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Marie Alm 

Abstract   

Early readers are defined as students that are able to read fluently before beginning year 1. In 

this study, I have investigated some teachers´ perceptions of early readers and the teaching of 

early readers from a phenomenographic research approach. The empirical evidence of the study 

consists of six recorded and semi-structured interviews with primary school teachers from three 

public schools. All participants have been involved in teaching students that are early readers. 

The inductive and phenomenographic inspired analysis generated eight different categories 

based on the participants´ perceptions of early readers, and the other four categories addressed 

the perceptions of the teaching of early readers. 

Early readers are in general perceived to be strong, alternatively to be affected by factors at 

home, to have a strong motivation, or to have gained input from the pre-school and pre-school 

classes. The perceptions about the teaching of early readers are either based on their specific 

needs and the need of challenges that should be provided by the teacher, or the inclusion of the 

early readers in groups, in order to increase the involvement in a group learning process. Other 

perceptions are that the early reader should learn based on the current possessed level of 

knowledge, or that the early reader can be a resource for other students. The result of this study 

can be related to previous research, suggesting that the development of reading can occur in 

several different ways and that the teacher´s own knowledge, attitude, and willingness in 

meeting with early readers, is significant for the student´s motivation and future reading 

development. The findings in this study suggest that teaching of early readers requires reflection 

and presence from the teachers, and reflections of what, how, and why the teaching is performed 

in a certain way, and how it can benefit early readers. 
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Kapitel 1 Bakgrund  

Inledning 

Under flera år har jag arbetat tillsammans med en förskollärarkollega som klassansvariga i 

förskoleklass och stött på barn som redan kan läsa: tidiga läsare. Fenomenet som den här studien 

undersöker är grundskollärares uppfattningar av tidiga läsare. Tidiga läsare definieras enligt Ivarsson 

(2008) som de elever som redan före skolstarten kan avkoda och förstå innehållet i texter som är av 

stor betydelse och är relevanta för dem själva. Enligt Fast (2008) är tidigt läsintresse ett område som 

många barn utifrån sin egen nyfikenhet utforskar långt före skolstarten. Världen där barn växer upp är 

rik på flera olika slags texter. Barnen kan skaffa sig kunskaper på egen hand genom att till exempel 

lära sig att bilder och symboler betyder något eller genom att känna igen logotyper eller att ställa 

frågor kring läsning till personer i uppväxtmiljön. Det egna intresset blir en drivkraft i utvecklingen av 

nya kunskaper och något nytt börjar växa fram som inte tidigare funnits hos barnet. Barnets egen 

motivation framhålls av Fast (2008) som viktig när det handlar om att lära sig läsa. Även Liberg 

(2017) nämner att eget intresse och motivation är viktiga egenskaper i ett barns lärande. För bara några 

år sedan avråddes dock enligt Fast (2008) föräldrar och förskollärare från att svara på barns frågor 

kring läsning. Anledningen var att man trodde att det kunde leda till att barnen skulle lära sig på fel 

sätt eller att de skulle få tråkigt i skolan om de redan kunde läsa vid skolstarten. Man hade bestämt sig 

för att ett barn är kognitivt moget för att lära sig läsa vid sju års ålder och att utbildade lärare var de 

som var bäst lämpade att hjälpa ett barn att knäcka läskoden genom sin undervisning. 

Studiemotivationen hos de tidiga läsarna i vår förskoleklass är hög och entusiasmen inför att börja i 

förskoleklass går inte att ta miste på. Redan vid det första besöket i förskoleklass på våren är dessa 

tidiga läsare nyfikna på var deras bänk är och vilka läxor de kommer att få. Jönsson (2016) framhåller 

nödvändigheten kring att bygga broar och öppna dörrar i övergången mellan förskola och skola. Ett 

samspel mellan de kunskaper barnet redan har ska samspela med nya. Det vilar ett stort ansvar på både 

förskollärare och grundskollärare att möjliggöra det och skapa fler dimensioner i barns lärande. 

Vår förskoleklass ligger i ett socioekonomiskt svagt bostadsområde och andelen elever som har ett 

annat modersmål i förskoleklass läsåret 2018/2019 uppgår till cirka tre fjärdedelar av klassen. På den 

skola där föreliggande studie genomförts har undervisningen dagligen handlat om att öka elevernas 

fonologiska medvetenhet utifrån språklekar i form av Bornholmsmodellen1. De tidiga läsarna har fått 

samma undervisning. Undervisningen kring den fonologiska medvetenheten har under läsåret 

2018/2019 varit annorlunda och enligt min uppfattning svår eftersom variationen hos elevernas 

kunskaper varit mycket stora. Några elever, cirka fem elever av 32 stycken var tidiga läsare när de 

började i förskoleklass, några elever hade svag språklig medvetenhet och de flesta eleverna i klassen 

hade inte ett svenskt modersmål. Under hela hösten fortskred undervisningen utifrån de arbetsmetoder 

som vi alltid använt. Det vill säga att vi arbetade med hela klassen samtidigt och inväntade att alla 

elever skulle lära sig olika moment innan klassen som helhet gick vidare till nästa. Ganska snabbt 

märkte vi att motivationen och glädjen försvunnit hos flera elever, särskilt hos de tidiga läsarna. De 

tidiga läsarna i klassen är få och deras behov av annan undervisning med andra arbetsmetoder har 

 
1 Bornholmsmodellen – dagliga språklekar som förbereder och underlättar läsinlärningen genom att barnet 

blir fonologiskt medvetet vilket är en grund för läsinlärning (Häggström, 2007).  
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aldrig prioriterats i vår förskoleklass. Detta tyngde vårt samvete dagligen eftersom de tidiga läsarna 

inte fick stimulans utifrån sin kunskapsnivå. Lärares val av arbetsmetoder kan enligt Rostvall & West 

(2005) ibland ligga så långt tillbaka i tiden att det de gör blir omedvetet. De rutiner som utvecklats 

under många år ifrågasätts inte. För att komma vidare som en professionell yrkesutövare krävs det 

enligt Rostvall & West (2005) att lärare analyserar sin undervisning och ställer frågor kring hur, när 

och varför de gör saker. Vi analyserade dock vårt arbetssätt och bestämde oss för att ändra på 

undervisningen och inte enbart utgå från Bornholmsmodellen. 

De nya arbetsmetoderna i undervisningen utgick mycket från högläsning, samtal kring texter, olika 

sätt att representera texterna såsom drama, bild, musik och film. Undervisningen utgick även från 

olika slags spel, både brädspel och digitala. Den digitala tekniken använde vi även i form av olika 

appar på läsplattor och program på datorn som gjorde det möjligt för alla elever att få jobba utifrån sin 

kunskapsnivå. Variationen lade en grund kring fonologisk medvetenhet hos de flesta elever men gav 

samtidigt större utmaningar till andra, de tidiga läsarna. Vi började blanda alla elever i mindre 

grupperingar och arbetspar och gav dem de nya varierade uppgifterna och märkte att alla elevers 

engagemang ökade. De tidiga läsarna fick använda sina kunskaper i samspelet med de som ännu inte 

lärt sig att läsa eftersom de tidiga läsarna fick en meningsfull uppgift utifrån sin kunskapsnivå i de 

olika grupperingarna. Jag och min kollega upplevde att de tidiga läsarna inspirerade andra elever med 

sin läskunskap vilket motiverade samtliga. De tidiga läsarna upplever jag som stolta och lyckliga över 

sitt läskunnande och de vill gärna visa det och det möjliggjordes när vi ändrade våra arbetsmetoder.  

Att undervisa de tidiga läsarna tycks dock medföra utmaningar för lärare. Enligt en artikel i 

Skolvärlden (Sandberg, 2019) fick en kommun skarp kritik av Skolinspektionen eftersom kommunen 

inte gjort tillräckligt för en särskilt begåvad elev. Enligt Allodi-Westling (2014) kan tidiga läsare vara 

särbegåvade eftersom de lär sig snabbt och är starkt motiverade och fokuserade kring sina intressen 

kring att uppnå olika målsättningar. Dessa elever lär sig snabbare än sina jämnåriga och klarar av att 

göra saker före jämnåriga. Att de lär sig läsa innan de fått regelrätt undervisning är inte ovanligt. Alla 

elever ska ges möjlighet att utvecklas och stimuleras i skolan. De särbegåvade eleverna får ofta enligt 

Sandberg (2019) klara sig själva eftersom de är så duktiga vilket kan leda till problem på grund av 

understimulans och i värsta fall leda till att elever blir hemmasittare. Enligt Sandberg (2019) betonas 

det att lärare bör ge snabblärda elever kvalitativa utmaningar. Ges enbart mer av samma sak kan 

situationen bli kontraproduktiv och leda till att eleverna slutar jobba. Lärare bör föra dialog med de 

elever som lär sig snabbt kring hur mycket de får anstränga sig. Sandberg (2019) menar att de elever 

som inte behöver anstränga sig utgör ett viktigt observandum eftersom eleverna riskerar att utveckla 

undvikandebeteenden senare under skolgången. Författarna hävdar att risken finns att dessa elever 

saknar strategier och den studieteknik som andra elever har getts tillfälle att utveckla genom skolåren. 

För att lärare ska klara av att planera för att alla elever ska få vad de behöver krävs samarbete med 

specialpedagog och skolledning. 

Jag har alltid funderat kring tidiga läsare, vad som kan sägas känneteckna dem, samt hur och när jag 

ska kunna bemöta dem utefter deras kunskapsnivå. Under mitt 25 åriga yrkesliv har jag ofta mött 

tidiga läsare men tyvärr alltid känt att jag inte skapat tillräckligt med tid i bemötandet av dem. De 

tidiga läsarna har inte bemötts utifrån min ansträngning utan mer utifrån slentrian. Det var detta läsår 

när vi förändrade vår undervisning av dem och fick erfara de positiva följder som kom utav det som 

jag ville lära mig mer. Det är troligt att även andra lärare erfar utmaningar i att bemöta tidiga läsare 

och att de prövat olika strategier för att bemöta och undervisa dem. Jag vill i denna studie undersöka 

variationerna i andra lärares uppfattningar av tidiga läsare. De får inte glömmas bort de har också rätt 

till att fortsätta utveckla sin läsning och behålla sin motivation.  
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Styrdokument 

Enligt Skolverket (2016) är uppdraget i förskoleklass att: ”Genom att utgå från elevernas behov och 

intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också 

kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper, skapas 

förutsättningar för en progression i undervisningen som ger eleverna möjligheter att utvecklas vidare 

genom hela sin skolgång (Skolverket, 2016, s.7). ”Enligt Skolverket (2017) ska undervisningen vid 

starten i årskurs 1 alltid utgå från det eleverna redan kan: ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” (Skolverket, 2017, 

s.8). 

Vid skolstarten i årskurs 1 är det enligt Skolverket (2018) numera obligatoriskt att använda Nationellt 

bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1 – 3. Bedömningsstödet ska underlätta lärarnas 

uppföljning kring elevers kunskaper. Bedömningsstödet ger läraren möjlighet att upptäcka när en elev 

kommit längre i sin kunskapsutveckling och därmed behöver mer stimulans. Enligt Skolverket (2018) 

kommer även Kartläggning i förskoleklass att bli obligatoriskt och att gälla från och med den 1 juli 

2019 utifrån nya bestämmelser i skollagen (2010:800) kring garantier för tidiga stödinsatser.  

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och analysera vilka olika uppfattningar och erfarenheter angående 

tidiga läsare som kommer till uttryck bland några grundskollärare. Studiens problem undersöks 

utifrån en fenomenografiskt inspirerad ansats.  

Forskningsfrågor 

• Vilka uppfattningar redovisar grundskollärarna som tillfrågas angående tidiga läsare i årskurs 

1? 

• Vilka förhållningssätt ger grundskollärarna uttryck för, gällande undervisningen av tidiga 

läsare?   

• Med vilken variation uttrycks uppfattningar och förhållningssätt? 
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Kapitel 2 Teori 

För att hitta relevant forskning kring mitt fenomen har sökningar gjorts via Stockholms 

universitetsbiblioteks databas, Google scholar, Scopus, Web of science samt Libris. Sökningen av 

tidigare forskning om lärares uppfattningar av tidiga läsare visade sig initialt vara svårt vilket kan tyda 

på att området ännu inte är särskilt kartlagt och därmed motiverar denna studie. Förutom eget sökande 

efter relevanta artiklar och avhandlingar har även bibliotekarier vid Stockholms universitetsbibliotek 

hjälpt till i form av nyttjande av Drop In tider vid tre tillfällen. Den initiala sökningen kring lärares 

uppfattningar om tidiga läsare breddades genom sökning av forskning om läsinlärning och 

läsutveckling i yngre åldrar. Ytterligare sökning och komplettering har gjorts i ett senare skede kring 

forskning om undervisning i läs- och skrivundervisning, även utifrån andra perspektiv och med andra 

metoder. Kompletteringarna gjordes via sökningar i Stockholms universitetsbiblioteks databas. I 

enlighet med Bryman (2018) så har artiklarna och litteraturen tolkats och använts i denna studie och 

därmed påvisat ett stöd i resonemanget kring resultatet. En medvetenhet fanns om att sökandet av 

litteratur torde fortsätta under hela den process som det innebar att göra denna studie. 

Forskningsöversikten ska inte ses som heltäckande och omfatta allt som finns skrivet inom området 

tidiga läsare. 

De sökord som använts i olika kombinationer är: tidiga läsare, lågstadiet, bemötande, metoder, 

läsutveckling, progression, reading early age, early readers, literacy, stimulating, methods och 

advanced readers.  

Teoretisk utgångspunkt 

I följande avsnitt presenteras studiens vetenskapliga inriktning, som har inspirerats av den 

fenomenografiska forskningsansatsen. Ansatsen anger riktning och förhållningssätt under 

forskningsprocessen, vad gäller insamling, bearbetning, analys och tolkning av data. Det empiriska 

underlaget för studien har samlats in genom halvstrukturerade intervjuer som karaktäriserades av en 

öppen frågemetod och ett djupintresse för intervjupersonernas uppfattningar av tidiga läsare. Analysen 

är induktiv till sin karaktär. 

Den fenomenografiska forskningsansatsen 

Enligt Åkerlind (2005) är den fenomenografiska ansatsen en förhållandevis nutida ansats inom 

pedagogisk forskning, då det är först under tidiga 1980-talet som de första beskrivningarna av ansatsen 

publiceras. Den fenomenografiska ansatsen utvecklades som kvalitativ analysmetod under 1970-talet 

av Ference Marton och hans forskningsgrupp INOM-gruppen.  

Även om den fenomenografiska ansatsen i sig är relativt nutida är studier med utgångspunkt i 

kvalitativ analys en gammal företeelse. Enligt Larsson (2011) handlar en kvalitativ metod centralt om 

att karaktärisera eller gestalta något och att beskriva egenskaperna hos något. Den kvalitativa metoden 

är systematiserad kunskap om hur man tar sig an denna gestaltning. Den fenomenografiska ansatsen 

har utvecklats som en speciell genre inom den kvalitativa metoden. Fenomenografins ide och 

grundenhet är enligt Marton & Booth (1997) att beskriva sätt att erfara någonting eller annorlunda 

uttryckt människors sätt att uppfatta världen runt omkring sig och den är en ansats för att identifiera, 

formulera och hantera vissa typer av forskningsfrågor. Enligt Larsson (2011) gör den 

fenomenografiska metoden en tydlig skillnad mellan hur något är och hur något uppfattas vara. Den 
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fenomenografiska metodansatsen är enligt Dahlgren och Johansson (2015) väl lämpad att använda i 

analys och beskrivning av data från olika informanters utsagor om uppfattningar av ett fenomen. Det 

objekt som studeras är de variationer som finns i sätt att uppfatta ett specifikt fenomen.  

Fenomenografins syfte är inte att beskriva hur något är sett utifrån ett objektivt perspektiv utan söker 

istället beskriva hur något uppfattas vara. Enligt Marton & Booth (1997) är de båda perspektiven en 

skillnad i beskrivningsnivå. En beskrivning som utgår från fakta och det som kan observeras utifrån 

benämns i modellen som en beskrivning ur första ordningens perspektiv. En beskrivning ur andra 

ordningens perspektiv fokuserar istället på hur en person upplever eller uppfattar det objekt som 

studeras. Enligt Larsson (2011) är innebörden av detta att ett påstående kan vara sant ur andra 

ordningens perspektiv eftersom det beskriver personens faktiska upplevelse av något. Samma 

påstående kan sett ur första ordningens perspektiv vara falskt, eftersom att det inte beskriver hur något 

verkligen är. Den fenomenografiska ansatsen riktar sitt fokus mot just beskrivningar av den andra 

ordningens perspektiv och det är de som är av intresse att studera.  

Enligt Larsson (2011) särskiljer sig den fenomenografiska ansatsen också från andra kvalitativa 

metoder genom att den utgår från en empiriskt grundad beskrivning av olika sätt att uppfatta 

omvärlden. En mer filosofisk analys av hur något uppfattas utgår i motsats till detta från en 

utgångspunkt som är hur forskaren själv uppfattar fenomenet. Den fenomenografiska analysen är 

intresserad av innebörder och hur fenomen uppfattas av människor istället för förklaringar, samband 

eller frekvenser. Fenomenografin beskriver hur något framstår för de människor som intervjuas.  

I den fenomenografiska metodansatsen är utgångspunkten att människor uppfattar omgivningen på 

olika sätt och att det endast finns ett begränsat antal sätt hur dessa företeelser kan uppfattas samt att 

forskaren efterfrågar informanternas uppfattningar av företeelsen. Resultatet av den fenomenografiska 

analysen är en noggrann beskrivning av de faktiskt existerande uppfattningarna, det så kallade 

utfallsrummet. Enligt Marton & Booth (1997) är målet att fånga alla uppfattningar av ett fenomen i en 

studie inspirerad av fenomenografin. Den variation som är av intresse att studera är just variationen i 

uppfattningar i sig av det studerade fenomenet, inte variationen i uppfattningar mellan olika individer i 

den grupp som tillfrågas. Det är den kollektiva uppfattningen av ett fenomen som är centralt i den 

fenomenografiska metoden enligt Åkerlind (2005). De olika delarna i till exempel ett intervjumaterial 

kan enligt Åkerlind (2005) inte förstås var och en för sig utan det ska tolkas utifrån den kontext som 

intervjuunderlaget som helhet ger, i bemärkelsen likheter och skillnader.  

Enligt Åkerlind (2005) är det vidare mycket viktigt att forskaren i sin bearbetning av det empiriska 

materialet försöker hålla ett öppet sinne – detta för att minimera påverkan av förutbestämda 

uppfattningar eller för att undvika för tidiga slutsatser om vilka beskrivningskategorier som framträder 

ur materialet. Vidare menar Åkerlind (2005) att fokus i bearbetningen bör också för bästa utfall vara 

de kategorier som framträder som helhet snarare än enskilda citat eller kategorier. Marton & Booth 

(1997) framhåller att forskaren i varje steg av analysen behöver bortse från sina egna erfarenheter av 

fenomenet och istället fokusera på att se situationen som erfars genom någon annans ögon. Vanligtvis 

startar analysen med en genomläsning av materialet för att identifiera variationer och likheter i 

uppfattningarna som redovisas om fenomenet och arbetet fortsätter sedan med att söka strukturerade 

samband mellan de olika uppfattningarna av fenomenet. Vissa forskare inom fenomenografisk metod 

framför enligt Åkerlind (2005) särskilt vikten av att hålla sinnet öppet för olika uppfattningar och inte 

påbörja struktur och kategorisering för tidigt i processen eftersom det riskerar och innebär att den 

djupare meningen och det som står mellan raderna i materialet inte noteras. Det är enligt Åkerlind 

(2005) vanligt förekommande att forskaren i de första genomläsningarna av transkriptionerna 

fokuserar på variationerna och är öppen för olika betydelser och uppfattningar medan den bearbetning 

som sker senare i forskningsprocessen fokuserar mer på särskilda uppfattningar eller kriterier. Den 
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första delen av analysen kan enligt Åkerlind (2005) ses som en urvalsprocess som baseras på olika 

kriterier. Uppfattningar av intresse undersöks, väljs ut och markeras. De utvalda citaten utgör det 

empiriska underlag som forskaren sedan fortsätter undersöka utifrån perspektivet att hitta grupper av 

uppfattningar, beskrivningskategorier. De olika beskrivningskategorierna skiljs från varandra i 

analysprocessen utifrån sina kvalitativa olikheter. Att kategorierna är kvalitativt skilda innebär enligt 

Larsson (2011) att uppfattningarna skiljer sig till sin art. Resultatet innebär sedan en redovisning av 

relationen mellan kategorierna. 

Larsson (2011) sammanfattar den fenomenografiska ansatsen med att forskningsobjektet är andra 

ordningens perspektiv, det vill säga vilka uppfattningar av omvärlden som redovisas. Den empiriska 

grunden för analysen är intervjuer med människor och de olika uppfattningar av fenomenet som 

redovisas sammanställs i kvalitativt skilda uppfattningar av fenomenet, så kallade 

beskrivningskategorier. Den samlade mängden beskrivningskategorier utgör utfallsrummet för studien. 

Centrala begrepp 

Enligt Fejes & Thornberg (2015) avses med centrala begrepp hur data kan tolkas med hjälp av dessa.  

Begreppen kan ses som ”glasögon” och tolkningsverktyg och därmed tydliggöra en inriktning kring 

förhållningssätt vid analys av kvalitativ data. Enligt Bryman (2018) är begreppen teorins byggstenar 

och utgångspunkt för genomförandet av en samhällsinriktad undersökning. I det här avsnittet 

redovisas några centrala begrepp som är relevanta för studien och den fenomenografiskt inspirerade 

ansatsen. 

Fenomen 

Inom den fenomenografiska litteratur, som jag har tagit del av, görs ingen tydlig definition av 

begreppet fenomen. Marton & Booth (1997) skriver exempelvis bara att en viktig distinktion är att en 

situation alltid uppfattas utifrån något socialt, rumsligt eller tidsbestämd position medan ett fenomen 

uppfattas som en abstraktion eller som oberoende av en sådan typ av förankring. I 

inlärningssituationer är dessa dock sammanflätade – ingen kan uppfatta en situation utan ett fenomen. 

Exempel som behandlats av Dahlgren & Johansson (2015) är till exempel ett av de mest citerade 

exemplen: Varför kostar en vetebulle 50 öre? Detta kan lika gärna liknas vid ett exempel om: Varför 

kostar en tågbiljett till Falun 180 kronor? I de svar som ges på frågorna kan enligt en fenomenografisk 

analys av resultatet kvalitativt skilda uppfattningar identifieras. Ett fenomen kan beskrivas som ett 

observerbart skeende. Ordet har sitt ursprung i det grekiska phænomenon som betyder synas, 

uppenbara sig (Svenska akademien, 1998). Fenomenet som den här studien undersöker är 

grundskollärarnas uppfattningar av tidiga läsare.  

Uppfattning 

Med uppfattning avses ett sätt att förstå något eller ett sätt att erfara något enligt Marton & Booth 

(1997). De uppfattningar av fenomenet som framkommer i det empiriska materialet som studeras är 

kvalitativt olika sätt att uppfatta fenomenet. En persons sätt att erfara ett fenomen innebär inte att den 

redovisade uppfattningen utgör själva fenomenet, det är tvärtom så att det utgör en sida av fenomenet, 

utifrån just den personens perspektiv och mot bakgrund av den intervjuade personens erfarenhet. De 

olika sätten att erfara ett fenomen bildar inte en fullständig beskrivning av fenomenet i sig, men inom 

den fenomenografiska ansatsen är det just uppfattningen av fenomenet som är forskarens beskrivning 

enligt Marton & Booth (1997). 
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Beskrivningskategori  

En fenomenografisk studie inriktar sig enligt Marton & Booth (1997) på att beskriva variationen i 

människors uppfattningar av ett visst fenomen. De olika uppfattningarna som framkommer 

sammanställs och tolkas i distinkt skilda kategorier där kärnan i variationen beskrivs. Dessa grupper 

av uppfattningar benämns som beskrivningskategorier (Marton & Booth, 1997). Innebörden av detta 

är att de olika beskrivningskategorierna beskriver olika uppfattningar av ett fenomen ur ett andra 

ordningens perspektiv.  

Utfallsrum 

Enligt Marton & Booth (1997) avses med utfallsrum den uppsättning av uppfattningar, sammanställda 

i beskrivningskategorier, om fenomenet som framkommit i studien. Utfallsrummet är enligt Larsson 

(2011) en detaljerad redogörelse för de faktiskt förekommande uppfattningarna och de olika 

uppfattningarna beskrivs så som de kommer till uttryck och reduceras inte till kvantitativa iakttagelser.  

Tidigare forskning  

Få vetenskapliga artiklar belyser i direkt mening lärares uppfattningar och erfarenheter angående 

tidiga läsare samt deras förhållningssätt gällande undervisningen av dem. Här presenteras därför 

forskning om närliggande fenomen, som rör läsutveckling och läs- och skrivundervisning i tidiga 

åldrar utifrån olika ansatser och perspektiv. Innehållet i de vetenskapliga artiklarna och litteraturen 

presenteras sammanställt utifrån olika teman som urskilts. De olika temana är forskning om miljö, 

motivation, bemötande, läsutveckling, läsförståelse och lärande genom samspel.  

Forskning om miljöns betydelse för tidig läsning 

Ivarsson (2008) har i sin forskning Att kunna läsa innan skolstarten – läsutveckling och läsmiljöer hos 

tidiga läsare använt sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder såsom lästest, intervjuer med 

lärare och föräldrar till 13 tidiga läsare, enkäter till eleverna och deras föräldrar samt 

klassrumsobservationer. Syftet har varit att urskilja mönster genom vilka verkligheten kan beskrivas 

och diskuteras utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Hon menar att lärande är något som sker hela 

tiden och kan inte enbart kopplas till skolan. Ett barns hemmiljö, där så kallade literacyaktiviteter sker, 

påverkar läsinlärningen. Ivarsson (2008) utgår i sin studie från ett helhetsperspektiv kring läsinlärning 

eftersom samspelet mellan barns eget intresse och utforskande, egen motivation, förhållande till 

läsning, miljön runtomkring barnet och olika sociala aktiviteters påverkan och syn på lärande spelar 

roll och vissa är mer centrala än andra. I tillägg visar Ivarsson (2008) att mycket liten hänsyn tas till 

tidiga läsares förmåga vid skolstarten. Enligt Ivarsson (2008) får de tidiga läsarna ofta samma 

arbetsuppgifter som de som inte kan läsa vilket kan leda till en risk att de tidiga läsarna avstannar i sin 

läsutveckling och tappar sin motivation. Ivarsson (2008) visar i sin studie att de tidiga läsarnas 

förmåga tenderar att plana ut under skolår tre fastän de vid skolstart redan hade lärt sig att läsa. 

Även Fast (2007) har i sin avhandling Sju barn lär sig att läsa och skriva. Familjeliv och 

populärkultur i möte med förskola och skola kommit fram till att den kulturella, språkliga och sociala 

miljö som ett barn vistas i påverkar barns läsförmåga på både formella och informella sätt. Hennes 

avhandling är en etnografisk studie och är relevant i den här studien eftersom intervjuer utgör en del av 

insamlandet av empiri i etnografiska studier. Studien påbörjades när barnen var fyra år gammal. 

Huvudsyftet med avhandlingen var att undersöka hur sju barn möter läsning i sina familjer både 

utifrån den sociala miljön men även utifrån de kulturella miljö som omgav barnen. Vilka informella 



8 

 

och vardagliga aktiviteter som främjade läsning deltog barnen i? Deltog de själva i aktiviteterna eller 

utövade de dem på egen hand? Fast (2007) ville genom att studera övergången mellan hem, förskola 

och skola se i vilken utsträckning och på vilket sätt barnen fick användning för de kunskaper de 

förvärvat före skolstarten. Resultatet visade att barnen övade att både läsa och skriva i flera olika 

sammanhang långt innan de fått formell undervisning i skolan. Studien visade på att oavsett vilken 

kulturell miljö, socioekonomisk bakgrund eller språkliga miljö som barnen befann sig i så såg 

resultatet lika ut. Mycket på grund av att barnen hade gemensamma erfarenheter från populärkultur 

och media. Där fanns en gemensam förståelse för texter och ord som barnen ofta delade med varandra. 

Några av de sju barnen fick använda sina erfarenheter från hemmet i skolan och därmed skapades en 

kontinuitet mellan läskunnighet i hemmet och i skolan medan andra tvingades att lämna sina 

egenförvärvade kunskaper utanför klassrummet. Studien har utgått från teoretiska utgångspunkter om 

literacy. 

 

I likhet med Ivarsson (2008) och Fast (2007) kom Combrinck, van Staden & Roux (2014) i sin studie 

Developing early readers: Patterns in introducing critical reading skills and strategies to South 

African children fram till betydelsen av att literacyaktiviteter i hemmet sker samt att hur miljön är 

utformad runt barn har stor påverkan kring läsutvecklingen. Deras studie syftade till att se hur den 

tidiga läsinlärningen i skolan och stimulansen i hemmiljön förhåller sig till senare resultat i skolan 

gällande läsning. Studien var kvantitativ eftersom forskarna i studien använde resultaten i prePIRLS 

och genomförde en enkätstudie angående 15744 elever i årskurs 4 från 342 skolor som genomfört 

prePIRLS. Föräldrar till eleverna och rektorer på skolorna fick svara på enkäter. Föräldrarna svarade 

på frågor angående literacyaktiviteter i hemmet innan skolstart. Rektorerna fick med hjälp av lärarna 

svara på enkäter där de bedömt olika aspekter av elevernas läsande med hjälp av en skala 1-4. Studien 

var deduktiv. Studien visar på att föräldrarnas aktiva deltagande i barnets tidiga literacyaktiviteter 

leder till utvecklingen av kognitiva och språkliga färdigheter som i sin tur hjälper barnet att lyckas i 

skolan. Skolans roll är att ge metakognitivundervisning med uttrycklig pedagogik. När hem och skola 

samverkar ges barnet en större chans att läsa vilket är avgörande för inlärningen.  

Ytterligare forskning om miljöns betydelse för inlärning har gjorts av Norling (2015) som i sin 

avhandling Förskolan – en arena för social språkmiljö och språkliga processer fokuserat på hur 

förskolan kan stimulera läs- och skrivinlärningen genom att särskilt belysa vilka strategier i miljön 

som personalen i förskolan använde i svenska förskolor. Det övergripande syftet med avhandlingen 

var att utveckla en större förståelse för den sociala språkmiljön i förskolan med ett särskilt fokus på 

strategiernas kvalitéter. De två frågor som studien utgick från är hur förskolepersonalen beskrev vilka 

strategier och metoder som de använde i den sociala miljön och hur förskolepersonalen stöttade barns 

språkinlärningsprocesser i färdighetsrelaterade aktiviteter. Den teoretiska utgångspunkten i studien 

bestod av social konstruktivism och bioekologisk teori. Vid insamlandet av empiri använde Norling 

(2015) enkäter, intervjuer med fokusgrupper, videoobservationer samt systematisk 

litteraturgranskning. Avhandlingens resultat visade på tre dimensioner av olika strategier som 

förskolepersonalen använde. Dessa tre var samspels strategier, emotionella strategier samt 

kommunikativa strategier. 

Forskning om motivation och tidig läsning 

Enligt Moon & Brighton (2008) som i sin studie Primary Teacher´s Conceptions of Giftedness 

fokuserade på begåvade elever så finns det särskilda egenskaper och beskrivningar av elever som går 

att identifiera som begåvade. Den övergripande studien inbegrep triangulering där tre olika metoder 

använts men den del som artikeln utgör är en enkätstudie. Data har redovisats på ett kvantitativt sätt i 

procent men även kvalitativt eftersom svaren på enkätfrågorna analyserats och grupperats i teman. 
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Lärarna uppmärksammade att egenskaper som begåvade elever kan ha är tidig språkutveckling, vara 

en tidig läsare, ha ett starkt verbalt och visuellt minne, intensiv nyfikenhet och intresse för 

undersökande problemlösning, stor kapacitet för abstrakt tänkande och utökad uppmärksamhet. 

Begåvade elever beskrivs som aktiva och motiverade och som försöker att skapa kopplingar mellan 

det kända och okända och försöker veta allt som finns att veta om ämnen som intresserar dem. Enligt 

Fridolfsson (2015) är barnets förmåga att upprätthålla motivationen av vikt eftersom det annars finns 

risk att barnet tappar intresset och den inre drivkraften till att fortsätta läsa. 

I sin avhandling Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1 söker Skoog (2012) bland annat svar på 

om det finns en kontinuitet mellan förskoleklass och årskurs 1 när det gäller hur literacy konstrueras. 

För att skapa sitt empiriska material har Skoog (2012) använt sig av ett etnografiskt arbetssätt eftersom 

ett av etnografins grundläggande antaganden är att allt socialt handlande måste förstås i relation till 

den sociala kontexten. Detta innebär att forskaren är närvarande i det sammanhang som studeras och 

Skoogs (2012) empiriska material består av deltagande observationer, videoinspelningar, 

fältanteckningar och informella samtal/intervjuer i två vanliga klasser. Resultatet visar att arbetet i 

förskoleklass liknar arbetssättet med läs- och skrivinlärning i årskurs 1 vilket skapar igenkänning och 

rutin hos eleverna. Detta kan leda till monotoni och ibland frustration eftersom uppgifterna inte 

erbjuder någon utmaning i årskurs 1. 

Forskning om lärares erfarenheter och uppfattningar av läsning 

Lärares uppfattningar av tidiga läsare och hur de kan bemötas kan enligt Lewitt & Red Owl (2008)  

bero på hur lärarna själva lärde sig att läsa. Deras studie Effects of early literacy environments on the 

reading attitudes, behaviours and values of veteran teachers har utforskat relationen mellan den tidiga 

literacy miljön och läserfarenhet, attityder och beteende hos 21 erfarna lärare. Lärarna fick svara på 

enkäter via internet, forskarna grupperade sedan lärarna utifrån deras svar. Studien är en blandning av 

induktiv och deduktiv forskning, grupperingarna har analyserats mot ett teoretiskt ramverk som 

konstruerats utifrån tidigare forskning. Studien visade att lärare som själva varit tidiga läsare har en 

grundläggande tro kring att tidig läskunnighet inte kan begränsas till att endast de som är födda med 

en kärlek till läsning. De som lyckas knäcka koden tidigt är även påverkade av sin egen attityd och 

beteende samt av de undervisande lärarnas egna erfarenheter av hur deras egen läsinlärning gick till. 

Lärarna i studien var själva tidiga läsare utan att ha fått mycket stimulans i hemmiljön vilket 

påverkade deras eget sätt att undervisa. Författarna utgick från vad lärarna mindes om hur hemmet och 

skolan påverkade deras egna tidiga läsfärdighet och hur de själva blev tidiga läsare och började 

uppskatta läsning. De utgick även från på vilket sätt de tillfrågade lärarna själva uppfattade sin 

undervisning samt på vilket sätt lärarna ansåg att elever bäst lär sig att läsa och hur det kan relateras 

till tidiga läsare. Innehållet i artikeln har lett Lewitt & Red Owl (2008) till att en lärares uppfattning av 

tidiga läsare spelar roll för hur undervisningen och bemötandet sker kring dem.  

Hur skillnader mellan teori och praktik kan överbryggas i skolan skriver Falkner (2003) om i sin 

avhandling Lärare på väg mot den tredje moderniteten. En studie av LTG-lärares förhållningssätt i 

relationen teori och praktik under perioden 1979 – 2001. Hon har studerat lärares uppfattningar av sitt 

arbete med LTG (Läsning på talets grund). LTG är en metod för läs- och skrivutveckling som går ut 

på att eleverna tillsammans med sin lärare formulerar egna texter, som utgår från elevernas eget 

ordförråd och upplevelser. Studien har en fenomenografisk utgångspunkt även om 

beskrivningskategorierna inte är slutpunkten för undersökningen. Utgångspunkten för studien är att 

utvecklingen från regel- till mål- och resultatstyrning har påverkat skolans verksamhet. Lärarna har 

givits större ansvar att pröva och argumentera för olika lösningar på pedagogiska problem. Studien 

påvisar förändringar i lärarnas förhållningssätt till relationen mellan teori och praktik. Slutsatserna är 
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att lärarnas attityder i hög utsträckning är relaterad till den så kallade andra moderniteten, där man 

agerar utifrån uppfattningen att teori och praktik kan separeras. Studien visar också att det finns 

karaktäristiska drag från den så kallade första moderniteten, som innebär att man inte betraktar teori 

och praktik som åtskilda. Förändringarna placerar förhållningssättet som framkommer i studien i en 

övergång från den andra till den tredje moderniteten. 

Forskning om lärares betydelse för läsutveckling 

I samklang med Lewitt & Red Owl (2008) argumenterar Moon & Brighton (2008) för att elevers 

utvecklande av sina talanger beror till stor del på hur lärare bemöter dem i sin undervisning. Begåvade 

barn finns överallt och enligt Moon & Brighton (2008) är lärare de som träffar eleverna dagligen i 

skolan och lärarnas uppfattningar, övertygelser och förväntningar kring begåvning formar deras 

förhållningssätt i bemötandet och spelar därmed en central roll i identifieringen av begåvade elever. I 

deras studie redovisas ett omfattande arbete som forskare har gjort kring att uppnå en mer rättvisande 

representation av begåvade elever från olika befolkningar, samhällsklasser och övriga minoriteter. 

Forskning om tidig läsutveckling visar enligt Westlund (2009) att barnet utforskar hur språket låter 

och förstår att det är uppbyggt av ord och meningar i den tidiga läsutvecklingen. I tillägg menar 

Westlund (2009) att motivation förutsätter att eleven har ett engagemang. Läsengagemanget leder till 

att eleverna upprätthåller sin motivation och fortsätter att läsa för att lära sig samt få upplevelser 

genom läsningen. Detta sker enligt Liberg (2017) efter att barnet först blivit uppmärksammat på vilka 

ljud som ingår i ord, kan delta i rimlekar, kan höra att ord låter lika eller lyssnar efter olika ljud i orden 

genom lek och spel. Barnet blir språkligt (fonologiskt) medvetet. Att bli fonologiskt medvetet i form 

av språklekar av detta slag motiverar och har en stor betydelse för förmågan att knäcka den alfabetiska 

läskoden, att bli en tidig läsare, redan före skolstart.  

Författarna Arrow, Braid & Chapman (2019) undersökte den språkliga kunskapen hos lärare i Nya 

Zeeland samt hur lärarna själva uppfattade sina egna metoder i läsundervisning utifrån de språkliga 

kunskaper utbildade lärare hade. I studien framhålls att lärares språkliga kunskaper om språkljud och 

språklig medvetenhet spelar en viktig roll för att stötta eleverna i läsningen. Lärares språkliga 

kunskaper om fonem (språkljud) och fonologisk medvetenhet (språklig medvetenhet) kan enligt 

Arrow, Braid & Chapman (2019) påverka elevernas kunskaper. I sin kvalitativa forskningsstudie 

Explicit linguistic knowledge is necessary, but not sufficient, for the provision of explicit early literacy 

instruction har de bland annat använt sig av enkäter för att få tag i lärares lingvistiska kunskap. 

Lärarna har också fått skatta hur ofta de använder olika typer av promptning för att se om deras 

kunskap syns där. I kombination med detta har observationer använts för att se om lärarnas kunskap 

används när de explicit lär ut nybörjarläsning. Studien förhåller sig deduktivt till teorin. Resultatet av 

studien indikerade på att lärarna hade höga kunskapsnivåer av fonologiskkunskap och medelhöga 

nivåer av fonemkunskap. Vissa lärare hade dock väldigt låga språkliga kunskaper. Lärare med hög 

nivå av språkligkunskap kändes inte mer övertygande i sin undervisning än de med låg nivå. Resultatet 

visade även på att lärarna med hög kunskapsnivå inte tillämpade dessa i sin undervisning. Arrow, 

Braid & Chapman (2019) framhåller i sin studie att forskning behövs för att undersöka om ytterligare 

utbildning gällande undervisningsstrategier behövs för lärare. Studien visade på att lärares 

språkkunskaper inte är tillräckliga enbart utan att lärarna även behöver vägledning om hur deras 

kunskap ska tillämpas på bästa sätt.  

Fridolfsson (2015) framhåller även lärarens kunskap om läsutvecklingsprocessen som en viktig 

förutsättning för att stödja elevernas fortsatta läsutveckling. Läsutvecklingen består av olika faser. 

Med hjälp av den alfabetiska principen klarar det språkligt medvetna barnet att ljuda ut ett ord ljud för 
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ljud, det vill säga att knäcka den alfabetiska koden. Nästa steg i läsutvecklingen handlar om att få ett 

flyt i läsningen, det vill säga korrekt avkodning, jämn läshastighet, inlevelse, pauser och intonation. I 

detta skede går läsaren från att lära sig att läsa till att läsa för att lära. Enligt Hoffman (2017) har 

svårighetsnivån på de texter som eleverna läser stor betydelse. Hoffman (2017) har inte gjort någon 

egen empirisk studie där han har samlat in egna data. Det han skriver i sin artikel forskning What If 

”Just Right” Is Just Wrong? The unintended Consequenses of Leveling Readers bygger på tidigare 

forskning av andra. I artikeln beskriver han hur oavsiktliga följder kan uppkomma när elever erbjuds 

att endast läsa texter på den nivå en läsare sägs befinna sig på. Att endast läsa texter på rätt nivå kan 

begränsa läsutvecklingen. Utmanande texter leder till utveckling och Hoffman (2017) påtalar att med 

hjälp av Vygotskijs tankar om zonen för den proximala utvecklingsnivån bör eleverna stöttas i sin 

läsutveckling. Läraren bör förbereda utmanande texter men inte för utmanande för att hjälpa alla 

elever framåt utifrån där de är. Lärare får inte vara för anpassade, adaptiva, gällande nivå för eleverna 

utan stödet ska utgå från flera olika nivåer. En viktig aspekt som Hoffman (2017) lyfter är att de texter 

elever läser inte är målet utan texterna ska ses som verktyg att nå målet som är inlärning. Möts 

eleverna av texter som endast är anpassade på rätt nivå främjas inte utvecklingen av förståelse, 

uppskattning, nyfikenhet, fantasi, skrivande eller kritiskt tänkande och även andra viktiga mål i 

läroplanen kan uteslutas. Även Fridolfsson (2015) framhåller att läsutveckling handlar om att eleven 

ska öka sin läskapacitet.  

Alatalo (2011) har skrivit en avhandling som heter Skicklig läs- och skrivundervisning i årskurs 1 – 3 

Om lärares möjligheter och hinder. Den syftade till att förstå och beskriva lärares svårigheter och 

möjligheter till läs- och skrivundervisning i årskurs 1 - 3, vilket innebär att med precision identifiera 

var eleverna befinner sig i processen och sedan hjälpa dem utifrån det. De frågor som studien utgick 

från var vilka möjligheter och hinder som finns för skicklig läs- och skrivundervisning, vilka lärarnas 

förutsättningar var samt betydelsen av lärares utbildning i sammanhanget. Alatalo (2011) har samlat in 

det empiriska materialet genom intervjuer, undersökningar och testdata. Resultatet visade på att flera 

av lärarna inte hade tillräckliga kunskaper för att kunna undervisa sina elever i läs- och skrivinlärning 

på bästa sätt. Resultatet visade även på att när elever lärt sig att avkoda eller i de fall lässvårigheter 

fanns så fokuserade lärarna ensidigt på att eleverna skulle läsa mer. Konsekvenserna av det kan enligt 

Alatalo (2011) bli att de elever som behöver stöd inte får det. 

Forskning om undervisning för läsförståelse 

Fridolfsson (2015) framhåller en varm och uppskattande atmosfär där förståelse för det enskilda barnet 

är av stor vikt i bemötandet. Både lärares och klasskamraters attityder och förväntningar påverkar 

elevens egen självbild kring sitt lärande. Enligt Fridolfsson (2015) är lärarens bemötande många 

gånger avgörande för elevens inlärningsförmåga. Enligt Fridolfsson (2015) består läsning av två delar 

- förståelse och avkodning. Avkodningen måste vara automatiserad för att elevens fokus ska kunna 

riktas emot att förstå budskapet i texten. Elevens språkliga förmåga måste dessutom vara tillräcklig för 

att kunna förstå den skrivna texten, det räcker inte att endast läsa med flyt. Detta benämns enligt 

Westlund (2009) som läsförståelse. Det är av vikt att eleverna tränas i läsförståelse eftersom det 

genomsyrar alla ämnen. Läsning betyder inte enbart att läsa utan även att tänka kring vad man läser. 

Läsförståelse bör tidigt påbörjas genom att läraren undervisar i strategier, där målet är att strategierna 

ska bli elevernas mentala verktyg för förståelse av olika texter. Lärarens undervisning i läsförståelse 

bygger på att läraren har kunskap om vad som utvecklar den. Enligt Westlund (2009) är skolan en unik 

plats eftersom möjligheter ges till att bearbeta förståelse av texter tillsammans i samtal med andra. 

Enligt Chambers (2011) är samtal en grundläggande del av livet eftersom många inte vet vad de tänker 

innan de hör sig själv säga det. Samtal kring böcker, boksamtal, hjälper elever att samtala kring texter 
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vilket sedan leder till att de också kan uttrycka sig om annat i livet. Boksamtal har en central roll för 

elevers läsförståelse. Boksamtal förutsätter att de som samtalar kan göra det på ett bra sätt. Enligt 

Chambers (2011) bör bra boksamtal utgå från elevernas entusiasm inför utbytet kring en läst bok. 

Samtalet kan bestå av att utbyta tankar kring svårigheter och frågetecken samt kopplingar och mönster. 

Lärares skapande av goda läsmiljöer påverkar elevers läsupplevelse och läsförståelse. 

Läsförståelse är komplicerat och att enbart ha goda läsförståelsestrategier hjälper inte läsare att bli 

bättre Elleman & Compton (2017) har skrivit artikeln Beyond Comprehension Strategy Instruction: 

What´s next? Artikeln är ingen empirisk studie där de samlat in egna data utan den bygger på tidigare 

forskning. Elleman & Compton (2017) framlägger att mycket fokus idag handlar om att lära sig just 

läsförståelsestrategier. Författarna påpekar att elever även bör ges möjlighet att skapa fler dimensioner 

kring läsning och förståelse av texter. Till exempel genom att bygga kunskap via dialog, samspel och 

resonemang med andra eller att utgå från multimodalitet och olika slags grafik i de texter eleverna 

möter. Riktas för mycket fokus mot en del av läsförståelse kan det leda till att risken för förståelsen 

begränsas. Läsning handlar om att samordna flera olika kognitiva processer såsom avkodning, 

resonemangsförmåga, arbetsminne och ordförråd. Riktas all uppmärksamhet i klassrummet mot att 

bara arbeta kring vissa delar av läsförståelsen, strategierna, ges ett begränsat resultat. Metoderna måste 

breddas för att uppnå högre resultat i läsning. 

Forskning om lärande genom samspel  

Enligt Liberg (2017) så visar forskning på att det finns en medfödd motivation hos barn kring att 

utforska den omgivning de befinner sig i finns. Samspelande vuxna som bemöter barnet är viktiga 

förutsättningar för att barnet ska uppleva meningsfullhet och fortsatt motivation i sin utveckling. Barns 

läsintresse bör uppmuntras och bemötas tidigt enligt Gregory & Cahill (2010). I artikeln 

Kindergartners Can Do It, Too! Comprehension Strategies for Early Readers skriver författarna att 

allt lärare gör med äldre elever kan anpassas och göras med de yngre eleverna också, genom att utgå 

från hur goda läsare gör. Särskilt viktigt anses det att öva upp visualiseringsförmågan i tidig ålder 

eftersom man efter bilderböcker brukar börja läsa kapitelböcker. Gregory & Cahill (2010) har inte 

gjort en egen empirisk studie och samlat in data utan artikeln bygger på tidigare forskning av andra. 

Artikeln beskriver hur en lärare jobbat kring förskolebarns begreppsstrategier kring läsning. Det är 

enligt Gregory & Cahill (2010) möjligt att redan i väldigt låg ålder jobba vidare kring texter med hjälp 

av en tydlig struktur som barnen lär sig. Genom struktur skapas mening eftersom de små barnen får 

använda nya intellektuella verktyg såsom att relatera texter till sådant de redan vet, koppla texter till 

sig själv, dela med sig av en visualisering eller en beskrivning av en bild man får i huvudet eller ställa 

en fråga. 

Inte heller Pratt & Urbanowski (2015) har gjort en egen empirisk studie och samlat in egen data utan 

även deras artikel bygger på tidigare forskning. I sin artikel Teaching early Readers to self-monitor 

and self-correct framhåller även de att genom lärarens tydlighet i undervisningsrutinerna i 

kombination av att elever får samspela i undervisningen gagnar läsutvecklingen. Tydlig struktur i 

undervisningen gör att den läsande eleven tillsammans med andra elever som läser i en liten grupp kan 

få egen kontroll av sin läsning och därmed själva säkerställa att utvecklingen går från bokstavlig 

förståelse till djupare nivåer av läsförståelse med hjälp av metakognition. Eleven ges själv tid att 

korrigera sin läsning utifrån en modell för läsinstruktioner. En process skapas som ökar det 

metakognitiva tänket hos eleven. Läraren bör först visa modellen för eleverna och sedan öva dessa 

färdigheter med dem som i sin tur övar dem med varandra. Elever som arbetar utefter 

läsinstruktionsmodellen i sociala inlärningssammanhang förbättrar sin läsförmåga och utvecklar sin 
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kunskap genom att uttrycka sina inre tankeprocesser, metakognition. Används modellen för tidiga 

läsare i årskurs 1 anpassas texternas svårighetsgrad utefter elevens utvecklingsnivå vilket kan ses som 

zonen av den proximala utvecklingsnivån. Elevens läsning hamnar på den nivå som varken är för svår 

eller för lätt med hjälp av instruktionsmodellen och lärarens stöd. Istället för att använda samma typ av 

text för alla elever i en grupp ges möjligheten att läsa olika texter och använda instruktionsmodellen 

tillsammans med sina klasskamrater. 

Vygotskij (1978) hävdade att barn utvecklar färdigheter genom att delta i strukturerat samarbete och 

interaktion med individer som kan mer. Med termen zone of proximal development, ZPD (den 

närmaste utvecklingszonen), påvisade han att barns möjligheter att utvecklas finns på en nivå som 

ligger strax över barnets nuvarande behärskningsnivå. Scaffolds (stöttning) i detta sammanhang har 

stor betydelse. Dessa fungerar som kompletterande byggställningar i lärandet som barnen kan klättra 

vidare på för att fortsätta utvecklas i den närmaste utvecklingszonen.  

Coburn (2001) har gjort en kvalitativ fallstudie där hon använt observationer och halvstrukturerade 

intervjuer som metod i sin artikel Collective Sensemaking about Reading: How Teachers Mediate 

Reading Policy in Their Professional Communities att känslan av ett professionellt lärarsammanhang 

kan vara ett kraftfullt och meningsfullt verktyg även för lärare som i både formella och informella 

nätverk ges möjlighet att i strukturerad form samspela med varandra och andra professionaliteter. 

Forskaren har följt ett fall över lång tid. 

Lärares egna erfarenheter och upplevelser ansluter sig till forskningsfälten kring miljöns betydelse för 

tidig läsinlärning. Forskning som gjorts av till exempel Fast (2007), Combrinck, van Staden & Roux 

(2014) och Ivarsson (2008) visar på att tidiga läsares förmåga till stor del beror på miljön i hemmet 

och i skolan samt att den positiva förstärkning de fått av vuxna påverkar barnets fortsatta intresse kring 

läsning. Ivarsson (2008) har i sin avhandling intervjuat lärare och menar att inlärning är något som 

sker hela tiden inte bara i skolan. Forskning har också visat på möjligheter att kunna överbrygga 

skillnader mellan teori och praktik i skolan. I den här studien blir det intressant att förstå lärarnas 

uppfattningar av hur tidiga läsare påverkas av bemötandet i skolan och hur de menar att skolmiljön 

kan skapas så att den kan utgöra en god inverkan på de tidiga läsarnas fortsatta drivkraft till lärande. 

För den här studien är det även relevant att förstå de tillfrågade lärarnas uppfattningar av hur de tidiga 

läsarnas intellektuella verktyg som formats i den miljö barnen vistats i kan tas tillvara i skolan.  
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Kapitel 3 Metod  

Metodansatsen i den här studien utgår från fenomenografin och fenomenografiska resonemang och 

avser att redogöra för grundskollärares uppfattningar av tidiga läsare. Enligt Dahlgren & Johansson 

(2015) utgår fenomenografin från att människor uppfattar och uttrycker företeelser i världen på olika 

sätt. Uppmärksamheten riktas mot människors kvalitativt skilda variationer i uppfattningar av världen. 

Förståelsen av omvärlden är något som då och då kommer att förändras eftersom förståelse är ett 

resultat av lärande.  

Metodval 

En kvalitativ metod innebär enligt Larsson (2011) att man karaktäriserar något, eller annorlunda 

uttryckt beskriver egenskaperna hos något. Det centrala i en kvalitativ metod är att kategorisera, 

beskriva eller ta fram en modell för att beskriva ett fenomen medan kvantitativa metoder istället utgår 

från att beskriva världen genom att mäta och testa utifrån på förhand givna kategorier. I kvalitativa 

metoder används olika typer av empiriskt material som underlag, till exempel observationer, intervjuer 

eller kombinationer av flera olika typer av underlag. Synen på vilken förhandskunskap som behövs för 

den kvalitativa analysen skiljer sig åt. Ett synsätt är enligt Larsson (2011) att vara radikalt fördomsfri 

vilket är en fenomenografisk utgångspunkt medan ett annat synsätt är att göra sina beskrivningar inom 

ramen för en tolkningsteori och då kan det handla om hermeneutik. Varje kvalitativ studie är unik 

därför är det av vikt att forskarens hela intellekt används för att analysera och representera data på ett 

rättvisande sätt utifrån studiens syfte. Enligt Fejes & Thornberg (2015) ska de teoretiska perspektiven 

och begreppen ses som glasögon som utgör viktiga tolkningsverktyg i analysen.  

Studien har en kvalitativ ansats och är inspirerad av fenomenografin och fenomenografiska 

resonemang. Det empiriska underlaget för studien har samlats in genom halvstrukturerade intervjuer 

med sex intervjupersoner. I den fenomenografiska metodansatsen är utgångspunkten att människor 

uppfattar omgivningens företeelser på olika sätt och intervjupersonernas sätt att uppfatta ett fenomen 

efterfrågas för att möjliggöra analys av intervjusvaren. Med tanke på att urvalet består av sex 

intervjupersoner är inte utfallet relevant utifrån en kvantitativ metodansats, eftersom att urvalet anses 

för litet enligt Eliasson (2018). I kvantitativa studier används också vanligtvis enligt Bryman (2018) 

strukturerade och ofta standardiserade intervjuer som inte ger möjligheten för intervjupersonen att 

utveckla sitt svar. Variationen i intervjupersonernas svar blir litet och olika uppfattningar kring 

forskningsfrågorna framkommer inte. En kvantitativ studie är därför inte lämplig för att besvara 

forskningsfrågorna som studien avser att besvara.  

Enligt Bryman (2018) är två frågeställningar av särskild vikt när sambandet mellan teori och forskning 

ska beskrivas. Dessa två är vilken teori som avses och om de data som samlats in har som syfte att 

generera eller pröva olika teorier. Forskning som har för avsikt att besvara frågor som uppkommer 

eller styrs av teorier kallas deduktiv teori. Betraktas däremot teori som något som aktualiseras eller 

uppträder då insamling och analys av data gjorts kallas teorin för induktiv. Enligt Fejes & Thornberg 

(2015) innebär ett abduktivt synsätt kring teori däremot att forskningen pendlar mellan data och redan 

kända teorier eller kunskaper som sedan jämförs och tolkas efter de mest sannolika förklaringarna i 

sökandet efter mönster. Den abduktiva teorin är alltid öppen för revidering om ny data framträder, 

slutsatserna är alltid provisoriska. Den här studien har en induktiv utgångspunkt. 
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Urval  

Urvalet till intervjuer ska enligt Bryman (2018) ske utifrån val av intervjupersoner som har en 

förståelse som är av vikt i undersökningen, inte utifrån bekvämlighet. I studien har intervjuer med sex 

personer genomförts. Samtliga grundskollärare i urvalsgruppen har erfarenhet av att arbeta eller 

tidigare ha arbetat i årskurs 1. Urvalsgruppen arbetar på tre olika kommunala F-6 skolor. Gruppen som 

tillfrågades kan ses som ett målstyrt urval och gruppen är relevant för forskningsfrågorna.  

Intervjupersonerna kan med sina svar i intervjuerna spegla en variation av olika uppfattningar kring 

det fenomen, grundskollärares uppfattningar av tidiga läsare som studien avser att undersöka. 

Urvalsgruppen tillfrågades via telefonsamtal och e-post om de var villiga att medverka i studien. I 

samband med förfrågan om att delta informerades de också om syftet med studien, vilket är att ge en 

djupare förståelse för fenomenet utifrån deras egna uppfattningar av tidiga läsare avseende 

förhållningssätt och undervisning och varför de valts ut att delta, vilket är på grund av var och ens 

initierade kunskap och erfarenhet på området tidiga läsare.  

Tabell 1. Beskrivning av de sex intervjupersonernas utbildning, antal år i yrket, 

nuvarande årskurs samt vilken årskurs intervjupersonerna främst arbetat i. Samtliga 

intervjupersoner arbetar på kommunala F – 6 skolor i mellersta Sverige. 

Intervjuperson Utbildning: Antal år i yrket: Verksam i 

årskurs: 

Har främst 

arbetat i: 

A Årskurs 1 - 7, behörig 

i allt utom 

hemkunskap och 

slöjd. 

27 – 28 år Årskurs 6 Årskurs 1 - 3 

B Årskurs F – 3, behörig 

i alla ämnen. 

3 år Årskurs 1 Årskurs 1 

C Årskurs 1 – 7, 

svenska/so samt 

special- 

pedagogik. 

Förskollärare och 

fritidspedagog. 

2 år Årskurs 2 Årskurs 1 - 2 

D Årskurs 1 -7, behörig i 

alla ämnen. 

17 år Årskurs 3 Årskurs 1 - 3 

E 

F 

 

Årskurs 1 – 7, 

sv/so/eng. 

Årskurs 1 – 7, behörig 

i alla ämnen. 

18 år 

 

7 år 

Årskurs 2 

 

Årskurs 1 

Årskurs 1 - 3 

 

Årskurs 1 - 3 

Datainsamling 

Studiens empiriska underlag har samlats in genom genomförande av halvstrukturerade intervjuer. För 

att använda materialet i en fenomenografiskt inspirerad studie förutsätts enligt Dahlgren & Johansson 
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(2015) att intervjuerna har en viss karaktär samt att de formuleras utifrån vissa teman. De svar som 

framkommer ska stämma överens med intervjupersonernas uppfattning av fenomenet. Inför 

intervjuerna sammanställdes en intervjuguide utifrån forskningsfrågorna med 11 frågor (se bilaga 1). 

Frågorna i intervjuguiden delades upp i två områden, grundskollärarrollen (tre frågor) och tidiga läsare 

(åtta frågor). För att åstadkomma ett sådant resultat som eftersträvas krävs att frågorna utformas på ett 

korrekt sätt. I en halvstrukturerad intervju ställs ett mindre antal frågor av öppen karaktär utifrån en 

intervjuguide. Intervjuaren visar i samband med intervjun ett djupare intresse för intervjupersonernas 

uppfattningar, deras sätt att avgränsa och behandla det innehåll som fokuseras. Den grundläggande 

intervjuguiden jag tog fram innehöll endast ett mindre antal frågor och under intervjuerna gavs 

intervjupersonerna tillfälle att utveckla och lämna mer uttömmande svar. Metoden jag använde för att 

åstadkomma detta kallas probing. Med probing avses enligt Dahlgren & Johansson (2015) en speciell 

teknik som går ut på att intervjuaren ställer uppföljande frågor såsom ”Hur menar du då?” eller ”Kan 

du utveckla ditt svar lite mer?”. En variant av metoden är icke-verbal probing som går ut på att nicka 

eller humma för att få mer utvecklade svar.  

Inför varje intervju kontaktade jag intervjupersonen för att bestämma tid och plats. Valet av plats för 

intervjun överläts på intervjupersonen vilket kan skapa en trygghetskänsla i intervjusituationen 

(Bryman, 2018). Fem av sex intervjupersoner valde en avskild plats, konferensrum eller klassrum. En 

av intervjupersonerna valde en tyst men gemensam yta på ett bibliotek. I det fall det var möjligt sattes 

en skylt med texten ”Intervju pågår, stör ej!” upp för att undvika avbrott i samtalet. Inför intervjun 

förberedde jag tekniska förutsättningar för inspelning och att utskrivet material exempelvis 

intervjuguiden fanns tillgängligt. Allt i syfte att skapa goda förutsättningar för fokus på frågorna och 

inte förutsättningarna för intervjun. För att skapa en bekväm intervjusituation erbjöd jag 

intervjupersonerna kaffe eller annan dryck inför intervjun.  

Genomförandet av varje intervju tog cirka 40 minuter i anspråk. Innan intervjuerna påbörjades så 

informerades intervjupersonerna om syftet med studien och forskningsfrågorna. Intervjupersonerna 

informerades även om de forskningsetiska aspekterna (Bryman, 2018). Flera av intervjupersonerna 

berättade att de kände viss nervositet inför intervjun och i något fall uppträdde intervjupersonen 

nervöst genom att glömma frågan. Både intervjupersoner och jag kände oss ovana i intervjusituationen 

och vid vissa tillfällen i intervjun riktades fokus mot just det istället för intervjufrågorna och 

stämningen blev lite ofokuserad och ”fnissig”. Vissa svar utvecklades också i så hög utsträckning att 

de inte längre avsåg forskningsfrågorna och jag fick då styra tillbaka samtalet till det område som 

skulle utforskas. Intervjuerna spelades in på en mp3-spelare. Efter intervjuerna transkriberade jag 

inspelningen i sin helhet med hjälp av dator. Detta för att svaren inte skulle förvrängas och därmed 

utgöra en felkälla i det fortsatta analysarbetet. I samband med transkriberingen har de sex 

intervjupersonerna anonymiserats och benämns A, B, C, D, E och F. Jag har inte transkriberat enligt 

någon specifik transkriberingsmodell. I transkriberingsarbetet har jag eftersträvat läsbarhet och 

intervjuerna har skrivits ned ordagrant med fokus på VAD som sades till skillnad från HUR det 

uttrycktes.  

Databearbetning och analysmetod 

I analysarbetet fokuserade jag på de två första forskningsfrågorna, medan den tredje frågan hanterades 

i diskussionen i en tolkning av resultatet. I analysen av det insamlade materialet har jag utgått från den 

analysmodell i sju steg som enligt Dahlgren och Johansson (2015) lämpar sig för en fenomenografisk 

undersökning. Även om modellen beskriver steg för steg hur analysen gått till är det så att jag i arbetet 
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med materialet vid flera tillfällen har återvänt till tidigare steg för att göra om eller komplettera 

analysen. De olika stegen är alltså inte separata från varandra utan de samspelar och har nyttjats 

parallellt i olika steg i processen. I det här avsnittet redovisas hur analysen gått till steg för steg enligt 

modellen.  

Steg 1 – att bekanta sig med materialet, de inspelade intervjuerna transkriberades i sin helhet. Jag 

valde att transkribera intervjumaterialet på egen hand då det också gav mig en möjlighet att bekanta 

mig med materialet i ett första steg utanför intervjusituationen. Jag läste sedan de utskrivna 

transkriptionerna flera gånger för att lära känna materialet och skapa mig en bild av det samlade 

innehållet i svaren.   

Steg 2 – kondensation, i detta steg startar den egentliga analysen av materialet. Syftet med steget är att 

urskilja det mest signifikanta som framkommer i intervjusvaren – det görs genom att passager eller 

stycken markeras i materialet. De olika passagerna eller styckena kan också grupperas för att ge 

överblick över det samlade materialet. När steget har genomförts ska det kvarvarande materialet ge en 

representativ och sammanfattande bild av hela dialogen kring fenomenet.  

För att genomföra kondensationssteget skrev jag ut mina transkriptioner på papper. Därefter läste jag 

igenom materialet ytterligare några gånger och markerade i texten med olika färger på pennor utifrån 

olika uppfattningar som redovisades. Jag klippte sedan med sax ut de mest signifikanta delarna av 

texten, så kallade passager. För att få en överblick över de samlade intervjusvaren satte jag upp de 

utvalda passagerna på väggen och grupperade dem utifrån mina intervjufrågor. Samtliga passager 

märktes också med uppgift om vilken av intervjupersonerna, A-F, som lämnat vilket svar. Därefter 

återvände jag igen till att läsa igenom de fullständiga transkriptionerna för att säkerställa att jag inte 

missat någon information av betydelse för den fortsatta analysen.  

Steg 3 – jämförelse, jämförelsen mellan olika passager i materialet. Syftet är att hitta likheter och 

skillnader i de svar som lämnats. I jämförelsen är det viktigt att försöka se bortom de ytliga 

skillnaderna för att upptäcka likheter i materialet. Det kan exempelvis handla om att 

intervjupersonerna använt olika synonymer eller exempel i sin beskrivning. Inom fenomenografin är 

målet att beskriva skillnader mellan uppfattningar och för att kunna göra det är det också viktigt att 

beskriva likheterna.  

I jämförelsearbetet fokuserade jag på att läsa passagerna utifrån mina två forskningsfrågor – det vill 

säga uppfattningar av tidiga läsare och uppfattningar om förhållningssätt i undervisningen. De olika 

passagerna markerades och grupperades i ett första steg utifrån forskningsfrågorna. Den utskrivna 

dokumentationen lästes igen och de utsagor som hörde ihop med passagerna markerades med 

överstrykningspenna i rätt färg. Detta gjordes för att få en ytterligare överblick och att kunna sortera 

utifrån likheter och skillnader i passagerna.  

Steg 4 – gruppering, i detta steg grupperas de utvalda passagerna ännu en gång. Den här gången 

grupperas de utifrån skillnader och likheter i uppfattningar som framkommer i passagerna.                                                     

I mitt arbete med grupperingen läste jag igenom de olika passagerna flera gånger ytterligare och 

samlade dem i olika grupper utifrån sitt innehåll. Grupperna förändrades flera gånger under 

bearbetningen då jag upptäckte att det som inledningsvis framstod som olika grupper vid ytterligare 

genomläsning istället kunde ses som en variation av uppfattning inom samma gruppering som något 

annat. Arbetet var tidskrävande och jag återkom till genomläsningen och sorteringen flera gånger och 

vid flera olika tillfällen. Jag återvände i grupperingsarbetet också till mina forskningsfrågor och 

framförallt – att fundera över vilket fenomen det är jag söker uppfattningar om.  Detta steg visade 
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tydligt på likheter och skillnader i passagerna. De grupper av uppfattningar som blev slutresultatet 

skrev jag sedan ned. Även efter detta steg upplevde jag att materialet trots bearbetningen var mycket 

omfattande och att antalet passager ännu var många.  

Steg 5 – artikulera kategorierna, i det femte steget ska kärnan av likheter i de olika kategorierna 

beskrivas. Forskaren ska bestämma sig för var gränserna för de olika uppfattningarna dras – det vill 

säga hur stor kan en variation vara innan det innebär att det bildas en ny kategori. Arbetet kan också 

innebära det motsatta – att likheterna i olika grupper visar sig vara så stora att man istället beslutar sig 

för att samla dem i endast en kategori.  

Jag satte återigen upp mina grupperade intervjusvar på väggen och läste igenom dem en efter en. I 

genomläsningen fick jag återvända till tidigare grupper för att se om det fanns så stora likheter att 

grupperna skulle ändras. Under arbetet förändrades antalet grupper och innehållet i dem. Efter 

bearbetningen hade jag färre grupper i resultatet. När jag kände mig nöjd med grupperingen påbörjade 

jag arbetet med att utifrån passagerna beskriva kategorierna med egna ord. Även i detta arbete gjorde 

jag i viss utsträckning om grupperingen och vissa intervjupassager flyttades mellan kategorierna.  

Utifrån varje excerpt sammanfattade jag en beskrivande text av innehållet i syfte att få en bättre 

överblick över empirin och det faktiska innehållet i respektive grupp.   

Steg 6 – namnge kategorierna, i steg nummer 6 är det dags att namnge de olika kategorierna och 

genom detta visar sig också det mest utmärkande i varje kategori. Kategoribenämningen bör vara 

ganska kort och fånga känslan i de uppfattningar som ryms inom den.  

Jag bearbetade materialet varje kategori för sig. I arbetet tog jag också bort de passager som belyste 

samma uppfattning. Jag markerade med penna de passager i respektive kategori som särskilt tydligt 

visade på kärnan. Jag satte rubriker som jag sedan omformulerade flera gånger för att verkligen fånga 

kärnan i de uppfattningar som redovisas. Slutligen valde jag att formulera kategorirubrikerna som 

påståenden utifrån forskningsfrågorna till exempel Tidiga läsare har en stark motivation och Tidiga 

läsare får arbeta utifrån sin kunskapsnivå. Jag läste kritiskt igenom det urval av passager som jag valt 

ut och strök de som inte var tillräckligt kärnfulla för att beskriva kategorin. Flera av de citat jag valt ut 

kortades ner för att bli än mer kärnfulla: 

A: (…) de som kommer in i skolan och förskoleklass och redan kan läsa och förstå text, känner 

igen olika saker (…) ordbilder (…) kan ta sig igenom olika texter (…) så skulle jag definiera det 

(A1). 

Steg 7 kontrastiv fas, de olika kategorier och passager som kvarstår gås igenom en ytterligare gång för 

att se om de ryms inom fler än en kategori. Syftet är att varje kategori ska vara exklusiv och ofta 

innebär momentet att kategorierna förs ihop till färre antal.  

Jag läste igenom den samlade resultatredovisningen och kategorierna en ytterligare gång och 

funderade över om varje kategori var exklusiv och i så fall varför. Detta arbete ledde till att antalet 

kategorier minskades ytterligare då innehållet efter denna analys var liknande. 

Min reflektion över hela analysprocessen är att den var mycket tidskrävande och att jag i 

genomläsningen av mitt material förändrade min bild av de uppfattningar som redovisades i 

intervjusvaren. Det slutliga utfallsrummet i min studie är fyra beskrivningskategorier per 

forskningsfråga.  
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Forskningsetiska aspekter 

För att säkerställa att studien utgår från kraven kring forskningsetiska aspekter så har jag utifrån 

Bryman (2018) och Vetenskapsrådet (2011) designat studien utifrån följande fyra krav: 

• Informationskravet, jag informerade var och en av intervjupersonerna i urvalsgruppen kring 

undersökningens syfte och de moment som ingår i den. De fick också möjlighet att ställa 

kompletterande frågor. Intervjupersonerna fick också information om att deltagandet i studien 

är frivilligt och att de när som helst, utan att behöva ange skälet, kan avsluta sitt deltagande.  

• Samtyckeskravet, i en undersökning ska deltagarna själva ha rätt att bestämma över sin 

medverkan. Intervjupersonerna fick ta del av en skriftlig information, samtycke (bilaga 2), om 

studiens syfte samt hur och av vem data skulle komma att behandlas och lagras tills studien 

var klar. Det undertecknade samtycket förvarades i en pärm hos handledaren på Stockholms 

universitet och arkiveras när studien är klar. 

• Konfidentialitetskravet, inga personuppgifter gällande deltagarna ska vara möjliga att komma 

åt för obehöriga. Jag avidentifierade svaren och benämner intervjupersonerna i studien utifrån 

en bokstavsprincip. Alla uppgifter om de personer som ingår i studien behandlade jag med 

största möjliga konfidentialitet. De inspelade intervjuerna fördes över till Stockholms 

universitets databas Box, därefter raderades ursprungsfilerna från mp3 spelaren. Efter att 

studien är klar raderas rådata bort från Box.  

• Nyttjandekravet, jag tydliggjorde att uppgifterna som samlats in från deltagarna endast 

kommer att användas för forskningsändamålet och den här studien.  

Studiens tillförlitlighet 

En fenomenografisk studie syftar till att beskriva olika uppfattningar av ett fenomen, men kan aldrig 

göra anspråk på att belysa samtliga uppfattningar kring fenomenet som finns, då urvalsgruppen är 

begränsad (Dahlgren & Johansson 2015). Det går inte heller att utesluta att intervjupersonerna 

definierar fenomenet på olika sätt. Att ha en tidigare relation med intervjupersonen, till exempel 

tidigare kollegor, kan också påverka hur uppfattningarna tolkas i analysen. Det är därför enligt 

Åkerlind (2005) av stor vikt att så långt som möjligt hålla ett öppet sinne för uppfattningarna och 

bortse från de egna subjektiva uppfattningarna, för att undvika att göra för snäva och förutbestämda 

tolkningar. I min bearbetning av materialet har jag återkommande ställt mig frågan vad som utgör mitt 

fenomen och säkerställt att jag i analysen av materialet har utgått från det och inte andra aspekter. Jag 

har strävat efter att noggrant bearbeta resultatet och har utgått från de kompletta transkriptionerna av 

intervjumaterialet. Jag har vid flera tillfällen gått igenom hela materialet för att säkerställa att inga 

uppfattningar utelämnats. De olika kategoriernas innehåll har reviderats och grupperats flera gånger 

efter dialog i handledningen och reflektion över innehållet. Denna medvetenhet om vikten av att vara 

noggrann och preciserad i sin analys leder enligt Backman (2016) till hög tillförlitlighet i studien.   
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Kapitel 4 Resultat och analys 

I den här delen av studien redovisas empirin och analysen av den som sedan ska leda till en fördjupad 

förståelse och generera ny kunskap utifrån de tillfrågade grundskollärarnas uppfattningar av tidiga 

läsare och förhållningssätt och undervisning kring dem.  

Beskrivning  

I följande avsnitt presenteras en beskrivning av de svar som framkom vid intervjuerna. I 

beskrivningsarbetet har de intervjufrågor som liknade varandra dragits samman till en. Svaren på 

frågorna beskrivs nedan dels genom att det signifikanta för varje intervjufråga redovisas och dels 

utifrån att jag genom ett urval av excerpter från intervjumaterialet exemplifierar kärnan i de 

uppfattningar som framkommit.  

Intervjusvaren 

Vad tänker du när du hör begreppet tidiga läsare? 

Inledningsvis så svarar lärarna att tidiga läsare är de barn som redan innan de börjar i skolan har lärt 

sig att läsa. Några lärare säger att tidiga läsare börjat läsa redan på förskolan eller i förskoleklassen. 

Ytterligare svarade lärarna att de tidiga läsarna har ett eget intresse som kan förstärkas genom 

förskolans och förskoleklassens språklekar.  

E: Att det är elever som redan kan läsa när de kommer till ettan, att de har knäckt det själv 

kanske med hjälp av förskoleklass men mycket att de på grund av eget intresse har lärt sig att 

läsa (E:1). 

Det visade sig att deltagarna även ansåg att tidiga läsare är de som knäckt koden genom att ljuda ihop 

bokstäverna som formas till ord. Andra lärare påtalar att läsning består av två delar, både att avkoda 

men även att ha en viss förståelse för det man ljudar fram eller läser. Ytterligare framhålls att lärare 

ofta träffat tidiga läsare som använder den ortografiska läsningen genom att redan före skolstarten i 

årskurs 1 ha lärt sig läsa med stöd av ordbilder. 

F: Det är de som knäckt koden (…) Att de har läsflyt, inte använder ljudningsstrategin utan har 

det mer ortografiska, ordbilden, och även att man har en förståelse. Det finns de som bara läser 

på och inte har någon läsförståelse. Det är för mig tidiga läsare, att man har en känsla för vad det 

handlar om (F:1).  

Lärarna uttrycker att flera faktorer spelar roll för att ett barn ska lära sig att läsa före skolan en av 

dessa kan enligt lärarna vara att barnet visar ett eget intresse för bokstäver. Det egna intresset kan 

enligt några lärare bero på att barnen vistats i en stimulerande hemmiljö och att de haft föräldrar som 

uppmuntrat dem samt varit bra förebilder genom att själva läsa och gjort uppväxtmiljön läsvänlig för 

de intresserade barnen. Ett sätt att uppmuntra tidigt läsintresse hos barn både i hemmiljön, förskolan 

och skolan kan enligt lärarna vara regelbundna biblioteksbesök. 

Vilken erfarenhet har du av tidiga läsare? 

Samtliga informanter hade erfarenhet av tidiga läsare i årskurs 1. Några hade liten erfarenhet medan 

andra lärare hade mer och hade träffat på tidiga läsare i alla klasser de haft. En viss variation i 
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erfarenheterna framkom kring vilka slags texter de tidiga läsarna klarade att läsa. Några av lärarna 

svarade att eleverna klarade av att läsa små enkla texter medan andra beskrev längre texter med 

avancerat innehåll avsett för elever i de äldre åldrarna. 

A: Allt från de som faktiskt läser avancerade ungdoms/barnböcker mer eller mindre till exempel 

lätta Roald Dahl har jag haft ettor som har läst och även sådana som kan ta sig igenom Elsa och 

Olle läseböckerna utan problem. Det är dessa som är de mest avancerade som jag haft (A:1). 

Hur bemöter/vilket förhållningssätt har du kring de tidiga läsarna vid skolstarten i årskurs 1? 

Flera av lärarna svarar att de som kan läsa när de börjar i årskurs 1 ska bemötas positivt och 

kunskapen ska ses som en tillgång för de andra i klassen. De svarar även att det är svårt att veta vad 

alla elever behöver samt att ett dåligt samvete gör sig gällande över att inte hinna ge utmaningar till 

alla tidiga läsare.  

A: Det måste vara positivt att de kan läsa och det ger mig oftast en bra grund att utgå ifrån för 

här har jag elever som kan, som jag inte behöver jobba extra mycket med just kring 

läsinlärningen (…) en stor tillgång för de andra barnen (A:1). 

För att kunna förhålla sig på rätt sätt, det vill säga att ge varje elev det den behöver så grupperar flera 

av lärarna eleverna. De framlägger att grupperingar är nödvändigt för att alla elever ska få 

arbetsuppgifter som är på rätt nivå. En del lärare delade klassen i två nivåer medan andra delade den i 

tre till fyra. Samtliga lärare framhöll att en klass aldrig är homogen och att gruppering efter 

kunskapsnivå är en nödvändighet. Nivågruppering beskrevs av lärarna som att ge uppgifter med 

samma innehåll men olika svårighetsgrad utifrån gemensam läsupplevelse eller som att låta alla jobba 

utifrån samma grund men sedan göra ett eget val. 

A: (…) du får försöka att gruppera dem. Du har ju dem som är outstanding och de som har lite 

extra mycket som de behöver göra, de andra får man dela in i tre till fyra grupper (…) det är 

sällan man har en helt homogen grupp som är på samma plats just då (…) (A:2). 

Ytterligare framhålls av flera lärare att lärarens egen vilja samt ansträngning inför varje enskild elevs 

läsutveckling är viktigt i bemötandet av de tidiga läsarna. En lärare svarar att hen ofta pratar och frågar 

de tidiga läsarna om hur undervisningen känns och kan genom det ge uppgifter som utmanar och ger 

stimulans till fortsatt läsutveckling för eleverna i fråga. Ibland framhålls dock att eleverna lämnas och 

inte ges tillfälle att fortsätta utveckla sin läsning. 

F: Det är ju faktiskt den största utmaningen, att hålla deras intresse vid liv och att de ska fortsätta 

att tycka skolan är rolig. Jag är öppen med att eleverna behöver tala om för mig hur det känns. 

Just nu har jag två elever som tyckte matteläxan var för lätt. Då fick jag öka på den och göra den 

ännu svårare. Jag har frågat dem om hur de känner nu. Det var bra sa de. På vilket sätt var den 

bra? Den var svår men inte för svår, då har man ju lyckats hitta ett bra läge (…) (F:2). 

Flera av lärarna svarar att de antingen utifrån förskoleklassens kartläggningsmaterial eller 

bedömningsstödet i början av årskurs 1 har goda kunskaper om varje elevs kunskapsnivå när de börjar 

i skolan. Dessa kunskapsbedömningar hjälper läraren att kunna planera undervisningen och i vissa fall 

förs samtal utifrån resultatet med specialläraren. 

F: Vi har en bra överlämningsrutin mellan förskoleklass och ettan nu även med det material som 

finns från Skolverket (…) dels får man ju information där hur gruppen ligger till och sen så 

märker man ju ganska snabbt vilka som har knäckt läskoden så fort man sätter igång och arbetar 

med dem. Sedan har vi bedömningsstödet från Skolverket som specialläraren på hösten går 
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igenom när hen träffar alla ettor. Jättebra och tydligt. Sen lämnar hon över det (…) hon gör ett 

jättejobb (F:1). 

Hur undervisar du de tidiga läsarna?  

Några lärare svarar att de tidiga läsarnas kunskap ska ses som en tillgång för de andra eleverna i 

klassen. Andra lärare svarar att läsutveckling gynnar alla elever genom att eleverna får samspela på 

olika sätt utifrån gemensamma texter. De tidiga läsarna gagnas och blir stärkt av att läsa med eller för 

andra elever samt utvecklas av samspelet med andra som ännu inte hunnit så långt i sin läsutveckling 

samt genom att prata om en text som hela klassen läst individuellt eller genom lärarens högläsning. 

Samspelssituationerna kan även varieras genom att låta eleverna diskutera i så kallade läspar. 

A: (…) boksamtal är väl en metod och sedan att nivågruppera litegrann utifrån läskunnighet och 

sedan anpassa uppgifterna utifrån det. Sedan att använda de som är duktiga som minilärare eller 

som hjälpreda åt de som inte kan. Det växer de som kan läsa av (…) gärna använda andra 

klasser, att läsa ihop med de som är äldre eller som är yngre. Ettor som går ner till förskoleklass 

och läser har vi ju jobbat med på skolan under läsveckor, det är jättebra. Man växer (A:2). 

Ytterligare framhåller några lärare att när eleverna arbetar i par eller annan gruppering så möjliggör 

det för läraren att gå runt och observera allas delaktighet. Några lärare svarar att samverkan är bra att 

utgå från i sin undervisning. Vidare framkom i svaren att de tidiga läsarna behöver andra 

arbetsuppgifter eftersom läsning inte bara handlar om att kunna läsa fort. Andra arbetsuppgifter kan 

bestå av läsförståelse i form av boksamtal i olika former. Detta ger även möjlighet för lärarna att få 

reda på vilka elever som både kan avkoda och förstå det de läser. 

F: Vi jobbar mycket i par (…) jag jobbar mycket med stationer, eleverna får gå runt och göra 

olika uppgifter. Då hinner jag gå runt och se hur de jobbar ihop (F:2). 

Några lärare framhåller vikten av att ha en gemensam grund för alla elever, även de som redan kan 

läsa, vilket enligt dem kan utgöra en gemensam struktur i klassen. Några lärare svarar att det inte 

fungerar att ge alla olika arbetsuppgifter men numera finns mycket material som möjliggör olika 

svårighetsnivåer i samma uppgift. Den gemensamma grunden kan enligt några lärares svar även 

kombineras med utökad läsläxa.  

C: Vi lär ju på olika sätt, ska man nå alla elever så måste man ju göra på olika sätt men ändå ha 

en röd tråd (…) jag har samma strategi och grund under hela årskurs 1. Det skapar trygghet och 

barnen visste varje vecka hur jag jobbade (…) (C:2). 

Samtliga lärare nämner att de i sin undervisning utgår från elevens eget intresse och att det kan ske vid 

elevens egna val av bok att läsa enskilt, en så kallad bänkbok. En lärare går regelbundet till biblioteket 

med sina elever för att träffa bibliotekarien som har boksamtal och presentation av nya böcker. Efter 

det kan den tidiga läsaren från ett brett utbud välja bok att ta hem eller ha som bänkbok. Egen vilja till 

läsning uppmuntras alltid. Flera av lärarna svarar att de ofta samtalar med de tidiga läsarna om val av 

uppgifter eller läsning för att därmed hjälpa eleverna att hitta rätt nivå. 

C: Utgå från intresset, stämma av. Vi går ju till biblioteket ganska ofta då de får låna två böcker, 

en till hemmet och en till skolan. Många gånger upplever jag att eleverna lånar antingen något 

som är för enkelt eller för svårt (…) många elever vill bli klar snabbt, målet är att vara snabb 

men det viktiga är att hitta något man tycker om och är spännande, det här vill jag läsa mer om. 

Jag samtalar med eleverna kring bokval om de tar för lätt bok, jag berättar varför de behöver 

större utmaning (C:2). 
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Har du någon särskild planering för att de tidiga läsarna ska behålla motivationen? 

En lärare med lång erfarenhet framhåller att det viktiga är att lärare anstränger sig för att ge tidiga 

läsare större utmaningar som därmed upprätthåller deras motivation. Någon lärare uttrycker att de 

flesta elever oavsett läsnivå är motiverade vid skolstart i årskurs 1 så särskilt mycket ansträngning 

behövs inte från lärarens sida kring de tidiga läsarna.  

A: Individualisera så mycket det går men på samma grund som man jobbar, alltså att försvåra, 

ha olika svårighetsgrad inom samma uppgift (…) man håller ihop gruppen (…) det tar tid att 

utforma uppgifter utifrån de elever man har. Men ju längre man har jobbat desto bättre har man 

saker i skallen så man behöver inte alltid skriva ner och fundera på det (…) man sparar i pärmar 

(…) alla goda exempel och övningar man har sparas på datorn och i pärmar (A:2). 

Flera av lärarna svarar också att läsningen ska vara lustfylld och detta sker genom att variera sätten att 

ta sig an en text och detta gör även att alla eleverna tillsammans utvecklas och blir motiverade att till 

exempel läsa boken. Ytterligare faktorer som gagnar läsutvecklingen är att utgå från särskilda 

intresseområden. Till exempel Batman, Minecraft, kartor och så vidare. En annan uppfattning som 

framkommer är att eleven bemöts utifrån den person hen är och inte utifrån att man lärt sig att läsa 

tidigt. 

A: Läs mycket. Gör läsningen lustfylld på olika sätt (…) spela teater (…) ta en bit ur en bok, 

spela upp det för att väcka lusten att läsa boken till exempel (…) Det tror jag blir lustfyllt och 

roligt, det blir något som får en att hänga upp sig lite kring läsning, man vill fortsätta (A:2). 

D: (…) jag försöker bemöta dem utifrån vad det är för person, inte utifrån att de är tidiga läsare 

(…) oftast vet man när de kommer att de här barnen redan kan läsa och då tänker jag att de ska 

få sina utmaningar (…) (D:1). 

Analys 

I studien har jag ställt tre forskningsfrågor. Forskningsfrågorna är ramen för min analys av det 

empiriska materialet. Det är utifrån dem som jag har bearbetat intervjusvaren där jag har gjort 

jämförelser mellan olika uppfattningar för att få fatt i både särskiljande och gemensamma drag. I 

följande avsnitt presenteras resultatet av den bearbetningen och analysen av materialet utifrån två 

forskningsfrågor. Den tredje frågan hanteras i diskussionsdelen. I analysarbetet har ett antal kvalitativt 

skilda beskrivningskategorier per forskningsfråga framträtt och dessa kategorier presenteras var och en 

för sig. Dels genom att det signifikanta för varje beskrivningskategori redovisas och dels genom att jag 

genom ett urval av excerpter från intervjumaterialet exemplifierar kärnan i de uppfattningar som 

framkommit. Här nedan redovisar jag relationen mellan kategorierna. 

Vilka uppfattningar redovisar grundskollärarna som tillfrågas angående 

tidiga läsare i årskurs 1?  

I analysen av intervjusvaren utifrån forskningsfråga 1 framträdde i utfallsrummet fyra 

beskrivningskategorier. Varje kategori samt kategorierna sinsemellan visar på både likheter och 

olikheter i lärarnas uppfattningar av tidiga läsare.  

De fyra beskrivningskategorierna är följande: 

Tidiga läsare är generellt starka.  

Tidiga läsare är påverkade av hemmet.  
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Tidiga läsare har en stark motivation.  

Tidiga läsare har fått stimulans av förskola och förskoleklass. 

Beskrivningskategori 1 

Tidiga läsare är generellt starka. 

Utsagornas kvalitativa kärna i denna kategori är knutet till att de elever som lärt sig att läsa tidigt har 

generellt lätt i alla moment att ta till sig undervisning i skolan. Ett tidigt läsintresse som fått fortsätta 

utvecklas kan enligt en lärares uppfattning märkas av i högre årskurser. Ytterligare utsagor är att de 

tidiga läsarna har stor arbetskapacitet och att de med lätthet hinner göra många uppgifter. 

F: Tidiga läsare är oftast starka hela vägen om man tänker att man har tagit en tvåa eller fyra. 

Det blir så tydligt i ettan när de kommer när man ska jobba med bokstavsinlärningen med dem 

som har det där redan (F:1).  

A: (…) läsning utgör ju grunden till att vi ska kunna fortsätta att studera. Man klarar sig inte 

speciellt långt om man inte är en bra läsare. Du måste vara en helt okej läsare för att kunna klara 

grundskolan, annars tappar du mycket. Är du en bra läsare får du faktiskt också bra betyg i alla 

olika ämnen (A:3). 

En lärare ger en förklaring till att tidiga läsare kan allt så lätt är att det beror på understimulans vilket 

kan framkalla en stress för den tidiga läsaren själv men att understimulans även utgör en stressfaktor i 

klassrummet för både lärare och klasskamrater. 

F: Ibland kan de tidiga läsarna stressa andra elever och då kan de få känna ett lugn när de i 

framkant blir stimulerade. Jag tror att de i framkant på grund av understimulering kan skapa en 

stress i klassrummet, då har de inte tillräcklig utmaning och det arbete som de kräver (…) (F:2). 

Beskrivningskategori 2 

Tidiga läsare är påverkade av hemmet. 

Utsagor som kan knytas till denna uppfattning är att tidiga läsare har vuxit upp i en läsfrämjande 

hemmiljö. Flera av lärarna uppfattar dock att många barn har ett intresse av sig själv men att föräldrar 

som själva läser och gör andra slags aktiviteter kring läsning är förebilder för sina barn som vill göra 

lika. De flesta föräldrar uppmuntrar barnets intresse genom att erbjuda stimulerande miljö i hemmet. 

C: (…) många har ju ett rent intresse från början och mycket påverkas av vad de har för 

erfarenhet från sitt hem. Vad var viktigt i mitt hem? Är det naturligt för min familj att vi läser 

böcker till exempel, det påverkar ju läsutvecklingen till de positiva även när jag kommer till 

skolan. Vissa kan ju ha lätt ändå, utan att ha familjen i bakgrunden men jag tror om jag blir lyft 

hemma och det är naturligt att läsa böcker eller gå till biblioteket så har jag med mig 

bokstäverna från starten (…) (C:1).  

A: (…) Ja det brukar finnas ett antal som redan har den kunskapen, beroende på intresse eller 

beroende av att föräldrarna jobbat med dem för att de ska komma dit de är (A:1).  

En lärare ser det som fördelaktigt att använda elevens hemmiljö och föräldrastöd som en resurs i 

fortsatt lärande. Uppfattningen är det främjar eleven att hem och skola samverkar och därmed utgår 

från en helhetssyn kring kunskapsutvecklingen. Lärarens kompetens kring läsutveckling bör 

kommuniceras med hemmet. 

C: Att prata mycket med hemmet på utvecklingssamtal och föräldramöten, att läsa är viktigt. I 

skolan görs mycket men träning behövs hemma också (C:3).  
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C: Jag ville veta om de förstod vad de läste. Och för att ha en relation med hemmet så fick de 

bokfrågor till de kapitel de hade i läxa. På så sätt fick jag veta, även hemifrån hur de ansåg att 

läsningen gick och jag kunde stämma av med barnen sedan under veckan när de lämnade in 

läxan (C:2). 

Beskrivningskategori 3 

Tidiga läsare har en stark motivation. 

Det intervjupersonerna ger uttryck för i sina utsagor handlar om elevens egen motivation och intresse. 

Flera av lärarnas uppfattningar beskriver tidiga läsare som fokuserade och positiva till allt utifrån ett 

starkt intresse av bokstäver och att läsa. Eleverna beskrivs som ”skolälskare” och gör allt som de 

erbjuds att göra. Elevernas intresse motiverar och ger energi till att själva driva på inlärningen i alla 

olika sammanhang.  

C: Jag tror att mycket beror på intresset, det vill jag gärna spinna vidare på. Vad de tycker är 

roligt, att vi utgår från det många gånger (…) frågade vad de är intresserade av så att man hittar 

något där att spinna vidare på. Jag tror att det många gånger är lättare att komma vidare och 

komma igång med läsningen då (C:1). 

Samtliga lärare påtalar tidiga läsares egen motivation som en drivkraft i inlärningen. Några framhåller 

dock att i vissa fall kan intresset avta. Det är då lärarens ansvar att bemöta elevens behov för att främja 

fortsatt läsutveckling. En lärare erfar att tidiga läsares motivation i årskurs 1 brukar avta under 

vårterminen. 

B: Det syns nog mer ju äldre de blir i årskurs 1 är ju alla så glada och lyckliga och älskar allt. 

Men vi märker att ju äldre de blir desto Åååh läsning! Det är svårt att hitta saker som passar och 

sätt att arbeta (…) försöka hitta saker som de tycker är intressant (…) minns en särbegåvad elev 

som gick i årskurs 2 och läste som en årskurs 7:a (…) hen älskade kartböcker (…) hen fick läsa 

kartböcker varje morgon och hen älskade att fortsätta läsa. Det var mycket text i den och då läste 

hen ju liksom. Jag lånade massor av böcker om länder och kartor åt hen (B:3). 

D: Jaa, det där kan ju vara svårt, till en början så är ju allt spännande i ettan. Det är roligt att sitta 

med bokstavsinlärning för det är så nytt att sitta i skolan men fram emot vårterminen brukar det 

vara jättetråkigt. Då kommer utmaningen att hålla motivationen (…) (D:2). 

Medan en annan erfar att ingen elev någonsin tappat motivationen enligt hens erfarenhet. 

B: Jag tänker att i årskurs 1 är alla så motiverade och de kan redan läsa så allt är kul ändå. 

Hittills har jag inte sett någon som tycker att det är tråkigt i min grupp (…) (B:2). 

Beskrivningskategori 4 

Tidiga läsare har fått stimulans i förskolan och förskoleklass. 

Informanterna ger här uttryck för att stimulans i förskola och förskoleklass har gynnat tidig 

läsutveckling. I förskola och förskoleklass är högläsning, bearbetning av texter, biblioteksbesök, samt 

övningar för att utveckla den fonologiska medvetenheten obligatoriska inslag. Lärarna menar att detta 

kan ha skapat ett intresse som stimuleras genom språklekar hos vissa barn eller stimulerat de barn som 

redan har ett intresse till att komma vidare.  

A: Även förskolan kan ha jobbat ganska intensivt med läsning (A:1). 

Några lärare ger uttryck för att flera av barnen kan ha fått så mycket stimulans så det lett dem till att 

kunna läsa före skolstarten i årskurs 1.  
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D: (…) att man har lärt sig redan i förskoleklass, så att man har knäckt koden redan då (…) Att 

man förstår hur det hänger ihop, bokstäver och ljud (D:1). 

Vilka förhållningssätt ger grundskollärarna uttryck för, gällande 

undervisningen av tidiga läsare? 

I analysen av empirin utifrån forskningsfråga 2 framträdde i utfallsrummet fyra 

beskrivningskategorier. Varje kategori samt kategorierna sinsemellan visar på både likheter och 

olikheter i lärarnas uppfattningar av förhållningssätt gällande undervisningen av de tidiga läsarna. De 

fyra beskrivningskategorierna som framkom efter analysarbetet av empirin var följande: 

Den tidiga läsaren har specifika behov och behöver utmaningar som ska tillgodoses av läraren. 

Den tidiga läsaren ingår i en grupp och får följa gruppens nivå. 

Den tidiga läsaren får arbeta utifrån sin kunskapsnivå. 

Den tidiga läsaren är en resurs för andra elever. 

Beskrivningskategori 1 

Den tidiga läsaren har olika behov och behöver utmaningar som behöver tillgodoses av läraren. 

Lärarnas utsagor som kommer till uttryck här är att lärarna på olika sätt beskriver att tidiga läsare har 

varierade behov som måste tillgodoses av läraren för att eleven ska behålla sitt engagemang och inte 

tappa motivationen. Flera av lärarna nämner vikten av att börja jobba med läsförståelse. 

Läsförståelsearbetet beskrivs av lärarna både utifrån enskilt arbete där en enkel text ska kopplas 

samman med en bild medan andra påtalar att läsförståelse ska ske med andra till exempel utifrån 

boksamtal. Läsförståelse svarar alla lärare ger en motiverande känsla för eleven att komma vidare i 

läsutvecklingen. 

E: (…) de som redan läser kan man inte sätta på att läsa SA utan då måste man ge dem en 

utmaning att bara läsa har de ju redan kommit förbi. Då måste man gå in på läsförståelse, kunna 

svara på en fråga. Ibland kanske de inte kan svara på den skriftligt utan andra vägar får 

användas, prata in på Ipad om du inte skriver, du kanske får en stund med läraren i två minuter 

då du bara behöver säga svaren. Ren automatisk läsning är ju bara tråkigt. Man måste hitta andra 

vägar. Många av de här tidiga läsarna älskar att få en extra bok där man drar ett streck mellan en 

mening och vilken bild som passar bäst. Sådana enkla läsförståelsegrejer (…) (E:2). 

Några anser att elevernas arbetsuppgifter behöver fördjupas genom att stanna upp i dem och jobba 

med texten utifrån flera olika aspekter. Till exempel att vid läsförståelse uppgifter utmana elevernas 

förmågor med mer än att bara leta svar på ytan, det som står i texten, och istället jobba med 

läsförståelsestrategier och då bland annat fundera kring texten och koppla till sig själv och sin egen 

erfarenhet av det texten handlar om.  

F: (…) det finns material till just tidiga läsare då man får gå på djupet med frågor. Just att 

frågorna är mellan raderna och inte bara svar på det som står i texten utan eleverna får dra lite 

slutsatser och fundera vidare (…) (F:2). 

Ytterligare svar som lärarna gav kring tidiga läsares behov av mer utmanande uppgifter var att våga 

släppa traditionell undervisning. Att frångå den läslära som utgör undervisningsgrunden för dem som 

inte kan läsa och istället erbjuda annan slags litteratur gärna utifrån den tidiga läsarens eget intresse. 

En samstämmighet finns hos samtliga lärare angående vikten av att utgå från eget intresse för att 

utvecklas i läsning. De tidiga läsarnas behov av annan undervisning märks tidigt vid skolstarten. 



27 

 

C: (…) till en början märkte jag att de tidiga läsarna behöver mer. Så vi släppte läsläran och gick 

in på Lasse Maja böcker utifrån vad de själva tyckte. Jag hade lånat böcker och så fick de kika 

litegrann på vad de tyckte var spännande och då hade de upp till ett kapitel i läsläxa och därtill 

bokfrågor så de fick både träna läsning och läsförståelse (C:2). 

C: Jag har alltid låtit dem göra extra, läst svårare texter från start och svarat på frågor. När de 

andra hade en läsläxa där de skulle läsa en enklare text så har de andra dels läst svårare text (…) 

(C:2). 

Beskrivningskategori 2 

Den tidiga läsaren ingår i en grupp och får följa gruppens nivå. 

Samtliga lärare svarar att all undervisning i årskurs 1 utgår från samma grund. Grunden utgör enligt 

några lärare en struktur som gagnar klassen som helhet när alla elever oavsett läskunskaper jobbar 

utifrån den. Det skapar ett lugn och ger läraren enligt två lärare kontroll över kunskapsläget i klassen. 

En lärare anser det vara viktigt att även de som redan lärt sig att läsa ska backa tillbaka och förstå vad 

som händer när olika bokstavsljud sammanfogas. Fyra av lärarna nämner att den gemensamma 

grunden utgörs av ett standardhäfte som följs av ett eget val för de elever som hinner. Variationen i det 

egna valet beskrivs av en lärare som en möjlighet att välja den stencil som ser mest lockande ut.  

E: Efter standardhäftet som alla fick göra så fick de välja. En del gör standardjobbet på tre 

minuter och andra sitter 25 minuter (…) då finns det utrymme att välja själv (…) även om de 

tränat på att forma bokstäverna tillsammans med de andra så när det arbetet är avklarat så ska 

det finnas arbete till alla, både nybörjarna och de som kommit långt med läsningen (…) vi har ett 

standardhäfte (…) sedan 20 extrajobb alltifrån Mandalas där man skulle leta efter bokstäver 

samt färglägga till att jobba med läsförståelse där man ska jobba med en text och svara på frågor 

(E:1). 

En variation i svaren kring vilka andra slags arbetsuppgifter som de tidiga läsarna får göra efter den 

gemensamma standardundervisningen finns. En variant beskrivs om att redan färdiggjorda 

arbetsscheman, som läraren utifrån sin egen vetskap om att tidiga läsare snabbt brukar blir klar, kan 

erbjudas att arbeta med direkt efter standarduppgiften. Arbetsschemat kan användas av alla och följer 

en speciell struktur men varje arbetsschema ska kopplas till elevens eget intresse vilket kan vara 

Minecraft, Batman, fotboll och så vidare.  

F: (…) sen jobbar jag med en arbetsbok med ett arbetsschema för de elever som alltid bli färdiga 

snabbt, de som jag vet behöver mer extrauppgifter. Skrivuppgifter, läsuppgifter där de kan jobba 

ännu mer kring läsförståelse. Då kan jag hitta och fånga deras nivå, jag försöker till exempel 

hitta bilder utifrån intresse. Jag har några som är intresserade av Minecraft, då har jag skrivit ut 

Minecraft som de får skriva utifrån (…) (F:2). 

Ytterligare variation utifrån att låta alla elever utgå från samma grundundervisning är att 

grundundervisningen kan fylla olika funktioner än att lära sig läsa. Den kan många gånger kopplas till 

flera olika moment såsom finmotoriskträning till exempel. Två av lärarna påtalar att tidiga läsare inte 

alltid har utvecklad finmotorik samt att det alltid är bra att lära sig grunderna i hur man formar 

bokstäver parallellt med läsningen. 

D: Men jag tänker att det vanliga är att man har bokstavsgenomgångar (…) det brukar jag låta 

dem vara med på och det man gör kring varje bokstav kan ju ha med finmotoriken att göra. Man 

kanske bygger en bokstav i lera, det är ju jättebra att träna finmotoriken även om man läser bra. 
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Man kanske ska klippa ut någon bokstav och så, så det brukar jag låta dem vara med på ändå och 

sedan får de läsa längre texter. Mer anpassade texter (D:2). 

Beskrivningskategori 3 

Den tidiga läsaren får arbeta utifrån sin kunskapsnivå. 

Tre av lärarna svarar att de tidiga läsarna vid flera tillfällen i veckan får arbeta med samma uppgift 

som övriga elever men utifrån sin egen kunskapsnivå. Lärarna svarar att det numera finns mycket 

skolmaterial att tillgå utifrån den principen som möjliggör en samstämmig känsla av undervisningen i 

klassen utifrån både elev och lärarperspektiv. 

F: Vi jobbar med den Magiska kulan. Det finns en arbetsbok till den och läseböcker som är 

indelade på tre nivåer (…) helt fantastiska eftersom alla får samma läsupplevelse (…) varje 

kapitel är fyra sidor oavsett vad man läser på för nivå (…) vi jobbar mycket förberedande med 

ord som kommer i nya kapitlet och det blir ju samma förberedelse som alla får (…) (F:2). 

I lärarnas utsagor nämns olika uppfattningar om vad gruppera efter kunskapsnivå innebär. Några lärare 

menar att alla elever gör samma slags uppgift men i olika svårighetsgrad medan andra menar att läsa 

samma handling i en bok men även där med olika svårighetsgrad kan gynna läsutvecklingen men ändå 

lära i ett gemensamt sammanhang i en gemensam läsupplevelse.  

C: Att utveckla från där du är men alltid utmana lite, alltid utmana lite. Det får inte gå på 

slentrian, att de redan kan. En bok som de läser på nolltid och samtidigt förstår är för enkel, då 

ska de ha snäppet svårare. 

Lärarna ger olika exempel på hur undervisningen kan anpassas utifrån de tidiga läsarnas kunskapsnivå. 

Flera av lärarna nämner att resurspersoner som tillhör klassen under flera tillfällen i veckan kan 

användas på olika sätt. Någon lärare ser möjligheter med det och använder resursen till tidiga läsare 

medan andra låter resursen vara i klassen vilket ger läraren själv möjlighet att undervisa de tidiga 

läsarna.   

F: Jag använder mig av mina resurser som jag har i klassen. Jag använder dem ganska mycket 

till de elever som ligger i framkant om vi nu tänker tidiga läsare istället för att arbeta med de 

som har svårigheter (…) jag tänker att jag utmanar de tidiga läsarna då (…) Jag planerar alltid en 

färdig planering med målet tydligt så att resursen som hämtar mina elever vet. Vi delar upp oss. 

Sedan har jag halvklass vid fyra tillfällen per vecka. Det ger mig möjligheter att kunna anpassa 

undervisningen och hinna stimulera alla på sin nivå (F:2). 

Ytterligare variationer i lärarnas utsagor gällande undervisning av tidiga läsare kommer till uttryck 

genom beskrivningar av att de tidiga läsarna inte alltid utmanar sig själv fastän möjligheten finns i 

undervisningsutbudet. Lärarna framhåller att lärarna själva då måste tala med eleverna och förklara 

hur de kan tänka utifrån det utbud som finns. Lärarna uppfattar att flera elever ibland gör det lätt för 

sig. 

E: (…) de kanske inte alltid utmanar sig själv med det som är lite svårt (…) då får man istället 

försöka att lura in dem på att när man blivit så här säker så kan man ju välja den här, då är man 

ju en väldigt duktig läsare. Att man på något vis lyfter det (…) Då är det många som vill bevisa 

att jag kan ju faktiskt det här (E:2). 

Fyra lärare uttrycker att läsläxan är en möjlighet att få jobba utifrån de kunskaper man har. Lärarna 

påtalar att de ofta ger eleverna uppmuntran och talar positivt kring deras läsintresse. Genom att till 
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exempel utgå från samma läxbok med varierad svårighetsgrad på texten kan eleverna även läsa en 

frivillig bok vid sidan om. Det kan dessutom förstärkas av att den extra läsningen kan dokumenteras 

och presenteras så att andra blir inspirerade att läsa mer samtidigt som den tidiga läsaren också vill 

göra det. 

E: Sedan har vi också läsläxor då vi har en sida i protokollet som är för den ordinarie läsläxan 

som är nivågrupperad och på baksidan har vi haft en frivillig läsläxa där de kan skriva upp 

böcker som de läst hemma som inte hör till läsläxan men som de ändå har gjort. Att man kan få 

sätta det på pränt att ”Jag har faktiskt läst den här boken hemma” och så får man ge den boken 

ett litet betyg och berätta för klasskompisarna att man läst en extra bra bok. Möjligheten finns att 

göra mer förutom den delen som vi säger är ett krav. Man kan alltid göra saker utöver och ändå 

få uppmärksamhet för det (…) (E:2).  

Beskrivningskategori 4 

Den tidiga läsaren är en resurs för andra elever. 

Tre av lärarna gav uttryck för att de tidiga läsarnas kunskaper är bra att ta tillvara i klassen som helhet. 

De tidiga läsarna blir ännu bättre på att läsa om de får samspela med andra genom att leda andra elever 

fram till läsning. De tidiga läsarna anses drivande inom flera områden och ses därmed som en resurs 

för andra genom sitt sätt att engagera sig, till exempel i gemensamma samtal kring texter.  

A: (…) en stor tillgång för de andra barnen (…) och för mig också. Jag brukar utnyttja dem i 

vissa lägen och då växer de ännu mera som läsare, när de får sitta och lyssna på de andra och 

hjälpa dem. Sedan gäller det att utmana dem i läsningen också, att få dem vidare och då gäller 

väldigt mycket bokprat (…) grundkonceptet (…) att hela tiden lyfta dem så dem så de känner att 

de gör bra saker (…) (A:1). 

En variation kring hur de tidiga läsarna kan användas som resurs i klassen är som tre lärare uttrycker 

det att genom att utgå från lärarens högläsning sedan dela upp eleverna i olika grupperingar och 

samtala kring olika möjligheter att lösa olika uppgifter som kopplas till texten de just hört. Lärare 

framhåller att tidiga läsares engagemang och drivkraft kan hjälpa andra att hitta strategier och komma 

vidare utifrån sina möjligheter. 

F: (…) jag har klippt isär en text som vi har jobbat gemensamt kring innan så att alla har den 

klart för sig (…) de ska få ihop den i ordningsföljd och hitta den kronologiska ordningen (…) 

Sedan får de jämföra och diskutera med andra. De svaga får stöttning och hjälp att hitta 

strategier från andra (L6:2). 
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Kapitel 5 Diskussion 

I den här delen av studien besvaras forskningsfrågorna genom att slutsatser redogörs för och diskuteras 

i relation till den vetenskapliga förankringen i arbetet, metodologiska avvägningar samt begränsningar 

och möjligheter. I diskussionsavsnittet redovisas först en inledande sammanfattning av analysresultatet 

därefter redovisas forskningsfrågorna var och en för sig utifrån beskrivningskategorierna där också 

kopplingar till tidigare forskning och vilka slutsatser som dras redovisas.   

Slutsatser 

Syftet med studien är att beskriva och analysera vilka olika uppfattningar och erfarenheter angående 

tidiga läsare som kommer till uttryck bland några grundskollärare. Studiens problem undersöks utifrån 

en fenomenografiskt inspirerad ansats. Studien har som målsättning att bidra med att öka kunskapen 

kring tidiga läsare gällande lärares förhållningssätt i undervisningen av dem.  

Samtliga lärare som intervjuats har erfarenhet av tidiga läsare. I intervjuerna beskrivs de tidiga läsarna 

som de elever som kommer till skolan i årskurs 1 och redan kan läsa. Enligt lärarna kännetecknas de 

tidiga läsarna av ett starkt eget intresse och motivation att läsa samt en drivkraft i olika situationer 

såsom eget arbete och vid samspelssituationer. Att eleverna kan läsa är enligt lärarna positivt och 

något som kan användas som en styrka i klassrummet. Lärarna framhåller hemmiljö och stimulans 

från förskola och förskoleklass som möjliga anledningar till tidig läsinlärning. Lärarnas uppfattning är 

att tidiga läsares kunskap ska ses som en tillgång i klassen. Den tidiga läsarens kunskaper genererar 

enligt några av de tillfrågade lärarnas uppfattning mycket i en klass. Vid parläsning och andra 

gruppuppgifter frigörs läraren och gör det möjligt för denne att cirkulera i klassen. Flera av lärarna 

nämner även att eftersom eleverna redan lärt sig att läsa så behöver de bemötas utifrån sin specifika 

kunskapsnivå och detta möjliggörs genom att undervisa på olika nivåer i klassen. Undervisning på 

olika nivå kan även enligt två av lärarna möjliggöras vid elevens egna val av uppgift efter en 

gemensam undervisningsgrund för hela klassen. Några av lärarna påtalar att lärarens egen vilja att 

möta upp eleven utifrån dennes intresse har betydelse för om de tidiga läsarna ska fortsätta att 

utvecklas och behålla sin motivation. Ytterligare framhålls att det numera finns stödmaterial från 

Skolverket som hjälper läraren att kartlägga och bedöma elevens läsutveckling. Stödmaterialet 

diskuteras många gånger i kollegiet och utgör ett underlag för fortsatt undervisning.  

Vilka uppfattningar redovisar grundskollärarna 

som tillfrågas angående tidiga läsare i årskurs 1? 

De tidiga läsarna beskrivs av lärarna som de elever som kommer till årskurs 1 och redan kan läsa. 

Lärarna beskriver olika uppfattningar kring vad de menar med att vara en tidig läsare. I analysen av de 

uppfattningar som redovisades framträdde följande fyra beskrivningskategorier:  

Tidiga läsare är generellt starka.  

Tidiga läsare är påverkade av hemmet.  

Tidiga läsare har en stark motivation.  

Tidiga läsare har fått stimulans av förskola och förskoleklass. 
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I lärarnas uppfattningar av tidiga läsare framkom att tidiga läsare generellt är starka elever. Lärarna 

beskriver att de tidiga läsarnas kunskaper gynnar eleven genom hela skoltiden. De tidiga läsarna märks 

tydligt och deras kunskap genererar goda resultat i alla delar och moment i undervisningen enligt 

några lärare. Både lärares och klasskamraters attityder samt förväntningar påverkar enligt Fridolfsson 

(2015) elevens självbild. Hon påtalar även att lärarens förväntningar och bemötande många gånger är 

avgörande för elevens fortsatta inlärningsförmåga. En lärare beskrev hur hen inför alla elever öppet 

talade med klassen kring att alla elever hunnit olika långt och att undervisningen därför måste 

anpassas efter detta. Läraren påverkade eleverna positivt genom detta förhållningssätt som i sin tur 

ledde till att klasskamraternas attityd speglades av lärarens öppenhet kring bemötandet av alla elevers 

behov. Samma lärare nämnde även att dessa starka elever både kan utgöra en stress i klassrummet 

samt själv känna stress på grund av understimulans. Det kan som Skoog (2012) i sin studie kommit 

fram till bero på att arbetssättet i förskoleklass och årskurs 1 liknar varandra. Möjligen kan dessa 

tidiga läsare som upplevs som stressande eller stressade känna igen de arbetsuppgifter i läs- och 

skrivinlärning som de erbjuds vid skolstarten från tidigare. Ibland kan igenkänning och rutin leda till 

monotoni och frustration om uppgifterna inte utmanar i årskurs 1. De generellt starka eleverna gynnas 

inte av detta. 

Vidare framkom uppfattningar om att tidiga läsare påverkas av sin hemmiljö. Hemmiljön beskrivs 

enligt lärarna som läsfrämjande och att läsande vuxna i runtomkring barnet utgör goda förebilder som 

har en positiv påverkan kring barnets egen uppfattning av läsning. Att hemmiljön har betydelse för 

läsinlärningen belyses i samklang av flera forskare. Combrinck, van Staden & Roux (2014) 

forskningsresultat visar att föräldrarnas aktiva deltagande i barnets tidiga literacyaktiviteter leder till 

utveckling av kognitiva och språkliga färdigheter som i sin tur hjälper barnet att lyckas. Hemmiljöns 

betydelse, där så kallade literacy-aktiviteter sker, har också beskrivits av Ivarsson (2008). Lärande är 

något som sker hela tiden och är inte något som enbart kan kopplas till skolan. Även Fast (2007) har i 

sin forskning kommit fram till att den kulturella, språkliga och sociala miljö som ett barn vistas i 

påverkar barns läsförmåga på både formella och informella sätt. I analysen av lärarnas svar erfar en 

lärare dock att vissa kan ha ett läsintresse utan att ha blivit påverkade av hemmiljöns stimulans något 

som även Lewitt & Red Owl (2008) delvis kommit fram till i sin forskning. Tidiga läsares förmåga 

kan även bero på den attityd eleverna själva har gentemot läsning men även vilka egna erfarenheter 

lärarna som de möter vid skolstarten har av sin tidiga läsinlärning.   

Lärarna beskrev att de tidiga läsarnas motivation ofta utgår från ett eget intresse. Eleverna beskrevs 

som driftiga i allt skolarbete på grund av sin positiva inställning till skolan från start. Lärarna uppfattar 

eleverna som fokuserade och skolälskande med en stor motivation till att göra allt som erbjuds i 

undervisningen. Eleverna lyssnar på läraren och godtar lärarens undervisning – alltid. Moon & 

Brighton (2008) har i sin forskning kommit fram till att just tidiga läsare kan vara en del av en 

beskrivning av begåvade elever. Begåvade elever är aktiva och motiverade och försöker skapa 

kopplingar mellan det okända och kända samt försöker veta allt som finns att veta om ämnen som 

intresserar dem vilket kan kopplas till resonemanget kring tidiga läsare i denna studie. Samtliga lärare 

påtalar vikten av att eleverna får behålla sin motivation och somliga ger beskrivningar av att den kan 

bibehållas genom att i undervisningen utgå från vad eleven själv motiveras av. Exempelvis att låta 

eleven själv välja böcker utifrån eget intresseområde. De tidiga läsarnas egen motivation till att läsa 

uppfattas av samtliga lärare som en stark kraft. Flera av lärarna beskriver olika sätt att bemöta denna 

kraft. Några lärare påtalar att lärarens kommunikation med varje enskild elev är av vikt för att specifikt 

komma åt elevens behov för att upprätthålla motivationen. De lärare som uttrycker detta är även de 

som beskrivit hur de tillsammans med speciallärare kartlagt elevens kunskaper i ett tidigt skede 
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antingen i förskoleklass eller vid skolstarten i årskurs 1 med hjälp av kartläggningsmaterial för 

förskoleklass eller bedömningsstödet i årskurs 1. Jag uppfattar dessa lärare som aktiva i en process 

kring tidiga läsares läsutveckling. De tar ansvar och jobbar i linje med skolans styrdokument. Detta är 

enligt Ivarsson (2008) inte vanligt. Hon visar i sin forskning att mycket liten hänsyn tas till de tidiga 

läsarnas förmåga vid skolstarten eftersom de ofta får samma undervisning som de som inte kan läsa. 

Detta kan enligt Ivarsson (2008) leda till att de tidiga läsarna tappar sin motivation och deras förmåga 

att läsa planas ut under skolår tre fastän de kunde läsa vid skolstarten i årskurs 1. Westlund (2009) 

framhåller i sin forskning vikten av att känna ett engagemang i läsningen för att kunna upprätthålla 

motivationen.  

Avslutningsvis framkom uppfattningar att tidiga läsare har fått stimulans av förskola och 

förskoleklass. Lärarna uttrycker att ett tidigt läsintresse kan ha skapats eller förstärkts och i vissa fall 

lett till tidig läsning utifrån stimulans i förskola och förskoleklass. Liberg (2017) framhåller i detta 

sammanhang att språklekar av olika slag kan stimulera ett barn att bli språkligt medvetet vilket är en 

grund för den fortsatta läsutvecklingen. Detta leder sedan enligt Westlund (2009) till att barnet förstår 

att språket är uppbyggt av ord och meningar. Forskning som Arrow, Braid & Chapman (2019) gjort 

om lärares kvalitéter i språkliga kunskaper och hur lärarna använder dessa visar på att det har en 

betydelse för tidig läsinlärning. Deras forskning visar på att oavsett om lärare har höga eller låga 

nivåer av egna språkliga kunskaper så behövs vägledning om hur kunskapen ska tillämpas kring 

bemötandet av tidigt intresse av läsinlärning på bästa sätt. Gregory & Cahill (2010) beskriver att lärare 

kan arbeta med förskolebarns begreppsstrategier kring läsning. Enligt dem kan allt som görs med äldre 

elever anpassas och göras med yngre barn också. Enligt författarna är allt möjligt även för de yngre 

om arbetet görs med en god struktur och vilja. Jag kopplar även detta till mina egna erfarenheter av 

tidiga läsare inledningsvis. Det är av vikt att reflektera kring vad, varför och hur man gör saker och 

utifrån det bredda metoderna så att allt görs för att redan i förskola och förskoleklass stimulera och 

bemöta tidigt läsintresse.  

Vilka förhållningssätt ger grundskollärarna 

uttryck för, gällande undervisningen av tidiga 

läsare?  

Samtliga lärare framhåller att det är lärarens ansvar att tillgodose de tidiga läsarnas behov. I analysen 

av de uppfattningar som redovisades framträdde följande fyra beskrivningskategorier:  

Den tidiga läsaren har specifika behov och behöver utmaningar som ska tillgodoses av läraren. 

Den tidiga läsaren ingår i en grupp och får följa gruppens nivå. 

Den tidiga läsaren får arbeta utifrån sin kunskapsnivå. 

Den tidiga läsaren är en resurs för andra elever. 

Studien visar att lärarna har uppfattningen att de tidiga läsarna behöver olika utmaningar för att inte 

tappa sin motivation och sitt engagemang för läsning. I forskningen anförs av Vygotskij (1978) att 

barn utvecklar färdigheter genom att delta i strukturerat samarbete och interaktion med individer som 

kan mer. I forskningen benämns det som den närmaste utvecklingszonen och termen påvisar att barns 

möjligheter att utvecklas finns på en nivå som ligger strax över barnets nuvarande behärskningsnivå. 

Vissa lärare anser att uppgifterna ska vara mer kvalificerade och fördjupande medan andra menar att 

eleven kan välja på en stor mängd uppgifter. I förhållande till den närmaste utvecklingszonen kan det 

senare resonemanget uppfattas som att den tidiga läsaren snarare motiveras att göra fler uppgifter än 
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att göra svårare uppgifter – kvantitet premieras framför kvalitet. Den tidiga läsaren utmanas inte 

genom uppgifterna att höja sin nivå till den närmaste utvecklingszonen utan stannar kvar på samma 

nivå och gör fler uppgifter vilket inte gynnar läsinlärningen. I forskningen framkommer flera slutsatser 

som visar på vikten av att uppgifterna som ska göras är på rätt nivå. Dock menar Hoffman (2017) att 

ett hinder för läsutveckling är att endast läsa texter på rätt nivå, eleven bör utmanas med texter på en 

högre nivå vilket också stämmer överens med teorin kring den närmaste utvecklingszonen.  

Olika uppfattningar om hur arbetsuppgifterna kan varieras utifrån kunskapsnivån redovisas av 

intervjupersonerna. Samtliga utgår från att den tidiga läsaren ingår i en grupp men att de uppgifter 

som ska utföras varierar från att hela gruppen gör samma uppgifter kompletterat med ett eget val för 

den tidiga läsaren till att alla gör samma uppgift tillsammans med en extrauppgift till den tidiga läsaren 

och vidare till att samma uppgift kan ha en annan funktion för den tidiga läsaren. Fridolfsson (2015) 

menar att lärarens kunskap om läsutveckling är viktig för att planera undervisningen på rätt sätt för att 

eleven ska komma vidare i sin läsutveckling och gå vidare till att läsa för att lära. Lewitt & Red Owl 

(2008) studie visar att lärare som själva är tidiga läsare påverkas av det i sin egen undervisning i 

läsinlärning. Studien visar att lärarens uppfattning om tidiga läsare spelar roll för hur undervisning av 

den tidiga läsaren sker. Bemötande är många gånger, enligt Fridolfsson (2015) avgörande för elevens 

inlärningsförmåga. Lärarens egna erfarenheter av att lära sig läsa har således enligt vad som 

framkommer i tidigare forskning betydelse för hur undervisningen utformas och hur den tidiga läsaren 

bemöts. Möjligen är det så att den tidiga läsaren bemöts med mindre förståelse för sin situation om 

läraren själv inte har samma erfarenhet med sig.   

Den här studien visar också att flera av lärarna framhåller uppfattningar om att eleven ska erbjudas 

möjlighet att arbeta utifrån sin kunskapsnivå genom ökad svårighetsgrad, resursperson, stöd av läraren 

och annan läsläxa. Samtidigt framhåller flera av lärarna svårigheten i att avsätta tid för samtliga elever 

och att anpassa undervisningen individuellt utifrån kunskapsnivå. Sannolikt innebär det en utmaning 

när det kommer till att upprätthålla och vidareutveckla den tidiga läsarens kunskaper. Fridolfsson 

(2015) framhåller lärarens kunskap om läsutvecklingsprocessen som en viktig förutsättning för att 

stödja elevernas fortsatta lärande. När en elev lärt sig att avkoda är nästa steg i processen att få flyt i 

läsningen det vill säga korrekt avkodning, jämn läshastighet, inlevelse, pauser och intonation. När ges 

stimulans från läraren utifrån dennes profession till den tidiga läsaren? En variant på lösning utifrån 

denna utmaning är att flera av lärarna nämner läsläxor som en möjlighet för eleven att få arbeta på sin 

kunskapsnivå. Den tidiga läsaren får genom läsläxan öva läsning utifrån sin nivå i hemmiljön med 

föräldrarnas stöd. En reflektion kring det är att de tidiga läsarna börjar i årskurs 1 och har lärt sig att 

läsa utan undervisning av en lärare. Den tidiga läsaren har lärt sig läsa utifrån en stark motivation och 

eget intresse med den stimulans ett hem kan ge. Det skolan gör för de tidiga läsarna då är att skicka 

hem dem igen med försvårade läsläxor och tillhörande uppgifter. Förhoppningen med sådan 

undervisning kan möjligen vara att den tidiga läsaren ska utveckla sin läsning i hemmet utan direkt 

stöd från läraren genom endast en försvårad läsläxa. Det finns dock brister i ett sådant resonemang. 

Föräldrarna är inte lärare, de har inte kompetens att undervisa. Med detta förhållningssätt till de tidiga 

läsarna så tas en risk att tappa viktiga delar i läsundervisningen, kunskaper som en lärare har men som 

föräldrarna inte har kunskap om. Combrinck, van Staden & Roux (2014) visar i sin forskning att den 

stimulans hemmiljön ger de tidiga läsarna är betydelsefullt kring vissa delar men att det är skolans roll 

att ge de tidiga läsarna metakognitiv undervisning med uttrycklig pedagogik under ledning av 

kompetenta lärare. Å ena sidan är försvårade läsläxor utvecklande för tidigare läsare eftersom de får en 

högre nivå på texten men å andra sidan får de inte ta del av lärarens kompetens kring de delar som 

ingår i läsprocessen.  
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I studien framkommer uppfattningar om att den tidiga läsaren är en resurs för andra elever. Liberg 

(2017) belyser i sin forskning så kallade scaffolds. Begreppet scaffolds innebär att elever kan använda 

andras kunskaper som stöttning, byggställningar, att klättra vidare på för att utveckla den egna 

kunskapen. Flera av lärarna beskriver hur den tidiga läsaren blir en byggställning för andra elever men 

erbjuds inte i och med detta en möjlighet att själv utvecklas. Intervjupersonerna framhåller att den 

tidiga läsaren blir bättre av att hjälpa den svagare läsaren utan att den uppfattningen utvecklas 

närmare.  

Westlund (2009) redovisar i sin forskning vikten av att lärare ger tillfälle till att samtala om det som 

står i texten och att låta eleverna i samspel med andra reflektera över det som står mellan raderna. I 

detta perspektiv kan de tidiga läsarna och de svagare läsarna ha ett utbyte i att läsa tillsammans. Det 

som framkommer i uppfattningarna tyder dock inte på att detta är syftet med att låta eleverna läsa 

tillsammans utan snarare att det blir ett verktyg för läraren att använda den tidiga läsaren som en 

resursperson i klassrummet som frigör tid för läraren. En möjlig förklaring till att denna metod 

används i undervisningen är att läraren inte har tid att fokusera på alla barn och att primärt fokus i 

klassrummet riktas mot de elever som inte är tidiga läsare och därför behöver särskilt stöd i att 

utvecklas.  

I studien har intervjupersonerna redovisat uppfattningar av att det är svårt att hinna med att 

individualisera undervisningen utifrån var och en av eleverna. De arbetsmetoder som används beskrivs 

i flera fall som att den tidiga läsaren erbjuds möjligheten att genom egna val arbeta vidare med fler och 

svårare arbetsuppgifter. Även av andra uppfattningar som redovisas drar jag slutsatsen att de 

intervjuade lärarna framförallt redovisar uppfattningar över hur den tidiga läsaren kan stötta den 

svagare läsaren och inte hur den tidiga läsaren utvecklas. En möjlig väg som både ger läraren ett 

verktyg för att hinna bemöta tidiga läsare och även ger de tidiga läsarna själva ett verktyg för att 

utveckla sin läsning tillsammans kan vara såsom Pratt & Urbanowski (2015) beskriver 

undervisningen. De framhåller att samtliga tidiga läsare i en klass gagnas av att arbeta i en grupp 

utifrån lärarens tydlighet i undervisningen av läsförståelsestrategier. Den tydliga strukturen hjälper de 

tidiga läsarna att i samspel med varandra få egen kontroll av sin läsning genom att läsningen går från 

bokstavlig förståelse till djupare nivåer av läsförståelse. De tidiga läsarna undervisas i olika strategier 

av läraren för att själv kunna korrigera sin läsning tillsammans med andra. På detta sätt skapas en 

process som kan öka det metakognitiva tänket hos eleverna. Metakognition har enligt Westlund (2009) 

stor betydelse för läsinlärningen eftersom det handlar om elevens egen förmåga att tänka över och 

bedöma sina tankeprocesser kring läsning, både enskilt och i samspel med andra. 

Med vilken variation uttrycks uppfattningar och 

förhållningssätt? 

Jag har redan visat på och diskuterat variationer i intervjupersonernas utsagor om uppfattningar 

gällande tidiga läsare och förhållningssättet kring dem i resultats- och diskussionsdelen i min text. Här 

preciserar jag ytterligare resonemanget om hur de olika uppfattningarna skiljer sig åt.  

I resultatet av forskningsfråga 1 framkom fyra beskrivningskategorier:  

1. Tidiga läsare är generellt starka.  

2. Tidiga läsare är påverkade av hemmet.  

3. Tidiga läsare har en stark motivation.  

4. Tidiga läsare har fått stimulans av förskola och förskoleklass. 
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Beskrivningskategori 1 och 3 kan kopplas till att tidiga läsare karaktäriseras av en inneboende 

egenskap eller förmåga hos individen medan kategori 2 och 4 ser tidiga läsare som ett resultat av en 

stimulerande miljö eller av insatser i samspel med andra. Kategori 1 och 3 framlägger att tidiga läsare 

har en stark drivkraft till inlärning. Kategori 1 framhåller att arbetskapaciteten kan ha stimulerats på 

olika sätt medan kategori 3 beskriver att eleverna drivs av ett eget intresse som motiverar dem starkt. 

Samtliga kategorier utgår från att tidiga läsare drivs av ett eget intresse. Kategori 1 tycks utgå från att 

fortsatt stimulans utifrån starkt intresse påverkar läsutvecklingen medan kategori 2 tycks utgå från hur 

personer i hemmiljön agerar som positiva förebilder kring läsning. Kategori 3 påvisar tidiga läsare 

som ”skolälskare” som är intresserade av allt medan kategori 4 framhåller varierade aktiviteter såsom 

biblioteksbesök och språklekar som stärkande eller motiverande för att behålla eller skapa ett intresse 

kring läsning.  

I resultatet av forskningsfråga 2, lärarnas uppfattningar av förhållningssätt i undervisningen av de 

tidiga läsarna, framkom även där fyra beskrivningskategorier: 

1. Den tidiga läsaren har specifika behov och behöver utmaningar som ska tillgodoses av läraren. 

2. Den tidiga läsaren ingår i en grupp och får följa gruppens nivå. 

3. Den tidiga läsaren får arbeta utifrån sin kunskapsnivå. 

4. Den tidiga läsaren är en resurs för andra elever. 

Beskrivningskategori 1, 3 och 4 utgår alla från att undervisningen ska anpassas efter eleven. 

Beskrivningskategori 1 framhåller läraren som central medan kategori 3 tycks utgå från att eleven är 

mer självgående. Kategori 4 utgår från att eleven, förutom att själv arbeta dessutom ska hjälpa andra 

och vara en extralärare. Kategori 2 ser inte att undervisningen ska anpassas efter eleven utan att det är 

gruppen som är central. Individen får anpassa sig till gruppen. På andra sätt är kategorierna 1, 2 och 3 

lika eftersom de utgår från att undervisning sker mellan lärare och elev. Kategori 4 skiljer sig eftersom 

eleven också kan vara lärare. Kategori 1 och 2 utgår från att undervisningen bör innehålla 

arbetsuppgifter som stimulerar läsförståelsen. Kategori 1 framhåller arbetsuppgifter som utmanar 

eleven genom att inte endast söka efter svar i texten utan att istället jobba med läsförståelse strategier. 

Genom dessa förstås texten på ett djupare plan och möjligheten att göra kopplingar till sig själv finns. 

Kategori 2 däremot utgår från att läsförståelse kan uppnås genom enskilt arbete genom att koppla text 

med bild. Kategori 3 och 4 påtalar att resurser kan främja läsutveckling för tidiga läsare. Kategori 3 

menar att klassen som helhet kan utgöra en resurs för varandra vid arbete med gemensamma uppgifter 

utifrån olika nivåer. Kategori 3 framhåller även att olika resurspersoner kopplat till klassen är positivt. 

Kategori 4 påtalar däremot att de tidiga läsarna kan ses som resurser för de andra eleverna i klassen 

som ännu inte kommit så långt i sin läsutveckling. Kategori 2 och 3 utgår från att elevens egna val kan 

främja läsutvecklingen. Kategori 2 påtalar att det egna valet kan baseras på det som ser mest lockande 

ut medan kategori 3 menar att läraren har en viktig roll vid elevens val eftersom eleven ofta inte väljer 

arbetsuppgifter som utmanar läsningen självmant. Kategori 1 och 4 påtalar att samspelssituationer 

gagnar läsutvecklingen. Kategori 1 visar på att samspel kan ske genom boksamtal medan kategori 4 

förutom boksamtal även ser en kapacitet i att låta eleverna samspela med andra slags uppgifter utifrån 

en gemensam text.  
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Hur ökar studiens resultat kunskap om det 

undersökta området? 

Den här studiens syfte var att beskriva och analysera vilka olika uppfattningar och erfarenheter 

avseende tidiga läsare som kommer till uttryck bland några grundskollärare. Studien hade som 

målsättning att bidra med att öka kunskapen kring tidiga läsare gällande lärares förhållningssätt i 

undervisningen av dem. Tidiga läsare beskrivs i studien som starka, motiverade, intresserade med en 

drivkraft att lära sig mer. Den fenomenografiskt inspirerade ansatsen gjorde att den insamlade empirin 

visade på variationer i lärares uppfattningar av tidiga läsare. Uppfattningarna hade både likheter och 

skillnader och det är genom dessa som studiens resultat kan öka kunskapen om fenomenet – tidiga 

läsare. Variationen i lärarnas utsagor möjliggör och skapar vidare reflektion kring tidigare läsare. Den 

fenomenografiska ansatsen ger inga ”rätta” svar men resultatet kan leda läsaren, möjligen en annan 

lärare med samma funderingar, vidare. Resultaten kan få betydelse för andra lärare, men också för 

specialpedagoger, skolledare och kanske även skolpolitiker. Studien visar att läsutveckling kan ske på 

flera olika sätt och lärarens egen kunskap, attityd och vilja att bemöta tidiga läsare är betydelsefullt för 

elevens motivation och läsutveckling. Studiens resultat pekar mot att undervisning av tidiga läsare 

kräver reflektion och närvaro genom att läraren funderar över vad, hur och varför undervisningen görs 

som den görs och på vilket sätt den gagnar tidiga läsare.  

Reflektion över forskningsprocessen 

I studien har jag valt att utgå från en fenomenografisk ansats. Det urval av personer jag har intervjuat 

är begränsat till sex personer. Ett urval som är begränsat kan inte förväntas ge en heltäckande bild av 

samtliga uppfattningar om fenomenet tidiga läsare. Analysprocessen har varit mycket tidskrävande 

och omfattande sett till min egen arbetsinsats. Sammanställningen och analysen av materialet, trots sin 

begränsade omfattning, tog mer tid i anspråk än vad jag förväntade mig när jag påbörjade arbetet. 

Materialet har bearbetats i flera omgångar för att söka de uppfattningar som framkommer utifrån mina 

forskningsfrågor. Till en början upplever jag att min ansats i analysen av det insamlade 

intervjuunderlaget var för smal för att fylla sitt syfte. Jag sökte för snävt i materialet efter att hitta 

slutsatser och summeringar av uppfattningar istället för att söka variationer i uppfattningar och läsa det 

som står mellan raderna, som är kärnan i den fenomenografiska ansatsen. När jag studerade ytterligare 

litteratur och artiklar om just ansatsen kom jag till insikt om denna inledande brist i min analys. Jag 

har därefter gjort om analysen och då varit mer trogen den fenomenografiska ansatsen och den 

analysmodell som beskrivs av Dahlgren och Johansson (2015). Intervjumaterialet har bearbetats och 

analyserats mer djupgående steg för steg, vilket ökat kvaliteten i de resultat som framkommer i 

analysen.   

Det finns trots den omfattande analysprocessen anledning att fråga mig själv om jag ringat in de 

uppfattningar som kommit fram i intervjuerna? Eller är de uppfattningar som redovisas färgade av 

mina egna erfarenheter och uppfattningar? Det går inte att utesluta att en viss påverkan av de egna 

erfarenheterna slår igenom i resultatet. Jag har dock minskat en sådan effekt genom att studera den 

fenomenografiska ansatsen i mer detalj vilket har skapat en medvetenhet om att bortse från de egna 

uppfattningarna.  

Som tidigare nämnts omfattar studien en begränsad grupp av intervjupersoner. Det påverkar i vilken 

utsträckning resultatet och analysen går att generalisera till andra grupper även om det finns anledning 

att räkna med att andra lärare har liknande uppfattningar. Det är inte rimligt att anta att jag i min studie 
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har kartlagt samtliga uppfattningar som finns om tidiga läsare och undervisning av dem. Men i det 

gedigna arbete jag gjort med mitt intervjumaterial och de omstarter i analysprocessen som skett under 

resan har jag säkerställt att de uppfattningar som framkommit omfattas av resultatet. Det innebär inte 

att det kan uteslutas att andra uppfattningar om fenomenet finns. Den fenomenografiska ansatsen 

syftar till att beskriva uppfattningar och variationen i dem – det ligger i sakens natur att hur ett 

fenomen uppfattas kan variera över tid och beroende på vems uppfattning som efterfrågas. Personen 

som tillfrågas berättar hur den erfar ett fenomen – och det går inte att säga att ett sådant erfarande är 

rätt eller fel – sett utifrån intervjupersonens svar är det alltid rätt för det är så man uppfattar tidiga 

läsare.   

Mina erfarenheter av analysprocessen då jag bearbetat intervjumaterialet innebär att jag, om jag skulle 

göra en ytterligare fenomenografiskt inspirerad studie, skulle disponera tiden annorlunda och redan 

inledningsvis lägga stor del av tiden på att lära känna och strukturera mitt intervjumaterial, empirin, 

som studien grundar sig på. Det är uppfattningarna som redovisas i intervjuerna som är kärnan i 

studien och det som tillför mervärde inom området jag studerat.  

Nya frågor/vidare forskning 

Det skulle vara möjligt att undersöka samma frågeställning som den här studien har och inte bara 

efterfråga lärarnas uppfattningar utan också se hur de hanterar och bemöter de tidiga läsarna i 

praktiken utifrån en annan metodansats – etnografi. Enligt Bryman (2018) utgår etnografin från en 

forskningsmetod där forskaren under en längre tid engagerar sig i en socialmiljö och där genomför 

observationer regelbundet över hur deltagarna beter sig. Inom etnografin deltar och lyssnar även 

forskaren på många samtal förutom de intervjuer som görs. Intervjuer kan ibland behöva komplettera 

företeelser som forskaren är oklar över. Forskaren i den etnografiska studien samlar även in skriftliga 

källor som rör denna grupp. En förståelse utvecklas utifrån människors beteende i den kultur de 

befinner sig i inom ramen för denna kultur. Slutligen formulerar forskaren en detaljerad redogörelse 

för denna miljö.  

Denna studie leder efter genomförandet av den givetvis även till nya frågor som skulle vara intressant 

att forska kring utifrån samma fenomen – tidiga läsare. Forskningsfrågorna skulle röra de 

uppfattningar som elever, föräldrar eller andra yrkeskategorier i skolan ger uttryck för gällande tidiga 

läsare.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Grundskollärarrollen 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat som grundskollärare? 

Vilken årskurs arbetar du i nu? 

 

Tidiga läsare 

Vad tänker du på när du hör fenomenet tidiga läsare? 

Vilken erfarenhet har du av tidiga läsare? 

Hur bemöter du de tidiga läsarna vid skolstarten i årskurs 1? 

Skiljer sig bemötandet av de tidiga läsarna från de övrigas? 

Vilka metoder använder du för de tidiga läsarna vid skolstarten i årskurs 1? 

Skiljer sig metoderna kring de tidiga läsarna från de övrigas? 

Använder du några särskilda strategier för att inkludera, upprätthålla och utveckla de tidiga läsarnas 

motivation? 

Hur planerar du arbetet (individualiseringen) kring de tidiga läsarna? 
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Bilaga 2 

Missivbrev 

Samtycke för personuppgiftsbehandli ng i  en uppsatsundersökning  

Vi hoppas att du vill vara med i en studie som undersöker grundskollärares uppfattningar kring 
bemötandet av tidiga läsare vid skolstarten i årskurs 1. Vi vill förstå mer om vilka metoder och 
strategier som grundskollärarna använder vid bemötandet. Resultaten kan bli till hjälp och bidra med 
ny kunskap för att skapa ett bättre bemötande och val av arbetsmetoder kring de tidiga läsarna. För 
att kunna göra studien behöver vi samla in data till studien under februari 2019. Vi kommer att 
använda halvstrukturerade intervjuer för att samla in data till denna kvalitativa studie.  

Studien är en del av en students utbildning och en av Stockholms universitet utsedd handledare 
stöttar studenten genom hela arbetet så att det följer alla regler. När arbetet är klart betygssätts det 
av en examinator. 

Du kan nu ge oss tillstånd att behandla information för uppsatsen. Det är alltid frivilligt att delta. För 
att kunna samla in information till studien behöver vi ditt underskrivna tillstånd på den här 
blankettens sida 2. Om du säger ja nu kan du ändå när som helst meddela att du vill sluta vara med. 
Du behöver inte berätta varför du vill inte vill vara med.  

Under tiden studenten arbetar med sin uppsats är dina personuppgifter skyddade och kommer inte 
att lämnas ut till obehöriga. Vi kommer att förvara inspelningar och andra uppgifter på ett säkert 
sätt. Den information vi samlar in i med hjälp av foto/video/ljud under första fasen kommer snarast 
att göras om till anonymiserade texter så att ingen kan lista ut att just du varit med i studien. 
Tillståndsblanketterna kommer att förvaras i låsta utrymmen på Stockholms universitet så att de inte 
kan kopplas ihop med det vi spelat in. När studien är klar och uppsatsen har blivit godkänd kommer 
den ursprungliga informationen som vi samlat in (ljudfiler) att förstöras snarast.  

Studiens resultat kommer att publiceras i en uppsats som är skriven så att det inte går att känna igen 
vilka som varit med i studien. Studien följer forskningsetiska riktlinjer och allmänna lagar. Lite längre 
ner på sid 2 kan du läsa mer om detta. 

Det är mycket värdefullt om vi kan få ditt samtycke att genomföra studien. Hör gärna av dig om du 
vill fråga något. 

Handledares namn: Eva Insulander 
E-post:  
Telefon:  

Students namn: Marie Alm 
E-post:   
Telefon:  
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Samtycke  

Jag har tagit del av information om studien och godkänner att materialet spelas in, sparas och 
används i studentuppsatsen. 

□ Ja   

□ Nej 

 

Informantens datum och underskrift: 

 

Namnförtydligande: 

 

Mera om riktlinjer och lagar för studien 

Personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra studien behandlas med stöd av samtyckeskravet i 

Dataskyddsförordningen. Stockholms universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt Dataskyddsförordningen 

från och med den 25 maj 2018 så har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och 

vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot 

behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till dataskyddsombudet på 

Stockholms universitet dpo@su.se eller till datainspektionen https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/ 

I övrigt vid frågor vänd dig till handledare och student ovan. 
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