Läsförmåga 62 4 1 1 0 0 1st ej inom 

tidsram 

3st ej relevant 

titel 

SUMMON Läsförmåga 50 14 0 0 0 0 12st ej relevant 

titel 

2st 

återkommande, 

redan sparade  

SUMMON 

(Peer-

Review) 

Läsförmåga 50 5 0 0 0 0 4st ej relevant 

ämnesområde 

1st dubbletter 

LIBRIS Läsförmåga 

AND 

undervisning 

6 1 0 0 0 0 1st ej relevant 

titel 

SUMMON Läsförmåga 

AND 

undervisning 

25 4 0 0 0 0 4st ej relevant 

titel 

SUMMON 

(Peer-

Review) 

Läsförmåga 

AND 

undervisning 

25 2 

 

0 0 0 0 2st ej relevant 

ämnesområde 
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4.4 Manuell sökning

Genom några sökord hittades värdefulla titlar för arbetes resultat. I några av dessa titlar 

fanns även bra referenslistor för ämnet. I första hand prioriterades titlar skrivna av 

internationella forskare då sökresultatet från söktjänsterna ovan resulterade i nationella 

forskare. Detta gjordes för att få en inblick i hur läsforskningen ser ut internationellt och 

också en bild av hur läsundervisningen organiseras och vilka faktorer som verkar påverka 

undervisningen. Denna sökning resulterade i två internationella titlar och en 

kunskapsöversikt utgiven i samverkan med Skolverket. Titlarna valdes ut och värderades 

utifrån att flera andra forskare valt att presentera och stödja sitt resonemang med 

nedanstående titlar. Jag drog därför slutsatsen att titlarna var tillförlitliga och bra för detta 

arbete.

 

 
4.5 Dataanalys och kvalitetsgranskning
 

Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 163) handlar ett analysarbete av 

vetenskapliga texter om att dela upp materialet i mindre bitar för att sedan undersöka dem 

var för sig och sätta ihop delarna till något nytt. Detta arbete har inspirerats av den 
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Gustafsson, Jan-Eric., Myrberg, Eva. 
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Göteborg : Göteborgs universitet, 

2011 

Lane, Holly B. , Hudson Roxanne F., 

Leite Walter L., Kosanovich Marcia 

L., Taylor Strout Meridith, Fenty 
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analysmodell som författarna väljer att kalla för innehållsanalys (ibid, s. 164) men har 

utarbetats till en mer enklare analys. Analysen av arbetets avhandlingar genomfördes i 

olika steg vilka kort kan sammanfattas som följande: inledningsvis lästes avhandlingarnas 

helhet för att få en överblick av materialet. Därefter sammanställdes texten i olika rubriker 

för att koda materialets innehåll och kunna koppla de olika texterna till varandra. 

 

I kvalitetsgranskningen av de valda titlarna utgick arbetet från en checklista utarbetad av 

Forsberg & Wengström (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 188). 

Granskningen av texterna för detta arbete skulle omfatta en undersökning av vilken grad 

av vetenskaplighet texten har samt om författaren av texten diskuterar forskningsetiken. 

Detta gjorde att jag uteslutande valde att redovisa granskningen detaljerat i checklistan och 

istället lät mina resultat synliggöras i en tabell där samtliga texter, såväl avhandlingar som 

artiklar, inkluderas (se Bilaga 1). Den checklista som användes som stöd i arbetet 

presenteras dock i ”Bilaga 2” sist i dokumentet. 

 
4.6 Etiska överväganden
 

Vid en systematisk litteraturstudie finns några etiska överväganden som bör göras. Detta 

arbete har grundat sig på de etiska aspekterna gällande urval och presentation av resultat 

som Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 69) diskuterar. Enligt författarna 

är det bland annat viktigt att de texter som väljs som underlag är genomförda med god etik 

samt att presentationen av insamlade data redovisar samtliga texter som ingår i studien 

(2013, s. 70).  

 

I detta arbete har jag i första hand valt de avhandlingar som, utifrån den 

kvalitetsgranskning jag gjort, presenterar ett trovärdigt resultat med stöd i tidigare 

forskning. Dessutom har noggranna undersökningar av forskarens etiska förhållningssätt 

kontrolleras. De artiklar som har valts för arbetet är även noga granskade enligt Peer-

Review och har därför god tillförlitlighet. Samtliga titlar som hittats i söktjänsterna har 

värderas i tabellen ovan och därför uteslutes inga titlar utan värdering. 

 

5. Resultat 

 

Läsutvecklingsprocessen är komplex och kräver en skicklig läs- och skrivundervisning 

(Alatalo 2011, s. 53). Enligt Alatalo innebär en skicklig läs- och skrivundervisning att 

läraren har kunskap om och är medveten om läsutvecklingsprocessen samt hur man i 

undervisningen kan bemöta och hjälpa samtliga elever att utveckla sin läsförmåga (ibid.). 

Många av de studier som gjorts på läsinlärningsområdet fokuserar på undervisningens 

innehåll, aktiviteter samt vilka faktorer som påverkar elevernas läsutveckling positivt. Flera 

forskare pekar på att dagens läsundervisning bedrivs på en rad olika sätt runt om i landet 
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och några belyser lärarnas kunskapssyn som en grundläggande faktor för detta. I detta 

kapitel redovisas, utifrån syfte och frågeställning, arbetets resultat. 

 
5.1 Läsförberedande aktiviteter 
 

Barns språkliga utveckling startar tidigt och redan i hemmiljön utvecklar barnet en rad av 

de språkliga förmågor som har betydelse för barnens fortsatta utveckling (Alatalo 2011, s. 

53, Ahl, 1998, s. 10). Trots detta spelar ändå den första läsundervisningen i skolan en 

avgörande roll för elevernas utveckling, och lärarens insatser i den tidiga läsundervisningen 

är därmed viktiga (Ahl 1998, s. 11, Alatalo 2011, s. 53). Så kallade läsförberedande övningar 

är aktiviteter som värderas högt av många lärare och språklekar i ett tidigt skede i elevernas 

skolgång kan stimulera elevernas fortsatta utveckling. Lärarna i förskoleklassen är de som i 

huvudsak arbetar med aktiviteter som systematiskt utvecklar elevernas första steg mot en 

språkförståelse (Alatalo 2011, s. 78).  Rim och ramsor och förståelsen för bokstäverna och 

bokstävernas ljud är något som många lärare anser vara viktigt i sexårsverksamheten (ibid. 

s. 81).  Även läsförberedande aktiviteter i form av högläsning, samtal och begreppsträning 

ses som vanliga i den första läsinlärningen (Ahl 1998, s. 231). Att skapa lust och väcka 

intresse för läsning ses som grundläggande delar i den första undervisningen i 

förskoleklassen (Sandberg 2012, s. 119, Ahl 1998, s. 265). Arbetsformer där eleverna får 

vara kreativa och varva lek och glädje är något som förekommer i stor utsträckning 

(Sandberg 2012, s. 119).  Till skillnad från många av de ovanstående studierna, som visar att 

de flesta språktränaraktiviteterna förläggs till förskoleklassen, visar Skoog (2012, s. 102) att 

språktränaraktiviteterna på en av hennes studerade skolor anordnas tillsammans med 

eleverna i årskurs 1 och ansvaret ligger därför på såväl förskolläraren som grundskolläraren. 

 

Swärd (2008, s. 124) diskuterar övergången från förskoleklass till årskurs 1 och poängterar 

att lärare ofta möter eleverna i årskurs 1 med att undersöka deras språkliga förmåga för att i 

största möjliga mån kunna möta de elever som är i behov av särskilt stöd och stimulans. 

Genom de språklekar som genomförts i förskoleklassen kan man få en bild av vilka elever 

som är språkligt medvetna och vilka man bör stötta för en optimal utveckling (ibid.). 

Swärd visar även att lärare som undervisar nybörjarelever försöker stimulera elevernas 

språkförmåga genom att anordna olika former av muntligt berättande (2008, s. 125). Just 

muntligt berättande värderas högt även av lärare i andra studier. Skoog (2012, s. 106) visar 

att en skola i hennes studie har valt att införa en berättaraktivitet som ett återkommande 

inslag på morgonsamlingen för elever i årskurs 1. 

 

Sammanfattningsvis visar flera studier att läsförberedande aktiviteter är vanliga. I 

förskolans verksamhet förekommer språklekar som stimulerar och utvecklar barnens 

fonologiska medvetenhet. Aktiviteter som innefattar rim och ramsor är vanliga. Ett nära 

samarbete mellan förskola och skola har även påvisats och syftet med samarbetet är enligt 
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många studier att få kunskap om barnens språkliga förmåga, vilket verkar vara avgörande 

för hur undervisningen kommer att bedrivas. 

 
5.2 Den tidiga läsundervisningens organisation
 

Av flera studier framgår att verksamma lärare för de lägre åldrarna ser på barns läsförmåga 

som något komplett först då de har utvecklat såväl avkodning som läsförståelse(Ahl 1998, s. 

265, Eckeskog 2013, s. 91 m.fl.). Alatalo (2011, s. 37) visar att ett klassiskt sätt att benämna 

läsförmåga är ”The Simple View of Reading” som innebär att läsförmåga = avkodning X 

läsförståelse. Många uttrycker att eleverna först måste få möjlighet att ”knäcka koden” 

innan läsförståelsestrategier kan läras in (Eckeskog 2013, s. 91). Dock påvisar andra studier 

att vissa lärare istället väljer att integrera avkodning- och förståelseperspektivet i 

undervisningen för att skapa en helhet hos eleverna (Ahl 1998, s. 237). I flera miljöer 

präglas läsundervisningen i avkodning och läsförståelse av en rad olika aktiviteter och 

lärarna argumenterar på olika sätt gällande såväl hur bokstäver som läsförståelse ska 

undervisas. Olika aktiviteter och tillvägagångssätt för att bedriva läsundervisning synliggörs 

i studierna. Nyström (2002) har studerat två skolor och där visar resultatet att lärarna 

bedriver läsundervisningen på olika sätt. I den sista delen i Nyströms avhandling diskuterar 

hon vilken skola som bedriver den mest effektiva läsundervisningen (2002, s. 146). Trots att 

läsundervisningsmetoderna visar sig skilja sig från varandra menar hon att det är orimligt 

att säga att det ena metoden är bättre än den andra. Hon skriver att ”Olika 

läsinlärningsmetoder passar olika barn och metodiken bör tillämpas på ett flexibelt sätt och 

anpassas till den enskildes förutsättningar” (2002, s. 162). Även Ahl (1998, s. 247) påvisar 

skillnader i organisationen av läsundervisning, men hävdar att oavsett vilken metod som 

används visar test av elevers läsförmåga att samtliga elever utvecklas i kunskaps- och 

färdighetshänseenden. Ahl kan därför inte dra någon generell slutsats om att en metod är 

bättre än den andre (ibid.). 

5.2.1 Undervisning i avkodning 

 

Flera studier har visat att många lärare ställer sig positiva till avkodsinriktade aktiviteter i 

den första läsundervisningen (Alatalo 2011, Ahl 1998, Eckeskog 2013, Sandberg 2012, 

Skoog 2012 m.fl.). I den första avkodsinriktade undervisningen präglas aktiviteterna av att 

eleverna tillägnar sig kunskaper om bokstäver och får förståelse för fonem och grafem 

(Sandberg 2012, s. 137).  Klassrumsaktiviteterna har enligt Ahl (1998, s. 6) sin unika 

karaktär och undervisningen kan därmed vara organiserad på olika sätt. I studier har 

aktiviteter som såväl är pedagogiskt sammanhållna som individuella påvisats.  

 

Vad gäller de pedagogiskt sammanhållna aktiviteterna sker bokstavsarbetet i en gemensam 

grupp. En lärare uttrycker att sammanhållna aktiviteter skapar fler möjligheter för läraren 

att följa elevernas individuella utveckling (Alatalo 2011, s. 84). Några studier som gjorts 

visar att många lärare har valt att samla eleverna i undervisningen och organiserar en 
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undervisning där samtliga elever arbetar med samma metoder och bokstäver (Ahl 1998, s. 

241, Alatalo 2011, s. 84, Sandberg 2012, s. 124, Skoog 2012, s. 107).  Bokstavundervisningen 

inleds med vokaler och konsonanter som enligt lärarna är lätta att ljuda och bokstäverna 

gås igenom en i taget (ibid.).  Skoog (2012, s. 108) presenterar en studie som har genomförts 

i årkurs 1 och som visar att bokstavstavsarbetet handlar om att eleverna får möjlighet att 

lära känna bokstäverna genom en bokstavsintroduktion, ljudanalysarbete samt formträning 

av bokstaven. Vanliga aktiviteter i den presenterade årskursen är att eleverna i lekfulla 

former får möta bokstaven i skriven form men också i ljudad form som exempelvis i sånger 

och dikter. Även inslag där elevernas olika sinnen integreras är vanliga och Skoog skriver 

om en aktivitet där eleverna får möjlighet att smaka på något som börjar på den aktuella 

bokstaven (ibid.).  Även Sandberg (2012, s. 124) och Nyström (2002, s. 62) påvisar att 

bokstavsaktiviteterna präglas av att eleverna i lekfulla former får utveckla sina kunskaper. 

Nyström (2002, s. 62) har även studerat lärare som har valt att arbeta med 

bokstavsinlärning tematiskt i alla skolans ämnen. Hon skriver att en lärare i hennes studie 

ofta väljer att sammankoppla skolans aktiviteter och skapa helhet hos eleverna (ibid.). 

Författaren ger exempel utifrån läraren där bokstaven S är i fokus och där undervisning i de 

naturorienterade ämnena handlar om svampar, sädesslag och solen (ibid, s. 65).   

 

Skoog (2012), Sandberg (2012) och Ahl (1998) presenterar även att andra lärare valt att 

anordna bokstavsinlärningen som individuella aktiviteter där eleverna får arbeta med 

bokstäverna på egen hand utifrån egna förutsättningar och behov. Till skillnad från de 

sammanhållna aktiviteterna där undervisningen är lika för alla ges eleverna istället en 

möjlighet att välja vilka arbetssätt som skall prägla den egna kunskapsutvecklingen. 

Aktiviteterna speglar dock mycket av de aktiviteter som erbjuds i den sammanhållna 

undervisningen, men istället för att lära tillsammans lär eleverna på egen hand (Sandberg 

2012, s. 126). Aktiviteterna utgår då mycket från läroböcker där eleven får öva på 

bokstavens form och ljud (ibid.). Vad gäller ordningsföljden på bokstäverna i det 

individuella arbetet organiserar skolorna valen på olika sätt. Både Ahl (1998) och Sandberg 

(2012) har studerat ålderintegrerade klasser där bokstavsarbetet i de flesta fall präglas av 

elevens eget val av bokstav. Bokstaven väljs av eleven själv utifrån vilken nivå den befinner 

sig på (Ahl 1998, s. 241). Detta visar även Sandberg (2012, s. 108) då de individuella 

aktiviteter präglas av att eleverna får välja den bokstav som de själva vill arbeta med. Även 

Nyström (2002, s. 72) presenterar lärare som har valt att anpassa undervisningen efter 

elevens individuella behov. Hon visar att en lärare från början väljer att ha alla elever 

samlade i undervisningen men att de sedan får arbeta i sin egen takt, med den bokstav som 

är aktuell just för den själv.  

 

Många av de lärare som synliggjorts i de presenterade studierna ovan arbetar med 

avkodning isolerat från läsförståelsen och undervisningen präglas av att eleverna skall gå 

från delar till helhet. Dock belyser Ahl (1998) att samtliga lärares arbete i hennes studie 

visar att avkodnings- och förståelseperspektivet kan integreras och menar att läsning och 
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skrivning kan utvecklas parallellt med varandra. Metoden kan speglas i den så kallade 

whole langugage-metoden där eleverna får möjlighet att lära sig grunderna i läsinlärningen 

samtidigt som de får möta text och skrift i den mån de behärskar det (1998, s. 245). Skoog 

(2012, s. 54) belyser denna form av undervisning i termer om helhet och förståelse och visar 

att undervisning med detta synsätt redan från början vill skapa en helhet hos eleverna för 

att sedan röra sig mot de delar som helheten är uppbyggd av. 

 

Sammanfattningsvis visar flera studier att undervisningen bedrivs på en rad olika sätt och 

många metoder synliggörs. Många lärare värderar den avkodsinriktade undervisningen högt 

då de anser att det är viktigt att eleverna i ett tidigt skede får möjlighet att koppla fonem-

grafem och få förståelse för den alfabetiska principen. De tidiga aktiviteterna präglas av 

bokstavarbete som sker såväl i sammanhållna som individuella former. Några anser att 

eleverna först måste ”knäcka koden” innan lässtrategier inlärs medan andra anser att 

avkodning och lässtrategier kan läras parallellt.

5.2.2 Undervisning i läsflyt och läsförståelse

 

I flera studier framställs undervisningen i läsflyt och läsförståelse som viktiga led i elevers 

utvecklande av en god läsförmåga. Enligt Alatalo (2011, s. 88) anser lärare att eleverna skall 

ges möjlighet att utveckla ett gott läsflyt då de anser att det är grunden till en god 

läsförståelse. Det anses därför viktigt att undervisningen skall skapa många lästillfällen för 

eleverna där läsflytet tränas på ett medvetet sätt (Alatalo 2014, s. 89). Läsaktiviteterna 

bedrivs, liksom den avkodsinriktade undervisningen, enligt flera studier på olika sätt och 

kan organiseras i såväl helklass som i mindre grupper eller förläggas till helt individuella 

aktiviteter (Alatalo 2011, Skoog 2012, Eckeskog 2013 m.fl.). Ahl (1998, s. 245) uppger att 

många lärare anordnar flera aktiviteter med läsning under skoldagen och en viktig faktor i 

läsarbetet är att eleverna också skall få läsa för nöjes skull. Många lärare anser att det är 

viktigt att stimulera elevernas läsning och många talar om att skapa läslust hos eleverna då 

de hävdar att läsintresset påverkar elevernas avläsning positivt (ibid, s. 265).   

 

Högläsning verkar vara den aktivitet som förekommer mest i den tidiga läsundervisningen 

(Alatalo 2011, Skoog 2012, Eckeskog 2013 m.fl.). Enligt Skoog (2012, s. 171) sker 

högläsning regelbundet i de studerade klasserna som redovisas i hennes studie men hon 

påpekar att omfattningen av läsningen varierar. Hon belyser att i vissa skolor är 

variationen av textgenrer är stor och menar att eleverna genom högläsningen får möjlighet 

att möta en bred repertoar i berättelser, fabler och sagor (2012, s. 206). 

 

Vad gäller elevernas individuella läsning så hävdar Alatalo (2014, s. 59) att det är en vanlig 

aktivitet i dagens skola och på ett konkret sätt visar Ahl (1998, s. 245) att detta stämmer då 

de flesta av lärarna i hennes studie värderar individuell läsning högt. Dock påvisar andra 

studier att individuell läsning inte sker konkret i undervisningen utan ofta förläggs som 

läsläxa (Skoog 2012, s. 108, Nyström 2002, s. 65). Då läsningen förläggs som läsläxa får 
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eleverna möjlighet att på egen hand läsa en skönlitterär bok som intresserar dem (Nyström 

2002, s. 65).  Alatalo (2014, s. 59) diskuterar den individuella läsningen och hävdar att 

aktiviteterna måste kompletteras med andra metoder för att bli optimal. Hon menar att 

lässtunderna bör inkludera aktiv läsförståelseundervisning för att stimulera elevernas 

utveckling av läsförmågan på ett bra sätt (ibid.). 

 

Såväl Alatalo (2011, s. 89) som Nyström (2002, s. 193) diskuterar huruvida just 

läsförståelsestrategier undervisas i dagens skola. Forskarna har uppfattat att undervisning av 

läsförståelsestrategier sker i begränsad omfattning på de studerade skolorna och att detta 

inte är något som förekommer systematiskt och medvetet (ibid.). Nyström (2002, s. 193) 

talar om vikten av att eleverna får möjlighet att möta läsförståelsestrategier redan tidigt i 

skolgången och menar att aktiviteter såsom att skriva sammanfattningar av texter, ställa 

frågor och reflektera blir viktiga inslag. Alatalo (2014, s. 59) menar att lärarens kunskap 

om, hur och varför läsförståelsestrategier bör undervisas är viktigt. En aktivitet som dock 

verkar vara genomgående i många studier är undervisning  som präglas av att förstå texters 

innehåll (t.ex.: Alatalo 2011, Eckeskog 2013, Skoog 2012). Alatalo (2014, s.59) hävdar att en 

interaktiv undervisning, där kommunikation mellan individer är i fokus, är av stor 

betydelse och menar att samtal runt texter har visats som en god metod för att utveckla 

elevers förmåga att förstå ett innehåll. Samtal kring texter är just en aktivitet som ofta 

fungerar som en utgångspunkt i läsförståelsearbetet och studier visar att lärare ofta 

inkluderar samtal såväl innan som under och efter läsning (Alatalo 2011, Eckeskog 2013, 

Skoog 2012). Samtalen innan läsning handlar i stora drag om att sätta in eleverna i textens 

innehåll och förklara ord som kan vara svåra att förstå (Eckeskog 2013, s. 98, Skoog 2012, s. 

172). Genom samtalet menar många lärare att möjligheter skapas för eleverna att koppla 

textens innehåll till deras tidiga erfarenhet (Eckeskog 2013, s. 98). Läsförståelseträningen 

organiseras ofta i en sammanhållen pedagogik, liksom många av de avkodsinriktade 

undervisningarna, men andra studier har även påvisat att undervisningen även kan ske 

individuellt (Eckeskog 2013, s. 91). Eckeskog (2013, s. 91) visar att den individuella 

träningen präglas av att eleverna får möjlighet att sammanfatta texter på olika sätt. Även 

inslag av aktiviteter där eleverna med hjälp av fantasi och bildskapande får uttrycks sin 

förståelse av en text har visats sig vara en vanlig aktivitet (ibid, s. 95). 

 

Sammanfattningsvis synliggörs det att många lärare ser elevernas utvecklande av läsflyt som 

en förutsättning för att kunna utveckla en god läsförståelse. Lästillfällena för eleverna 

anordnas såväl i form av individuell träning i skolan men förläggs ofta även som hemläxa. 

De läsaktiviteter som förkommer mest i skolan är högläsning, och följs sedan av samtal 

kring det lästa för att utveckla elevernas förståelse av textens innehåll och ord. Aktiviteter 

som sammanfattning och reflektion av texter är också vanligt förekommande syfte att 

utveckla elevernas läsförståelse. 

 
5.3 Faktorer som påverkar undervisningen
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I flera studier har diskussioner kring vilka faktorer som påverkar undervisningen såväl 

positivt som negativt förts (Ahl 1998, Alatalo 2011 m.fl.). Ahl (1998, s.268) har synliggjort 

att lärarna i hennes studie ser flera hinder som påverkar undervisningen negativt. Enligt 

lärarna är bland annat lokalerna och deras utformning en faktor medan andra uppger tiden 

för undervisningen samt gruppstorleken av klassen. Flera av lärarna uppger att de inte 

räcker till för eleverna i undervisningen och menar att det är svårt att individualisera 

aktiviteterna (ibid.). Även en diskussion kring huruvida ekonomin påverkar 

undervisningen har synliggjorts och flera lärare menar att bristande ekonomi påverkar 

personella resurser och läromedelsinköp (ibid, s. 269). Alatalo (2011, s. 109) påvisar att 

många lärare uppger lärarbristen som en av de främsta faktorerna då barngrupperna är 

alltför stora. Genom lärarbristen ges inte alla elever möjlighet att få hjälp och många lärare 

uppger att det är svårt att hinna med att hjälpa alla elever (ibid.). Alatalo (ibid s. 111) 

uttrycker själv att det är många faktorer som kan påverka lärares arbete för en skicklig 

läsundervisning. En faktor som specifikt tas upp av forskaren är just lärarens kunskaper. 

Alatalo skriver:  

 

Lärarens kunskaper behöver gå på djupet och ha bredd. Läraren måste ha 

pedagogiska och didaktiska kunskaper och därutöver, ha ämneskunskaper som leder 

till effektiv och framgångsrik undervisning av varje elev (2011, s. 187). 

 

Vidare belyser Alatalo (2011, s. 195) att lärarens förmåga och kunskap att skapa en 

undervisning som är anpassad efter elevernas förutsättningar och individuella behov är av 

stor betydelse för alla elever men i synnerhet de elever som har läs- och skrivsvårigheter. 

Nyström (2002, s. 178) poängterar vikten av att skapa en undervisning som ger optimala 

möjligheter för eleverna men ställer sig samtidigt frågan om detta ens är möjligt i dagens 

klassrum med så stora barngrupper. Hon frågar sig om miljöns utformning kan anpassas så 

pass att den ger alla elever de bästa förutsättningarna: 

 

Lärarens arbete kan liknas vid en trädgårdsmästares. Låt oss tänka oss en 

trädgårdsmästare som har ett antal fält som han sköter om, sår, vattnar, rensar och 

skördar. I utkanten av varje fält finns ett område som ej får tillräckligt med vatten. 

Växterna dör. Vad kan trädgårdsmästaren göra? Plantera tåligare växter, låta 

växterna vissna eller se till att också detta område får vatten? Trädgårdsmästaren 

måste besluta hur han ska gå tillväga. Läraren har ett antal barn som befinner sig 

utanför det inre området, den generella nivå som undervisningen oftast är inriktad 

på. Hur blir det för dem som befinner sig i periferin? Ska läraren låta dem stagnera i 

sin utveckling? Läraren har samma problem som trädgårdsmästaren. Hon måste 

fundera över vilka strategier som kan vara lämpliga för att eleverna ska växa och 

utvecklas maximalt, framför allt när det gäller dem som befinner sig i periferin 

(2002, s. 189).
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Nyström (2002, s. 193) skriver vidare att hon anser att goda insatser i den tidiga 

läsundervisningen behövs och för att få en optimal undervisning menar hon att grupperna i 

skolan måste bli mindre och att lärare med bra utbildning och kunskap måste bli fler. 

Pressley m.fl. (2001) presenterar en studie som gjorts i USA med syfte att synliggöra en 

effektiv läsundervisning. Där har bland annat ett utmärkt klassrumsklimat påvisats som en 

betydande faktor.  Forskarna har synliggjort att ett klassrum där en effektiv 

läsundervisning bedrivs innehåller fler än en lärare som hjälps åt i undervisningen och där 

samtliga lärare har goda kunskaper om läsning i allmänhet och kan stötta elever med 

exempelvis val av böcker (ibid, s. 45). Vidare skriver forskarna att lärare som bedriver en 

effektiv läsundervisning har en förmåga att motivera sina elever och planera lektionerna väl 

så att undervisningen blir balanserad med färdighetsträning och som innehåller många 

aktiviteter där läsning och skrivning är i fokus (ibid, s. 47).  

 

Många av de ovanstående studierna som presenterats pekar på att den enskilde läraren är av 

stor betydelse för elevernas utveckling och få diskuterar den ekonomiska faktorn som en 

bidragande orsak. Däremot drar Gustafsson och Myrberg (2002, s. 169) slutsatser, utifrån 

vad som framställts i tidigare forskning, att ett visst samband finns mellan en skolas 

ekonomi och det pedagogiska resultatet. De poängterar dock att sambandet är svagt. Istället 

ser även dessa författaren att lärarkompetensen i de flesta studier ses som en betydande 

faktor (ibid.). Lane m.fl. (2008) är ytterligare forskare som påvisar att lärares kunskaper har 

stor betydelse för undervisningen. De skriver:”In general, teachers who knew more had 

students who read quickly and accurately” (2008, s. 76). 

 

Sammanfattningsvis uppger många av lärarna i studierna att bland annat lokalerna och 

materialet som finns tillhands för undervisningen har betydelse. Några belyser de 

personella resurserna som en avgörande faktor och många lärare poängterar att det ofta 

råder en brist av personal i klasserna. Såväl nationella som internationella studier påvisar 

dock att lärarens kompetens och förmåga att planera och anordna aktiviteter för 

undervisningen utgör den avgörande faktorn. 

 
6. Diskussion
 

I detta kapitel kommer såväl arbetets metod som resultat att diskuteras i två skilda avsnitt. I 

metoddiskussionen lyfts arbetets styrkor och brister fram och avsnittet försöker kritiskt 

granska den metod som använts. I resultatdiskussionen lyfts de centrala delarna ur 

resultatet fram och återkopplar detta till den litteratur som finns presenterad i bakgrunden.

 
6.1 Metoddiskussion
 

I detta arbete har en noggrann plan för arbetsgången följts. Designen på litteraturstudiens 
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upplägg är motiverad med stöd från Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) 

vilket innebär att arbetets gång följer de tips som ges där. Undersökningens metod och 

tillvägagångsätt beskrivs detaljerat i arbetet vilket innebär att undersökningen är 

replikerbar och har hög reliabilitet. 

 

Då detta är en litteraturstudie där syftet är att systematiskt söka litteratur bland annat och 

dokumentera sökprocessen och urvalet har en stor del av tiden lagts till sökmomentet. 

Detta kan anses vara en styrka i arbetet. Trots att stor tid har lagts ner på sökarbetet är det 

omöjligt att all relevant litteratur för området har hittats. Detta innebär att den litteratur 

som presenterats i mitt arbete inte är heltäckande utan snarare generell för ämnet. 

Databassökningarna genomfördes i två söktjänster tillgängliga på Högskolan Dalarnas 

hemsida, LIBRIS och SUMMON. Sökningarna följde en systematisk plan i olika steg vilket 

kan ses som en styrka. Inledningsvis genomfördes sökningarna med svenska sökord som 

utkristalliserats ur arbetets syfte och frågeställningar. Därefter var tanken att sökningar i 

internationella söktjänster med engelska sökord skulle genomföras. Men då materialet från 

de första sökningarna i LIBRIS och SUMMON gav så omfattande resultat beslutades att 

sökningar i den internationella databasen skulle uteslutas. På grund av de snäva tidsramarna 

ansågs det inte var möjligt att genomföra ytterligare en sökning. Detta är något som kan ses 

som en brist i arbetet.  Då beslutet togs att exkludera den internationella databasen söktes 

istället internationell forskning manuellt. Detta gjordes på grund av att få en bredare bild 

över forskningen kring läsinlärning. Sökning efter det internationella materialet 

genomfördes i de tidigare hittade forskningarna i databassökningarna. De titlar som föreföll 

intressanta var de titlar som förekom i flera forskningar vilket också kan ses som en styrka.  

 

Det urval som gjordes för sökningarna innefattade tidsbegränsning, texternas språk samt 

om de fanns tillgängliga online. Kravet på texternas tidsspann var att de skulle vara skrivna 

mellan år 2000 och år 2015. Jag ville studera så aktuell forskning som möjligt och få möta 

den organisation av undervisning som utgår från den nuvarande eller den senaste 

läroplanen. Undantag gjordes för en titel vars utgivning var år 1998. Varför undantaget 

gjordes var för att titeln motsvarade arbetet syfte och frågeställning på ett tydligt sätt och 

vid läsning av fulltext beslutades att titeln skulle vara relevant för detta arbete. Vad gäller 

texternas språk var kravet att de skulle vara skriva på endera svenska eller engelska. Under 

arbetets gång gjordes även en begränsning till att de funna texterna i databassökningarna 

skulle finnas tillgängliga online. Även detta motiveras av tidsaspekterna. Att endast välja de 

titlar vars fulltext fanns tillgängligt online kan ses som i brist i arbetet då andra viktiga och 

betydelsefulla titlar för resultatet därigenom kan ha missats.  

 

De titlar som, efter avgränsningarna, hittades i sökningsmomenten värderades utifrån 

ovanstående kriterier. Jag har därför också såväl redovisat som motiverat varför de blivit 

bortvalda. Samtliga intressanta titlar som har använts i arbetet har analyserats och 

kvalitetsgranskats noga. För att försäkra mig om texternas kvalitet har en checklista för 
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granskning av studiers kvalitet fyllts i. Checklistan hämtades från Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (2013, s. 188). Antalet titlar som är inkluderade i studien är 

ganska stort, men trots det har jag genomför noggranna kvalitetsgranskningar vilket kan 

ses som en styrka.  

 
6.2 Resultatdiskussion
 

Syftet med denna litteraturstudie har bland annat varit att få kunskap om hur lärare 

organiserar den tidiga läsundervisningen i årskurserna F-3. Enligt de resultat som 

framkommit kan dagens läsundervisning bedrivas på en rad olika sätt. Olika metoder och 

pedagogiska traditioner ligger till grund för arbetet i klassrummet och lärarens egna tankar 

om vilken metod som är den bästa speglar dennes undervisning. 

 

I flera av de studerade texterna framgår det att lärarna arbetar med olika slags aktiviteter 

som stimulerar elevernas språkutveckling. Aktiviteter som innefattar språklekar och möten 

med texter genom högläsning verkar vara centrala i de läsförberedande aktiviteterna. En 

utveckling av barnens fonologiska medvetenhet står i fokus och arbetet sker i huvudsak i 

förskoleklass men i några studier presenteras också lärares samverkan mellan förskoleklass 

och årskurs ett. Att arbeta med de läsförberedande aktiviteterna som stimulerar barnens 

fonologiska medvetenhet kan anses vara positivt för elevers fortsatta utveckling då såväl 

Lundberg (2014, s. 7) som Fridolfsson (2008, s. 23) menar att utvecklandet av den 

fonologiska medvetenheten är en förutsättning för att kunna utveckla en läsförmåga. 

Aktiviteterna i de presenterade studierna startar tidigt i en elevs skolår vilket även kan ses 

som positivt då de i fler texter framgår att läsutvecklingsprocessen är lång och kräver 

mycket träning (Fridolfsson 2008, s. 80; Stadler 1998, s. 38). Dessutom påpekar 

Skolinspektionen (2011, s. 15) att läsutvecklingen bör starta tidigt hos en individ. 

 

I de förberedande läsaktiviteterna erbjuds eleverna möjlighet att tillsammans möta 

skriftspråket, och gemensamma aktiviteter präglar undervisningen. Lärarna uttrycker 

vikten av att eleverna får vara kreativa och flera aktiviteter anordnas där elevernas lust 

inför uppgiften står i fokus. Lärarna i förskoleklassen talar om vikten av att stimulera 

barnens lust att lära vilket även kan speglas i Lundbergs (2014, s. 7) synsätt då han belyser 

vikten av eleverna utvecklar ett intresse inför läsning.  

 

Den mer formella läsinlärningen förläggs ofta till de första skolåren där den tidiga 

läsundervisningen präglas av att utveckla elevers avkodning och förståelse för texter. 

Diskussionen och kontroversen som Fridolfsson (2008, s. 35) menar råder i skolorna, som 

handlar om läsinlärningen ska ta form i ljudningsmetoden eller ordbildsmetoden, speglas 

även i studierna som undersökts i detta arbete. Några lärare anser att avkodningsförmågan 

bör läras ut separat från förståelseförmågan medan andra hävdar motsatsen och menar att 

undervisningen bör organiseras utifrån en helhet för att sedan lära delarna som helheten 
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består av.   

 

Såväl Alatalo (2011), Ahl (1998), Eckeskog (2013) och Sandberg (2012) visar att många av de 

studerade lärarna är positiva till en avkodsinriktad undervisning. Den avkodsinriktade 

undervisningen organiseras på olika sätt, men fokus tycks ligga på att eleverna utvecklar 

kunskaper om bokstäverna och dess språkljud. I studierna syns såväl ett arbete som 

organiseras genom att eleverna lär utifrån delar till helhet men även tvärtomt, från helhet 

till delar.  Enligt Fridolfsson (2008, s. 85) präglas läsundervisningen av en rad olika 

traditioner som är mer eller mindre framträdande och i vissa studier för detta arbete är 

några traditioner mer synliga än andra. Ahl (1998, s. 245) påvisar exempelvis att lärarna i 

hennes studie strävar efter att arbeta med den så kallade whole language-metoden. I övriga 

studier verkar det dock inte vara relevant att tala om vilken specifik metod som används, 

utan lärare pratar snarare om att gå från delar till helhet eller från helhet till delar. Dock 

drar jag slutsatsen att många av lärarna i studierna använder sig av ljudningsmetoden då de 

organiserar en strukturerad undervisning och introducerar bokstäverna och dess ljud för 

eleverna på ett tydligt sätt.  

 

Enligt Fridolfsson (2008, s. 106) passar ljudningsmetoden bra för de elever som har en 

långsam utveckling av läsförmågan vilket då innebär att kritik kan riktas mot de lärare som 

använder denna metod för samtliga elever.  Enligt såväl Fridolfsson (2008, s. 109) som 

Stadler (1998, s. 52) är det lärarens ansvar att bedriva en undervisning där eleverna 

utvecklar en god läsförmåga. Enligt författarna bör läraren vara väl insatt i de metoder som 

för undervisningen kan vara aktuella samt kunna anpassa undervisningen efter elevernas 

individuella behov (ibid).  

 

Att ge eleverna möjlighet att öva läsning är en förutsättning för att bli en bra läsare 

(Fridolfsson 2008, s. 182). De flesta lärare i de undersökta studierna verkar argumentera på 

samma sätt. Alatalo (2011, s. 88) skriver att lärare uppger att ett gott läsflyt krävs för att 

utveckla en bra läsförståelse och menar att lärarna avsätter mycket tid för att öva läsning. 

Den fria och den individuella läsningen blir enligt Fridolfsson (2008, s. 182) viktig. De 

aktiviteter som erbjuds i den fria läsningen i skolorna verkar dock vara av olika slag och 

värderas på olika sätt. Några lärare väljer att frigöra mycket tid till läsning medan andra 

förlägger den individuella läsningen endast i form av läsläxa. Dock verkar samtliga lärare 

vara medvetna om att läsning är viktigt för att utveckla god läsförmåga.   

 

Vad gäller elevers utvecklande av läsförståelse menar Fridolfsson (2008, s. 190) att friläsning 

inte är tillräckligt för att eleverna skall kunna utveckla läsförståelsen. Det bör finnas 

medvetna strategier i undervisningen (ibid.).  I skolorna visar lärarna att samtal kring texter 

är en vanlig aktivitet som sker såväl före, under som efter en läst text. Samtalen präglas ofta 

av att få eleverna medvetna om ords betydelse och innehållet i texten. Eckeskog (2013, s. 

91) visas även att individuella aktiviteter i form av sammanfattningar och reflektioner är 
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vanliga i läsförståelsearbetet.  

 

Något som uppmärksammade mig under läsning av texterna var att ingen av de lärare som 

fanns representerade i studierna talade explicit om kursplanens mål och förmågor då de 

redogjorde för sin undervisning. Ingen av lärarna talade om de förmågor som skulle uppnås 

genom undervisningen kopplat till den aktuella kursplanen och kursmålen. Dock verkar 

lärarna vara medvetna om de mål som finns att uppnå då deras undervisning präglas av att 

ständigt utveckla elevers läsförmåga som innefattar såväl avkodning som läsförståelse.  Att 

lärarna inte talade explicit om kursplanen och de mål som finns där kan ha att göra med att 

lärarna ser kursplanen och dess mål som en självklarhet och något som undervisningen 

alltid bör utgå ifrån.  

 

Ett annat syfte för denna studie har varit att undersöka vilka faktorer som verkar påverka 

undervisningen och dess innehåll. I flera studier synliggör många forskare att lärare uppger 

att lokaler, gruppstorleken samt ekonomin kan påverka undervisningen och det resultat 

som undervisningen ger för elevers läsförmåga. Även klassrumsklimatet där undervisningen 

bedrivs verkar vara en faktor som har betydelse (Pressley m.fl., 2001). Enligt Westlund 

(2009) och Fridolfsson (2008) är dock lärarens enskilda kunskaper den mest avgörande 

faktorn då den står för val av metod och material för undervisningen. Detta kan även 

speglas i några av de resultat som framkommit i undersökningen. Alatalo (2011, s. 87) är en 

av forskarna som belyser lärarnas individuella kunskaper som det mest centrala och viktiga 

för elevernas utveckling. En intressant upptäckt var dock att lärarna själva inte uppger att 

deras individuella kunskaper har betydelse för undervisningen utan drar istället paralleller 

till den omgivande miljön. Då flera andra nationella som internationella studier 

(Gustafsson & Myrberg 2002., Lane m.fl., 2008) påvisar att lärarens kunskap dock verkar 

vara den viktigaste faktorn riktas intresset mot varför läraren i verksamheten inte uppger 

detta som en orsak.

 

6.3  Slutsats och förslag till fortsatt forskning

 

Denna litteratursstudies syfte var att undersöka hur lärare organiserar den tidiga 

läsundervisningen samt att undersöka vilka faktorer som påverkar undervisningen och dess 

innehåll. Resultatet till det första syftet visar att olika metoder för att bedriva och 

organisera den tidiga läsundervisningen finns och flera forskare menar att läraren bör ha 

kunskaper om de olika metoderna för att ha möjlighet att anpassa undervisningen efter den 

aktuella barngruppen. För att bygga vidare på detta hade det varit intressant att undersöka 

hur lärare avgör vilken metod som ska användas i undervisningen samt om och i så fall hur 

elevernas intressen och tidigare erfarenheter av läsning tas tillvara i undervisningen.  

 

Ett ytterligare resultat i studien visar att lärarens kunskaper om läsinlärning är en 

betydelsefull faktor för elevers utvecklande av en god läsförmåga. Det skulle därför också 
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vara intressant att undersöka om och i så fall hur lärare arbetar för att utveckla sina 

kunskaper och sin kompetens inom läsinlärningsområdet. 
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Bilaga 1: Litteratur i resultatet 

 

 Författare 

Titel 

Publicering 

Land 

Syfte Urval 

Deltagare 

Metod Resultat Kvalitativa aspekter 

 Ahl, Astrid (1998) 

 

Läraren och 

läsundervisningen – en 

studie av 

åldersintegrerad 

pedagogisk praktik med 

sex- och sjuåringar. 

 

Diss. Umeå. 

Umeå universitet, 1998 

Sverige 

 

Att undersöka 

läsundervisningen och få en 

grundläggande helhetsbild av 

dess utformning. Dessutom 

var syftet att undersöka vilka 

förutsättningar 

undervisningen bedrivs i samt 

vilka resultat som 

undervisningen åstadkommit.  

Sex verksamheter 

där åldersintegrerad 

läsundervisning 

sker. Studien har 

genomförts såväl i 

tätorten som på 

landsbygden. Ett 

stort antal lärare 

och elever har 

inkluderats i 

undersökningen. 

 

 

Kvalitativ 

forskningsansats 

 

Klassrumsforskning 

 

Empiri insamlat via: 

Fallstudier,  

observationer, 

intervjuer samt  

läsprövningar 

Totalt: 48 besök, 30 

intervjuer med 

klasslärare och 7 

intervjuer med övrig 

personal. 

Läsprövningar för 

eleverna. 

Läsundervisningen i de 

observerade skolorna har ej något 

tydligt fokus. Undervisningen 

bedrivs på olika sätt och såväl 

färdighetsövningar som 

kommunikationsövningar ägde 

rum. Något som är generellt för 

samtliga barnskolor är att ett 

arbete efter den så kallade whole 

langugage-metoden synliggjordes. 

Samtliga lärare talar om vikten av 

att skapa läslust hos eleverna och 

många av skolorna väljer därför 

att eleverna får läsa ”för nöjets 

skull”. 

Systematiska studier, 

argumenterar för sitt 

val av metod och 

genomförande. 

Noggrann 

presentation av analys 

av data 

 

Brister i arbetet: 

Diskuterar ej etiska 

aspekter. Skolornas 

namn skrivs ut och 

det framkommer ej i 

texten om detta är 

figurerade eller inte.  

 

 

 

 Alatalo, Tarja (2011) 

 

Skicklig läs- och 

skrivundervisning i åk 

1-3. Om lärares 

möjligheter och hinder.  

 

Doktorsavhandling.  

Institutionen för 

pedagogik och 

didaktik. Göteborgs 

universitet 2011. 

Sverige 

 

”..att förstå och beskriva 

lärares möjligheter och 

svårigheter till skicklig läs- 

och skrivundervisning, vilket 

innebär förmågan att med 

precision identifiera var 

elever befinner sig i sin läs- 

och skrivutvecklingsprocess 

och att hjälpa elever att 

utveckla god läsförmåga” 

(s.17). 

Forskarens 

ambition var att få 

en sådan stor 

variation som 

möjligt. 

 

Intervju med åtta 

lärare verksamma i 

år 1 och 2.  

 

Enkätundersökning 

med 300 lärare med 

olika 

arbetsuppgifter 

Intervjustudie och 

enkätundersökning 

Intervjustudien visar på tre olika 

sätt att organisera den första läs- 

och skrivundervisningen. Fokus i 

all undervisning är att utveckla 

elevernas fonologiska 

medvetenhet, avkodning, läsflyt 

och läsförståelse. 

 

Studien påvisar att lärare 

uttrycker att en rad olika ting kan 

påverka möjligheterna att bedriva 

en bra läsundervisning. Lärarens 

kunskaper, material och andra 

resurser anser de påverkar 

undervisnigen.   

Författaren diskuterar 

studiens reliabilitet 

och validitet. De 

etiska apsekterna 

synliggörs och 

forskaren värderar 

och analyserar den 

valda metoden. 



    

 

 

 

 

 

  

 Författare 

Titel 

Publicering 

Land 

Syfte Urval 

Deltagare 

Metod Resultat Kvalitativa aspekter 

 Alatalo, Tarja (2014) 

 

Debatt. 

Riskerar insikter och läs-

och skrivinlärning att gå 

förlorade när nya 

perspektiv på lärande ges 

allt större utrymme i 

lärarutbildning och 

skola?  

 

Pedagogisk Forskning i 

Sverige Årg. 19 Nr 1 

2014 

En diskussion kring läs- och 

skrivundervisningen i skolans 

första årskurser förs. 

- - - Debatten tar stöd i 

tidigare empiriska 

forskningar och 

stödjer forskarens 

argument.  

 

Artikeln är Peer-

Reviewed. 

 Eckeskog, Helena 

(2013) 

 

Varför knackar han inte 

bara på? En studie om 

arbete med läsförståelse i 

åk 1-2. 

 

Avhandling. 

Institutionen för 

språkstudier. Umeå 

universitet 2013 

Sverige 

Att beskriva, undersöka och 

analysera hur några lärare 

arbetar med läsförståelse i 

årskurs ett och två. 

Författaren vill lyfta fram hur 

ett arbete med läsförståelse 

kan påverka elevers 

läsförmåga och motivation till 

läsning på ett positivt sätt. 

Regionalt nätverk. 

Sökte lärare som 

bestämt sig för att 

utveckla arbetet med 

läsförståelse. Fem 

erfarna lärare som 

har varit verksamma 

i minst 15år vars 

fokus ligger i att 

utveckla arbetet med 

läsförståelse i de lägre 

åldrarna. 

En partiell 

etnografisk ansats. 

 

Empiri insamlat via: 

Observationer, 

intervjuer samt 

loggböcker skrivna 

av lärarna 

Undervisningen i läsförståelse 

bedrivs i huvudsak med syfte om 

att utveckla elevernas språkliga 

förmåga och högläsning är en 

aktivitet som är central. 

Undervisningen utformas ofta i 

mindre grupper där klimatet bjuder 

in såväl lärare som elever till att 

interagera med varandra och 

samtalet om texterna utgör en stor 

del.  Något alla värderar högt är att 

eleverna skall få motivation till 

läsningen. 

Redogör för 

överväganden och 

argumenterar för 

urvalet och metoden. 

Belyser både arbetets 

positiva och negativa 

sidor.  

 



    

 

 

 

 

  

 Författare 

Titel 

Publicering 

Land 

Syfte Urval 

Deltagare 

Metod Resultat Kvalitativa aspekter 

 Gustafsson, Jan-Eric., 

Myrberg, Eva. (2002)  

 

Ekonomiska resursers 

betydelse för pedagogiska 

resultat – en 

kunskapsöversikt.  

 

Stockholm: Liber. 

Artikel. 

Sverige 

En fråga som ständigt är 

återkommande i dagens 

skoldebatt är frågan om 

huruvida ekonomiska resurser 

och pedagogiska resultat hör 

samman. Kunskapsöversikten 

ger en bild av studier som 

gjorts inom området och vilka 

resultat som framkommit. 

- Litteraturstudie Ett visst samband mellan 

ekonomiska resurser och 

pedagogiska resultat synliggörs. 

Dock påvisas att lärarens 

kompetens har störst betydelse för 

elevernas resultat. 

”Skolverket har gjort 

bedömningen att 

materalet är av intresse 

för en bredare publik.  

Författarna svarar 

själva för innehållet 

och de 

ställningstagande som 

görs”. 

Ett material som 

producerats med stöd 

eller på uppdrag av 

Skolverket. 

 Lane m.fl.. (2008)  

 

Teacher Knowledge 

About Reading Fluency 

and Indicators of 

Students' Fluency 

Growth in Reading First 

School. Reading & 

Writing Quarterly, 25 s. 

57–86. 

Routledge,  Taylor & 

Francis group US 

Undersökningens syfte var att 

synliggöra hur lärarens 

kunskap om läsning och 

utveckling av läsflyt påverkar 

elevernas utveckling. 

Datainsamlingen 

skedde i elva klasser 

på nio så kallade 

”Reading First” 

skolor i Florida.  

Totalt inkluderades 

117st lärare och 

1717 elever. 

Empirin insamlad 

via intervjuer, 

observationer och 

tester av elevernas 

kunskaper. 

Redovisas i såväl 

löpande text som i 

tabeller.  

Resultatet påvisar att lärarens 

kunskap om läsning har spelar en 

stor roll för elevers utvecklande av 

läsförmågan. Generellt påvisar 

studien att elever som har haft 

lärare som har god kunskap inom 

läsinlärning utvecklade snabbt en 

god läsförmåga.   

Stor mängd insamlad 

data. Noggranna 

anslyser 



    

 

 

 

 

  

 Författare 

Titel 

Publicering 

Land 

Syfte Urval 

Deltagare 

Metod Resultat Kvalitativa aspekter 

 Nyström, Ia (2002) 

 

Eleven och 

lärandemiljön – en 

studie av barns lärande 

med fokus på läsning 

och skrivning. 

 

Doktorsavhandling. 

Växjö Universitet 

(2002) Sverige. 

 

”Det övergripande syftet är 

att belysa elevers 

lärandeprocesser avseende läs- 

och skrivaktiviteter utifrån 

den lärandemiljö de vistas i” 

(s.21). Syftet är att undersöka 

vilka läsinlärningsmetoder 

som används, vilka aktiviteter 

som förekommer och lärarens 

förhållningssätt. Dessutom 

var syftet att studera 

interaktionen mellan lärare – 

elev – elev – elev.  

Två skolor och en 

klass på vardera 

skola.  

 

Fokus har varit på 

12st barn som vid 

skolstart inte kunde 

läsa. 

I huvudsak kvalitativ 

undersökning med 

kvantitativa inslag.  

 

Etnografisk metod 

 

Empiri insamlad via: 

deltagande observation, 

formella intervjuer, 

informella samtal samt 

insamling av 

elevarbeten.  

Båda skolorna arbetar med 

språkinlärning på ett systematiskt 

sätt. I bokstavsinlärning håller en 

av skolorna eleverna mer samlad i 

undervisningen medan den andra 

låter eleverna arbeta självständigt.  

 

Lärandemiljön skiljer sig åt.  Den 

ena skolan bjuder in eleverna att 

samarbeta i undervisningen medan 

den andra skolan innehar en mer 

traditionell miljö.  

 

”De båda studerade miljöerna 

uppvisar var och en många 

kvaliteter” (s.177). ”Det är 

knappast rimligt att påstå att en 

läsmetod generellt sett är bättre än 

en annan” (s.146) 

Forskaren diskuterar 

kvaliteter i hennes 

arbete och lyfter fram 

såväl de starka och 

svaga sidorna. 

 

Hon belyser att 

noggranna etiska 

överväganden gjorts 

och menar att 

skolorna i 

undersökningen, de 

enskilda lärare eller 

eleverna kan ej 

identifieras.  

  Pressley, m.fl. 

(2001)  

A Study of Effective 

First- 

Grade Literacy 

Instruction,  

 

Scientific Studies of 

Reading, 5:1, 35-58. 

Vetenskaplig artikel. 

UK 

Syfte med studien var att 

studera hur effektiv 

läsundervisning för årskurs 1 

bedrivs. 

5 klassrum i USA 

valdes till studien.  

Baserat på tidigare 

forskning gjordes 

ett urval av de mest 

framgångsrika och 

minst 

framgångsrika 

klassrummen. 

En kvalitativ studie. 

 

Empirin insamlad via 

intervjuer och 

klassrumsobservationer 

i kombination.  

 

Data analyserades 

noggrant av de olika 

forskarna som ingick i 

studien. 

Det klassrum som presenteras som 

mest effektiv för elevernas 

läsutveckling har bland annat ett 

gott klassrumsklimat med många 

engagerade och kunniga lärare, en 

positiv lärandemiljö och en 

balanserad undervisning. 

Noggrann genomförd 

studie där flera 

forskare ingick. 

Studien genomfördes i 

många steg. Forskarna 

ger en noggrann 

beskrivning av analys 

och genomförande. 



    

 

 

 

 

 

  

 Författare 

Titel 

Publicering 

Land 

Syfte Urval 

Deltagare 

Metod Resultat Kvalitativa aspekter 

 Sandberg, Gunilla 

(2012) 

 

På väg in i skolan. Om 

villkor för olika barns 

delaktighet och 

skriftspråkslärande. 

 

Avhandling. Uppsala 

Universitet 2012, 

Sverige 

”…att fördjupa förståelsen av 

olika barns möte med skolan, 

sett till de villkor som skapas 

för delaktighet och lärande, 

särskilt skriftspråkslärande” 

(s.46). 

Två kommunala 

skolor. Lärare och 

elever i förskoleklass 

och skolans årskurs 

1. 

Deltagande 

observation, 

intervjuer och 

samtal. Insamling av 

dokument 

Olika didaktiska strategier påvisas i 

studien.  Lekfulla aktiviteter där 

kreativiteten är i fokus påvisas och 

de tidiga läsaktiviteterna präglas av 

såväl gemensamt arbete som enskilt 

arbete.  Något som dock anses vara 

generellt mellan skolorna är att 

samtliga lärare försöker få barnen 

som är på väg in i skolan att känna 

lust och glädje gentemot de första 

åren i skolan. 

Forskaren diskuterar 

studiens 

tillvägagångssätt utifrån 

etiska aspekter och 

analyserar och värderar 

metoder på ett tydligt 

sätt. 

 Skoog, Marianne (2012) 

 

Skriftspråkande i 

förskoleklass och årskurs 

1.  

 

Avhandling. Örebro 

universitet 2011. Sverige 

”Avhandlingens syfte är att 

undersöka förskoleklass och 

årskurs 1 som två på varandra 

följande arenor för 

skriftspråkalärande, med 

avseende på hur det tidiga 

skriftspråkslärandet 

konstrueras” (s.18). 

Fältarbete i två olika 

skolor, i två klasser. 

Lärares arbete och 

organisation av 

undervisning 

studeras i huvudsak 

Etnografisk metod.  

 

Dokumentation av 

literacyhändelser, 

deltagande 

observation, 

videoinspelningar, 

fältanteckningar, 

informella samtal 

med elever och 

lärare. 

Mycket av den undervisning som 

bedrivs präglas av att utveckla 

elevernas kodningsförmåga. 

Högläsning sker och samtal kring 

texterna integreras i undervisningen. 

Samtal kring texter ses som ett 

vanligt inslag i undervisningen. 

Diskuterar etiska 

aspekter. 

Anonymiserar barnen 

och skolorna. 



    

 

 

 

 

  

 Författare 

Titel 

Publicering 

Land 

Syfte Urval 

Deltagare 

Metod Resultat Kvalitativa aspekter 

 Swärd, Ann-Katrin 

(2008) 

 

Att säkerställa 

skriftspråklighet genom 

medveten arrangering – 

Wittingmetodens 

tillämpning i några 

olika lärandemiljöer 

 

Doktorsavhandling i 

specialpedagogik. 

Stockholms universitet 

2008.  

Sverige 

”Att studera 

Wittingmetodens 

tillämpningar i några olika 

lärandemiljöer samt att 

analysera vad som i lärarnas 

undervisning och i elevernas 

lärande främjar en god läs- 

och skrivutveckling” (s.18) 

Fyra (fem) lärare 

och deras elever i 

fyra olika 

kontexter. Lärarna 

är mellan 50-65 år 

och eleverna 

mellan 7-19år.  

 

Strategiskt urval av 

deltagare, lärare 

som arbetar med 

skicklig läs- och 

skrivundervisning. 

Forskaren fick 

”tips” om bra 

undervisande 

lärare. 

Grounded Theory 

 

 

Empirin insamlad 

via: 

Observationer av 

olika slag, 

intervjuer och 

samtal, samt 

enkäter 

Användning av Wittingmetoden 

möjliggör för lärare att följa varje 

unika elevs utveckling och 

förhindra eventuella läs- och 

skrivsvårigheter i skolans alla 

stadium. Genom en medveten 

arrangering och ett ständigt 

samspel mellan lärare och elev 

utvecklas ett klimat där en bra 

undervisning bedrivs.  Lärarna 

uppger att både generell- och 

specialpedagogik behövs i läs- och 

skrivundervisning.  

 

De studerade lärare arbetade efter 

samma motto: Alla elever kan lära, 

och ”aldrig sluta ge stöd och aldrig 

sluta bedöma framstegen”. 

Reflekterar över 

hennes genomförda 

arbete på ett tydligt 

sätt. Forskaren 

värderar val av metod 

och diskuterar etiska 

frågor.  Anonymiserar 

deltagarna. 

 



    

 

 

 

Litteratur i bakgrunden 

 

Författare 

Titel 

Publicering 

Land 

Innehåll Typ av litteratur 

Fridolfsson, Inger (2008) 

 

Grunderna i läs- och skrivinlärningen 

 

2008. Lund: Studentlitteratur AB 

Sverige. 

Boken berör läs- och skrivinlärningen ur olika 

perspektiv. Författaren inleder med ett kapitel kring 

några grundläggande förutsättningar för att kunna 

utveckla en bra läsförmåga, därefter följer några 

kapitel om hur man kan arbeta i klassrummet. 

Studentlitteratur 

Lundberg, Ingvar (2014) 

 

God läsutveckling: kartläggning och övningar. 

 

Stockholm: Natur och Kultur 

Sverige. 

Boken beskriver grunderna för en god läsutveckling 

utifrån författarens perspektiv. Enligt författaren 

består läsinlärningen av fem dimensioner.  I boken ges 

det exempel på hur man i undervisningen kan arbeta 

för att utveckla dessa dimensioner. 

Studentlitteratur 

Smith, Frank (2000) 

 

Läsning 

 

Stockholm: Liber AB 

”Detta är en bok om läsning, om de perceptuella och 

språkliga färdigheter som läsningen bygger på och de 

utmaningar som barn ställs inför när de ska lära sig 

läsa. Perspektivet är vetenskapligt.” (s.7) 

Studentlitteratur 

 

  



    

 

 

 

 

Författare 

Titel 

Publicering 

Land 

Innehåll Typ av litteratur 

Stadler, Ester (1998) 

 

Läs- och skrivinlärning 

 

1998. Lund: Studentlitteratur AB 

Sverige. 

Boken beskriverläs- och skrivutvecklingen och också 

hur vägen mot att bli en god läsare och skrivare kan se 

ut.  

Studentlitteratur 

Skolinspektionen  

 

Litteraturöversikt för Läs- och skrivundervisning i 

grundskolans tidiga år. 

 

2012. Skolinspektionen. 

Sverige 

Litteraturöversikten innehåller en rad olika 

diskussioner kring läs- och skrivinlärningen för 

grundskolans tidiga år. Dagens debatter kring läs- och 

skrivinlärning kopplas till skolans uppdrag samt till 

undersökningar som gjorts där syftet är att undersöka 

elevernas läsförmåga.  

Litteraturöversikt 

Skolverket  

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 

 

2011. Stockholm: Fritzes 

Sverige 

Läroplanen innehåller tre delar där skolans 

värdegrund och uppdrag, övergripande mål och 

riktlinjer för utbildningen samt kursplaner med 

kunskapskrav har varsitt avsnitt. Läroplanen sträcker 

sig från grundskolans förskoleklass till årskurs 9. 

- 

Skolverket 

 

PIRLS 2011 

 

2012. Stockholm: Fritzes 

Sverige 

Texten sammanfattar den senaste mätningen av 

svenska elevers, i årskurs 4, läsförmåga.   

Rapport 

 

  



    

 

 

 

 

 

 

 

 Författare 

Titel 

Publicering 

Land 

Innehåll Typ av litteratur 

 Skolverket 

 

Allmänna råd för planering och genomförande av 

undervisningen – för grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. 

 

2011. Stockholm: Fritzes 

Sverige 

Under hösten 2011 infördes såväl en ny läroplan som en ny 

skollag. Allmänna råd utarbetades av Skolverket i samband 

med detta för att stödja lärare i sitt arbete. Materialet 

innehåller planering, genomförande, kunskapsbedömning, 

uppföljning och dokumentation.  

- 

 Skolverket 

 

Vad händer med läsningen? En kunskapsöversikt 

om läsundervisningen i Sverige 1995-2007. 

 

2007. Stockholm: Fritzes 

Kunskapsöversikten innehåller fakta om läsundervisningens 

fokus och innehåll under åren 1995 och 2007. Detta på grund 

av att bättre kunna förstå och förklara resultaten i de 

internationella studierna PIRLS och PISA 

Kunskapsöversikt 

 Westlund, Barbro  

 

Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och 

studieteknik. 

 

2009. Stockholm: Natur och Kultur 

Sverige. 

Bokens främsta fokus är läsförståelse samt vilka lässtrategier 

och tekniker som kan användas i undervisningen. Författaren 

berör läsinlärning i ett brett perspektiv och belyser olika 

inlärningsmetoder.   

Studentlitteratur 



    

 

 

 

 

Bilaga 2: Checklista kvalitativa studier (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013, s.188) 

 

A. Syftet med studien? 

.................................................................. 

.................................................................. 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

.................................................................. 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja Nej  

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja Nej  

 

Var genomfördes undersökningen? 

.................................................................. 

 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen 

kontaktades? 

.................................................................. 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

Strategiskt urval 

Snöbollsurval 

Teoretiskt urval 

Annan, ange vilken: .............................................. 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, social status samt 

annan relevant demografisk 

bakgrund). 

.................................................................. 

.................................................................. 

 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja Nej  

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

 

Ja Nej  

Beskriv: 

.................................................................. 



    

 

 

 

.................................................................. 

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

.................................................................. . 

 

Ange datainsamlingsmetod: 

Ostrukturerade intervjuer 

Halvstrukturerade intervjuer 

Fokusgrupper 

Observationer 

Video-/bandinspelning 

Skrivna texter eller teckningar 

Annan, ange vilken: .............................................. 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja Nej  

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

.................................................................. 

 

Ange om: 

teman är utvecklade som begrepp 

citat presenteras sporadiskt 

de individuella svaren är kategoriserade och bredden 

på kategorierna är beskrivna 

svaren är kodade 

 

Resultatbeskrivning: 

.................................................................. 

.................................................................. 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja Nej  

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja Nej  

 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja Nej  

 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja Nej  

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja Nej  



    

 

 

 

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja Nej  

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja Nej  

 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja Nej  

 

Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 

Ja Nej  

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja Nej  

 

Finns risk för bias? 

Ja Nej  

 

Vilken slutsats drar författaren? 

.................................................................. 

.................................................................. 

 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja Nej  

 

Om nej, varför inte? 

.................................................................. 

 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja Nej  

 

 


