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Sammanfattning 
Inledning 
Genom att barn behärskar en god läsförmåga underlättar de att utveckla och bemästra nya 
kunskaper. Arbetet belyser vikten av förkunskaper, högläsning, ordförrådets betydelse, 
motivation och att vara språkmedveten i vägen till en god läsförmåga. En metod som berörs i 
studien är LTG metoden (läsning på talets grund) som är en läsinlärningsmetod.  
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma lärare utvecklar barns läsutveckling i 
årskurs ett.   
 
Metod 
Genom att använda en kvalitativ forskningsmetod framkom studiens resultat genom en 
semistruktuerad intervju med tre verksamma pedagoger i årskurs 1-3. Samtliga intervjuer 
pågick mellan 30-45 minuter.  
 
Resultat 
Det framgick att samtlig lärare är eniga om att förkunskaper är grunden till en fortsatt 
läsutveckling. Med förkunskaper får barn möjlighet att komma in i läsandets värld genom att 
lära sig att vara uppmärksam och lyssna. De får lära sig om hur man läser samt hur man kan 
bygga upp inre bilder. Samtliga lärare förklara att förutom förkunskaper får barn möjlighet att 
utveckla ett gott ordförråd som hjälper dem i läsinlärningen. De får även lära sig att röra sig i 
texter och ställa frågor. Det framkom även att motivation är en viktig del i 
läsinlärningsprocessen, utan motivation blir läsningen tråkig. Lärarna var också eniga om att 
det inte finns en speciell läsinlärningsmetod som funkar för alla elever. Lärare bör därför 
anpassa undervisningen för att det ska gynna alla barn. Samtliga lärare har använt eller 
använder LTG som en metod i läsutvecklingen.   
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INLEDNING  
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11, s.247) redogörs 
det att språk är det enda redskap vi har för att kommunicera, tänka och lära. Utan detta 
redskap är det svårt att utveckla identitet, tankar och känslor. I Lgr 11 (2011, s.248) redogörs 
det att en god läsförmåga är viktigt för att barn ska utveckla språket. I utvecklingen till att 
knäcka läskoden är det viktigt att lärare använder bra och pedagogiska metoder och strategier 
för att främja barns intresse för läsning. Det framstår även i syftet för årskurs 1-3 att 
undervisningen ska väcka intresse till en god läsinlärning. Barnen ska även lära sig alfabetet 
och förstå sambandet mellan ljud och bokstav.  
 
Lundberg och Herrlin (2014, s.5) skriver att skolans främsta uppgift är att lära barn läsa. De är 
ett stort ansvar för lärare att möta nybörjare i skolan. Det är en lika stor utmaning för lärare 
som det är för barn. Vidare skriver författarna att behärska en bra läsfärdighet har en stor 
betydelse för barns framtid i arbetslivet. Det krävs en god läsförmåga i det flesta yrken. 
Barnen har hunnit olika långt med läsningen när de kommer till skolan. Det finns barn som 
redan kan läsa med flyt och det finns de som kan en eller flera bokstäver. Därför är det 
lärarens uppgift att inte förlora ett barn under inlärningsprocessen. Vidare skriver Lundberg 
och Herrlin (2014, s.5) att det är lärarens uppgift att uppmärksamma de barn som ligger längre 
bak i inlärningsprocessen och de barn som inte hänger med i inlärningen.   
 
Jag har även valt att skriva om läsinlärningsmetoden LTG (Läsning på talets grund). Jag valde 
att skriva om metoden för att det är den metod som jag har fått föreläsningar om under min 
lärarutbildning och som enligt mig är en bra inlärningsmetod. Jag har även fått möjlighet att 
använda metoden i praktiken vilket var en positiv upplevelse både för mig och barnen. Det 
finns fler metoder som kan användas i undervisningen men jag har valt att fördjupa mig i 
LTG metoden. Jag har även lagt märke till att lärare i praktiken använder vissa delar av LTG 
metoden utan att de är medvetna om själva metoden. I styrdokument framstår det vilka mål 
barnen ska nå i respektive årskurs men det framstår inte hur de ska nå dessa mål. Därför är det 
bra att utgå från olika metoder om hur man kan utveckla en god läsförmåga. Smith (2002, 
s.11) skriver att lärare bör utgå från barns kunskapsnivå och vilken inlärningsstrategi de 
använder i läsutvecklingen. Varje barn lär sig på olika sätt men som lärare kan man planera 
och anpassa undervisningen så att det gynnar varje barns inlärningsstrategi.  

SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma lärare utvecklar barns läsutveckling i 
årskurs ett.   

Frågeställningar 
1. Vilka faktorer beskriver lärarna som viktiga för barns läsutveckling? 
2. Vilka metoder använder lärare i läsundervisningen och hur är de relaterade till LTG- 

metoden?  
 

BAKGRUND 
I detta avsnitt introduceras forskning och teoretiska faktorer som är relevanta för denna 
studieundersökning och styrdokument. Jag har valt att skriva om fem faktorer och vilken 
betydelse de har i läsutvecklingen. Faktorerna är förkunskaper, högläsning, ordförråd, 
motivation och språkmedvetenhet. Jag valde dessa faktorer för att det anses vara grunden till 
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en god läsförmåga enligt forskare. Med förkunskaper blir läsutvecklingen enklare för barn. De 
har byggt upp förkunskaper som hjälper de vidare i läsutvecklingen. Högläsning och 
ordförråd hänger ihop. Med högläsning får barn bygga upp ett ordförråd som är viktig för 
läsutvecklingen. Utan ett gott ordförråd går läsningen trögt. Med högläsning lär sig barn att 
lyssna och vara aktiva i läsprocessen. De får öva på att ställa frågor och samtala om texten. 
Motivation är grunden för att barn ska läsa och tycka det är roligt. Utan motivation blir det 
svårt för barn att vilja läsa och utvecklas vidare. Att vara språkmedveten är en del i 
läsutvecklingen. Utan språkmedvetenhet kan barn inte förstå språket. Alla dessa faktorer hör 
därför ihop med varandra och bör enligt mig inkluderas i undervisningen. Det kommer även 
presenteras en metod som kan användas i läsutvecklingen, LTG (läsning på talets grund).  

Styrdokument  
Enligt Lgr11 (2011, s.9) är skolans främsta uppdrag att stödja barns lärande. Med samarbete 
mellan skola och föräldrar ska barn utvecklas till demokratiska medborgare och förberedas till 
ett liv i samhället. För att barn ska utveckla ett kritiskt tänkande till olika val i livet behöver de 
utveckla kunskaper och färdigheter. De behöver dessa kunskaper för att förstå vilka påföljder 
olika val i livet kan resultera i.  
Vidare beskriver Lgr11 (2011, s.9) att lärande, språk och identitetsutveckling är 
sammankopplade med varandra. Genom att barn lär sig läsa, skriva och samtala får varje 
individ möjlighet att kommunicera och möjlighet att utveckla en tilltro till sin språkliga 
förmåga.  
 
I kursplanen för svenska framgår det att undervisningen ska ge barn kunskaper om det 
svenska språket. Barnen ska också utveckla kunskaper om hur svenska språket är uppbyggt 
och dess normer. Genom att barn får kunskaper om språk utvecklar de en förmåga att tänka, 
kommunicera och lära, Lgr11 (2011, s.247). Vidare skriver Lgr11(2011, s.248) i det centrala 
innehållet att barn ska utveckla olika lässtrategier, alfabetet och den alfabetiska ordningen. 
Undervisningen ska även bidra till att utveckla kunskaper om sambandet mellan ljud och 
bokstav.  
 
Enligt Skolverket (2016) knäcker barn läskoden på olika sätt. Det finns barn som ställer frågor 
på ord och text och lär sig på egen hand. Det finns barn som behöver mer stöttning och 
konkreta hjälpmedel för att komma igång med läsutvecklingen. För att barn ska lära sig att bli 
språkmedvetna behöver de behärska den fonemiska medvetenheten och den syntaktiska 
medvetenheten. Att vara fonemisk medveten är att barn förstår att bokstäver och språkljud 
hänger ihop. Syntaktiska förmågan är att barn kan sätta ihop meningar i olika sammanhang. 
Barn behöver även utveckla sitt ordförråd för att hjälpa de i läsinlärningen.  

Förkunskaper innan skolan 
Liberg (2006, s.37) skriver att det är viktigt att bygga upp förkunskaper innan barn börjar 
skolan. När man läser gemensamt med barn väcks intresset för läsning. De får kunskaper om 
hur man går till väga när man läser men även vad läsning innebär. Vidare skriver författaren 
att barn lär sig mycket mer med den gemensamma läsningen utan att vara medvetna om det, 
(Liberg 2006, s.37). Säljö (2013, s.192) skriver att appropriering är ett sociokulturellt uttryck 
där man menar att barn lär sig utan riktigt undervisning. Det kan även förklaras som indirekt 
eller implicit kunskapsutveckling. Det sker oftast i samtal med syskon eller föräldrar, genom 
lek och andra aktiviteter. Denna typ av appropriering sker oftast tidigt i livet och är viktigt för 
barnet. ”Det är här barn lär sig sitt första språk, lär sig förstå socialt samspel och utvecklar 
sin identitet” (Säljö 2013, s.192). 
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Liberg (2006, s.38) skriver ”Med en följsam förälder visar det att barnet så småningom lär 
sig  

• Att böcker är till för läsning och inte till för att leka. 
• Att böcker ska hållas och behandlas på ett speciellt sätt. 
• Att läsaren leds framåt av bilderna. 
• Att bilder kan namnges precis som de skriva ord som barnet kommer att möts i böcker 

och text 
• Att bilder inte är föremål utan en representation av föremål 
• Att bilder kan representera händelser trots att bilden i sig är statisk och stillastående”   

 
Med gemensamläsning får barn möjlighet att röra sig i texten. De får samtala om texten, ställa 
frågor och göra egna kopplingar. Barn får lära sig hur man bearbetar en text genom att röra 
sig i texten. Det är också viktigt att samtala om böcker för att barn ska utveckla en god 
läsförmåga, (Liberg 2006, s. 40). 

Högläsning i undervisningen  
Westlund (2009, s.107) skriver att högläsning är en viktig del i undervisningen. Barn får lära 
sig nya ord som de tidigare aldrig hört. De får möjlighet att ställa frågor till texten där läraren 
är ett stöd och förklarar svåra ord eller begrepp. Lundberg (2008, s.15) och Westlund (2009, 
s.107) menar att genom högläsning får barn ett rikare ordförråd vilket leder till att de 
motiveras till att läsa. Det är speciellt viktigt med högläsning för de barn som har ett dåligt 
ordförråd. I Alatalos (2011, s.43) avhandling belyser hon vikten av högläsning. Hon menar att 
med högläsning får barn möjlighet att höra hur fraser och meningar är uppbyggda. Högläsning 
av olika texter är viktigt för barns läsförståelse speciellt för de svaga läsare som saknar 
erfarenhet av högläsning. En studie som gjordes i USA av Holmes och Thompson (2013, 
s.39-43) visar att med högläsning utvecklar barn ett ordförråd, barn kunde även förstå och 
tolka texter på ett enklare sätt. Studien gjordes med 36 barn mellan åldrarna 8-12 år i 12 
veckor. 
Westlund (2009, s.108) skriver att vid högläsning är det viktigt att lärare gör ett didaktiskt val 
om var, när och hur boken ska läsas. Högläsning bör ske varje dag under hela skoltiden. Det 
är viktigt att förklara svåra ord som uppkommer under högläsning. Vidare skriver författaren 
att det gjordes en undersökning i följd av en observation i flera klassrum. Det konstaterades 
att lärare oftast förklarar svåra och nya ord muntligt vid högläsning. Undersökningen visade 
att fåtal barn mindes orden i efterhand. Genom att förklara och skriva de svåra orden på tavlan 
minns barn orden enklare och kan använda de vid senare tillfälle. Hur ordet ser ut, hur det 
uttalas och vad det betyder registreras i hjärnan och samlas sedan i barns långtidsminne. När 
de nästa gång läser samma ord i en text kommer hjärnan att minnas ordet och känna igen det, 
(Westlund 2009, s.108) 

Ordförrådets betydelse i läsutvecklingen 
”Eftersom läsning stimulerar och utvecklar barnens ordförråd innebär det för de svaga 
läsarna att de inte bara går miste om läsupplevelsen och färdighetsträningen då de undviker 
att läsa. Deras möjlighet att lära sig nya ord och uttryck reduceras också” (Fridolfsson 2008, 
s.190). 

 
Genom att barn får läsa mycket får det möjlighet att utveckla ett gott ordförråd. Barn lär sig 
nya ord och de får möjlighet att utveckla och lära sig att ”knäcka” ord som de tidigare aldrig 
hört eller läst. Det är viktigt att barn får använda dessa ord om och om igen om man vill att de 
ska utveckla ordens betydelse i läsningen, (Fridolfsson 2008, s.189). Alatalo (2011, s.49) 
skriver att forskning visar att ett rikt ordförråd har en stark koppling med läsförståelsen. Utan 
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ett gott ordförråd är det svårare för barn att utveckla läsförståelse.  Det är viktigt att 
ordförrådet byggs upp tidigt i barnens ålder och att det fortsätter utvecklas under hela 
skoltiden. Utveckling av ordförråd sker inte bara i undervisningen utan i andra språkliga 
sammanhang. Det kan vara i fritiden, i olika aktiviteter, högläsning med förälder osv. Alatalo 
(2011, s.50) skriver vidare att det finns många studier som visar att högläsning är ett redskap 
som ökar barns ordförråd.  
 
I en studie som Alatalo (2011, s.51) beskriver har 23 klasser med barn med olika etniska 
bakgrunder observerats under skoltid. Av hela skoltiden visades det att endast sex procent 
användes till att utveckla ordförråd och i kärnämnena användes endast 1,4 procent. Utveckla 
ett ordförråd bör därför inkluderas i undervisningen och i alla skolämnen under hela skoltiden. 
Lärare bör inte vänta för länge med ordkunskapsundervisning eftersom det kan utvecklas en 
stor skillnad mellan de barn som har ett rikt ordförråd och barn som har ett begränsat 
ordförråd, (Alatalo 2011, s.51) 

Motivationens betydelse för läsutvecklingen  
Lundberg och Herrlin (2014, s.72) skriver att motivation är en viktig del i barns läsutveckling. 
För att barn ska motiveras till att läsa är det viktigt att de får en positiv läsupplevelse som de 
kan ta med till nästa gång de läser. Motivation är som en liten motor som fungerar som en 
drivkraft inne hos barnet. Därför är det viktigt att läsningen är positiv och rolig. Vidare 
förklarar författarna att man kan öka barns motivation genom att de själva får välja böcker 
som intresserar dem till att läsa. Faktabilderböcker brukar vara ett val som barn oftast väljer 
att läsa, (Lundberg och Herrlin 2014, s.72). 
 
Fridolfsson (2008, s.36) betonar vikten av motivation i läsutvecklingen. Motivation är en 
viktig faktor för en god läsutveckling. För att barn ska lära sig läsa måste de ha ett intresse 
som motiverar de vidare i läsutvecklingen. När barn börjar skolan är de oftast motiverade till 
att läsa och skriva, men om de börjar tappa intresset är det viktigt att lärare stöttar barnet i rätt 
riktning. Det är viktigt att barn själv vet att de behöver vara delaktig och förändra situationen. 
Barn behöver med hjälp av lärare vara aktiva och ägna sig åt lästräningen. Om inte förbättring 
sker direkt är det stor risk att barn tappar intresse, motivation och drivkraft. Vidare förklarar 
Fridolfsson (2008, s.37) att de barn som har tappat intresset kommer ägna sig mindre åt 
läsaktiviteter jämfört med klasskamrater. Det är viktigt att man fångar upp de barn som 
riskerar att utveckla lässvårigheter. Därför är det viktigt att bygga upp motivationen och bryta 
de mönster barn är på väg att hamna i.  
 
I en undersökning om läsförståelse som Bladstone, Turci och Wigfield (2016, ss.190-195) 
beskriver är att texter blir allt svårare för varje årskurs. Detta kräver därför strategier som barn 
har användning för när de läser texter som de ska förstå. Det är viktigt att som lärare ge barn 
olika strategier redan i tidigskolåder som de kan utveckla och använda längre fram i skolåren. 
För att barn ska utvecklas och använda strategier krävs motivation. Författarna förklarar att 
motivation är en viktig del i läsutvecklingen. Genom att barn får välja läseböcker som 
intresserar dem ökar motivationen. Vidare förklarar författarna att med motivation läser barn 
mer och de utvecklar en läsförståelse som är en del av läsprocessen.  
En annan studie av Marinak, Malloy, Gambrell, & Mazzoni (2015, s. 51) visar att en central 
del i läsutvecklingen är motivation. Det visar tydligt att barn i tidig ålder som visar entusiasm 
till att läsa är mer engagerade i läsutvecklingen. Författarna förklarar att motiverade läsare blir 
mer skickliga läsare.  
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Språkmedvetenhet 
Elbro (2004, s.18) skriver att språk är indelat i två huvudmoment, avkodning och förståelse. 
Med avkodning menar man att barn identifierar eller känner igen skrivna ord. Med förståelse 
menar man att barn förstår vad texten vill förmedla. Med en god läsförmåga är det viktigt att 
avkodning och förståelse fungerar väl ihop. Elbro (2004, s.27) skriver vidare att om någon av 
dessa två komponenter saknas blir produkten noll. Barnet har alltså ingen språkförståelse och 
ingen läsförmåga. Elbro (2004, s.33) betonar vikten i avkodning. Han menar att om barn ska 
uppnå en god läsförmåga är avkodning avgörande. Avkodning är inte den enda komponenten 
i läsningen men det är en nödvändig komponent för att utveckla läsförståelse. Han fortsätter 
att beskriva att en snabb och säker läsutveckling leder det till att barn förstår vad de läser.   
 
För att lärare ska hjälpa och främja barns läsförmåga måste de kunna upptäcka vilka metoder 
barn använder när de är på väg att knäcka läskoden, (Fridolfsson 2008, s. 79). När barn ska 
knäcka läskoden passerar de olika faser, pseudoläsning, logografisk läsning, fonologisk 
läsning och ortografisk läsning (begreppen förklaras mer specifikt nedan). Läsinlärningen 
behöver inte följa detta mönster utan strategierna kan användas parallellt med varandra. Det är 
viktigt att lärare har kunskaper om de olika faserna för att kunna stötta barn i 
avkodningsprocessen, (Alatalo 2011, s.46).  

Pseudoläsning 
Begreppet pseudoläsning betyder att skenläsa. När föräldrar läser högt en saga som barn gillar 
blir det oftast att den upprepas flera gånger. Till slut kommer barn lära sig sagan utantill. När 
föräldern kommer till ett avsnitt och råkar läsa fel kommer barnet att upptäcka det. Det 
betyder inte att de kan läsa, utan barnet upptäcker att föräldern läst ett ord fel. De kan sagan 
utantill och märker genast om ett ord är felläst genom att lyssna på föräldern. ”Med 
pseudoläsning menar man att barnet härmar föräldrarnas beteende vid läsning”, (Fridolfsson 
2008, s.80).   

Logografisk läsning 
I barns vardag möter de olika kända skyltar så som STOP, ICA, CocaCola, och McDoland´s. 
När ett barn passerar förbi en av dessa skyltar kan de automatiskt förstå vad det står i skylten. 
Barn kan inte läsa skylten utan det är den karaktäristiska logan som ger barnet förståelse av 
vad det står i skylten. Om man skulle ändra logan för exempelvis ICA skulle barn inte kunna 
förstå vad det står. Men om man endast ändrar namn i samma loga skulle de fortfarande tro att 
det står ICA. Barn lär sig inte vad det står utan de lär sig endast det visuella som logan visar, 
alltså ser barn loggan som en bild. Den logografiska läsningen är endast till hjälp i det första 
stadiet i barns läsinlärning. I undervisningen med logografiska ordbilder så som ett, en, och, 
pappa och mamma ska främja barns läsinlärning. De ska snabbt kunna läsa enkla texter med 
hjälp av ordbilder och ledtrådar från texten, (Fridolfsson 2008, s.81)  
Lundberg (2010, s.45) betonar att den logografiska läsningen sker hand i hand med 
pseudoläsning. Författaren skriver vidare om en undersökning där några barn valdes ut som 
kunde vanliga logor som exempelvis Pepsi, Lego, McDonald´s, och Kellog´s. Först visade 
läraren logorna så som de var utformade, exempelvis en Pepsi-flaska eller en lego-kartong. 
Alla logor identifierades korrekt av barnen. Läraren valde senare att ta bort de konkreta 
föremålen som till exempel Pepsi-flaskan och endast visa logan. Resultatet visade att hälften 
av barnen svarade rätt. Till sist visade läraren endast bokstäverna på logorna utan dess 
karaktäristiska drag då gick resultatet ner till noll. Ingen av barnen kunde identifiera vad det 
stod.  
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Fonologisk läsning 
Fridolfsson (2008, s.82) skriver för att lärare ska hjälpa barn att utveckla en god läsförmåga 
krävs det att de förstår den alfabetiska principen. Barnet ljudar en bokstav ljud för ljud, 
exempel s-o-l, samt att ljuden kan förenas och bilda ett ord. Fasen kallas även den fonologiska 
läsningen. När barn behärskar den fonologiska läsningen har de knäckt den alfabetiska koden 
och stora utmaningar och möjligheter väntar barnet. När barn kan gå från den logografiska 
läsningen till den fonologiska läsningen förstår de sambandet mellan ljud och bokstav. Det är 
därför viktigt att tidigt knäcka den alfabetiska koden och att barn får mycket träning i hur man 
använder den fonologiska strategin. Vidare skriver författaren att kärnan för en läsinlärning 
och grunden till läsutveckling är den alfabetiska användningen, Fridolfsson (2008, s.83)   
 
Lundberg och Herrlin (2014, s.14) betonar även vikten av att behärska den fonologiska 
medvetenheten. Ljudet i orden bil, bok, bak och båt går att dela upp i mindre språkljud. När 
barn kan dela upp ljuden i mindre språkljud börjar de få en medvetenhet om att dessa små 
byggstenar av bokstäver kan utvecklas till många olika ord. Det är nu de börjar förstå 
alfabetets användning, (Lundberg och Herrlin, 2014 s.14). Barn utvecklas på olika sätt och 
därför kan det ta olika lång tid att utveckla den fonologiska medvetenheten. Därför är det 
viktigt att lärare skapar lämpliga metoder och övningar som gynnar varje individ. Vidare 
skriver författaren att barn inte behöver behärska den fonologiska medvetenheten fullt ut för 
att kunna avkoda ord. Det finns de barn som kan börja avkoda ord som sedan stärker den 
fonologiska utvecklingen, (Lundberg och Herrlin, 2014 s.15).   

Ortografisk läsning 
När barn inte längre behöver använda den fonologiska strategin tillämpas den ortografiska 
strategin. De är inte längre i behov av att ljuda ord för ord. Vid detta stadie kan barn uppfatta 
bokstavskombinationer som en helhet. När barn stöter på långa ord kan de ta hjälp av den 
morfologiska strategin. De delar upp ordet i morfem. Exempelvis långfärdsskridskorna, lång-
färds-skrid-skor-na. Om barn behärskar uppdelning på detta vis har de kommit långt i 
läsutvecklingen och kan enkelt läsa nya ord som de inte stött på tidigare, (Fridolfsson 2008, 
s.83). Vidare skriver författaren att barn kan nu utan svårigheter läsa ord som inte har någon 
betydelse, vilket är den fonologiska medvetenhet som gör det möjligt. Vid detta stadie kan 
barnet nu fokusera på läsförståelsen. 
 

”Att läsa är att ta sig in i textens värld, att orientera sig i den textvärlden och att ställa frågor 
och förhoppningsvis få svar” (Liberg, 2006, s.52)  

LTG METOD  
"LTG är individuell läsinlärning, utgående från och växelverkande med barnets egna upplevelser och 
barnets tänkande, så som det kommer till uttryck i dess tal." (Leimar 1977, s.7) 
 

1970 utvecklades en läsinlärningsmetod av Ulrika Leimar. Läsning på talets grund – LTG.  
Leimar (1977, s.64) skriver att LTG-metoden berör barns första läsinlärning. LTG- metoden 
är en individuell läsinlärningsmetod som saknar läsebok och fokuserar på barns egna tankar, 
upplevelser och förmågor. Med LTG-metoden vill man bevara den miljö som finns hos en 
grupp barn där de kan lära sig av varandra. Läraren bör skapa ett lämpligt inlärningsrum där 
utrymme ges för att barn ska få möjlighet att samtala med varandra men även med lärare. 
Vidare skriver Leimar (1977, s.72) när man arbetar med LTG- metoden arbetar man mycket 
med sorteringsövningar och grupperingsövningar. Barn får exempelvis sortera bokstäver, ord 
av olika slag eller ljud som de hör. Det är viktigt att läraren börjar med olika övningar på en 
väldig lätt nivå då alla barn inte förstår vad sortera eller gruppera betyder. Ett exempel på en 
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övning som Leimar tar upp är att barn får hjälpas åt att sortera olika klädesplagg. Det är 
viktigt att de gemensamt kommer överens om vad de ska sortera efter, exempelvis färg, 
storlek, antal och så vidare. Med dessa övningar får de möjlighet att träna på 
iakttagelseförmågan och det logiska tänkande.  
 
Leimar (1977, s.86) skriver att även om barns egna tankar och upplevelser är grunden för 
LTG- metoden är det viktigt att det finns rutiner i undervisningen både för lärare och barn. 
Det är viktigt att lärare tillämpar en metodisk lärargång som är nödvändig för barnen. Leimar 
(1977, s.86) och Fridolfsson (2008, s.94) skriver att LTG- metoden innehåller fem faser och 
dessa är, samtalsfasen, dikteringsfasen, laborationsfasen, återläsningsfasen och 
efterbehandlingsfasen.  
 
I samtalsfasen bygger barn upp ordmaterial. Det är viktigt att lärare och barn diskuterar och 
samtalar tillsammans för att sedan utveckla en text där barns egna ord finns med. Detta är 
viktigt för barn att känna igen orden som sina egna ord i textmaterialet. Innehållet i 
textmaterialet ska innehålla gemensamma erfarenheter som lärare och barn upplevt 
tillsammans. Det kan också vara iakttagelser som de har upplevt tillsammans som till exempel 
ett studiebesök i ett muséum. Man kan även använda sig av en situation som exempel 
skolvägen eller hur vädret är idag, (Leimar 1977, s.88). Enligt Fridolfsson (2008, s.95) är 
syftet med denna fas att öka barns ordförråd. Leimar (1977, s.88) betonar att genom att 
gruppen tillsammans kommer på ord och benämningar ökar barn ordförrådet. 
 
Dikteringsfasen ska enligt Leimar (1977, s.90) börja direkt efter samtalsfasen eller dagen efter 
ett gemensamt besök på exempel en teater. Dikteringsfasen går ut på att barn ska med hjälp av 
läraren skriva en gemensam text. Fridolfsson (2008, s.95) skriver att när barn i grupp ska 
formulera sig är det viktigt att de kommer överens om vad som ska skrivas. Här är det viktigt 
att läraren använder ett blädderblock eller tavla som hen antecknar det barnen tillsammans 
kommer överens om. Leimar (1977, s.90) skriver att det är viktigt att barn sitter i en krets och 
ser vad läraren skriver. Det är viktigt att varje mening som skrivs godkänns av barnen då 
syftet med detta är att textens innehåll är gemensamma erfarenheter barnen upplevt.  De barn 
som har mindre ordförråd kommer ta till sig av de barn som har ett större ordförråd och spara 
orden i långtidsminnet. Lejmar och Fridolfsons betonar att det är viktigt att läraren skriver i 
blädderblocket medan barn ljudar varje ljud högt.  Det är viktigt för att barn ska lära sig 
sambandet mellan ljud och skrivna tecken.  
 
Laborationsfasen börjar man vanligtvis dagen efter dikteringsfasen. Fridolfsson (2009, s. 95) 
skriver att i laborationsfasen ska barnen körläsa texten tillsammans. Läraren skriver ner ord, 
bokstäver, meningar eller ändelser på remsor som hen använder vid körläsning. Vidare skriver 
Leimar (1977, s.94) att det underlättar för barn att läsa i och med att alla känner igen texten 
som deras egna ord och något de upplevt tillsammans. Några barn kommer kunna texten 
utantill, några följer med och några kommer verkligen läsa texten med entusiasm. Läraren 
delar därefter ut minst en remsa till varje barn. De ska sedan hitta de ord, bokstäver eller 
meningar i den gemensamma texten och jämföra tecknen i remsan med tecknen i texten. Alla 
barn utför samma moment. De kommer känna att det kan något och att de är med i någon 
slags utveckling. Det är barnen som är aktiva och lär sig av varandra. De börjar känna igen 
kopplingen mellan grafem och fonem, (Leimar 1977, s.94). 
 
Återläsningsfasen sker dagen efter laborationsfasen. Fridolfsson (2009, s.95) skriver att 
läraren förbereder den gemensamma texten och skriver ut den i stort format till varje barn. 
Texten kommer vara det arbetsblad som barn får jobba med under återläsningsfasen. Leimar 
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(1977, s.98) skriver att klassen delas upp i grupper för att läraren ska få möjlighet att hjälpa de 
barn som behöver mer hjälp. En grupp börjar läsa på och den andra gruppen återläser en efter 
en tillsammans med läraren. Läraren börjar med de barn som kan mer för att de läser 
snabbare, på så vis kan läraren ägna sig mer åt de barn som behöver mer stöd. Läraren läser 
ett ord i taget medan barnet pekar på ordet och läser med. Snabbt kommer barnet själv att läsa 
ord för ord utan att läraren hjälper till. De ord som barnet själv läser stryks under i barnets 
arbetsblad av läraren. På detta vis kommer barnen att samla på sig ord till sin 
ordsamlingslåda. Läraren kommer snabbt kunna veta vilka ord som barnen kan och vilka ord 
som barnen kommer utveckla. Om exempelvis barnet kan ordet ”är” kommer de snabbt kunna 
lära sig ordet ”här”. ”Barnen kommer ständigt att skapa dylika kedjor i inlärningsprocessen” 
(Leimar 1977, s.98). Vidare skriver författaren att de ord som hamnar i ordsamlingslådan 
kommer användas i den sista fasen, efterbehandlingsfasen.  
 
Efterbehandlingsfasen sker direkt efter återläsningsfasen. Barnen börjar arbeta med de ord 
som finns i deras egen ordsamlingslåda. Varje ord skrivs i ett kort av barnen. Sedan ska de 
läsa orden och benämna ljuden. När barnen kan ljuda ordet ska de lägga ner ordet i alfabetisk 
ordning i ordsamlingslådan. När barn har många ord kan de till nästa uppgift sätta ihop 
meningar av orden på korten, (Leimar 1977, s.102). Fridolfsson skriver att under 
dikteringsfasen får läraren möjlighet att göra arbetet individuellt och anpassa svårighetsgraden 
till varje barns nivå.  

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Sociokulturellt perspektiv  
Säljö (2013, s.186) skriver att Vygotskij arbetade mycket kring barns lärande och utveckling. 
Begreppet mediering är ett av de grundläggande begreppen i det sociokulturella perspektivet. 
Med mediering menar man att barn använder redskap när de ska förstå och utveckla nya 
kunskaper. Med redskap menar man att människan använder de språkliga. Ett språkligt 
redskap är symboler, tecken eller teckensystem som barnet använder när hen ska tänka och 
kommunicera, exempelvis bokstäver, ord eller begrepp. Säljö (2013, s.190) skriver att språk 
är ett medierat redskap där barn tar hjälp av språkets teckensystem där de kan uttrycka sig, 
förstå världen och fördjupa förståelsen. Det är viktigt att inte glömma att språk är ett 
redskapet barn kan uttrycka sig med. Språk kan fungera parallellt med bild där barn kan 
uttrycka sig med bild och kommunicera om bilden. Bilden blir ett språkligt redskap som kan 
hjälpa de barn som har mindre svårt att kommunicera. De får möjlighet att kommunicera med 
och genom bilden. Språk i det sociokulturella perspektivet ska uttryckas som ett utvecklande 
teckensystem som har en samverkan med andra uttrycksformen, Säljö 2013, s.191)  
 
Säljö (2013, s.193) skriver att barn ständigt är under utveckling och kan ta till sig nya 
kunskaper under olika situationer. Utvecklingen är aldrig begränsat för barn utan den är i 
ständig utveckling. Den närmaste proximala utvecklingszonen är ett annat känt begrepp inom 
det sociokulturella perspektivet. Vidare skriver författaren att när barn behärskar ny kunskap 
är det nära att bemästra något nytt. Ett exempel är när barn börjar lära sig alfabetet är det 
väldigt nära att knäcka den alfabetiska principen. De börjar ljuda varje bokstav för sig och 
märker sedan att bokstavsljuden kan bilda ett ord tillsammans. Barn har lärt sig grunden om 
hur språk är uppbyggd och är på väg att behärska nya kunskaper som ligger i den närmaste 
proximala utvecklingszonen.  Det är läraren som vid detta stadie vägleder barn om hur man 
använder ett kulturellt redskap. Läraren ger barn ”scaffolding” som beskrivs som ett stöd 
under utvecklingen. Det är viktigt att läraren kan avgöra när barn inte längre behöver stöd 
”scaffolding”. Om läraren fortsätter ge stöd är det stor risk att barn fastnar i utvecklingen. De 
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behöver få nya erfarenheter och utmaningar för att bygga på nya kunskaper, (Säljö 2013, 
ss.193-194). 

METOD 
Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma lärare utvecklar barns läsutveckling i 
årskurs ett. Därför blev intervju ett naturligt val. Intervju är en undersökningsmetod där man 
kan samla in information, (Patel & Davidsson 2003, s.69). Det finns olika slags 
intervjumetoder. Den metod som jag riktar in mig på är en semi-strukturerad intervju där en 
dialog skapas mellan intervjuaren och respondenten. Jag vill att ett flytande samtal mellan 
mig och respondenten ska utvecklas under intervjun och därför blev denna intervjumetod en 
självklarhet i min studieundersökning. Vidare förklarar (Patel & Davidsson 2003, s.69) att när 
man använder en semi-strukturerad intervju är frågorna utformade av intervjupersonen, vilket 
i detta fall är mig själv. Frågorna utformade jag utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. 
Jag utgick även från de begrepp forskning lägger vikt på för att utveckla en god läsförmåga. 
Begreppen är förkunskaper, högläsning, ordförrådets betydelse, motivation och 
språkmedevetenhet. Enligt (Patel & Davidsson 2003, s.70) behöver inte frågorna ställas i den 
ordning som finns och därför kan följdfrågor uppkomma under intervjun. I mina intervjuer 
utvecklades ett samtal mellan mig och respondenterna och därför behövde jag inte ställa 
frågorna i den ordning de var skrivna. Intervjufrågorna är inte strukturerade på ett sätt där 
respondenterna kan svara ”ja” eller ”nej”. Intervjufrågor finns att läsa som en bilaga (bilaga 
1). 

Urval  
Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer där jag har valt att intervjua tre verksamma lärare 
i lågstadiet på två kommunala skolor i Västra Götaland. En skola är belägen inne i staden och 
den andra är belägen utanför staden. Samtliga lärare har varit verksamma lärare i minst 16 år. 
Jag kommer benämna respondenterna som Anna, Helena och Sara. Anna har varit verksam 
lärare i 16 år och är utbildad mellanstadielärare och lågstadielärare. Hon har jobbat 10 år i 
högstadiet och sex år i lågstadiet. Helena har varit verksamlärare i 44 år och är utbildad 
mellanstadielärare och lågstadielärare. Hon har jobbat 15 år i högstadiet och 15 år i lågstadiet. 
Anna och Helena är verksamma lärare i samma skola och arbetslag. Sara har varit verksam 
lärare i 38 år och är utbildad lågstadielärare. Sara är verksam lärare i en annan skola. Samtliga 
lärare undervisar i alla ämnen förutom slöjd, musik och idrott.  

Genomförande 
Jag valde att intervjua lärarna i ett personligt möte i deras klassrum. Frågorna började med att 
de fick presentera sig själva, vilken utbildning de har och hur länge de har varit verksamma i 
yrket. Jag skrev mina intervjufrågor utifrån mitt syfte och mina frågeställningar i min 
studieundersökning. Några frågor valde jag att ställa följdfrågor till som jag hade förberett 
innan intervjun. Ordningen på frågorna varierade beroende på vad lärarna svarade. Vissa 
frågor behövde jag inte ställa om de redan har svarat på de under vårt samtal. På mina 
intervjuer ville jag utveckla ett samtal istället för att få raka svar. På så vis kunde mina 
intervjufrågor besvaras under vår dialog tillsammans. Jag använde därför inte den ordning 
som frågorna var konstruerade. Jag valde även att spela in intervjuerna för att inte tappa 
viktiga detaljer. Samtliga intervjuer varade mellan 30-45 minuter. Under intervjuerna fick jag 
påminna lärarna att fokus på frågorna är det tidiga skolåret, alltså årskurs ett då de hade lätt att 
svara utifrån årskurs två och tre.  
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En nackdel med en semistruktuerad intervju är att det har vart svårare att analysera svaren i 
och med att en dialog skapades och frågorna inte följde en viss ordning. När jag analyserade 
svaren var jag tvungen att lyssna flera gånger på intervjun och försöka skriva svar på 
frågorna. En fördel med en semistruktuerad intervju är enligt mig att man får svar på mågna 
frågor i det pågående samtalet. Det är enklare att ställa följdfrågor när en dialog har skapats. 

Analys 
I en kvalitativ analys är det viktigt att man är medveten om de olika teorier och hur man 
förhåller sig till dem när man analyserar datamaterial (Fejes & Thornberg 2015, s.29). När 
man jobbar med den kvalitativa metoden arbetar man systematiskt med det data som har 
samlats in. Man intervjuar, antecknar, organiserar, bryter ner och söker sedan efter mönster 
för att komma fram till ett resultat (Fejes & Thornberg 2015, ss. 34-35). Jag arbetade 
systematiskt med att organisera intervjuerna genom att lyssna på varje inspelad intervju och 
organisera svaren från respondenterna. I och med att det blev ett flytande samtal mellan mig 
och respondenten var jag tvungen att bryta ner den inspelade intervjun från samtliga lärare då 
vissa delar av vårt samtal inte höll ramen för mina intervjufrågor. Samtliga lärare hade väldig 
lätt för sig att fortsätta prata om något som var irrelevant för de frågor jag ställde. Därför var 
jag tvungen bryta ner svaren till ett svar som var relevant för frågorna. För att få ett resultat i 
studien sökte jag mönster från samtliga lärarintervjuer och försökte hitta vad samtliga lärare 
hade gemensamt och vilka olikheter det fanns. Jag utgick från fem faktorer som enligt 
forskning är en bra grund att börja med för att utveckla en god läsförmåga. Förkunskaper, 
högläsning, ordförrådets betydelse, motivation och språkmedvetenhet. Genom att söka 
mönster kunde jag skilja mellan respondenternas svar och utveckla likheter och olikheter på 
deras syn om dessa begrepp. Genom att söka mönster hjälpte det mig att komma fram till ett 
resultat för min studie.  

Reliabilitet och Validitet 
Begreppet reliabilitet (tillförlitlighet) hör samman med validitet. Om inte undersökningen är 
tillförlitlig har den inte heller en kvalitet, (Trost 2012, s.62). Det var viktigt för min studie att 
få en reliabilitet och en kvalitet då mitt syfte med denna studie är att undersöka hur 
verksamma lärare utvecklar barns läsutveckling i årskurs ett. Det är viktigt att 
intervjufrågorna är sådant frågar där informanterna inte har möjligt att svara ja eller nej. Det 
ska vara frågor där de kan svara och förklara om varför de känner, tycker eller tänker så som 
de gör. Mina intervjufrågor var utformade på ett vis där respondenterna inte kunde svara ja 
eller nej. Det var viktigt för min undersökning att lärarna kunde utveckla svaren för att jag ska 
kunna analysera och dra slutsatser. Jag intervjuade tre lärare där jag fick möjlighet att ta del 
av deras egna åsikter, metoder och tankar om en läsutveckling i årskurs ett. Då en kvalitativ 
studie bygger på egna tolkningar tycker jag att jag har fångat samtliga lärarnas 
tillvägagångsätt i vägen till att utveckla en läsförmåga.  Begreppet validitet (giltighet) används 
när man ska beskriva den kvalitet som har gjorts i ett arbete. Begreppet validitet förklarar i 
vilken omfattning studien har åstadkommit och om de metoder som används undersöker syftet 
med arbetet (Fejes & Thornberg 2015, s.258). Semistruktuerad intervju har vart en bra 
undersökningsmetod för att få svar på mitt syfte och frågeställningar.  

Etik  
Björkdahl Ordell (2007, s.21) skriver att etik finns i varje individs handling och det är den 
som styr vår vardag medvetet eller omedvetet. En grundregel som etik har är att varje individ 
är lika värda. Vidare skriver författaren att grundregeln utgår mycket från den mänskliga 
rättigheten. I mitt arbete är det viktigt att jag tänker på respondenternas rättigheter i och med 
att jag ska använda intervju som metod. Det finns fyra huvudkrav man alltid ska tänka på när 
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man intervjuar personer. Dessa kallas för informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De första respondenterna fick var ett missivbrev 
där det framgick tydligt vilka etiska principer de har rätt till under studieundersökningen. 
Nedan kan läsare ta del av hur respondenterna fick ta del av de fyra huvudkraven.  

Informationskravet 
I Vetenskapsrådet (2002, s.7) beskriver de att när man undersöker och intervjuar personer är 
det viktigt att informera deltagarna om vilken uppgift de har i arbetet och deras villkor för 
deltagandet i arbetet. Deltagarna ska även informeras om undersökningen syfte och en 
beskrivning om hur undersökningen kommer genomföras. Deltagarna ska informeras om att 
medverkan i arbetet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. I 
missivbrevet framgick det tydligt vad syftet med undersökningen är och att respondenterna 
har rätt att avbryta sitt deltagande.  

Samtyckeskravet 
När man ska intervjua individer är det viktigt att deltagarna i undersökningen får en blankett 
där de kan skriva under ett samtycke. Om deltagarna är under 15 är det viktigt att 
föräldrar/vårdnadshavare undertecknar deras samtycke av etiska känsliga principer. 
Deltagarna kan även här avbryta sin medverkan utan att de blir negativa konsekvenser från 
undersökaren (Vetenskapsrådet 2002, ss.9-10). Respondenterna i min undersökning fick ge ett 
samtycke muntligt och de behövde därför inte skriva under en blankett.  

Konfidentialitetskravet  
Det är ytterst viktigt att undersökaren har en tystnadsplikt under hela studieundersökningen. 
Personuppgifter ska skyddas där obehöriga inte har tillgång till dem. Det är också viktigt att 
personuppgifter inte publiceras i arbetet utan att man ändrar på t.ex. namn eller skola, det för 
att utomstående inte ska kunna identifiera personerna i undersökningen, (Vetenskapsrådet 
2002, ss.12-13). I mitt arbete kommer jag använda mig av påhittade namn, Anna, Helena och 
Sara. Skolorna kommer benämnas som två skolor i Västra Götaland.  

Nyttjandekravet 
Den insamlade informationen om deltagarna får inte användas till annat än forskningssyftet. 
Personuppgifter ska skyddas under pågående studie och ska inte finnas tillgängliga när arbete 
är avslutat. Inspelat material ska raderas då syftet med undersökningen har uppfyllts.  
Informationen får inte lånas ut för kommersiell användning (Vetenskapsrådet 2002, s.14). 
I och med att jag valde att spela in samtliga intervjuer kommer den insamlande informationen 
raderas för att utomstående inte ska få tillgång till materialet.  

RESULTAT 
I detta resultat presenteras de faktorer som lärare beskriver som viktiga för barns 
läsutveckling och vilka metoder lärare använder i läsundervisningen.  

Faktorer som är viktiga i barns läsutveckling 

Förkunskaper innan skolan 
Att bygga upp förkunskaper är enligt samtliga lärare en viktig del i läsutvecklingen. Med 
förkunskaper menar de att barn får utveckla ett gott ordförråd som hjälper de att utveckla en 
god läsförmåga.    
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Anna förklarar: 

”Med ett gott ordförråd får barnen större möjligheter att utveckla en läsförmåga. De får mer 
ord i minnet som hjälper barn under läsningen” 

 
Helena och Sara förklarar att med förkunskaper får barn lära sig hur man läser (vänster till 
höger), de får en inblick i läsandet genom att se hur föräldern läser och de får lära sig att 
bygga upp inre bilder. Anna förklarar att förkunskaper är som ett redskap för vidare 
utveckling. Utan förkunskaper blir det svårare för barn att utveckla en läsförmåga. 
Förkunskaper är även enligt Anna att barn får lära sig att vara uppmärksam och lyssna och att 
inlevelsen kan ändras beroende karaktären i texten. Helena och Sara förklarar att med 
förkunskaper får barn enklare att knäcka läskoden.  

Högläsning 
Enligt samtliga lärare är högläsning en viktig del i läsutvecklingen. Sara förklarar att 
högläsning är det främsta redskapet man kan ge barnen för att de ska utveckla en god 
läsförmåga. Lärarna förklarar att det är viktigt att barnen stannar upp om det inte förstår ett 
ord eller en mening eller om läraren själv upptäcker ett ord som kan vara svårt för barnen att 
förstå. Här är det viktigt att som lärare förklara på ett vis där alla barn har möjlighet att förstå 
innebörden av ordet. Anna förklarar att högläsning kan vara en utmaning för henne.  
 
Anna förklarar att: 

”Det är lätt att tappa den röda tråden under högläsningen. Barn kan lätt bli ofokuserade när 
exempelvis någon ställer en fråga om ett specifikt ord där alla barn vill prata om ordet 
tillsammans. De vill berätta om en händelse de vart med om i fritiden eller något de gjort med 
sina föräldrar. I årskurs ett är det väldigt lätt hänt att barnen under högläsningen tappar 
koncentrationen och börjar ställa frågor. Jag känner inte att barnen får mycket av 
högläsningen i årskurs ett då det oftast blir mycket prat om något annat. Det är givetvis bra 
att barn ställer frågor under högläsningen men att högläsningens funktion tappas och den 
röda tråden bryts”  

 
Enligt Helena är det viktigt att man läser med inlevelse för att fånga in barnen under 
högläsningen. Barnen får möjlighet att skapa inre bilder och göra kopplingar. Samtidigt är det 
viktigt att man inte förstör läsupplevelsen genom att stanna upp för mycket under 
högläsningen. Sara förklarar att det bra om man ibland bara högläser för att läsa, man behöver 
inte alltid stanna upp och fråga barnen. De ska kunna lära sig att koppla av under 
högläsningen, det behöver inte alltid finnas en mening med högläsningen. Vidare förklarar 
Sara att högläsning kräver mycket tid i årskurs ett och tyvärr så är tiden begränsad. Därför är 
det viktigt att föräldrar är inblandade i processen, att de högläser en stund varje dag för sina 
barn. Även när barnet själv kan läsa är det fortfarande viktigt att man högläser. 

 

Ordförråd 
Samtliga lärare är eniga om att ett gott ordförråd är en viktig del i läsutvecklingen. Med ett 
gott ordförråd menar de att läsningen blir enklare. Sara förklarar att barn med begränsat 
ordförråd har det svårare att lära sig läsa. Helena och Sara förklarar att det går trögare i 
läsutvecklingen med ett begränsats ordförråd. De menar att barn kommer knäcka läskoden 
men att de får ansträng sig mer i läsutvecklingen. Anna beskriver att ordförrådet utvecklas 
konstant. Ordförrådet kan utvecklas när barn läser tillsamman med föräldern hemma, när barn 
sitter i bilen och passerar skyltar eller vid frukostbordet. Anna förklara vidare att det viktigt 



 

13 
 

att föräldrar är medvetna om att det är viktigt att de förklarar svåra ord eller begrepp som barn 
inte förstår. Anna och Helena samlar på ord som barn tidigare har frågat om eller fastnat för 
och hänger upp orden på en tavla eller på väggen i klassrummet. Det gör de för att samtliga i 
klassen ska ta del av dessa ord då de flesta barn tycker att liknande ord kan vara svårt att 
förstå. Sara förklarar att hon jobbar mycket med ordens betydelse där ordbilder är 
inkluderade. Sara använder en ny ordbild varje vecka där barnen sedan få måla en bild till.  
 

Motivation 
Motivation är enligt samtliga lärare viktigt i läsutvecklingen. De menar att utan motivation 
blir utvecklingen jobbig och tråkig. Motivation är enligt lärarna att barn får se hur mycket de 
har utvecklats. Det kan exempelvis vara enligt Anna att visa en text de skrev tidigt i årskurs 
ett och jämföra texten senare i våren. Anna beskriver även att det är viktigt att prata med 
föräldrar om små saker som kan motivera barnen att läsa. Det kan exempelvis vara att man 
frågar sitt barn ”vad det står i mjölkpaketet” eller ”vad det står i skylten som de passerar”. 
Motivation är även enligt lärarna att ge barn böcker som de tycker är roliga och intressanta att 
läsa.  
Anna förklarar att; 
 

”Man kan inte motivera alla barn på samma sätt. Man måste hitta den motivation som varje 
individ behöver. Därför kan motivation vara en utmaning. Men som pedagog kan man prata 
med föräldrar och försöka hitta den motivation som passar för just det barnet”  

  
Enligt Helena är det viktigt att visa barnen att man själv är entusiastisk till läsning och att det 
är roligt att läsa, annars kan det bli svårt för barn att utveckla en god läsförmåga. Det är 
viktigt att prata med barnen om varför det är viktig att läsa och motivera de vidare till att läsa. 
Enligt Sara är motivation när barn står och läsa sin egen text framför deras klasskamrater.  
 
Helena förklarar att; 

”Motivation är ett redskap som barnen ska använda för att utveckla nya kunskaper. 
Det är motivation som får de att vilja utvecklas” 

Språkmedvetenhet 
Att vara språkmedveten är enligt samtliga lärare en viktig del i barns läsutveckling. 
Språkmedvetenhet är att barn förstår att ord är uppbyggda av olika ljud. Att varje bokstav har 
ett eget språkljud. Anna förklarar att barn ska kunna dela upp ett långt ord till mindre delar. 
Exempelvis ordet ”bibliotek”, barn ska kunna dela upp det i mindre delar, ”bib-lio-tek”. 
Vidare förklarar Anna att barn ska vara medvetna om vad de läser när de läser. Barnen ska 
vara medvetna om ord som ordbilder. Exempelvis mamma, pappa, och, en, ett osv. Dessa ord 
är ord som de kan läsa men som barn aldrig behöver ljuda.  Språkmedvetenhet är enligt 
Helena att barn vet var i ljudet man kan höra bokstaven ”a” exempelvis, början, mitten, eller i 
slutet. Helena beskriver även att barnen ska kunna sätta ihop ljuden som ett ”gummiband”. 
Exempelvis ordet ”b-i-l” ska eleverna kunna läsa som en ett helt ord ”bil”. När de kan sätta 
ihop orden lär de sig att bokstäverna hänger ihop. Sara förklarar att språkmedvetenhet är även 
att barn kan ändelser, exempelvis ”bil”, ”bil –en”.  
 
Helena förklarar att: 

”Att vara språkmedveten är även att barnen förstår sambandet mellan språkförståelse och att 
kunna läsa. Om barn inte förstår vad de läser är det ingen mening med läsandet. Därför är 
det viktigt att som pedagog ge eleverna kunskaper om varför de ska kunna läsa och varför de 
ska förstå vad de läser” 
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En god läsförmåga är enligt samtliga lärare är att de kan läsa med någorlunda flyt och att de 
förstår vad de läser.  
 
Anna beskriver; 

” Utan språkförståelse är det svårt för barn att utveckla läsförmågan och utan en avkodning 
är det svårt att utveckla en läsförståelse. Alla dessa komponenter måste kombineras 
tillsammans för att barn ska utveckla en läsförmåga” 

 
Helena och Sara instämmer med Anna att läsförståelse är en viktig del i läsutvecklingen. 
Vidare förklarar lärarna att när barn har ett någorlunda flyt betyder det att de kan ljuda ord 
och läsa kortare meningar. Helena förklarar även att en god läsförmåga är att barn tycker det 
är roligt att läsa och att de är motiverade till att läsa.  

Metoder lärare använder i läsundervisningen  
Anna arbetar mycket med gemensamma aktiviteter och gruppövningar i årskurs ett.  
 
Anna förklarar att: 

”I årskurs ett är det svårt att självständigt utvecklas. Det blir ingen fart på utvecklingen om de 
jobbar självständigt. Det finns enstaka moment där barnen får jobba självständigt. Det kan 
exempelvis vara när de läser själva eller när de skriver individuella texter. Gruppövningar är 
väldigt lärorika där barn får möjlighet att lära sig av varandra. De får höra nya ord som de 
får av klasskamrater” 

 
Ett annat exempel som Anna beskriver är att hon använder mycket av elevtexter. Sara läser 
alltid upp elevtexter som ett exempel. På detta vis delar barnen idéer med varandra.  
 
Helena förklarar att  

”En metod som jag använder till att utveckla en läsförståelse är att jag placerar ut olika 
moment som en slags station där barnen får gå igenom. Ett moment kan vara att de ska hitta 
en speciell bokstav i en text och styrka under bokstaven. Ett annat moment kan vara att barnet 
ska hitta fem ord där veckans bokstav finns och forma en mening av orden. I denna metod kan 
barnen jobba enskilt eller i par. Genom att barnen får jobba i par lär de sig av varandra och 
de får möjlighet att stötta varandra i varje moment” 

 
Ett annat arbetssätt som Helena har använt mycket av är LTG metoden. Där hon förklarar att 
man utgår från en gemensam text och arbetar med samma text i några dagar. Helena förklarar 
att i LTG metoden finns det olika moment som är bra för läsutvecklingen. Ibland använder 
hon alla moment men ibland kan Helena ta enstaka övningar. Vissa av momenten i LTG 
fungerar bra för några barn medan andra barn inte utvecklas alls med metoden. Därför är det 
viktigt enligt Helena att man vet att varje individ lär sig på olika sätt. I flesta fall kan man 
använda en metod med alla men i årskurs ett är det viktigt att som pedagog förbereda olika 
material och metoder som gynnar alla individer. 
 
Helena förklarar att: 

”Det är omöjligt att anpassa undervisningen till varje individ men att man försöker hjälpa 
alla på de sätt som gynnar barnet”  
 

LTG metoden använder även Sara. Det första Sara gör med barnen i årskurs ett är att följa alla 
steg i LTG metoden 
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Sara förklarar att; 
”Planeringen av lektioner i årskurs ett är mycket svårare då eleverna är på olika nivåer och 
man måste anpassa undervisningen till varje individ. I årskurs tre kan man ha samma moment 
i undervisningen, alla förstår vad de ska göra och alla gör det. I årskurs ett finns de barn som 
har det svårt att få ihop två bokstäver till ett ord, då måste man som lärare se till så att alla 
har uppgifter utifrån deras kunskaper” 

Läsinlärningsmetoder 
Anna och Helena beskriver att det är viktigt att börja med bokstavskännedom. De använder en 
bokstav i veckan genom olika inlärningsmetoder. Anna förklarar att bokstäverna inte behöver 
läras ut i bokstavsordning utan ordningen kan variera. Anna förklarar att hon börjar med 
exempelvis med bokstaven ”a”. Genom att skriva olika ord på tavlan ska barnen sedan 
upptäcka var i ordet kan de hitta bokstaven ”a”. Vid detta tillfälle har Anna skrivit minst 20 
ord på tavlan. Orden ska barnen och läraren använda för att skriva en gemensam text. Texten 
blir sedan barnens underlag under hela veckan. När texten är klar ska barnen stryka under 
bokstaven ”a” i texten. Vidare får barnen klippa ut alla ord där bokstaven ”a” finns och samla 
in orden i en ordlåda där de har tillgång till orden under hela veckan. Utifrån dessa ord får 
barnen utveckla egna meningar utan att behöva tänka på att skriva de. De har orden skrivna 
och kan bara pussla ihop de med andra ord. Utifrån denna text utvecklar Anna olika 
gruppövningar där texten är det centrala innehållet i utvecklingen just den veckan.  
 
Anna förklarar att; 

”Arbetet kring läsutveckling kan variera men att detta är ett bra och effektivt sätt att arbete 
vidare med. Denna metod kanske inte funkar för alla elever men det kan vara en grund att 
utgå från. Det är viktigt att veta att alla individer lär sig på olika sätt och att man har olika 
material om det visar sig att ett barn behöver en annan inlärningsmetod” 

 
Anna förklarar att:  

”När barn behärskar ny kunskap är det väldigt nära att utveckla nya kunskaper. Därför är det 
viktigt att ge stöd och stöttning under hela läsutvecklingen för att utveckla nya kunskaper”   

 
Helena använder samma metod som Anna men istället för att skriva ord på tavlan får barnen 
en text där de ska stryka under veckans bokstav. De får även med sig en läxa varje vecka där 
barnen får läsa för föräldrarna. En annan läsinlärningsmetod som Helena har använt och som 
Sara använder är LTG metoden. Helena förklara att i LTG metoden finns det olika faser där 
barnen får gå igenom och som är väldigt lärorika och bra.  
 
Sara förklarar att; 

”Jag använder enstaka ord, helordsläsning, mycket LTG tänk. Det första jag gör med barnen 
i årskurs ett är att följa alla steg i LTG metoden, där steg nummer ett är dikteringsfasen. Jag 
och barnen tillsammans börjar skriva en text om en händelse som vi gemensamt har upplevt. 
Jag skriver texten i stort format så att det blir tydligt och synligt för eleverna. Nästa uppgift är 
att barnen får leta upp alla ord med bokstaven ”o” osv. Sedan får de stryka under alla” jag”, 
”vi” osv. De kunde även få texten som en läxa där de hemma fick stryka under veckans ord” 

Sammanfattning av resultat 
Detta är en kort sammanställning på hur verksamma lärare utvecklar en god läsförmåga. Den 
först inblicken som jag fick av respondenternas svar var att det inte räcker att man kan läsa. 
För att läsningen ska utvecklas måste barn förstå vad de läser. Utan förståelse är det 
meningslöst att läsa. Därför är förståelse och avkodning två viktiga faktorer som går ihop med 
varandra enligt samtliga lärare.  Lärarna förklarar att förkunskaper är en del av 
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läsutvecklingen. Barn som har förkunskaper innan skolstart får det lättare i läsutvecklingen. 
Vidare förklarar de att med förkunskaper menas att föräldrar läser för barn redan i tidig ålder 
och att de förklarar svåra ord och begrepp som uppkommer under läsningen. Lärarna förklarar 
även att med ett gott ordförråd underlättar läsutveckling och barn får möjlighet att bygga upp 
en grund som hjälper dem att utveckla en god läsförmåga. Det blir som ett stöd i 
utvecklingen. Ordförrådet kan öka med olika metoder. En metod som Helena och Sara tycker 
är viktigt i barns läsutveckling är högläsning. De menar att med högläsning får barnen 
möjlighet att lyssna på ord som de aldrig hört förut och få orden förklarade. Anna förklarar att 
högläsning i årskurs ett är svårt. Det är lätt att högläsningens funktion tappas och att den röda 
tråden bryts. Anna använder inte en speciell metod utan hon kan ta olika moment från olika 
metoder som hon använder i undervisningen och anpassa undervisningen för varje barn. 
Helena och Sara använder LTG som en inlärningsmetod. Samtliga lärare förklarar att det inte 
finns en metod som funkar för alla barn utan det är viktigt att man anpassar undervisningen 
för varje individ. Lärarna förklarar att motivation är en viktig del i läsutvecklingen. Utan 
motivation är det svårt för barnen att vilja utvecklas. Det är viktigt att som lärare hitta det som 
motiverar barnet till att läsa. En motivation som lärare samtliga lärare beskriver är att barnet 
själv får se hur mycket de har utvecklats i läsningen.  

DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat, metod och förslag på fortsatt forskning. 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma lärare utvecklar barns läsutveckling i 
årskurs ett. I resultatdiskussions avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras i relation till 
syftet och frågeställningarna. Faktorerna förkunskaper, högläsning, ordförråd, motivation och 
språkmedvetenhet kommer att redovisas i avsnittet.  

Faktorer som lärarna beskriver som viktiga i barns utveckling av 
läsförmågan 
Att utveckla förkunskaper är en gemensam tanke hos samtliga lärare. De förklarar att med 
förkunskaper utvecklas ett gott ordförråd. Med ett gott ordförråd underlättar det för barn att 
utveckla en god läsförmåga. Förkunskaper enligt samtliga lärare är att barn får lära sig hur 
man läser och även ser hur föräldrar läser, vilket även Liberg (2006, s.37) betonar genom att 
skriva att förkunskaper är en del i barns läsutveckling och att de bör ta del av dessa kunskaper 
i tidig ålder. Säljö (2013, s.192) skriver att appropriering är ett känt begrepp inom det 
sociokulturella perspektivet. Barnet utvecklar kunskaper utan en riktig undervisning. Med 
föräldrar eller syskon kan barn utveckla nya kunskaper genom samtal, lek och andra 
aktiviteter. Det kallas för indirekt eller implicit kunskapsutveckling.  
 
Helena förklarar att barn även lär sig att skapa inre bilder vilket är en del av läsutvecklingen. 
Barn leds framåt av bilder och att bilder ska namnges genom att prata om bilder och skapa en 
uppfattning om vad bilder förmedlar, vilket även (Liberg 2006, s.38) betonar. I Lgr11 (s.9) 
framstår det att barn får kommunicera och en möjlighet att utveckla en tilltro till sin språkliga 
förmåga när de får samtala om en text eller en bok. I det sociokulturella perspektivet beskriver 
Säljö (2013, s.190) att språket kan fungera parallellt med bild där barnet kan uttrycka sig med 
bild och kommunicera om bilden.   
 
Samtliga lärare förklarar att högläsning är en viktig del i barns läsförståelse.  De får möjlighet 
att lära sig nya ord som de tidigare aldrig mött. Vidare förklarar de tre lärarna att det är viktigt 
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att man under högläsningen stannar upp och förklarar svåra ord som barnen inte förstår, vilket 
även Westlund (2009, s.107), Lundberg (2008, s.15), Holmes och Thompson (2013, ss.39-43) 
betonar genom att skriva att svåra ord ska förklaras för de barn som inte förstår ordets 
betydelse.  Säljö (2013, s.186) skriver att ett språkligt redskap i det sociokulturella redskapet 
är bland annat ord och begrepp. För att ett barn ska förstå och analysera omvärlden bär man 
använda sig av de kulturella redskapen vilket kan vara att ställa frågor till texten, stanna upp 
och få ord och begrepp förklarade av lärare eller föräldrar. Alatalo (2011, s.43) skriver att 
högläsning av olika texter är en viktig del i läsutvecklingen speciellt för de svaga läsare som 
saknar förkunskaper av högläsning. Barnen får även lära sig nya ord och fraser som de 
tidigare aldrig hört. Det framgick tyvärr inte hur lärarna förklarar svåra ord, om de väljer att 
skriva ner orden på tavlan eller bara förklara de för barnen. I vissa fall kan det underlätta att 
barnen får se hur ordet skriv för att minnas ordet vid senare tillfällen. 
 
Anna säger att hon känner att högläsning ibland inte ger mycket av utvecklingen, speciellt i 
årskurs ett. Det är väldigt lätt att tappa den röda tråden och högläsningens funktion. Sara 
håller med till en viss del då hon förklarar att man inte ska förstöra läsupplevelsen genom att 
stanna upp för mycket under läsningen. Det är viktigt att barnen bara får lyssna och lära sig att 
slappna av. Sara säger att högläsning alltid ska finnas med i undervisningen.  Helena betonar 
även vikten på att man inte alltid ska stanna upp och förstöra läsupplevelsen. En betydelsefull 
faktor är att högläsning är viktig i läsutvecklingen. Enligt Anna tycker hon inte att högläsning 
ger någon effekt på utvecklingen. Det är möjligt att Anna tolkar effekter av högläsning 
annorlunda. Barn kan visa att de är okoncentrerade men det finns alltid något de lär sig under 
högläsningen. Två lärare betonar betydelsen av att högläsning alltid ska inkluderas i 
undervisningen, vilket även Westlund (2009, s.108) betonar och skriver att högläsning är 
viktigt i undervisningen.  
 
Ett gott ordförråd är enligt samtliga lärare viktigt för läsutvecklingen, vilket Alatalo (2011, 
s.49) beskriver som en del i läsutvecklingen. De menar att med ett begränsat ordförråd blir 
läsutvecklingen svårare för barn. Anna och Helena belyser att med ett gott ordförråd får 
barnen lättare att förstå vad de läser.  Samtliga lärare förklarar även att ordförrådet behöver 
inte bara utvecklas i undervisningen. Det kan utvecklas hemma när föräldrar högläser med 
barnen. Därför är det viktigt att föräldrar förklarar svåra ord och begrepp som kan uppstå 
under högläsningen. Alatalo (2011, s.49) skriver att förklaring av svåra ord är viktig i 
högläsningen.  Anna och Helena är verksamma lärare i samma arbetslag och arbetar med 
ordförrådet på samma vis. Fridolfsson (2008, s.189) skriver att det är viktigt att barnen får 
använda och läsa svåra ord som de upplever om och om igen för att de ska förstå ordets 
betydelse. Genom att Anna och Helena hänger upp svåra ord synliga i klassrummet får barnen 
möjlighet att använda orden i olika sammanhang.  
 
Samtliga lärare menar att motivation är en viktig del i läsutvecklingen. Utan motivation är det 
svårt för barn att lära sig läsa, vilket Fridolfsson (2008, s.36), Bladstone, Turci & Wigfield 
(2016, ss.190-195), Marinak, Malloy, Gambrell, & Mazzoni (2015, s. 51) skriver att 
motivation är en viktig del i barns läsutveckling. Helena säger att man kan utveckla barns 
motivation genom att man själv är motiverad till läsning. När Helena högläser läser hon med 
inlevelse för att fånga alla barn och för att motivera de till all lyssna vidare. Helena förklarar 
att barn får en positiv upplevelse i högläsningen när man läser med inlevelse. Lundberg och 
Herrlin (2014, s.71) beskriver att inlevelsen är viktigt för att barn ska motiveras vidare i 
läsningen. Helena och Sara menar att man kan öka barns motivation genom att de själva får 
välja böcker som de tycker är roliga att läsa, vilket även Bladstone, Turci och Wigfield (2016, 
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ss.190-195), Lundberg och Herrlin (2014, s.72) redogör och skriver att barn bör välja böcker 
som intresserar de att läsa vidare.     
 
Anna beskriver även att barnen ska behärska ord som ordbilder. Enligt Fridolfsson (2008, 
s.82) ska ordbilder främja barns läsutveckling. Barnen ska snabbt kunna läsa med hjälp av 
ordbilder de lärt sig. Den ortografiska läsningen betyder att barnet inte längre är i behov av att 
ljuda ord för ord utan de kan uppfatta bokstavskombinationerna som en helhet. Vidare skriver 
Fridolfsson (2008, s.83) att när ett barn kan behärska denna strategi har barnet klarat en 
skicklig nivå på läsutvecklingen. Vidare skriver Liberg (2006, s.52) att vid detta stadie 
behöver barnen inte längre ljuda sig fram utan läsningen har blivit automatiserad. Barnet kan 
nu fokusera på läsförståelsen, (Fridolfsson 2008, s.83).    
 
För att barn ska utveckla en god läsförmåga menar samtliga lärare att det är viktigt att barn 
förstår vad de läser. De menar att utan läsförståelse är det svårt för barnen att utveckla 
språkmedvetenhet eller som det heter avkodning och utan avkodning är det svårt för barnen 
att utveckla en god läsförmåga. Alla dessa tre komponenter är viktiga att behärska för att 
barnet ska utveckla en god läsförmåga. Elbro (2004, s.18) betonar att läsförståelse = 
avkodning x språkförståelse. Alla dessa tre komponenter måste fungera ihop. En god 
läsförmåga enligt samtliga lärare är att barn kan läsa med någorlunda flyt. Vidare förklarar 
samtliga lärare att det är viktigt att föräldrarna läser redan i tidig ålder för att bygga upp 
förkunskaper. Barnen får även se hur föräldrarna beter sig under läsningen, vilket även 
Fridolfsson (2008, s.80) betonar med att skriva att pseudoläsning är det första barnet möter i 
läsningens värld. När föräldrar högläser för barnet i tidig ålder lär sig barnet att härma 
föräldrarnas beteende och använder det till att utveckla läsförmågan. Barnet lär sig även i 
detta stadie att skenläsa. En annan viktig del enligt Anna i läsförmågan är att barn kan dela 
upp längre ord i mindre delar. Exempelvis ordet bibliotek kan delas upp som följande bib-li-o-
tek. När barn kan dela upp längre ord i mindre delar tillämpas den morfologiska strategin, 
(Fridolfsson 2008, s.83). 
 
Enligt samtliga lärare är en god läsförmåga att barnen kan ljuda varje bokstav och att de kan 
få ihop bokstäverna till ett ord. I Lgr11 (s.223) beskriv det att eleverna bland annat ska förstå 
sambandet mellan ljud och bokstav. Anna Helena beskriver att om barn ska utveckla en god 
läsförmåga är det viktigt att de knäcker den alfabetiska principen. Vilket betyder enligt och 
Fridolfsson (2008, s.82) att barnen kan ljuda flera bokstäver, exempel ”s-o-l”. Barnet ska 
kunna förstå att bokstäverna kan förenas och bilda ett ord ”sol”. Denna fas kallas den 
fonologiska läsningen. Anna menar att när barn behärskar att dela upp ord i mindre ljud 
kommer avkodningen automatiskt, vilket Säljö (2013, s.193) betonar genom att beskriva att i 
det sociokulturella perspektivet är barnet ständigt under utveckling och kan utveckla nya 
kunskaper under olika situationer, det kallas den närmaste proximala utvecklingszonen. Vilket 
betyder att när barn behärskar ny kunskap är det nära att utveckla ytligare kunskaper som 
ligger i den närmaste utvecklingszonen. Säljö (2013, s194) förklarar vidare att vid detta stadie 
är det viktigt att läraren ger stöd och stöttning för barnet. 
 

Metoder som lärare använder i barns läsutveckling 
Sociokulturellt perspektiv  
I studien kan man se en tydlig koppling till det sociokulturella perspektivet och vägen till att 
utveckla en god läsförmåga. Min egen tolkning är att i LTG metoden finns det ett 
sociokulturellt perspektiv då ord och symboler som bokstäver är grunden till att barn 
utvecklar en god läsförmåga. Säljö (2013, s.186) menar att i det sociokulturella perspektivet 
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är mediering ett begrepp som används. Med mediering menar man att barn använder språkliga 
redskap när de ska förstå och utveckla nya kunskaper. Ett språkligt redskap är bokstäver, 
siffror och begrepp, När barn ska knäcka läskoden är det viktigt att de får använda de 
språkliga redskapen i utvecklingen. Utan det språkliga redskapen blir det svårt för barn att 
utveckla en god läsförmåga. Den närmaste proximala utvecklingszonen är ett annat känt 
begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Med begreppet menar man att när barn 
behärskar ny kunskap är det nära att lära sig ytligare kunskaper. Fridolfsson (2008, s.94) 
skriver att i LTG metoden är det viktigt att man använder faserna direkt efter varandra för att 
barnen ska utveckla nya kunskaper, Detta kan kopplas till den närmaste proximala 
utvecklingszonen i det sociokulturella perspektivet.  I LTG metoden har jag förstått att det är 
läraren som ger stöd och stöttning under hela inlärningsprocessen. Säljö (2013, s.194) skriver 
att det är lärarens uppgift att ge ”scaffolding” som är ett stöd under utvecklingen. 
Förkunskaper, högläsning, utveckling av ordförråd, utveckla motivation och utveckla 
språkmedvetenhet är viktiga aspekter i läsutvecklingen enligt forskning och verksamma 
lärare.  Jag upplever att dessa begrepp utvecklas med hjälp av föräldrar och lärare. De agerar 
som ett stöd i läsutvecklingen eller som de kallas i det sociokulturella perspektivet 
”scaffoldning”.  
 
Samtliga lärare arbetar mycket med gemensamma aktiviteter och gruppövningar som är en del 
i LTG-metoden precis som Leimar (1977, s.64) menar att med gemensamma övningar får 
barnen ta del av varandras lärdomar och lära sig av varandra. En metod som Helena har 
använt och som Sara använder är LTG metoden där mycket gruppövningar är inkluderade. 
Anna beskriver vidare att hon har använt LTG metoden tidigare men att metoden är för 
strukturerad och är svår att anpassa efter varje individ. Anna har därför ingen speciell metod i 
läsundervisningen utan anpassar sin undervisning efter varje individ. Anna förklarar att i vissa 
fall används vissa delar av LTG men inte alla fem faser. En del av inlärningsprocessen som 
finns i LTG metoden som Anna använder är att hon skriver cirka 20 ord på tavlan. Dessa ord 
kommer läraren och barnen skriva en gemensam text av. Texten kommer sedan vara barnens 
underlag under hela veckan. Leimar (1977, s.90) skriver att i LTG metoden är det viktigt att 
en gemensam text utvecklas där texten är utgångspunkten. Barn få möjligheter att utveckla 
ord, och bokstäver med hjälp av lärarens stöd. Säljö (2013, s.186) skriver att i det 
sociokulturella perspektivet är tecken som bokstäver, ord och symboler viktigt för att utveckla 
kunskaper och för att förstå och analysera omvärlden.  Anna förklarar att hon använder vissa 
delar av LTG metoden men som jag förstår använder Anna mer än vissa delar. Jag tror att 
Anna inte är medveten om LTG metoden fullt ut.  
 
I årskurs ett är dikteringsfasen det första som Sara utför med barnen. Leimar (1977,s.88) 
skriver att det är viktigt att textinnehållet är gemensamma erfarenheter som läraren och barnen 
har upplevt tillsammans. Vidare menar Sara att det är viktigt att texten är synlig för alla barn, 
vilket Leimar (1977, s.90) instämmer med. Det framgick inte om Sara använder 
dikteringsfasen fullt ut men till stor del av fasen är inkluderad i läsundervisningen. Nästa 
uppgift som Sara beskriver är att barnen får leta upp ord eller bokstäver i den gemensamma 
texten och stryka under orden. Leimar (1977, s.94) skriver att i laborationsfasen får barnen 
remsor med innehållande ord. Barnen ska sedan hitta de ord som finns i remsan i den 
gemensamma texten och stryka under orden och sedan jämför orden med varandra.  
 
Anna beskriver att barnen får stryka under en specifik bokstav i den gemensamma texten. 
Barnen får sedan klippa ut alla ord där bokstaven finns och lägga orden i en ord låda, vilket 
Leimar (1977, s.98) beskriver. Det framgår även att Helena har använt LTG metoden tidigare 
men tyvärr framgick det inte i vilken utsträckning metoden användes och hur den användes i 
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undervisningen. Samtliga lärare är eniga med varandra med att det inte finns en metod som 
passar varje individ utan man bör anpassa undervisningen efter barns kunskapsnivå. Smith 
(2002, s.11) skriver att varje barn lär sig på olika sätt. Som lärare är det viktigt att planera och 
anpassa undervisningen så att det hjälper gynnar varje barns inlärningsstrategi.  

Metoddiskussion 
För att få ett underlag valde jag att använda mig av den semistruktuerade intervjumetoden. 
Intervjumetoden är en bra undersökningsmetod där jag fick möjligheten att ställa frågor 
(bilaga 1) och förstå lärarnas egna tankar om en god läsutveckling. De fick möjlighet att 
utveckla svaren med följdfrågor som jag hade förberett innan intervjuerna. Enligt Bryman 
(2011, s.206) är följdfrågor bra för en semistruktuerad intervju. En nackdel enligt mig var att 
det var svårare att organisera och bryta ner intervjuerna. Om jag hade valt bort 
semistruktuerad intervju hade det förmodligen vart enklare att analysera svaren. Jag hade inte 
behövt lyssna på intervjun om och om igen. I och med en dialog skapades var det enkelt att 
läraren började prata om något annat är frågorna. Jag fick påminna lärarna om frågorna 
upprepade gånger. En fördel med en semistruktuerad intervju är enligt mig att man får svar på 
många frågor i det pågående samtalet. Det är enklare att ställa följdfrågor när en dialog har 
skapats. 

Fortsatt forskning 
Möjlighet till fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka vilka åtgärder verksamma 
lärare använder med barn med lässvårigheter. Genom att använda intervju som metod kan 
man undersöka hur lärare känner av barn som riskerar att utveckla lässvårigheter, vilka 
åtgärder tillämpas för barn med lässvårigheter samt vilken roll läraren har för barn med 
lässvårigheter.  

Pedagogiska konsekvenser 
Resultatet visar att föräldrar bör utveckla förkunskap innan skolstart. Förkunskaper kan 
utvecklas genom högläsning tillsammans med barnet och föräldern. Genom att samtala om det 
lästa får barn en chans att utveckla förståelse där de får möjlighet att ställa frågor till 
texten/boken. Med förkunskaper får barnet även utveckla ett gott ordförråd som hjälper de i 
läsprocessen. För att föräldrar ska vara medvetna om att förkunskaper är en del i 
läsutvecklingen bör det ingå en föräldrakurs för samtliga klasser där förkunskaper förtydligas 
och olika metoder representeras. Det behöver inte vara att barnet och föräldern medvetet sitter 
och ska lära sitt barn. Utan föräldrar bör veta att barn lär sig mycket uta att de är medvetet. 
 
För att barn ska utveckla en god läsförmåga visar studien att det är viktigt att inte använda en 
inlärningsmetod. Undervisningen bör därför ta hänsyn till varje individs inlärningssätt och 
anpassa den efter barnet.  Verksamma pedagoger bör därför lägga mer tid att läsa nyare 
forskning som ger bra och konkreta kunskaper om nya metoder som kan tillämpas i 
läsundervisningen. Verksamma pedagoger är alltid upptagna med planering, möten osv. Men 
det är viktigt att de förstår att världen förändras och att kunskapsmålen blir allt mer 
avancerad. Därför bör de ha mer nya kunskaper om ny forskning, undersökning mm.  
Enligt samtliga lärare och forskning för barnet förstå vad det läser. Utan läsförståelse 
utvecklar barnet inte en läsförmåga eller en språkförståelse. Elbro (2004, s.27) skriver att dessa 
tre komponenter ska fungera ihop för att barn ska utveckla en god läsförmåga. Författaren 
beskriver det som följande, läsförståelse = avkodning x språkförståelse, (Elbro 2004, s.27).  
 



 

21 
 

I min högskoleutbildning har jag fått möjlighet att lära mig en liten del av olika metoden som 
kan användas i läsutvecklingen. Det jag önskar är att jag fick mer utbildning och underlag om 
läsinlärningsmetoder som kan användas i undervisningen. En slutsats i min studie är att det 
inte finns en metod som funkar för alla barn. Därför är det viktigt att högskolan ger studenter 
mer underlag och kompetens som de senare kan använda för att alla barn ska utveckla en god 
läsförmåga.  
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BILAGA 1: Intervjufrågor 
 
 
Intervju frågor om läsutveckling 
 

1. Hur länge har du varit verksam lärare? 
2. Vad är en god läsförmåga i årskurs ett enligt dig? 
3. Är det viktigt att bygga upp förkunskaper i läsning innan skolåren? Varför?  
4. Är ett gott ordförråd viktigt för en god läsutveckling och hur utvecklar man det i 

årskurs ett? Varför? 
5. Är högläsning viktig i undervisningen i årskurs ett? Varför. Hur mycket tid ges för 

högläsning/egen läsning i årskurs ett? 
6. Vad är enligt dig att vara språkmedveten i årskurs ett? 
7. Hur arbetar du med läsförståelsen i årskurs ett? 
8. Vilka läsinlärningsmetoder använder du i årskurs ett? Vad ligger till grund för dessa 

val?  
9. Vad betyder motivation i läsutvecklingen och hur arbetar du för att motivera barn i 

läsningen i årskurs ett?  
  



 

 
 

BILAGA 2: Missivbrev  
 
Hej! 
Jag heter Farah Daghouz och läser på lärarprogrammet vid Högskolan i Borås med inriktning 
F-3. Jag läser min näst sista termin i utbildningen. Det är nu dags för mig att skriva ett av 
mina två examensarbeten som ingår i utbildningen. Jag vill därför informera er om arbetet. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma lärare utvecklar barns läsutveckling i 
årskurs ett.   
 
I min studieundersökning kommer jag att använda intervju som forskningsmetod.   
Som deltagare har du rätt att avbryta din medverkan i undersökningen när du vill.  
Inga identiteter eller personuppgifter kommer att avslöjas i arbetet. Jag kommer använda mig 
av påhittade namn på de intervjuade personerna. Personuppgifter kommer att skyddas under 
pågående studie och kommer inte finnas tillgängliga när arbete är avslutat. Informationen som 
framkommer kommer endast användas i forskningssyfte. Inspelat material kommer raderas då 
syftet med undersökningen har uppfyllts.  
 
Har ni frågor eller funderingar får ni gärna kontakta mig via mejl eller telefon. 
 
Mejl: Farah_daghouz@hotmail.com 
 
Mobil: XXXXXXXXXX 
 
Med vänlig hälsning Farah Daghouz  
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