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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att studera elevers tidiga utveckling av förmågan att avkoda text och att 

beskriva huvudtyper av olika utvecklingsvägar. Frågor som besvaras är vilka steg som kan 

identifieras i utvecklingen av förmågan av avkoda text i den tidiga läsutvecklingen i årskurs ett 

och två samt vilka huvudtyper av utvecklingsvägar som kan identifieras. För att svara på dessa 

frågor har 46 elevers tidiga läsning analyserats vid tre tillfällen under ett år. Vid läsningen 

analyseras fyra olika aspekter av läsande. Dessa är ljudning, korrigering, avvikelse och förståelse. 

Fyra olika utvecklingsvägar har identifierats. Elevprofil ett är de elever som har ett starkt 

utgångsläge och som behåller detta hela vägen. Elevprofil två är de som inte har ett lika starkt 

utgångsläge men som har en positiv utveckling. Elevprofil tre har ett svagt utgångsläge, alla går 

framåt i sin utveckling med avseende på i stort sett alla aspekter. Elevprofil fyra är de som inte har 

ett starkt utgångsläge och som heller inte har någon tydlig utveckling.  

Nyckelord: Läsutveckling, Avkodning,  Läsa med flyt, Skolans tidiga år . 
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Bakgrund 

I kursplanen för svenska (Skolverket, 2011) är läsning en central del av syftet för ämnet. I ämnet 

ska elevernas intresse för läsning väckas. De ska vidare ” ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” (Skolverket, 2011, 

s. 222). I det centrala innehållet för årskurs 1-3 tas läsning upp än mer. Behandling ska ske av 

”lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och 

innehåll” (Skolverket, 2011, s. 223). För att uppfylla de kunskapskrav som finns för årskurs tre 

behöver eleven bland annat kunna läsa olika typer av texter med flyt med hjälp av olika 

lässtrategier. Detta är något som också testas i särskild ordning i det nationella läsprovet för 

årskurs tre.  

År 2011 kom det nya resultatet från PIRLS  (Progress in International Reading Literacy Study; 

Skolverket, 2012). PIRLS är en internationell studie av elevers läsförmåga i årskurs fyra i olika 

länder. Den genomförs vart femte år och ger då en möjlighet att studera och se förändringar på 

läsnivån över tid. I undersökningen genomför eleverna i årskurs fyra ett läsprov och både elever, 

lärare, skolledare och föräldrar svarar på olika enkäter vad gäller inställning till läsning, läsvanor 

och så vidare. Denna undersökning visar att svenska elever har en god läsförmåga, men att den 

har försämrats över tid. Detta gör det både intressant och viktigt att studera elevers läsning och 

läsinlärning. Hur lär sig elever att läsa?  

Elever som har en tidig fonologisk medvetenhet och som har en bra kännedom om de olika 

språkljuden och bokstäverna klarar den första läs- och skrivinlärningen på ett bra sätt. För att 

knäcka skriftkoden är bokstavskunskapen viktig. Denna kunskap är också viktig för att sedan 

kunna ljuda ihop bokstäver till ord. Alltså att kunna avkoda ett ord. För att automatisera 

avkodningen och senare använda sig av en ortografisk avkodning behöver man ha lärt sig en bra 

ljudningsstrategi. Andra aspekter som hjälper till vid läs- och skrivutvecklingen är ett omfattande 

ordförråd, att kunna delta i samtal och att kunna återge berättelser. Behovet av att kunna avkoda 

en text på ett bra sätt framhävs då man senast i årskurs tre och fyra kommer att möta mer 

omfattande faktatexter och förmågan att kunna ta del av dessa texter och röra sig mellan dem är 

grundläggande. Den automatiserade avkodningen måste alltså finnas innan detta möte för att 

eleven inte ska få stora problem vidare i sin utbildning. Olika tekniker och strategier för att 

avkoda behöver användas vid olika tillfällen. Vid korta ord kan man ljuda sig fram, man tar en 
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bokstav i taget och sätter ihop ljuden till ord. Men när orden blir längre fungerar inte detta då 

arbetsminnet blir fullt och det blir svårt att hålla alla ljud i huvudet samtidigt. Då får man ta till 

andra strategier och en sådan kan vara att man ljudar ihop stavelse för stavelse. Man binder alltså 

ihop flera enheter till en vilket gör att det blir lättare att komma ihåg. Ett annat sätt är att ta en 

bokstav i taget och ljuda ihop tills man har ett helt morfem, en betydelsebärande enhet och så 

binder ihop dessa till en helhet. Denna strategi är bra om eleverna lär sig tidigt då de alltid 

kommer att stöta på längre ord i en text. För att bli en duktig läsare måste eleven lära sig olika 

typer av strategier som t.ex avkodning, uttöka sitt ordförråd, förståelsestrategier och utveckla sin 

språkförståelse. Detta gör då att en elev kan ta till sig olika typer av texter och få flyt i sitt läsande. 

(Skolverket, 2012, ss. 14-15) 
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Tidigare forskning 

Läsundervisning  

Att lära barn att läsa har länge ansetts vara skolans ansvar. Läsundervisningen skulle ske inom 

ramen för ämnet svenska och i de tidiga skolåren. Hur denna undervisning har sett ut har varit 

olika i olika tider och på olika platser. En del av ämnet svenska har fokuserat på den formella 

sidan av språket. Det vill säga man tränar på att läsa, tala och skriva. Inom läsningen så har fokus 

legat vid att knäcka koden och läsningen skulle automatiseras. Många delar av undervisningen har 

varit isolerade färdighetsövningar som t.ex. rim och ramsor, bokstäver som ska formas, ljud som 

ska tränas in, bilder som ska målas. Dessa har dock inte ingått i en helhetsundervisning inom 

läsningen, utan de har varit helt skilda från varandra. Undervisningen har också gått från en 

katederundervisning, där läraren har lett lektionen framifrån klassrummet och styrt 

undervisningen, till att det har blivit mer eget arbete för eleverna. Där de i större grad är 

utlämnade till sig själva och olika arbetsscheman. Lärarens kontakt med eleverna har då blivit mer 

på ett individuellt plan. Innehållet i undervisningen är fortfarande detsamma, det är bara formen 

för den som har ändrats. (Skoog, 2012, ss. 21-24)  

Det finns olika metoder för att lära ut läsning inom den formella undervisningen: den analytiska 

och den syntetiska. Den syntetiska metoden har också kallats ljudmetoden. Man lär ut en bokstav 

i taget, som barnen tränar på och de lär sig denna bokstavs ljud. När de lärt sig några stycken 

använder man dessa för att sätt ihop olika ljud till ord. Man utgår från den lilla enheten för att 

sedan gå till det större sammanhanget. I den analytiska metoden så börjar man med helheten, till 

exempel en hel text. Sedan bryter man ned denna och går till meningar och sedan till bokstäverna. 

Man utgår från ett stort sammanhang och går sedan till mindre och mindre enheter. Istället för att 

lära sig en bokstav i taget lär man sig att avkoda ett ord genom att lära sig att känna igen hela ord. 

(Fast, 2008, ss. 36-37) 

Förutom den forskning som behandlats finns en hel del mer forskning om barns läsinlärning och 

deras läsutveckling. Alla forskare är inte överens  och olika teorier har utarbetats. Så kallad 

formell undervisning har länge varit det vanliga i Sverige. En allmän uppfattning har varit att 

lärande främst sker i skolan och endast genom undervisning. Lärande är något som sker efter en 

av läraren medveten och noga utstuderad tanke och metod.  För att ett barn ska lära sig att läsa 

och skriva måste barnet vara moget för detta. Vid sju års ålder har barn i Sverige generellt ansetts 
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vara mogna för läs- och skrivinlärning. I en formell undervisning börjar man med de enskilda 

bokstäverna. Man lär sig hur de ser ut och hur de låter. Man förknippar ett visst ljud med en viss 

bokstavs utseende. För att sedan kunna skriva måste de redan ha lärt sig att använda penna och 

papper. Den bästa undervisningen anses vara den som är direkt anpassad till just läs- och 

skrivinlärning. Undervisningen är baserad på bokstäver och böcker och den sker bäst i lokaler 

som är utformade för just detta syfte, ofta särskilda rum i skolan. Undervisningen leds av en 

utbildad lärare i ämnet. Läroböckerna som används är utformade så att texterna ofta är enstaka 

enkla ord i större stil. Eventuellt uppdelade i stavelser. Böckerna används endast på lektionerna i 

detta specifika ämne och läggs sedan undan till nästa tillfälle. (Fast, 2008, s. 35)  

Ett brett perspektiv på läsning 

I dagens samhälle krävs det mer och mer av våra elever. Kravet på formell utbildning blir större 

och allt fler människor ingår i dessa sammanhang. För att tillgodogöra sig undervisningen 

används läsandet allt mer. Läsningen krävs för att kunna ta till sig annan kunskap. Vad som 

ansetts vara god läsförmåga har ändrats under årens lopp och kan skilja sig åt i olika 

sammanhang. (Liberg m.fl, kommande, s.1) Inom forskningen idag lyfts speciellt två olika 

inriktningar fram om vad en läsförmåga kan omfatta. Den första inriktningen utgår från individen 

och dennes förmåga att avkoda en text, samt att förstå det hon läser. Forskningen har studerat 

barns utveckling av den fonologiska medvetenheten och vilken betydelse den har vid avkodning 

av en text och vidare hur en texts uppbyggnad påverkar förståelsen av den. Även de neurologiska 

och biologiska förutsättningarna har satts i relation till avkodningen och läsförståelsen. Läsares 

uppfattningar om läsande, deras motivation och inställningar till läsandet har också kommit i 

fokus. (Liberg m.fl, kommande, s.2) Den andra inriktningen utgår inte från individen utan istället 

sätts själva läsandet i fokus. Det intressanta här är i vilket sammanhang läsandet sker och hur 

läsandet utvecklas på olika sätt i olika kulturer och sammanhang. Här berör man samspelet mellan 

individer vid läsandet men också på vilket sätt detta utvecklas till olika sätt att läsa på. Till 

exempel läses en svår faktatext på ett annat sätt än en roman och det krävs olika typer av 

kompetenser. I forskningen idag har man ett mycket bredare perspektiv på läsandet och vad som 

krävs för att ha en god läsförmåga än för bara ett par decennier sedan. För att kunna tillgodogöra 

sig en text krävs att man kan läsa av en text, vilket innefattar att man kan läsa av symbolspråket 

och t.ex. bilder, layout osv. Men det man har läst behöver också ge en mening och förmedla 

något till läsaren som också behöver kunna granska texten kritisk och kunna använda sig av 

innehållet i texten i olika sammanhang. (Liberg m.fl, kommande, ss. 2-3)  
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 Ett exempel på forskare som anlägger ett sådant brett perspektiv är Luke och Freebody (1999, 

ss. 1-6). De beskriver fyra olika resurser som en läsare behöver ha för att kunna utveckla sin 

läsning i ett modernt samhälle. För det första måste man knäcka koden. Man måste kunna avläsa 

bokstäver och kunna binda samman dessa till ord. Det andra handlar om semantik, att det man 

läser blir någonting betydelseskapande. Det säger någonting till läsaren. Den tredje resursen man 

behöver som läsare är en pragmatisk kompetens. Man måste kunna använda texten som man 

läser. Och den fjärde resursen är att kunna vara kritisk till texten, den måste kunna ifrågasättas. 

Denna metods relevans och värde måste redogöras för och omprövas. Literacybegreppet handlar 

inte om att lära sig en färdighet eller att utveckla en djup kompetens utan ett grundläggande 

formande av sociala praktiker och kulturella tillgångar. Att föra kommande generationer in i ett 

specifikt kulturellt och normativt sätt att behandla texter på. Det handlar om att skapa en 

repertoar av förmågor som kan användas vid olika typer av texter. Författarna visar på att det inte 

finns en rätt väg eller ett rätt sätt att bedriva undervisning på utan att man måste bredda den och 

ta in fler aspekter. Olika sätt passar in på olika typer av texter och situationer. Och ett sätt som 

lyckas väl för en grupp av elever kanske inte fungerar alls för en annan typ av elever. Lärare måste 

därför variera och anpassa sin undervisning och sitt arbetssätt efter sina elever. (Luke & 

Freebody, 1999, ss. 1-6) 

Lundberg och Herrlin (2003, ss. 4-5) skriver om vikten av att lära sig att läsa i skolan då 

skriftspråket blir allt viktigare i samhället idag. Att få en god start är något som gynnar hela ens 

framtid. De hävdar att lärare som håller god kontroll på elevers utveckling har större framgång än 

de som inte gör det. För att det ska vara möjligt som lärare att följa så många elevers utveckling 

behövs en metod och ett redskap för just detta. De fem viktigaste dimensionerna i den tidiga 

läsningen är enligt dem fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och 

läsintresse. En god fonologisk medvetenhet ger en bättre ordavkodning och tvärtom. Dessa två 

dimensioner påverkar också flytet i läsningen. Dessutom underlättar flytet i läsningen 

läsförståelsen på ett positivt sätt som i sin tur påverkar läsintresset. (Lundberg & Herrlin, 2003, 

ss. 8-10) Andra hävdar att för att få en god läsförståelse krävs att man kan avläsa ord snabbt. Men 

att detta ändå inte är det enda som behövs utan att andra faktorer också spelar in. (Taube, 2007, 

s. 31) 

Taube hävdar också vikten av att få en god start i skolan. En dålig start kan medföra dåligt 

självförtroende som i sin tur kan leda till långsammare utveckling. En elev som tidigt inser att den 

alltid är klar sist, alltid har svårast att förstå uppgiften och som inte känner att den klarar av 
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uppgifterna riskerar att hamna i en ond cirkel. En vanlig känsla för sådana elever är att det inte 

spelar någon roll hur mycket de anstränger sig, det hjälper ändå inte. Man får en känsla av 

hjälplöshet och uppgivenhet. (Taube, 2007, ss. 81-85) 

Nyström (2002, ss. 77-78) har i sin avhandling studerat elevers läsande och hon kom fram till att 

eleverna grundläggande använder sig av fyra olika beteenden vid läsningen. Det första hon 

kommer fram till är att en del elever närmar sig läsningen på ett konstruktivt sätt. De undviker 

inte läsningen och på så sätt får det konsekvenser för deras utveckling. Andra försöker undgå 

läsningen. De väljer helt enkelt andra aktiviteter som inte innehåller någon läsning. Det tredje 

beteendet är att be om hjälp vid läsningen. Det kan antingen handla om ett aktivt sökande av 

hjälp, genom att själv be om den eller så kan det vara att de sitter och väntar till hjälpen kommer. 

Tills sist finner hon de som gissar när de inte vet. Elever kan använda sig av huvudsakligen en 

metod eller flera olika vid olika tillfällen.  

Fonologisk medvetenhet och avkodning 

Begreppet fonologisk medvetenhet är centralt när man pratar om läsning. Det kan beskrivas som 

ett sätt att hantera språket på. Det är en medvetenhet om språket och dess olika ljud. När man är 

fonologiskt medveten så kan man avsiktligen uppmärksamma de olika ljuden som språket består 

av. Denna medvetenhet kan användas för att förutse hur väl en läsare klarar sig i sin läsning 

senare i livet. Genom att träna på detta får man bättre förutsättningar och svårigheter kan till viss 

del avhjälpas. (Olofsson, 2009, s. 17)  

Att den fonologiska medvetenheten är viktig för elevers läsutveckling visar sig tydligt då det just 

är detta som många dyslektiker har problem med. En elev utan dyslektiska problem kan enkelt 

avkoda ett så kallat nonord, ett ord som inte betyder något. Men en dyslektiker har ofta stora 

problem med att avkoda ett sådant ord. Andra saker som hör till den fonologiska medvetenheten 

som dyslektiker kan ha svårt med är t.ex. att rimma, att höra var i ett ord ett visst ljud hörs, att 

kunna känna igen samma ljud i olika ord osv. Svårigheter med den fonologiska medvetenheten 

leder ofta till att det blir svårt att arbeta in en ortografisk ordbok. (Myrberg, 2007, ss. 46-47)  

Den fonologiska medvetenheten är viktig i hänsyn till avkodning. Med avkodning menas att 

korrekt kunna läsa av en text. Denna förmåga består av en del olika delförmågor. Det vill säga att 

man vet hur bokstäver låter och att man kan sätta ihop dessa ljud till ord genom så kallad 

ljudning. En strategi som man kan använda när orden blir för långa för att enkelt kunna ljuda sig 
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igenom ordet är avkodning baserad på morfologi. Det betyder att man ljudar sig till små enheter 

som man sedan sätter ihop till hela ord. En senare typ av avkodning som tillkommit är den 

multimodala. Då handlar det om att knäcka koden för att förstå andra typer av texter t.ex. bilder, 

ljud och filmer. (Skolverket, 2012, s. 13) 

Att studera läsandet 

Som framgår av den tidigare beskrivningen av olika perspektiv på läsning, kan själva läsandet 

studeras utifrån olika utgångspunkter och med olika metoder. En sådan metod med relevans för 

den här studien är Goodmans (2005, ss. 2-5) miscueanalys. Den innebär att man sitter 

tillsammans med läsaren och om möjligt spelar in hela lässituationen och den kan användas för 

läsare i alla åldrar, läsare med olika förmågor och på olika språk. Den används för att förstå en 

läsares förståelse av och inblick i språket och dess begreppsmässiga innehåll. Begreppet miscue 

står för den oväntade responsen hos en läsare som föranleds av dennes tidigare kunskap om 

språket men också om världen. Både läsare och lyssnare kan misstolka en text. En lyssnare är på 

ett sätt också en läsare som interagerar med texten i form av något som sägs. Ett antagande när 

det gäller miscue-forskning är att allt som händer under läsningen orsakas av vad läsaren vet om 

språket och om världen. Det är detta som leder en läsare fram till vad den förstår och då också 

vad läsaren avkodar. En oväntad respons eller ett misstolkande av texten är ett resultat av detta 

på samma sätt som en förväntad respons. Jämför man dessa båda responser får man kännedom  

om en läsares kunskap, erfarenhet, intellektuella process och dess färdighet och skicklighet att 

använda sig av dessa processer. När den oväntade och den väntade responsen inte stämmer 

överens och det blir en miscue får man en inblick i läsprocessen. Denna analys är baserad på 

muntlig läsning men det språkliga tolkningssystemet är i princip detsamma som för tyst läsning. 

Forskningen har resulterat i några fundamentala insikter om läsprocessen. Alla läsare använder 

strategier för att skapa mening i det de läser och en skicklig läsare använder dessa strategier på ett 

effektivt sätt. I detta ingår att dra slutsatser, förutsäga fortsättningen och sedan bekräfta. Detta 

sker samtidigt under läsningen och man ställer sig hela tiden frågor som t.ex. om texten man läser 

blir begriplig. Under denna problemlösning bekräftas eller dementeras läsarens förståelse av 

texten. Om texten inte ger någon mening självkorrigerar läsaren texten så att den blir meningsfull. 

En miscueanalys dokumenterar läsarens användade av olika språkliga aspekter för att skapa 

förståelse. 
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När man genomför en miscueanalys krävs en välkonstruerad text med en början, mitten och ett 

tydligt slut. Texten ska vara helt ny för eleven, men innehållet och språket ska vara välbekant. 

Den behöver också vara tillräckligt lång för att ett antal miscues ska förekomma så att man kan se 

ett mönster. Enstaka misstolkningar kan inte utgöra underlag för några slutsatser. Innan läsningen 

ska eleven informeras om syftet med denna analys och de ska också informeras om att de blir 

ombedda att återberätta vad de läst. Syftet med diskussionen innan läsningen är att skapa kontakt 

med läsaren som får veta att ingen kommer att hjälpa eleven vid problem med texten utan de blir 

uppmanade att läsa som om de läste tyst, att om de stöter på problem så kan de gissa eller hoppa 

över problemet. Vanligtvis spelas detta in på en ljudfil så att man kan gå tillbaka och lyssna om 

man inte hann med att skriva. Under tiden som eleven läser texten sitter forskaren och antecknar 

på ett annat papper med samma text som eleven läser. Det som antecknas är miscues eller 

misstolkningar, när eleven går tillbaka i texten och korrigerar sig själv, muntliga avvikelser från 

texten och annat beteende som hjälper eleven att förstå texten, som t.ex. att den pekar med 

fingret eller tittar på bilderna osv. Om eleven tvekar i mer än 30 sekunder så blir hon påmind om 

att gissa. Efter läsningen blir eleven ombedd att återberätta texten muntligt. 



13 
 

Teoretiska perspektiv  

Denna rapport utgår från ett brett teoretiskt perspektiv på läsning. Som framgår av genomgången 

av tidigare forskning finns mycket forskning kring läsande och vad det innebär. Det finns olika 

teoretiska perspektiv och dessa kan delas in i två olika huvudtyper. Det ena perspektivet 

fokuserar både avkodning och läsförståelse och har en lång tradition bakom sig och det som står i 

centrum här är individen. Det man berör är individens biologiska förutsättningar, olika kognitiva 

förmågor och saker som hör till attityden till läsande, elevers motivation och deras föreställningar 

om läsningen. Det handlar om hur elever knäcker läskoden och hur de sedan läser av, avkodar en 

text. Detta hänger ihop med hur de sedan förstår  innehållet i det de läser. Ett annat betydligt 

bredare perspektiv har på senare tid vuxit fram och går under benämningen  literacy. Inom den 

forskningen studerar man i vilka olika sammanhang människor läser och vad de sedan använder 

detta läsande till. Fokus ligger på sammanhanget och vilka utvecklingsmöjligheter dessa 

situationer ger för läsandet. Utgångspunkten för denna rapport hämtas från båda dessa 

perspektiv. Det finns fyra aspekter att utgå ifrån när det gäller läsande. Det är för det första att 

man måste kunna läsa av texten, det vill säga man måste kunna avkoda. Vidare ska man förstå det 

man läser, både på ytan och djupet. Texten måste säga läsaren något. När man väl förstår texten 

ska man kunna använda sig av den till olika syften, beroende på vad det är för typ av text och 

beroende på vad syftet med att läsa texten är. Den sista aspekten handlar om att kunna granska 

en text kritiskt. Man tittar på dess innehåll, funktion, hur den är uppbyggd, alltså formen men 

också sammanhanget i vilket texten är skriven. De tre första aspekterna ingår alltid vid läsning, 

men den sista aspekten behöver inte nödvändigtvis ingå. (Liberg m.fl, kommande, ss.2-4) 

Avkodningen är en viktig del av läsande. Det handlar om att korrekt kunna läsa av en text. Att 

kunna förstå att en text är uppbyggd av bokstäver som representerar ljud som sätts ihop för att 

bilda ett meningsfullt budskap. Förstår man detta är man fonologiskt medveten. För att sedan 

kunna ta del av mer avancerade ord och texter behöver man kunna använda sig av en 

morfologisk avkodning. Det vill säga att man läser av delar av ett ord som bildar ett morfem för 

att sedan sätta ihop de olika morfemen som då bildar ett helt ord. Fördelen med denna typ av 

avkodning är att man inte behöver ha lika många bokstäver i huvudet på en gång, utan man kan 

klumpa ihop dessa till morfem och då blir inte arbetsminnet lika belastat när man läser långa ord. 

Dagens texter innehåller många gånger mer än bara text i vanlig bemärkelse. Den kan innehålla, 

bilder, ljud, diagram och filmer. Detta gör att en läsare måste kunna avkoda även dessa texter och 
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kravet på att kunna ta del av dessa multimodala texter kräver en multimodal avkodning. Alltså 

hur man läser av en multimodal text. (Liberg m.fl, kommande, ss. 2-4) 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med arbetet är att studera elevers tidiga utveckling av förmågan att avkoda text och att 

beskriva huvudtyper av olika utvecklingsvägar. 

Frågeställningar 

Vilka steg kan identifieras i utvecklingen av förmågan att avkoda text i den tidiga läsutvecklingen i 

årskurs 1 och 2? 

Vilka huvudtyper av utvecklingsvägar kan identifieras?   
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Metod  

Urval  

I denna studie undersöks elever i två klasser i en mellansvensk kommun. Dessa klasser ingår i ett 

projekt som leds av Caroline Liberg, Uppsala universitet. (Liberg C. , 2013) Projektet kallas ASL-

projektet. ASL står för att skriva sig till läsning. Dessa klasser arbetar delvis med en metod som 

innebär att de främst använder datorer när de skriver egna texter. Projektet startade hösten 2011 

och pågår i tre läsår. För att kunna uppnå syftet med arbetet att studera elevers tidiga utveckling 

av förmågan att avkoda text används den data som redan samlats in vid två olika tillfällen, men 

kompletteras också av data som jag själv samlat in vid ett ytterliggare tillfälle då eleverna fått läsa 

en text som spelas in för vidare analys. Vid början av detta projekt gick eleverna i årskurs ett och 

nu vid det senaste lästillfället går de i årskurs två. Eleverna i dessa klasser är för mig sedan tidigare 

helt okända. Detta är enligt Esaiasson en fördel då det är lättare att hålla sig helt neutral och göra 

undersökningen på ett vetenskapligt sätt. Inga personliga band finns som kan påverka resultatet. 

(Esaiasson, 2003, s. 295) För att datamängden ska vara av en sådan omfattning att den går att 

hantera och inte blir för stor för ett arbete av det här slaget begränsades urvalet till två klasser, 

vilket resulterat i att studien omfattar 46 elever.   

Metod för datainsamling 

I denna studie används ljudfiler där eleverna läser en given text. Varje elev har vid tre olika 

tillfällen fått läsa en kort text som är anpassad efter deras ålder. Denna textläsning ägde rum 

under vårterminen 2012, då eleverna gick i årskurs ett och höstterminen 2012 och vårterminen 

2013, då eleverna gick i årskurs två. Eleverna läser en och en och lässituationen spelas in. Efter 

att eleverna läst texten får de också vid de två tillfällena i årskurs två svara på fem frågor om vad 

de läst. Anledningen till att inspelningar görs är för att underlätta analysarbetet, så att det är 

möjligt att gå tillbaka och lyssna om det är något som missats, på det sättet blir det ingen stress 

under själva inspelningen och de som läser blir heller inte störda av någon som sitter och 

antecknar. I efterhand lyssnas inspelningarna igenom och läsningen analyseras. Varje inspelning 

äger rum på elevernas skolor. Detta för att eleverna skulle känna sig trygga och avslappnade 

under själva läsningen. (Esaiasson, 2003, ss. 262,302) 
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Analysmetod  

Urval av analyskategorier 

Ett av kunskapskraven för svenska i årskurs tre är att eleven ska kunna läsa olika texter flytande 

(Skolverket, 2011, s. 227). I Skolverkets bedömningsvägledning framgår fyra olika punkter som 

eleven ska behärska för att uppnå detta mål (Skolverket, 2012, s. 31). Dessa utgör utgångspunkt 

för val av analyskategorier. Den första bedömningspunkten säger att eleven ska kunna läsa en text 

med hjälp av den ortografiska helordsläsningen och läsningen ska ske relativt obehindrad. Den 

tredje bedömningspunkten säger vidare att eleven ska kunna använda sig av ljudning när behov 

uppstår. Både ortografisk helordsläsning och så kallad ljudning är olika avkodningsstrategier så 

därför är det naturligt att slå samman dessa till en analyskategori. Skolverkets andra  

bedömningspunkt som rör en form av korrigeringsstrategi säger att eleven ska kunna läsa om ord 

och meningar när hon läser fel och på det sättet korrigera sig själv. En sådan form av 

korrigeringsstrategi får därmed utgöra en andra analyskategori. En tredje analyskategori rör frågan 

om eleven läser ut något annat än det som står där. I denna rapport kallas det för avvikelser. 

Skolverkets fjärde bedömningspunkt säger att eleven i stora drag ska kunna redogöra för 

händelserna i berättelsen. Den fjärde analyskategorin rör således förståelsestrategier. 

Beskrivning av analyskategorier 

Elevernas läsning analyseras således med avseende på fyra aspekter. Den första är hur mycket 

eleven använder sig av ljudningsstrategin. Att ljuda innebär att enskilda ljud sätts ihop efter 

varandra så att de bildar ett ord. När t.ex. ordet bil ska läsas, läses ett ljud i taget. Ordet bil blir då 

b+i+l. Sedan sätts dessa tre ljud samman och bildar då ordet bil. (Björk & Liberg, 1996, ss. 36-38) 

Vid denna typ av lässtrategi blir läsningen lätt lite hackig och det blir inte ett lika bra flyt i 

läsandet. Denna metod kan användas helt och hållet vid läsningen av text. Det vill säga att endast 

denna strategi används. Alla ord som läses ljudas fram. Eller så kan denna strategi användas vid 

behov. Det vill säga att en ortografisk helordsmetod används till största delen men sedan när det 

är ett ord som inte känns igen så ljudas bokstäverna samman för att få fram ordet. En ortografisk 

helordsmetod innebär att bokstäverna inte ljudas samman utan att hela ordet läses på en gång, 

”känns igen” och på det sättet går det att läsa ut vad det står. När en elev använder denna typ av 

metod går läsningen smidigare och den blir inte lika hackig. Varje gång en elev ljudar ett ord 

markeras ordet i analysen med ett vertikalt streck under ordet. På det sättet går det sedan att se 

hur ofta i en text som eleven använder sig av denna strategi. Det andra som markeras i analysen 
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av läsningen är hur ofta eleven repeterar ett ord som hon redan läst. Det kan vara bara ett ord 

eller en hel mening. När detta händer stryks ordet eller meningen under och på det sättet fås en 

uppfattning om hur ofta denna strategi används. Det tredje som markeras i analysen är om eleven 

läser ut något annat än det som står där. Detta kallas här för avvikelser. Det kan vara ett helt 

annat ord än det som står eller ett påhittat ord som inte finns. Det kan vara ett ord som inte 

ändrar förståelsen av texten på ett nämnvärt sätt eller så kan det göra att eleven går miste om 

innehållet i texten vilket sedan försvårar förståelsen av händelserna. Vid läsningen av de två 

texterna i årskurs två får eleverna svara på fem stycken frågor om texten. Detta visar på om 

eleven har förstått vad hon läst. Vid läsningen av den första texten fick eleverna inga frågor 

därför går det bara att jämföra läsförståelsen vid de två senare lästillfällena.  

För att kunna jämföra elevernas läsning över tid delas de olika aspekterna av läsande upp i olika 

nivågrupper. Det första som undersöks är hur ofta de använder sig av ljudningsstrategin. Andelen 

ljudade ord delas upp i fyra olika grupper. Det vill säga att om en elev ljudar ihop 10 procent eller 

färre ord så anges det som ”låg andel” ljudning, mellan 11 och 39 procent anges som ”medel”, 

40-79 procent anges som ”hög andel” och 80-100 procent anges som ”mycket hög andel” 

ljudning. På så sätt kan andelen ljudning en elev använder jämföras vid de tre olika lästillfällena. 

Den andra aspekten, korrigeringsstrategin, som analyseras delas in på samma sätt som föregående 

analyskategori. 10 procent eller färre ord anges som ”låg andel”, 11-39 procent som ”medel-

andel”, 40-79 procent som ”hög andel” och 80-100 procent ”mycket hög andel”. Den tredje 

aspekten av läsande anges med hjälp av antal ord som eleven ersätter med något annat än det 

som står i texten. Detta görs för att det är lättare att jämföra då det är färre ord i varje kategori. Så 

för den första texten anges inga avvikelser som ”låg andel”, 1-5 fem avvikelser som ”medel-

andel”, 6-10 avvikelser ”hög andel” och 11-15 avvikelser ”mycket hög andel”. I den andra texten 

ger 0-3 avvikelser ”låg andel”, 3-8 avvvikelser ”medel-andel”, 9-15 avvikelser ”hög andel” och 16-

22 avvikelser ”mycket hög andel”. I den tredje texten ger 0-5 avvikelser ”låg andel”, 5-12 

avvikelser ”medel-andel”, 13-20 avvikelser ”hög andel” och 21-30 avvikelser ”mycket hög andel”. 

Vid den fjärde aspekten av läsande som handlar om läsförståelse svarar eleven på fem olika 

frågor. Om eleven kan svara på alla 5 frågorna anges det som ”mycket god förståelse”, 3-4 rätt 

svar anges som ”god förståelse”,  1-2 svar anges det som ”svag förståelse”, och om eleven inte 

kan svara på någon av frågorna anges det som ”mycket svag förståelse”.   

Indelningarna vid de två första aspekterna görs för att få två extremer i ytterkanterna för att 

kunna se de elever som utmärker sig i vardera riktningen, antingen genom att de ligger långt fram 
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i läsningen eller genom att de knappt gör några synliga framsteg alls. ”Medel-andel” används för 

andelen 11-39 procent därför att det inte ska vara möjligt att kunna ljuda hälften av orden och 

ändå få en ”medel-andel” eftersom ljudningstrategin är något som ska tas till då de inte kan 

använda sig av ortografisk helordsmetod och inte något som ska användas väldigt ofta i längden. 

”Hög andel” ljudning blir då 40-79 procent då detta visar att ljudning är den strategi som används 

till största delen. Orsaken till att det inte är samma antal ord i varje indelning vid den tredje 

aspekten vid de olika lästillfällena är att texterna som de läser är olika långa vilket gör att antalet 

ord varierar. T.ex. fem avvikelser vid en kort text är allvarligare än fem avvikelser vid en lång text. 

Indelningen av de olika andelarna som handlar om förståelse görs så att återigen två extremer 

skapas i ytterkanterna, de som kan svara på alla frågor och de som inte kan svara på någon fråga. 

De övriga indelningarna får två antal frågor var.  

När sedan alla resultat gåtts igenom delas de upp i fyra olika utvecklingsvägar på grundval av vilka 

steg eleverna tagit mellan de tre tidpunkterna: våren i årskurs ett, hösten och våren i årskurs två. 

Eleverna som ingår i en och samma elevprofil visar på liknande resultat i något avseende. De tar i 

stort sett samma typ av steg i utvecklingen och följer därmed i stort sett samma utvecklingsväg. 

De olika elevprofiler som de här fyra identifierade utvecklingsvägarna visar ett sätt att analysera 

den insamlade datan. Denna uppdelning gör inte anspråk på att ge ett uttömmande resultat eller 

information om elevprofiler. Utan den ger några exempel av flera tänkbara elevprofiler som 

möjligtvis hade kunnat påvisas om datamängden varit mer omfattande. Alla elever i varje 

elevprofil visar på liknade resultat och utveckling under det år som data insamlats från. Dock 

finns vissa undantag från dessa utvecklingsprofiler. Allt detta redogörs för under rubriken 

Resultat.  

Etiska aspekter  

När forskning bedrivs finns det ett grundläggande krav som kallas för individskyddskravet som 

sedan delas upp i fyra olika huvudkrav som forskaren bör ta hänsyn till. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I denna rapport 

tas det hänsyn till individskyddskravet som säger att man som individ har rätt till skydd mot 

opassande insyn i t.ex. sina livförhållanden. Detta skyddar individer mot att utsättas för t.ex 

förödmjukelse eller olika former av skador. På grund av informationskravet är det viktigt att 

informera de som är med i undersökningen om syftet med den. De ska veta varför och vad som 

ska undersökas och vad det ska användas till. Villkoren för undersökningen ska klargöras samt att 
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deltagandet är frivilligt. Detta leder in på samtyckeskravet. Deltagarna är tvungna att samtycka till 

sin medverkan och eftersom de i denna studie är  minderåriga måste ett samtycke från föräldrarna 

också ordnas. Konfidentialitetskravet  innebär att medverkandes personuppgifter måste 

behandlas varsamt och med sekretess. Nyttjandekravet tas också hänsyn till. All information som 

samlas in får bara användas till forskningsändamål. Denna information lämnas heller inte ut till 

oberörda parter. (Vetenskapsrådet, 2013, ss. 5-6) Detta material ingår i ett projekt som leds av 

Caroline Liberg vid Uppsala universitet. Projektet kallas att skriva sig till läsning. (Liberg, Att 

skriva sig till läsning med dator 2011 – 2014, 2013) Eftersom godkännande från elevernas 

föräldrar redan finns i det här projektet som möter dessa olika krav, behövs inte detta göras på 

nytt.  

Reflektion över metod 

Vid ett sådant här arbete finns det inte ett rätt sätt att göra saker och ting på, utan det finns 

många olika möjligheter att arbeta på. Metoden i denna studie är ett sätt. Detta sättet gör inte 

anspråk på att vara det enda eller ens det bästa sättet att analysera data på, utan är endast ett av 

många sätt. Men tiden har satt vissa begränsningar på arbetets omfång och djup. När det gäller 

vilka olika aspekter och strategier som valts att analysera är dessa valda ur en större mängd 

möjliga saker att granska. Begränsningarna görs till de bedömningskriterier som Skolverket satt 

upp för elever när det gäller att läsa med flyt. Detta resulterar i fyra olika analyskategorier som 

utvecklats. När det gäller de olika indelningarna av utvecklingsvägar som görs, finns det också en 

mängd olika sätt att göra det på. Det sätt som här används visar en skillnad mellan olika 

utvecklingsvägar och visar på olika typer av elevprofiler. Hade andra indelningssätt valts hade 

möjligen delvis andra resultat framkommit. Men oavsett hur indelningen görs så framkommer 

vissa likheter och vissa skillnader mellan olika elever. Metoden som användes är ganska 

tidskrävande då det blir en hel del textläsning som ska lyssnas igenom och analyseras. Men 

analysen gjorde det möjligt att se en utveckling hos eleverna som annars inte kunnat ses. 

Svårigheterna uppkom istället senare när sätt att sammanställa det hela på skulle väljas. Detta går 

att göra på många olika sätt och ett sätt valdes här. T.ex. sammanställs ljudningsstrategin och 

korrigeringsstrategin i procent. Detta för att texternas längd och svårighetsgrad varierar. När det 

sedan jämförs i procent så fås en siffra som går att jämföra. När det kommer till avvikelser krävs 

annan detaljgrad än vad som hade kunnat fås om procent använts eftersom denna avvikelsetyp 

inte förekommer lika ofta som de andra. Spannet är helt enkelt inte lika omfattande. Samma sak 

vid frågorna om texten, eftersom det bara är fem frågor så är procent inte nödvändigt utan endast 

antalet svar. Valet av texter som eleverna får läsa ger också en skillnad i resultat. Den första 
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texten eleverna läser är enklare än den text som de läser ett år senare. Detta gör att det går att se 

hur utvecklingen går genom att jämföra hur eleverna kan tillgodogöra sig en åldersanpassad text. 

Hade en text med samma svårighetsgrad valts vid varje lästillfälle så hade det gått att jämföra på 

ett annat sätt och då kunde andra saker blivit synliga. Att reabiliteten på ett arbete är hög är 

viktigt. Med det menas att metoden ska vara sådan att man ska få samma resultat vid olika 

tillfällen. (Bell, 2006, s. 117) För att försäkra att reabiliteten i detta arbete är tillfredställande så får 

alla elever samma förutsättningar. Alla elever läser samma texter och dessa är för alla med största 

sannolikhet sedan tidigare helt okända. De får samma information innan de läser och de får alla 

samma frågor att svara på efter läsningen. Eftersom läsningen sker på elevernas respektive skolor 

ökar chansen för att elevernas läsning ska vara så obehindrad av stress och nervositet som möjligt 

(Esaiasson, 2003, ss. 262, 302). Men det går ändå inte helt att utesluta att de ändå vill göra så bra 

ifrån sig som möjligt så att resultatet påverkades i negativ riktning. Detta märks på ett fåtal elever, 

då de verkar läsa så snabbt som möjligt och detta kan påverka deras resultat. Eftersom denna 

undersökning bara genomförs i två olika klasser vid tre olika tillfällen går det inte att hävda att 

reslutatet är allmängiltigt för alla elever i hela Sverige. Då krävs det större underlag. Eftersom allt 

spelas in ökar det möjligheten till en bättre precision. Inspelningarna kan i lugn och ro lyssnas 

igenom i efterhand och på så sätt försäkras att rätt markeingar blir utsatta, om något är osäkert 

går det helt enkelt att lyssna en gång extra och då markera det som missats. Att eleverna är för 

mig helt okända gör också att inga förutfattade meningar finns om hur duktiga de är, heller inga 

föreställningar om hur läsningen ska gå innan de börjar läsa finns, vilket är en fördel. Det enda 

som går att analysera är helt enkelt deras läsande och ingenting annat. 
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Resultat och analys 

Analysen av elevernas läsning vid tre olika tillfällen under cirka ett års tid med hjälp av 

analyskategorierna: avkodningsstrategier, korrigeringsstrategier, textavvikelser och läsförståelse 

har lagt grunden för att kunna identifiera fyra huvudtyper av utvecklingsvägar för förmågan att 

läsa med flyt. Dessa huvudtyper ger en allmän bild av vilka olika vägar utvecklingen kan bestå av, 

medan varje enskild elevs utvecklingssteg ofta bjuder på en ännu mer varierad bild. 

Huvudtyperna av utvecklingsvägar och därmed elevprofiler benäms elevprofil ett, två, tre och 

fyra. Det som studeras är därmed hur ofta eleven använder ljudningstrategin, hur ofta eleven 

använder korrigeringsstrategin, hur ofta en avvikelse från texten förekommer och hur mycket av 

texten som eleven förstår utifrån några läsförståelsefrågor. För det mesta går dessa aspeketer av 

läsande hand i hand. Om en elev t.ex. har en ”låg andel ljudning” är sannolikheten hög att eleven 

också har en ”låg andel repetitioner”, en ”låg andel avvikelser” och ”stor förståelse” för vad 

texten handlar om. Detta gäller även i motsatt riktning. Om eleven har en ”hög andel ljudning” 

följer också en ”hög andel repetition”, en ”hög andel avvikelser” och ”svag läsförståelse”. Även 

här finns det naturligtvis undantag som är nog så intressanta som den generella regeln. Det finns 

de elever som t.ex har en ”mycket hög andel ljudningar”, men ”låg andel repetitioner”, ”låg andel 

avvikelser” och ”mycket hög läsförståelse”. Dessa elever kan man säga har utvecklat en lässtrategi 

som fungerar för dem här och nu, men om de inte kommer vidare till den ortografiska 

helordsmetoden så kommer de att med stor sannolikhet få problem i längden (Myrberg, 2007, ss. 

46-47). Nedan följer en redogörelse för de fyra elevprofilerna av elever och vilka olika typer av 

utvecklingssteg de omfattar. I Bilaga 1 finns också en tablå över de olika elevprofilerna och 

resultaten av analysen för var och en av eleverna som ingår i respektive elevprofil. 

Elevprofil ett 

I denna elevprofil ingår 17 av 46 elever. Generellt kan man säga att dessa elever har på ett mer 

allmänt plan en ”låg andel ljudning”, ”repetitioner”, ”avvikelser” och en ”mycket god förståelse” 

redan vid första lästillfället. Alla dessa elever uppvisar således ett mycket gott läsresultat vid alla 

tillfällen och visar inte på några tydliga utvecklingssteg. Dock finns det några små skillnader 

mellan vilka utvecklingssteg eleverna i denna elevprofil tar. Det leder till att tre underprofiler kan 

identifieras.  
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Den första underprofilen där tio elever ingår är de som klarar sig allra bäst. Alla elever utom en 

har en ”låg andel ljudning” vid det första lästillfället i årskurs ett. Det vill säga att de använder för 

det mesta den ortografiska helordsmetoden vid läsningen. Det betyder att de ”känner igen” de 

flesta orden vilket tyder på att de med stor sannolikhet har läst mycket sedan tidigare. Orden är 

för dem bekanta, vilket underlättar läsningen och de behöver inte använda sig av ljudning för att 

utläsa orden. Det enda undantaget är en elev som vid det första lästillfället hade en ”medel-andel 

ljudning”. Denna elev använder sig av ljudningsstrategin lite mer frekvent än de andra eleverna i 

den här elevprofilen, men elevens övriga resultat gör ändå att hon platsar i denna elevprofil. Vid 

det andra, liksom vid det tredje lästillfället får samtliga elever en ”låg andel ljudning”. Eleven som 

tidigare använde ljudning lite oftare har nu utvecklats i rätt riktning och använder nu till större 

delen den ortografiska helordsmetoden. Det går således inte se någon större utveckling med 

avseende på den här analyskategorin då eleverna redan från början av studien ljudade mycket 

sällan. När det gäller repetition så är det inget som någon i den här profilen behöver använda sig 

av speciellt ofta. Alla eleverna har en ”låg andel repetitioner” redan vid det första lästillfället. Man 

kan tänka sig att det beror på att eleverna använder den ortografiska helordsmetoden vilket kan 

tyda på att dessa elever är säkra läsare och korrigeringsstrategin är inte något de behöver använda 

sig av för att förstå det de har läst. Eleverna i denna elevprofil uppvisar samma andelar av den här 

aspekten vid de två senare tillfällena också. Så även i denna kategori så går det inte att utläsa 

någon större utveckling i läsandet. Den tredje analyskategorin handlar om hur ofta eleven avviker 

från texten. Det vill säga att eleven läser något annat än det som faktiskt står där. Alla utom tre 

elever har även här en ”låg andel avvikelser”. Tre elever utmärker sig då de har en ”medel-andel”. 

Dessa elever avviker alltså till större del från texten än de övriga eleverna i den här elevprofilen. 

Det intressanta är då att det endast är vid det första lästillfället som denna avvikelse görs. Vid de 

två andra tillfällena får även dessa tre elever en ”låg andel”. När det gäller läsförståelsen är 

resultatet lite mer delat. Alla elever har vid det sista lästilfället en ”mycket god förståelse”, vilket 

betyder att de kan svara på alla de fem frågor som de får om texten. Men första gången de får 

frågor är det bara hälften av dem som kan svara på alla frågor. Övriga har en ”god förståelse”, 

vilket innebär att de kan svara på tre till fyra av de fem frågorna.  

Den andra underprofilen i Elevprofil ett som kan identifieras ingår fem elever. Dessa elever har 

liknande resultat som den första underprofilen. Skillnaden ligger vid läsförståelsen. Fyra elever 

har en ”god förståelse” vid båda tillfällena till skillnad från den första underprofilen som alla har 

en ”mycket god förståelse” vid det sista tillfället. Medan en elev har en ”mycket god förståelse” 

vid det första tillfället men sedan endast ”god förståelse”, så här ser utvecklingen ut att ha gått 
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bakåt. Men det ska också tilläggas att detta bara baseras på två tillfällen så det är svårt att dra 

alltför avgörande slutsatser. 

I den tredje underprofilen är det bara två elever. Dessa elever har en ”låg andel” på både ljudning, 

repetition och avvikelser vid alla tre lästillfällena. Det som skiljer dessa elever från de övriga är att 

den ena har en ”svag förståelse” vid båda frågtillfällena och den andre ”svag förståelse” och 

sedan ”god förståelse”. Detta är lite anmärkningsvärt då eleverna läser med flyt, läser till största 

delen med den ortografiska helordsmetoden, har inga eller få avvikelser från texten, men ändå 

inte kan berätta vad de läst. Detta visar att avkodningen kan vara mer eller mindre helt perfekt 

men att det inte betyder att läsaren fullt ut tagit del av innehållet i texten.  

Den typiska eleven i denna elevprofil är en elev som inte gör så stora framsteg, men har heller 

inte så stort behov av det då dennes resultat redan från första lästillfället är väldigt bra. En och 

annan liten anmärking kunde förekomma och om något skulle påpekas så ska det vara att 

läsförståelsen kan förbättras något. Denna elev är en elev som ligger långt fram i läsningen och 

som läser med flyt. Eleven ger inget skäl till oro för någon när det gäller läsningen utan resultaten 

är mer än tillfredställande. 

Elevprofil två 

I denna elevprofil ingår 14 stycken elever. Denna elevprofil är inte lika homogen som den första 

elevprofilen. Men det som dessa elever har gemensamt är att de inte ligger i topp, men ändå 

klarar sig ganska bra. Utvecklingen går för de flesta framåt. De har i första hand andelar som 

antingen ”låg” eller ”medel-andel ljudning”, ”repetition” och ”avvikelser” och ”god” eller ”svag 

läsförståelse”. De flesta har en positiv utveckling där de går framåt i sin läsning. Men några 

enstaka går bakåt i utvecklingen. Denna elevprofil delas in i två  underprofiler. 

När det gäller ljudning så har elevprofilen som helhet antingen ”låg andel ljudning” eller ”medel-

andel”. De som har ”medel-andel” har förbättrat sitt resultat genom året. Här går utvecklingen 

framåt för alla dem som har ”medel-andel” från början. De som har en ”låg andel ljudning” vid 

första lästillfället har också det vid det sista tillfället. Två elever har en ”låg andel ljudning” vid 

första och sista tillfället, men har en temporär nedgång däremellan med en ”medel-andel 

ljudning”.  

Angående korrigeringsstrategin ser det väldigt lika ut. En del har en ”låg andel korrigeringar” från 

början och behåller denna andel under hela året. Medan andra har en ”medel-andel” som sedan 
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så småningom blir en ”låg andel” vid sista tillfället. Även här är det en elev som utmärker sig, 

denna gång genom att ha en ”medel-andel korrigering” vid första och sista lästillfället, men 

däremellan så kommer ett temporärt uppsving och eleven får en ”låg andel korrigering”. Vid 

avvikelserna och vid läsförståelsen blir det lite större skillnader, så här delas elevprofilen upp i två 

underprofiler. 

Den första underprofilen där nio elever ingår har de antingen en ”låg”, ”medel” eller ”hög andel 

avvikelser”. Gemensamt har de dock att alla utom två går framåt i utvecklingen, de sänker alltså 

sitt antal avvikelser under årets lopp. De två som inte går framåt i utvecklingen står still, det vill 

säga att de får samma andel avvikelser vid första tillfället som vid det sista tillfället. När det gäller 

läsförståelsen så har de en ”mycket god”, ”god” eller ”svag förståelse”. De går antingen framåt i 

utvecklingen vilket betyder att de kan svara på fler antal frågor vid det sista tillfället än vid det 

första tillfället när de svarar på frågor. Eller så står de still i utvecklingen, de förbättrar alltså inte 

sitt resultat.  

I den andra underprofilen ingår fem elever. De har gemensamt att de alla går bakåt i utvecklingen 

på något område. Antingen när det gäller avvikelser eller läsförståelse. Fyra elever går bakåt när 

det gäller avvikelser och två elever går bakåt vad det gällde läsförståelsen. En av eleverna 

utmärker sig lite extra då denne går från ”medel-andel avvikelser” vid det första lästillfället till en 

”mycket hög andel avvikelser” vid det sista lästillfället.  

Den typiska eleven i denna elevprofil är en elev som ligger bra till i läsningen, men som har lite 

småsaker att förbättra. Några saker som den kan jobba lite extra med. Eleven utmärker sig inte på 

alla områden men överlag så är resultaten tillfredställande och utvecklingen går åt rätt håll.    

Elevprofil tre 

I elevprofil tre ingår 12 elever. Dessa elever har inte de bästa resultaten från början och de 

utvecklingssteg de tar varierar en del. Inom denna elevprofil hittas alla olika andelar, det var ”låg”, 

”medel”, ”hög” och ”mycket hög andel ljudning”, ”repetition” och ”avvikelser”, samt ”mycket 

god”, ”god”, ”svag” och ”mycket svag läsförståelse”. Det som är gemensamt för eleverna i denna 

elevprofil, är att alla går framåt i sin utveckling med avseende på i stort sett alla aspekter. Denna 

elevprofil delas in i tre olika underprofiler. 

I den första underprofilen ingår det två elever. När det gäller ljudningen får båda två en ”hög 

andel ljudning”, sedan förbättras detta resultat med tiden och den ena får en ”låg andel ljudning” 
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och den andra får en ”medel-andel ljudning”" vid sista läsningen. De får också båda två ”hög 

andel repetition” som de sedan förbättrar och de får en ”låg andel ljudning” så småninom. Vid 

avvikelser går den ena från ”medel-andel avvikelser” till ”låg andel” och den andra har ”låg 

andel” hela vägen. När det gäller läsförståelsen skiljer de sig åt lite mer. Den ena har en ”mycket 

hög förståelse” vid båda tillfällena medan den andra går från ”svag förståelse” till ”god 

förståelse”. Denna elevprofil har alltså inte de bästa resultaten från början men visar på en god 

och stadig utveckling.  

I den andra underprofilen ingår sex elever. Dessa elever har alla utom en förbättrat sig en nivå. 

De flesta från ”medel” till ”låg andel ljudning”, men det finns några undantag. En elev förbättrar 

sig två nivåer, från en ”mycket hög andel ljudning” till en ”medel-andel ljudning”. En elev har låg 

andel repetition hela vägen, medan de övriga förutom en, förbättrar sig en nivå. En elev 

förbättrar sig två nivåer och det är intressant att se att det är samma elev som förbättrar sig två 

nivåer vid ljudningen också. Vid avvikelserna hittas alla olika varianter. Det är de som ligger kvar 

på samma nivå hela vägen, det är de som förbättrar sig en nivå och det är de som förbättrar sig 

två nivåer. Alla utom en förbättrar sig en nivå, antingen från ”god förståelse” till ”mycket god 

förståelse” eller från ”svag förståelse” till ”god förståelse”. En elev ligger kvar på ”god förståelse” 

hela vägen.  

Fyra elever ingår i den tredje underprofilen. Deras resultat liknar de övrigas förutom att de går 

bakåt en nivå när det gäller avvikelser. Vid ljudningen förbättrar de sig antingen en eller två 

nivåer, de börjar på ”hög andel ljudning” och slutade på antingen ”medel” eller ”låg andel 

ljudning”. Vid korrigering förbättrar sig två stycken från ”medel-andel” till ”låg andel”, en elev 

ligger kvar på ”medel-andel” hela vägen, men den sista är lite anmärkningsvärd som går från 

”mycket hög andel” repetition till ”låg andel repetition” under årets lopp. Denna utveckling är 

den största utvecklingen bland alla elever och bland alla strategier. Orsaken till att dessa elever 

hamnar i underprofil tre ligger i att de alla försämrar sitt resultat en nivå när det gäller avvikelser. 

De har en högre andel avvikelser vid det sista tillfället än vad de har sedan tidigare. Men vid 

läsförståelsen så har de ändå förbättrat sig en nivå sedan det andra tillfället, vilket ändå är ganska 

anmärkningsvärt då den högre andelen avvikelser inte verkar påverka läsförståelse negativt.  

Den typiska eleven i elevprofil tre har inte det starkaste utgångsläget. Men eleven går sakta men 

säkert framåt och oftast kan en stadig utveckling iakttas. En och annan tillbakagång kan 

förekomma och eleven behöver fortsätta att läsa mycket för att gå vidare. 
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Elevprofil fyra 

 I denna elevprofil ingår tre elever. Deras resultat är mycket intressant då de skiljer sig mycket 

från de övriga elevernas resultat. Dessa elever uppvisar lite ojämna resultat på det sättet att de 

visar på både utveckling, ingen utveckling och tillbakagång i sin utveckling på de olika områden 

som anlyserats. Men det gemensamma för dem är att deras utgångsläge inte är så starkt. Eftersom 

dessa elever visar på en sådan egenart redogörs deras resultat en och en. 

Den första eleven ligger stadigt på en ”hög andel ljudning” vid alla tre lästillfällen. Detta visar att 

elevens huvudsakliga strategi är fortfarande ljudning och den ortografiska helordsmetoden har 

inte utvecklats anmärkningsvärt. Däremot går antalet korrigeringar ner mycket då eleven går från 

en ”hög andel repetitioner” till en ”låg andel”. Här går utvecklingen stadigt framåt. Men när det 

gäller avvikelser så ges eleven en ”mycket hög andel” och ligger kvar på samma andel hela vägen. 

Eleven har från början en ”god läsförståelse” men sänker sig sedan till en ”svag förståelse”.  

Den andra eleven visar endast på någon utveckling när det gäller läsförståelsen. Då eleven går 

från ”mycket svag förståelse” till ”god förståelse”. Vid ljudningen ges eleven en ”mycket hög 

andel” vid alla tre tillfällen. Både vid korrigering och avvikelser får eleven en ”medel-andel” vid 

alla tre tillfällen. Det som här är anmärkningsvärt är att eleven ändå förbättrar förståelsen av sin 

läsning fast ingen utveckling kan upptäckas vid de andra aspekterna av läsande.  

Den tredje eleven är väldigt ojämn i sina resultat om jämförelser görs mellan de olika aspekterna 

av läsande. Det går framåt i utvecklingen, bakåt i utvecklingen och den står också still. Vid 

ljudningen får eleven en ”hög andel” vid varje tilllfälle, medan eleven går från en ”hög andel 

ljudning” till ”medel-andel” efter ett år. Avvikelserna går från en ”medel-andel” till en ”mycket 

hög andel avvikelser”. Men läsförståelsen går ändå framåt från en ”god förståelse” till en ”mycket 

god förståelse”.    

Den typiska eleven i elevprofil fyra är en elev som har en del svårigheter. Utvecklingen går inte 

alltid framåt som den ska utan det tydliga mönstret är att eleven fortfarande står och stampar. 

Denna elev har svårigheter redan från början av studien och den visar på samma svårigheter 

fortfarande vid slutet av studien. 
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Diskussion  

Elevprofil ett 

Elevprofil ett är den profilen som klarar sig bäst. Det är de som redan från början har ett flyt i sitt 

läsande. De läser till största delen med en ortografisk helordsmetod. De avviker inte från texten 

och läsförståelsen är hög. Lundberg och Herrlin (2003, ss. 11-18) skriver om de fem 

dimensionerna som behövs i en god läsutveckling och denna elevprofil uppfyller de flesta av 

dessa dimensioner. Det första de tar upp är den fonologiska medvetenheten. Den dimensionen 

testas inte i denna studie, men de skulle inte kunna läsa med sådant flyt om de inte har en god 

fonologisk medvetenhet. Den andra dimensionen tar upp ordavkodningen och det är en av denna 

elevprofils styrkor. Eleverna avkodar orden snabbt och effektivt och läser med en fin satsmelodi. 

Detta innebär att de har förutsättningarna för att läsa med flyt, som är den tredje dimensionen,  

vilket de också gör. Den fjärde dimensionen är läsförståelse och eleverna i denna elevprofil visar 

på en bra utvecklad läsförståelse. Det som däremot ligger utanför denna studies omfattning är 

huruvida de har den femte dimensionen som är läsintresset. Denna elevprofils resultat skulle man 

kunna säga visar på det som Lundberg och Herrlin säger att de fem dimensionerna samspelar 

med varandra. Det ena ger det andra som i sin tur påverkar det första igen. Det som dock är lite 

anmärkningsvärt är att i denna elevprofil finns det två elever som båda har goda resultat på 

ljudningen, korrigeringen och avvikelserna. Det vill säga eleverna läser med gott flyt men de har 

ändå till största delen en ”svag läsförståelse”. Dessa elever utmärker sig lite och stämmer inte helt 

överens med teorin om att det ena ger det andra. Den formella undervisningen har länge varit 

den dominerande i Sverige. Enligt den traditionen lär sig elever främst att läsa i skolan och i 

undervisning avsett för just detta. Men eftersom denna elevprofil läser så bra och redan i första 

klass och troligtvis redan innan alla bokstäverna gåtts igenom så väcks frågan om det är möjligt 

att denna väg vekligen kan vara den enda. Dessa elever har med all sannolikhet lärt sig sina 

färdigheter även utanför klassrummet och innan sjuårsåldern som länge ansågs vara den ålder då 

man var mogen för att lära sig att läsa. Elever som får en god start i sin läsutveckling gynnas 

också vidare i sin utbildning, med det i åtanke så ser framtiden ljus ut för eleverna i denna 

elevprofil. Däremot finns det ändå en risk för att dessa elever inte får tillräckligt med utmaningar i 

sin läsning när det gäller till exempel att läsa kritiskt och kreativt (Luke & Freebody, 1999, ss. 4-

5). 
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Elevprofil två 

Elevprofil två är en profil som har ett förhållandevis bra utgångsläge. Denna elevprofil visar på 

en utveckling då den i slutet av studien förbättrar sitt resultat till en mycket hög nivå. Lundberg 

och Herrlins (2003, ss. 11-18) fem dimensioner går att diskutera även inom denna elevprofil. Den 

fonologiska medvetenheten finns, då eleverna har knäckt koden och läser mer eller mindre med 

flyt. Den andra dimensionen handlar om ordavkodning och eleverna har antingen en ”låg andel 

ljudning” eller en ”medel-andel” som de sedan sänker till en ”låg andel” vid sista lästillfället. Då 

dessa elever till största delen läser med en ortografisk helordsmetod är de på god väg att uppfylla 

den tredje dimensionen som är att läsa med flyt. De hade lite högre andelar ljudning, 

korrigeringar och avvikelser i början av studien, men har sänkt dessa andelar till sista lästillfället 

och flytet i läsning har ökat. Läsförståelsen som är den fjärde dimensionen får många i denna 

elevprofil arbeta med lite mer. Den är på god väg men är inte i alla fall helt utvecklad än. Många 

klarar att svara på några av frågorna, men inte alla. Eleverna i denna elevprofil har fått en ganska 

bra start i sin läsning och de utvecklas åt rätt håll. Denna goda start är viktig inte minst för 

självförtroendet. Men eftersom de har en del att utveckla får de antagligen en tillräckligt stor 

utmaning i skolan och kommer med stor sannolikhet att fortsätta att utvecklas (Luke & 

Freebody, 1999, ss. 4-5). 

Elevprofil tre 

Denna elevprofil har inte det bästa utgångsläget, men en klar utveckling kan ändå upptäckas 

under årets lopp. Det som är anmärkningsvärt i denna elevprofil är att de olika resultaten inte 

alltid verkar stämma överens. En elev som har en ”låg andel ljudning” kan mycket väl ha en ”hög 

andel avvikelser”, och en elev som läser med gott flyt kan ha en ”svag läsförståelse”. På denna 

elevprofil stämmer inte Lundberg och Herrlins (Lundberg & Herrlin, 2003) teori om att det ena 

ger det andra. T.ex. ger inte flyt i läsandet automatiskt en god läsförståelse, vilket är ganska 

anmärkningsvärt då det inte går att bara lyssna när dessa elever läser och på så sätt gissa att de 

faktiskt inte förstår så mycket. Två elever visar också på en ökad andel avvikelser men ändå går 

utvecklingen av läsförståelsen framåt. Här visar den relativt nya traditionen vikten av att inte bara 

kunna avkoda en text, men också att faktiskt förstå det som läses. Likväl som det är viktigt att 

kunna avkoda en text, att ha en god ordavläsning och att läsa med flyt är det viktigt att kunna 

förhålla sig kritisk till texten och kunna använda sig av den i olika sammanhang. Dit har dessa 

elever inte helt kommit än.  
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Elevprofil fyra 

Denna elevprofils resultat visar på en svag om ens någon utveckling under årets lopp. Det gör 

denna elevprofil extra intressant. Taube (2007, ss. 81-85) pratar om vikten av att få en god start i 

skolan och i sin läsutveckling. Det har dessvärre inte dessa elever fått. Orsakerna till detta kan 

vara många likväl som att orsakerna till att de inte utvecklas i önskvärd takt kan vara många. Men 

som Taube nämner så kan en orsak vara en följd av dåligt självförtroende som kommer av att 

hela tiden ligga steget efter sina klasskamrater. Lundeberg och Herrlin (2003, ss. 4-5) skriver 

också om vikten av att ha en god läsutveckling därför att skriftspråket idag tar allt större plats i 

samhället. De tar också upp vikten av att alla elever blir sedda så att ingen riskerar att falla mellan 

stolarna. Lärare behöver ha redskap för att följa elevers utveckling men också redskap att 

använda sig av när elever kör fast. Det skulle eleverna i elevprofil fyra behöva. För enligt 

resultatet i denna studie så har de till stor del kört fast.  
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Konklusion  

Syftet med det här arbetet är att studera elevers tidiga utveckling av förmågan att avkoda text och 

att beskriva huvudtyper av olika utvecklingsvägar. Läsningen är central inte bara för ämnet 

svenska, utan också för att kunna ta till sig kunskap inom andra ämnen och på andra områden. 

Att kunna avkoda en text på ett riktigt sätt är en förutsättning för att ta sig vidare i skolan. Men 

minst lika viktigt och något som går hand i hand med detta är att också förstå det som har lästs. 

Att kunna avkoda räcker inte om man ändå inte får del av innehållet. För att läsningen ska 

förmedla något krävs också att eleven tar till sig innehållet och kan reflektera över det lästa. I den 

nya läroplanen framhävs betydelsen av att kunna läsa med flyt. Frågan som blir naturlig att ställa 

är då hur utvecklingen ser ut kring detta. Hur går en individ från att knäcka koden till att bli en 

läsare som läser med flyt? Vilka utvecklingsvägar kan man se?  Det är detta som blir belyst i detta 

arbete. Mycket forskning har gjorts om läsning, men ämnet är fortfarande inte uttömt. Det finns 

fortfarande mycket att forska vidare om. Det denna studie visar är fyra olika utvecklingsvägar 

inom den tidiga läsningen. Elevprofil ett som redan från början har ett bra utgångsläge är den 

sortens elever som till synes bara snappar upp saker och ting, ingenting ser ut att vara svårt eller 

komplicerat. Elevprofil två är på god väg och i slutet av studien visar de på ett väldigt gott resultat. 

Elevprofil tre strävar lite mer, de har saker att utveckla och att arbeta med, men det går sakta men 

säkert stadigt framåt. Elevprofil fyra är de som kräver större insatser, de visar inte på någon stor 

utveckling, de strävar i början av studien och de strävar fortfarande i slutet. Alla dessa elevprofiler 

är intressanta på sitt vis och det skulle vara intressant att gå ännu djupare in i deras utveckling. 

Det skulle vara givande att undersöka vad det finns för orsaker som ligger bakom elevers 

utveckling. Vad det är som gör att vissa går stadigt framåt i sin utveckling, medan andra nästan 

går bakåt. Undervisningen i skolan idag ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov 

och för att detta ska vara möjligt så behöver vi veta mer om hur utvecklingen kan se ut och vilka 

vägar den kan gå.  
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Bilaga 1 

Tid A står för våren 2012 

Tid B står för hösten 2013 

Tid C står för våren 2013 

Vid ljudning, korrigering och avvikelser står siffran 0 för ”låg andel”, 1 för ”medel-andel”, 2 för 

”hög andel” och 3 för ”mycket hög andel”. 

Vid förståelse står siffran 0 för ”mcyket god förståelse”, 1 för ”god förståelse”, 2 för ”svag 

förståelse” och 3 för ”mycket svag förståelse”. 

Varje elev har fått en siffra som fungerar som identifikation i denna studie. 

Elevprofil ett 

Underprofil ett 

Elev Tid A-C Ljudning Korrigering Avvikelser Förståelse 
16 A 0 0 0   
16 B 0 0 0 0 
16 C 0 0 0 0 
19 A 0 0 0   
19 B 0 0 0 0 
19 C 0 0 0 0 
22 A 0 0 1   
22 B 0 0 0 1 
22 C 0 0 0 0 
26 A 0 0 0   
26 B 0 0 0 1 
26 C 0 0 0 0 
31 A 0 0 0   
31 B 0 0 0 1 
31 C 0 0 0 0 
38 A 0 0 1   
38 B 0 0 0 0 
38 C 0 0 0 0 
39 A 1 0 0   
39 B 0 0 0 1 
39 C 0 0 0 0 
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40 A 0 0 0   
40 B 0 0 0 1 
40 C 0 0 0 0 
43 A 0 0 1   
43 B 0 0 0 0 
43 C 0 0 0 0 
45 A 0 0 0   
45 B 0 0 0 0 
45 C 0 0 0 0 
 

 

Underprofil två 

Elev Tid A-C Ljudning Korrigering Avvikelser Förståelse 
3 A 0 0 0   
3 B 0 0 0 1 
3 C 0 0 0 1 
10 A 0 0 0   
10 B 0 0 0 1 
10 C 0 0 0 1 
25 A 0 0 0   
25 B 0 0 0 1 
25 C 0 0 0 1 
28 A 0 0 1   
28 B 0 0 0 1 
28 C 0 0 0 1 
37 A 1 0 0   
37 B 0 0 0 0 
37 C 0 0 0 1 
 

Underprofil tre 

Elev Tid A-C Ljudning Korrigering Avvikelser Förståelse 
11 A 0 0 0   
11 B 0 0 0 2 
11 C 0 0 0 1 
34 A 0 0 0   
34 B 0 0 0 2 
34 C 0 0 0 2 
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Elevprofil två  

Underprofil ett 

Elev Tid A-C Ljudning Korrigering Avvikelser Förståelse 
6 A 0 0 2   
6 B 0 0 1 1 
6 C 0 0 1 1 
15 A 1 0 1   
15 B 1 1 0 2 
15 C 0 0 1 0 
27 A 1 0 1   
27 B 0 0 0 1 
27 C 0 0 0 1 
30 A 1 1 1   
30 B 0 0 0 0 
30 C 0 0 0 0 
35 A 1 1 1   
35 B 0 0 0 0 
35 C 0 1 0 0 
41 A 0 0 1   
41 B 1 0 0 2 
41 C 0 0 1 1 
42 A 1 0 2   
42 B 1 0 0 0 
42 C 0 0 1 0 
44 A 1 1 1   
44 B 0 0 0 1 
44 C 0 0 0 0 
46 A 1 0 1   
46 B 0 0 0 1 
46 C 0 0 0 0 
 

Underprofil två 

Elev Tid A-C Ljudning Korrigering Avvikelser Förståelse 
4 A 0 1 1   
4 B 1 1 1 1 
4 C 0 0 2 1 
8 A 0 0 1   
8 B 1 0 0 0 
8 C 0 0 1 1 
9 A 1 0 1   
9 B 0 0 0 1 
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9 C 0 0 3 2 
17 A 1 0 1   
17 B 1 0 0 1 
17 C 0 0 2 1 
18 A 0 0 0   
18 B 0 0 0 2 
18 C 0 0 1 1 
 

Elevprofil tre 

Underprofil ett 

Elev Tid A-C Ljudning Korrigering Avvikelser Förståelse 
21 A 3 2 3   
21 B 2 0 2 2 
21 C 1 0 1 1 
29 A 3 2 2   
29 B 2 2 2 1 
29 C 2 1 1 0 
  

Underprofil två 

Elev Tid A-C Ljudning Korrigering Avvikelser Förståelse 
5 A 1 0 1   
5 B 1 0 1 1 
5 C 0 0 1 0 
12 A 1 1 1   
12 B 0 1 0 1 
12 C 0 0 0 0 
13 A 1 1 2   
13 B 1 0 0 1 
13 C 0 0 0 0 
20 A 1 1 1   
20 B 1 0 1 1 
20 C 0 0 1 1 
23 A 2 2 1   
23 B 1 1 1 0 
23 C 1 0 0 0 
33 A 2 2 0   
33 B 1 0 0 2 
33 C 0 0 0 1 
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Underprofil tre 

Elev Tid A-C Ljudning Korrigering Avvikelser Förståelse 
7 A 2 1 1   
7 B 1 1 1 2 
7 C 0 0 2 1 
14 A 2 1 2   
14 B 2 0 3 2 
14 C 1 0 3 1 
24 A 2 3 0   
24 B 1 0 1 2 
24 C 0 0 1 1 
32 A 2 1 1   
32 B 1 1 0 3 
32 C 1 1 2 2 

 

Elevprofil fyra 

Elev ett 

Elev Tid A-C Ljudning Korrigering Avvikelser Förståelse 
2 A 2 2 3   
2 B 2 1 3 1 
2 C 2 0 3 2 
 

Elev två 

Elev Tid A-C Ljudning Korrigering Avvikelser Förståelse 
1 A 3 1 1   
1 B 3 1 1 3 
1 C 3 1 1 1 
 

Elev tre 

Elev Tid A-C Ljudning Korrigering Avvikelser Förståelse 
36 A 2 2 1   
36 B 2 1 1 1 
36 C 2 1 3 0 
 


