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Abstract
The current study investigated the factors that have a positive impact on reading development by 
examining the influence of the home and school environment on students who started school 
already able to read (early readers).  The reading proficiency of the students in the study was 
determined by a variety of reading tests conducted at the beginning of the school year and 
students were identified as “early readers”, “average readers”, or “non readers”.  The intent was to 
provide a comprehensive picture of early readers with an emphasis on historical, cultural, and 
social factors.  Many factors influence the development of reading, but this study concentrated on 
the learning environment at home and in the school.  Several methods were used to facilitate a 
broad description of the reading development of early readers, including observations, interviews, 
questionnaires, and reading tests.  The theoretical concepts were derived from a social 
constructivist perspective and build on Vygotsky’s theories of learning and development.  Among 
the factors considered were formal reading instruction and literacy. The results demonstrated that 
the early readers’ reading ability greatly exceeded that of their classmates at the start of the formal 
school experience. The early readers maintained this advantage through the first three years of 
school, but the gap was reduced over time.  A comparison of the timing of the reading 
development showed that the early readers developed primarily before the start of school, while 
the average readers developed during school years one and two, and the non readers, during 
school year two.  A comparison of the learning environments in home and school showed 
considerable differences.  Learning in the home came about as a result of the child’s interests and 
occurred in the zone of proximal development.  Parents gave support without controlling the 
activities and, along with older siblings, served as good models for reading.  In the school setting, 
the national curriculum and the goals set in the syllabus determined the content of the 
instruction.  The child’s interest did not guide the learning and early readers often worked on 
concepts they had already mastered.  Early readers also worked independently more often, 
facilitated by their ability to read instructions.  As a result, the individualization that occurred was 
often simply that children accomplished the same tasks in different amounts of time. This study 
concluded that the stimulation and support that parents provide can have a significant impact on 
reading learning and development.  It is important that teachers take into account the prior 
knowledge and experiences that children have, since this can greatly impact their motivation to 
learn.  Reading development does not occur at any one specific age, but can be influenced by a 
number of factors including the child’s development in other areas, and historical, social, or 
cultural influences. 

Keywords: early readers, early reading, home environment, reading development, school 
environment
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FÖRORD
Att skriva en avhandling är som att åka bergochdalbana, om och om igen, 
ibland på egen hand ibland ihop med andra. I början är den första 
uppförsbacken okänd, pirrig och nästan så läskig att man inte vill åka med. När 
man väl kommit upp på krönet är man redo att hoppa av, men det är inte 
möjligt, så då finns bara alternativet att ge sig ut i backarna, svängarna och 
looparna, och göra vad man kan för att hålla sig kvar och slutligen stanna med 
en tvärnit. När man gjort turen några gånger blir den mer och mer välkänd och 
bekväm och man sitter lugnt tillbakalutad och njuter av livet som doktorand, 
men så helt plötsligt kränger det till och man blir osäker igen. Nästa gång man 
åker är osäkerheten borta och allt man känner är den härliga lyckokänslan. 
Precis så upplever jag min doktorandtid. Den har varit allt! Både rolig och 
tråkig, utmanande, glädjande, utvecklande, omtumlande och lärorik, för att 
nämna några känslor jag förknippar med min roll som doktorand. Det ämne 
som blev mitt under doktorandtiden är läsutveckling och barn som lärt sig läsa 
innan skolstarten. Vägen hit var inte alldeles rak, men genom att läsa och 
diskutera var det här jag så småningom landade. 

Läsforskning är fascinerande som forskningsområde. Läsutveckling är ett 
aldrig sinande samtalsämne och min inriktning mot tidiga läsare har givit mig 
mycket tillbaka. Många är de människor jag mött under dessa år som gärna 
delat med sig av sina egna, sina barns, barnbarns och vänners tidiga läslärande. 
Den egna utvecklingen gällande läsutveckling och lärande har varit 
omtumlande och bitvis svår att förhålla sig till. Det är problematiskt när sådant 
man trott på som en slags sanning, helt plötsligt kastas omkull och inte längre 
ter sig lika självklart. Det har också varit svårt att förhålla sig till alla olika sätt 
att se på och prata om läsutveckling, vad läsning är, vad som är viktigt och så 
vidare, men genom att läsa, diskutera och samtala har jag stärkts i min egen syn 
på läsutveckling. 

Jag är oerhört tacksam över att jag fått möjlighet att doktorera och inser att 
det inte skulle ha varit möjligt om jag inte haft stöd och hjälp av en mängd 
människor som jag nu vill passa på att tacka.  

Först vill jag tacka mina handledare, Karin Taube och Jarl Backman. Karin, 
för att du förde mig in i läsningens värld, och för din hjälp under första tiden av 
avhandlingsarbetet och då främst under perioden för genomförande av olika 
lästest. Jarl för att du trodde på mig och gav mig stöd och hjälp att arbeta på 
mitt sätt med den avhandling jag ville göra. För att du lyssnat på mig, 
diskuterat och utmanat och därigenom fått mig att komma längre i mitt arbete 
och min utveckling. För att du hela tiden har funnits till hands och alltid tagit 
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dig tid, utan dig hade det aldrig varit möjligt. Min andreläsare Gerhard 
Nordlund, för kommentarer som hjälpte mig att skala bort, lägga till och 
omstrukturera så att innehållet blev tydligare. Jag vill också tacka alla i Ingrids 
seminariegrupp för alla underbara samtal och diskussioner vi haft under åren; 
Ingrid förstås, och även Martin som var vår seminarieledare innan Ingrid, 
Conny, Sofia, Maria, Heléne, Monica, Anna och Maude. Men också Joakim, 
Monica och Camilla som tidigare tillhörde vår grupp. Ett alldeles speciellt tack 
går till Conny, Sofia och Maria för alla trevliga åkturer mellan Härnösand och 
Umeå med samtal om både arbete och fritid.  Jag vill också tacka alla andra vid 
pedagogiska institutionen vid Umeå universitet för givande samtal och för att 
jag alltid känt mig välkommen när jag varit hos er. Vid institutionen för 
utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet vill jag först och främst tacka Ulla. 
Utan alla våra diskussioner, problemformuleringar, funderingar och 
resonemang hade den här avhandlingen blivit något helt annat. Våra resor till 
olika konferenser har verkligen varit en krydda i tillvaron och jag hoppas att vi 
kommer att fortsätta med dem även efter att vi båda disputerat.  Jag vill också 
tacka Lena för alla gånger du lyssnat på mig och varit ett stöd i mitt 
tankearbete. Doktorandgruppen vid institutionen vill jag också tacka, dels för 
givande samtal dels för att ni finns, det är roligt att vi nu har en egen 
forskarutbildning och det skall bli intressant att följa ert arbete. Ett särskilt tack 
till Professor Lisbeth Åberg-Bengtsson för att du, när du kom till vår institution 
helt frivilligt startade upp en seminariegrupp med oss ”gamla” doktorander. Jag 
vill även tacka Magnus och Maria, som varit med vid olika doktorandträffar 
under åren. Vi har haft många givande samtal och det har varit värdefullt att få 
diskutera forskningsfrågor med er som kommer från en annan disciplin. Jag vill 
också tacka alla övriga vid institutionen för utbildningsvetenskap som 
intresserat har följt mitt arbete med avhandlingen. Ett speciellt tack till Olle, 
som är min rumsgranne och som vid vissa tidpunkter fått stå ut med att lyssna 
till både det ena och det andra genom de tunna väggarna, speciellt mina samtal 
med datorn när den inte betett sig som förväntat. Ett stort tack går också till 
barn, föräldrar och lärare, som deltagit i mina olika studier. Ni har vänligt och 
entusiastiskt delat med er av era kunskaper och erfarenheter och det har varit 
roligt och lärorikt att samarbeta med er. 

Sist, men absolut störst är det stöd jag fått från min delsbo Håkan, som varit 
mig behjälplig genom diskussioner och stöd men även genom att ta hand om 
mina pojkar, min hund Gittan och mitt hem, när jag behövt ägna mig åt 
avhandlingen, tack för det Håkan. Min mamma Elsy och min pappa Ove som 
alltid har ställt upp för mig, genom att vara med pojkarna och Gittan, men även 
genom att alltid ha trott på mig och på olika sätt stöttat mig under dessa år. Ni 
är de bästa föräldrar som finns. Slutligen, mina underbara pojkar Pontus, 
Hampus och Rasmus, för att ni stått ut med mamma under dessa fem år. För 
att ni har haft överseende alla gånger då jag kört fel, glömt att hämta er, glömt 
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plånboken, mobilen, bilnyckeln, eller något annat, eftersom jag på ett eller 
annat sätt varit uppslukad av avhandlingsarbetet. Jag vet att ni länge har väntat 
på att boken skall bli klar, nu är den det. 

Härnösand i slutet av september 2008 

Lena Ivarsson 
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INTRODUKTION

Problemområdet 
När jag var fem år, började min två år äldre kamrat skolan. Det fanns vare sig 
förskola eller förskoleklass på den tiden, så för min del blev det mycket väntan 
på att min kamrat skulle komma hem från skolan. Jag var också mycket nyfiken 
på vad hon egentligen gjorde där. Min kamrat var ett entusiastiskt barn, som 
hade lätt för att lära och gärna ville dela med sig, därför tog hon, så ofta hon 
fick, med sig läseboken hem från skolan och lekte skola med mig. Det tog inte 
lång tid förrän hon förklarat skriftspråkets hemligheter för mig, och jag lärde 
mig läsa. Detta var naturligtvis förenat med skräckblandad glädje för mina 
föräldrar, glädje över att jag så enkelt lärt mig att läsa och skräck för att jag 
skulle börja skolan med kunskaper som var avsedda att lära där. Det var i skolan 
man skulle lära sig läsa och inte hemma, långt före skolstarten. När jag började 
skolan uppmanade min mor mig att inte visa läraren att jag kunde läsa, 
eftersom hon helt enkelt var rädd för att det inte skulle falla i god jord. Dock 
hade jag en lärare som kunde möta detta oerhörda, att få en elev som redan 
kunde läsa. Jag fick naturligtvis arbeta med samma uppgifter som övriga 
klassen, men hon blev i alla fall inte arg. Det var också vid denna tidpunkt, eller 
mer exakt efter första dagen i skolan, som jag talade om för alla att jag skulle bli 
fröken när jag blev stor. Fröken blev jag, och de tidiga läsarna och de barn som 
redan kunde mycket av det som var avsett att läras i skolan, fanns fortfarande i 
skolan och de arbetade alltjämt med uppgifter som de redan kunde. När jag 
slutligen blev antagen till forskarutbildningen och fick möjlighet att forska 
kändes det ganska naturligt att ta tillfället i akt att studera ett antal tidiga läsare 
och beskriva dessa utifrån läsutveckling, hem- och skolmiljö.  

Detta arbete handlar följaktligen om läsutveckling och utgår ifrån en grupp 
tidiga läsare och deras klasskamrater, här benämnda medelgoda läsare och icke 
läsare vid skolstarten. Med tidiga läsare avses barn, som med flyt kan avkoda 
och förstå innehållet i för dem relevanta texter, innan skolstarten och det mer 
formella läslärandet tagit sin början. Deras läsförmåga motsvarar den läsnivå 
som Høien och Lundberg (2002) benämner ortografisk–morfemisk läsning.  
Med medelgoda läsare avses barn som kan avkoda och förstå enstaka ord och 
enklare meningar, enligt Høien och Lundberg (2002) det alfabetiskt-
fonologiska stadiet. Med icke läsare vid skolstarten avses barn som kan avkoda 
och förstå enklare ord eller barn som ännu inte börjat intressera sig för 
skriftspråket. Deras läsförmåga motsvaras av det Høien och Lundberg (2002) 
kallar det logografiskt-visuella stadiet och det alfabetiskt-fonologiska stadiet.  
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Intentionen med detta arbete är att belysa, beskriva, analysera och diskutera 
tidiga läsares läsutveckling, både som grupp och i jämförelse med jämnåriga, 
under deras tre första år i skolan samt hem- och skolmiljön med fokus på 
literacyfrämjande aktiviteter. Exempel på aktiviteter och interaktioner som 
förekommer i de tidiga läsarnas lärandemiljö i hemmet kommer att beskrivas 
och jämförelser kommer att göras med lärandemiljön i hemmet hos en grupp 
femåringar.

Genom att ge exempel på literacyaktiviteter i de tidiga läsarnas hemmiljö, är 
intentionen att tydliggöra några av de miljömässiga faktorer som kan vara 
länkade till en gynnsam läsutveckling. Att sedan sätta detta i relation till 
utvecklingen av läsförmågan under skolans tre första år, samt lärandemiljön i 
skolan, skapar en grund för att belysa och diskutera individuella skillnader i 
läsutveckling och läsförmåga utifrån ett helhetsperspektiv. Detta 
helhetsperspektiv omfattas bland annat av faktorer såsom intresse, motivation, 
förhållandet till läsning, miljön i olika sociala gemenskaper där barnet deltar, 
individualisering, samarbete samt synen på lärande. Denna helhetssyn på barnet 
finner jag värdefull att betona, då den ger möjlighet att se på barnet som en 
lärande individ i olika miljöer, där omvärldskunskaper samt de personer barnet 
samspelar med, har stor betydelse för lärandet och utvecklingen.  

Det teoretiska perspektiv som ligger till grund för detta arbete är 
socialkonstruktivism, och med utgångspunkt i det sker meningsfullt lärande 
ofta i samspel med andra, och det anses gynnsamt om ett barn får möjlighet att 
arbeta tillsammans med en kamrat eller en vuxen som kan mer än barnet. 
Därigenom tolkas andras ord och blir till inre tal och tänkande (Vygotsky, 
1978). Denna form av lärande, inom zonen för proximal utveckling, anses 
utvecklande för barnet och det ett barn kan göra med en vuxen idag, kan det 
göra på egen hand imorgon. Genom att enbart arbeta på egen hand anses 
barnet få sämre förutsättningar för utveckling.  

Genom att studera och beskriva lärandemiljöerna i både hem och skola är 
det möjligt att belysa och diskutera lärande utifrån att det inte är bundet i tid 
och rum utan är något som sker hela tiden (Barton, 2007). Därmed är det 
naturligt att många barn kan läsa när de börjar skolan och att ytterligare andra 
barn, har kunskaper kring mycket av det som i läroplaner och kursplaner anges 
som något som skall läras i skolan.  

Betydande för innehållet i detta arbete är bland annat den egna utvecklingen 
av kunskaper och förståelse inom områdena lärande och läsning samt det sätt på 
vilket centrala begrepp som läsning och literacy därigenom kommer att 
användas. Literacybegreppet används för att beteckna helhetstänkandet kring 
barnet och i begreppet ryms både synen på läsning och lärande. Begreppet 
läsning används i första hand för att beteckna avkodning och förståelse men 
även i detta begrepp är lärande inkluderat. Detta innebär att tyngdpunkten i 
arbetet hamnar på både läsutveckling och lärande, vilket är naturligt då detta är 
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ett arbete inom pedagogik. Att beskriva alla i helheten ingående delarna ligger 
utanför ramen för detta arbete varför jag valt att lägga tyngdpunkten på vissa 
betydelsefulla delar som läsutveckling, hemmiljö samt lärandemiljön i skolan 
under det första skolåret.
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AVHANDLINGENS DISPOSITION 
Avhandlingen är indelad i nio kapitel. Kapitel ett, En inblick i forskningsfältet, 
ger en beskrivning av olika sätt att se på, tänka om och förhålla sig till läsning 
och literacy. Här ges också en beskrivning av tidiga läsare. I kapitel två, 
Teoretiska utgångspunkter, beskrivs begreppen; utvecklingsnivåer, zonen för 
proximal utveckling, internalisering, kognitiv närvaro, samt social närvaro vilka 
är de teoretiska begrepp som utgör arbetets teoretiska ram. Kapitel tre beskriver 
arbetets Syfte och frågeställningar. I kapitel fyra, Metodologiska 
utgångspunkter, ges en beskrivning av vald forskningsansats. Här finns också 
metodreflektioner utifrån de valda metoderna för datainsamling, ett kort 
resonemang om validitet och reliabilitet i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
samt etiska beaktanden. Kapitel fem, Läsutveckling utifrån resultat på test, 
består av en kort inledning följt av en metodbeskrivning för de i kapitlet 
ingående delstudierna. Därefter följer två delstudier av vilka den ena beskriver 
tidiga läsares läsutveckling under deras tre första år i skolan och den andra 
innehåller jämförelser mellan de tre grupperna tidiga läsare, medelgoda läsare 
och icke läsare vid skolstarten. I kapitel sex, Lärandemiljöer, följer först en 
inledning samt metodbeskrivning för de två delstudier som ingår i kapitlet. 
Därefter presenteras de två delstudierna som handlar om lärandemiljön i 
hemmet respektive lärandemiljön och läslärande i skolan. Kapitlet avslutas med 
en analys av de båda delstudierna med utgångspunkt i de teoretiska begreppen. 
I kapitel sju redogörs för ytterligare två delstudier. Även här inleds kapitlet med 
en kort introduktion följt av metodbeskrivning, därefter följer de båda 
delstudierna vilka har som syfte att lyfta fram läsfrämjande aktiviteter i 
hemmiljön vilka kan vara av betydelse för en positiv läsutveckling. De båda 
delstudierna benämns: ”Faktorer i hemmiljön av betydelse för positiv 
läsutveckling” samt ”En grupp femåringars skriftspråkliga utveckling med 
utgångspunkt i hemmiljön”. Kapitel åtta är diskussionskapitlet, vilket består av 
diskussion av arbetet i stort samt de olika delstudierna, med utgångspunkt i de 
teoretiska begreppen och forskningsfrågorna. Kapitlet avslutas med förslag till 
fortsatt forskning. I kapitel nio återfinns engelsk summary. 
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EN INBLICK I 
FORSKNINGSFÄLTET

En kort tillbakablick 
Sverige omnämns av Gee (2008) som det land i väst, där nära nog hela 
befolkningen kunde läsa, innan slutet av 1800-talet. Den svenska 
literacykampanjen, som Gee väljer att benämna den, tog sin utgångspunkt i 
reformationen och den Lutherska protestantismen. Utbildningen försiggick i 
varje hem och förrättades av prästen och klockaren. Kunskaperna kontrollerades 
genom så kallade husförhör. År 1842 infördes folkskolestadgan, men den 
innebar inte allmän skolplikt. Det krävdes nämligen inte närvaro i skolan utan 
barnen skulle lära sig skolans minikurs, som för läsningens del innebar att 
flytande kunna läsa latinsk och svensk stil. Läslärandet var fortfarande hemmets 
ansvar, men på grund av ändrade levnadsförhållanden som bland annat innebar 
att många föräldrar var tvungna att arbeta hela dagarna, fanns ingen tid för 
föräldrarna att läsa tillsammans med sina barn. Det föll sig så att läskunnigheten 
gick ned och 1858 beslöts att införa småskolan, vars främsta uppgift var att 
bedriva läsundervisning (Längsjö & Nilsson, 2005).   

I och med att läslärandet mer och mer blev en skolangelägenhet blev det 
naturligt att försöka skapa material för läsinlärning. Influenser från utlandet 
påverkar detta arbete och 1846 kommer ljudmetoden till Sverige, från 
Tyskland. På 1860-talet kommer ljudmetoden in i svenska läseböcker och 
handledningar och har alltsedan dess varit en metod för läsinlärning som flitigt 
använts i svenska skolor. År 1859 gav Per Adam Siljeström ut en läslära i 
ordbildsmetoden. Tanken med denna var att ta utgångspunkt i barnens 
verklighet. Dock mötte denna läslära ett starkt motstånd, till största delen 
beroende på att den i hög grad skilde sig från samtida läsläror. Ett nytt försök 
med ordbildsmetoden gjordes 1906 av Anna Kruse och Laura Löwenhielm 
(Längsjö & Nilsson, 2005).  Kortfattat kan sägas att olika läsmetoder och 
läsläror utkommit under åren, och synen på hur barn bäst lär sig läsa har 
varierat över tid och mellan forskare. Med detta stycke vill jag belysa det faktum 
att olika metoder för läslärande, olika läsläror och olika syn på läslärande har 
förekommit under en lång period och diskussioner som fördes under senare 
delen av 1800-talet är inte olika de diskussioner som förts och förs i modernare 
tid.
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På 1970-talet presenterade Maja Witting ”Wittingmetoden”, en metod som 
utvecklats under flerårigt arbete i nära samarbete med elever. Wittingmetoden 
är en syntetisk, bottom-up baserad metod, vilket kortfattad innebär att den tar 
sin utgångspunkt i språkets delar, med fonem och grafem som grund för 
sammanljudning. När barnet behärskar sammanljudningen börjar man föra in 
läsförståelse (Witting, 1990). Ungefär samtidigt presenterade Ulrika Leimar sin 
läsinlärningsmetod, Läsning på Talets Grund, mer känd som LTG-metoden. 
Denna metod kan sägas vara analytisk eller top-down baserad, då den utgår från 
barnets eget språk och ofta tar sin början i en gemensam upplevelse (Leimar, 
1974). Utifrån denna upplevelse skriver barn och lärare gemensamt en text, 
utifrån vilken de arbetar med förståelse, ord, ljud och bokstäver. Då Leimar ville 
utgå från barnens intresse och verklighet, med utgångspunkt i en gemensam 
upplevelse, kan det ses som att hon genom sitt sätt att tänka, berörde det som 
numera benämns literacy, vilket kommer att beskrivas längre fram. 
Wittingmetoden och LTG-metoden har sedan 1970-talet präglat arbetet med 
läslärande i de svenska skolorna på olika sätt. Än idag, används metoderna inom 
den formella läsinlärningen. Syntetiska och analytiska metoder blandas ofta i 
dagens läromedel för läsinlärning. Dessa läromedel brukar benämnas läsläror 
och utgör ofta basen i formell läsinlärning i skolan. För en översikt över de cirka 
25 läsläror som finns att tillgå i dagens Sverige, hänvisas till Klockhoff (2006), 
vilken har gjort en genomgång av alla läsläror som ges ut i landet, med 
utgångspunkt i om de bygger på syntetisk, blandad eller analytisk metod.  

Nästa stycke behandlar olika sätt att se på och förhålla sig till läslärande. 
Beskrivningen börjar med det jag valt att benämna formell läsinlärning och 
avslutas med definitioner och tolkningar av begreppet literacy.   

Några olika sätt att förhålla sig till läslärande 

Formell läsinlärning 
Den formella läsinlärningen, som av tradition varit det vanliga sättet att lära 
barn läsa i Sverige, innebär att undervisningen bedrivs utifrån speciella metoder, 
med tyngdpunkten på fonem och grafem, ofta med utgångspunkt i för 
ändamålet speciellt avsedda läromedel. Inlärningen har varit bestämd till 
specifika platser, i detta fall skolan (Whitehurst & Lonigan, 2003). Betydande 
för läsutvecklingen anses, inom den formella läsinlärningen, fonologisk 
medvetenhet vara (Adams 2001; Eriksen Hagtvet, 2004; Lundberg & Herrlin, 
2003). Fonologisk medvetenhet är en del av det som allmänt brukar samlas 
under begreppet språklig medvetenhet, som förutom fonologisk medvetenhet 
består av morfologisk, syntaktisk, semantisk samt pragmatisk medvetenhet.  
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Språklig medvetenhet 

Språklig medvetenhet innebär bland annat att barnet medvetet funderar över 
språket, samt att det kan skilja mellan språkets form och innehåll. Att barn blir 
medvetna om och uppmärksammar språket är en viktig del i deras 
språkutveckling. Ett språkligt medvetet barn kan förhålla sig objektivt till 
språket, det vill säga barnet kan använda språket inte bara för att kommunicera 
utan även föra samtal om det. Dessa samtal kan bland annat handla om ords 
betydelse, ords längd, klappa stavelser samt lyssna efter ordets första ljud 
(Eriksen Hagtvet, 2004; Svensson, 1998). Fonologisk medvetenhet innebär en 
medvetenhet om språkets minsta delar, språkljuden. Det innebär att barnet blir 
medvetet om språkets formella sida och kan skilja mellan språkets form och 
innehåll. Barnet måste kunna skifta fokus från ordets betydelse, vidare till hur 
det sägs och låter samt vilka ljud ordet består av. Huruvida läslärande förutsätter 
fonologisk medvetenhet eller om det tvärtom är så, att fonologisk medvetenhet 
växer fram ur läslärande finns det skilda åsikter om inom forskningen. Ett tredje 
sätt att se på saken, och det idag kanske vanligaste, innebär att utvecklingen av 
fonologisk medvetenhet sker parallellt med läs- och skrivlärandet och att 
processerna ömsesidigt påverkar varandra. (Myndigheten för skolutveckling, 
2007). Morfologisk medvetenhet, handlar om språkets minsta betydelsebärande 
enheter, morfem. Morfologisk medvetenhet innebär även att känna till och 
förstå vad ett ord är. Den morfologiska medvetenheten gör att barnet lättare 
känner igen förstavelser och ändelser i ett ord och därmed kan avkodningen 
underlättas. Syntaktisk medvetenhet gäller medvetenhet om hur satser och 
meningar skapas. Här kommer också språkregler in. Semantisk medvetenhet 
handlar om satsers betydelse, och slutligen, pragmatisk medvetenhet handlar 
om att man blir medveten om hur språket används i olika situationer. 
Pragmatisk medvetenhet handlar också om att förstå det som inte explicit är 
uttryckt i texten samt att kunna använda ledtrådar som till exempel bilder 
(Høien & Lundberg, 2002; Svensson, 1998).  

Dessa medvetenheter om språket kan vidare kopplas till olika stadier i 
avkodningsprocessen, stadier som förutsätter olika kunskaper hos barnet, och 
som innebär användande av olika strategier för avkodning av ord.

Stadier i läsutvecklingen 

Utvecklingen av ordavkodning och strategier för denna sker olika för olika barn, 
både gällande hur de lär samt vid vilken ålder. Inom läsforskning beskrivs olika 
stadier i läsutvecklingen (Ehri, 1991; Høien & Lundberg, 2002).  Utvecklingen 
sker inte linjärt utan flera stadier kan samtidigt vara under utveckling och 
barnet kan välja att samtidigt använda avkodningsstrategier som hör hemma i 
de olika stadierna. Høien och Lundberg (2002) har valt att benämna de olika 
stadierna pseudoläsning, logografisk-visuell läsning, alfabetisk-fonologisk 
läsning samt ortografisk-morfemisk läsning. Dessa kan kortfattat beskrivas 
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de olika stadierna. Høien och Lundberg (2002) har valt att benämna de olika 
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enligt följande: Pseudoläsning handlar mer om att läsa omgivningen än skrivna 
ord. Barnet kan klara av att ”läsa” ord som ”lego” och ”McDonalds”, så länge 
den välkända logotypen är synlig. Om firmamärket tas bort och endast 
bokstäverna kvarstår, kan barnet inte längre ”läsa” ordet (Høien & Lundberg, 
2002). Logografisk-visuell läsning innebär att förståelsen av den alfabetiska 
principen ännu inte är utvecklad och att varje ord därmed tolkas som ett unikt 
stimuli, där ordets utformning ger mer information än fonemen. Vid 
logografisk-visuell läsning kan ord kännas igen på dess utformning, utan att 
barnet har förvärvat någon medvetenhet om relationen mellan grafem och 
fonem. Läsare i detta stadium, kan känna igen vissa bokstäver i ord men de 
saknar förmågan att använda dem i läsningen.  Allt eftersom barnets tal och 
skriftspråkliga vokabulär utvecklas, får den logografisk-visuella lässtrategin 
minskad effektivitet och utvecklingen går vidare mot alfabetisk-fonemisk 
läsning vilket innebär ett helt nytt läsbeteende och tar sin början när barnet 
börjar läsa ord genom att det blir medvetet om och börjar fokusera relationen 
mellan grafem och fonem (Ehri, 1991; Høien & Lundberg 2002). I detta 
stadium behövs kunskaper om analys samt bokstävernas form och ljud. Denna 
kunskap är betydelsefull för utvecklingen av en lyckad fonemisk läsning. Detta 
är det stadium där barnet knäcker koden, det vill säga då barnet börjar förstå 
det alfabetiska systemet och därmed sambandet mellan grafem och fonem. 
Genom att klara av alfabetisk-fonemisk läsning, har barnet tillägnat sig en 
lässtrategi som medger läsning av nya och okända ord. Genom att använda och 
utveckla denna lässtrategi, kommer barnet att börja upptäcka strukturen hos 
ord samt skaffa sig kunskaper och strategier rörande ords stavning (Ehri, 1991; 
Høien & Lundberg, 2002). Dessa kunskaper och erfarenheter utgör grunden 
för det högsta stadiet i läsutvecklingen, nämligen det ortografiska-morfemiska 
stadiet. I detta stadium har således ordigenkänningsprocessen blivit helt 
automatiserad och ordavkodningen sker säkert och snabbt. Den ortografiska-
morfemiska läsningen innebär en användning av både hela ord och morfem i 
avkodningsprocessen. Automatiserad ordavkodning i detta stadium, möjliggör 
för läsaren att lägga tyngdpunkten på de semantiska och syntaktiska strukturer 
vilka gör texten meningsfull. Det ortografiska-morfemiska stadiet är det högsta 
stadiet för ordavkodning, men även om läsaren nått hit kan läsförmågan 
utvecklas ytterligare. Denna utveckling består av högre mentala processer såsom 
att tolka och dra slutsatser av en text (Adams, 2001; Ehri, 1991; Høien & 
Lundberg, 2002).  

Läsförståelse 

”The most important thing about reading is comprehension” (Block, Gambrell 
& Pressley, 2002, s. 3). Läsförståelse kan definieras som förmågan att tillägna 
sig mening från en skriven text. Oakhill och Cain (2003) menar att effektiv 
förståelse av text leder till en samlad representation av innehållet i en text. För 
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att kunna härleda denna representation behöver läsaren engagera sig i flera 
processer såsom att förena betydelsen av enskilda ord, meningar och satser, 
skaffa sig förståelse om huvudinnehållet i texten samt dra inferenser för att 
kunna fylla i sådan information som implicit utelämnats. Reichenberg (2005) 
menar att lärarledda samtal kring texter kan göra barnen mer delaktiga i 
läsningen samt att samtalen hjälper dem att bli mer aktiva i förståelseprocessen. 
Tidigare lärdes inte läsförståelse ut, men under senare år har läsförståelse blivit 
mer och mer aktuellt och fått en större och mer betydande roll inom 
läsforskning. Förståelse sågs tidigare som en förmåga nära relaterad till 
intelligens, och om ett barn var tillräckligt intelligent att lära sig avkodning, 
antogs det sålunda att barnet också skulle förstå den text som avkodades. 
Därmed ansågs förståelse inte vara något som explicit behövde läras (Block, 
Gambrell & Pressley, 2002; Oakhill & Cain, 2003). 

Idag vet man att kunskaper om olika lässtrategier såsom förförståelse, 
innehållsfrågor, att se mönster och samband, dra inferenser samt sammanfatta 
innehållet, underlättar läsförståelsen (Reichenberg, 2008), men även om detta 
är ett välkänt faktum, är det sällan lärande av läsförståelsestrategier ges utrymme 
i skolan (Block, Gambrell & Pressley, 2002). En studie av finska lärare för 
skolår ett (Karlsson, 2005) visade att endast 46 procent av de studerade lärarna 
medvetet undervisade om lässtrategier. Oakhill och Cain (2003) menar att det 
finns förhållandevis lite forskning som belyser utvecklingen av barns 
läsförståelse, och att det inte finns några utvecklingsmodeller för läsförståelse 
liknande dem för avkodning.  

Duktiga läsare har ofta en flytande ordavkodning vilken underlättar 
läsförståelseprocessen (Block, Gambrell & Pressley, 2002; Oakhill & Cain, 
2003). Även om god avkodningsförmåga är nödvändig för läsning, är den inte 
tillräcklig för förståelse (Høien & Lundberg, 2002). För att läsförståelsen skall 
utvecklas och fungera väl för läsaren krävs att man lär sig olika strategier för 
läsförståelse samt att dessa strategier kan anpassas utifrån texternas 
sammansättning och syftet med läsningen (Block, Gambrell & Pressley, 2002). 
Det är också viktigt att texterna har något att ge läsaren. Texterna bör tilltala 
barnens intresse genom att behandla ämnen som är angelägna och meningsfulla 
för dem och därigenom ge dem något i utbyte som gör det värt att läsa texten 
(Reichenberg, 2008).  

Flytande avkodning och tidiga kunskaper har en positiv inverkan på 
läsförståelsen (Block, Gambrell & Pressley 2002; Høien & Lundberg, 2002).  
Metakognitiva kunskaper om lärande och tänkande, påverkar också 
läsförståelsen, genom att de kunskaperna underlättar valet av lässtrategier, såsom 
användandet av tidigare kunskaper, ställa frågor om texters innehåll, identifiera 
mönster, dra inferenser samt sammanfatta texter (Block, Gambrell & Pressley 
2002; Høien & Lundberg, 2002; Oakhill & Cain, 2003; Reichenberg, 2008).  
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Metoder för formell läsinlärning 

Adams (2001) menar att om barnen skall bli duktiga läsare måste de lockas att 
läsa, och om de skall läsa mycket måste de få hjälp och stöd att utvecklas till 
duktiga läsare. I enlighet med detta finns det olika formella metoder för 
tillägnandet av läsförmåga. Dessa kan delas in i två huvudgrupper, av vilka den 
ena har avkodning och den andra förståelse, som utgångspunkt (figur 1). 
Bottom-up baserade metoder, vilka är vanligt förekommande inom den så 
kallade phonicstraditionen, har sin utgångspunkt i avkodning. Detta innebär att 
informationsbearbetningen sker nedifrån och upp, från enskilda sinnesintryck 
till mer sammansatta föreställningar. För läsningens del innebär det att ett ords 
grafem känns igen visuellt och länkas till de rätta fonemen, vilka ljudas samman 
till ett ord, som läsaren förhoppningsvis, känner igen. Grafisk information är 
betydelsefull och läsförståelsen är beroende av snabb och korrekt ordavkodning.  

Top-down baserade metoder, vanliga inom whole-language traditionen, har 
sin utgångspunkt i förståelsen och innebär att processen drivs uppifrån och att 
sinnesintrycken bearbetas med hjälp av barnets förkunskaper. Läsaren genererar 
hypoteser om textens innebörd, och allteftersom informationen i texten 
bearbetas, förkastar, accepterar eller förändrar läsaren sin hypotes. Grafiska 
ledtrådar används enbart då det är nödvändigt (Whitehurst & Lonigan, 2003). 
Nu för tiden är det vanligt att lägga tyngdpunkten på både avkodning och 
läsförståelse, då det är känt att båda är viktiga för utvecklingen av läsförmågan 
(Block, Gambrell & Pressley, 2002). Detta innebär att, även om en av 
metoderna används som bas, är det numera vanligt att bottom-up och top-
down baserade metoder, eller delar av dem, används tillsammans (Ahl, 1998; 
Nyström, 2002). 
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Figur 1.  Formell läsinlärning. 

Inom formell läsinlärning har begreppet ”The simple view of reading”, 
(Hoover & Gough, 1990) fått stor betydelse. The simple view of reading utgör 
resultatet av den multiplikativa relationen mellan avkodning och läsförståelse. 
Härigenom framgår att avkodning och läsförståelse är lika viktiga och att båda 
behövs för att man skall kunna säga att någon kan läsa. Läsning förutsätter 
således både avkodning och förståelse. De danska forskarna Dalby, Elbro, 
Jensen och Krogh (1992) utökade ekvationen med motivation, vilket gör 
processen än mer komplex.  

Debatten om huruvida syntetisk (bottom-up) eller analytisk (top-down) 
metod är att föredra har pågått i många år och i många länder. I USA benämns 
debatten ”The reading war”. En god beskrivning av den svenska debatten, 
återfinns i Hjälmes (1999) doktorsavhandling, där hon beskriver läsdebatten 
såsom den förekom i Lärarnas Tidning under 1970- och 1980-talet: 

Top-down 

Bottom-up 

Innehåll 

Bokstäver 
Och ljud 

Meningar 

Texter 

Ord 
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Den svenska kontroversens sakliga kärnfrågor ligger på ett praktiskt 
läsmetodiskt plan. Ståndpunkter där har sin teoretiska bakgrund på 
läsprocessplanet. Grunden är främst olika uppfattningar om 
läsinlärningsprocessen och dess karaktär som antingen en process lik den i 
utvecklad läsning eller en process med särdrag i förhållande till utvecklad 
läsning. Ställningstagandet här påverkas av hur man ser på relationen 
mellan talspråk och skriftspråk och också av synen på förhållandet mellan 
”helhet” och ”del” allmänt och i läsinlärning. De olika sakfrågeaspekterna 
aktualiseras och drivs i debatten främst av teoretiker. Försök att förstå den 
motsatta sidans perspektiv som bakgrund till ståndpunkter, argument, och ge 
debatten en mer konstruktiv inriktning görs inte. (s. 249) 

Säljö (2005) för fram kritik mot det formella sättet att förhålla sig till läsning 
och menar att i dagens teknologiskt högt utvecklade samhälle, måste läsning 
förstås som en ”social och kommunikativ handling som människor engagerar 
sig i, och inte i första hand som en teknisk färdighet” (s. 208). 

Literacy
Detta leder osökt vidare till begreppet literacy, vilket är svårt att finna en bra 
svensk översättning till, därför kommer begreppet literacy att användas. Olika 
forskares definition av begreppet beskrivs i följande stycke, i ett försök att fånga 
literacybegreppets komplexitet.  Lankshear & Knobel (2006) menar att 
begreppet literacy idag är ett vedertaget och allmänt använt begrepp. De pekar 
på olika aspekter av den dramatiska utvecklingen av literacy inom utbildning. 
De menar att literacy ersatte begreppen läsning och skrivning. Många tidskrifter 
ändrade sina namn genom att ersätta läsning och skrivning med literacy, men 
ibland var det inte mer än just en ändring av namn. Genom att formella 
utbildningsaktiviteter började benämnas literacy, understöddes dessa genom 
offentliga medel, riktlinjer och direktiv, och blev till en betydande verksamhet 
som nådde imponerande nivåer.   

Litercybegreppet fick en högre status genom det sätt på vilket begreppet 
definierades och uppfattades av många pedagoger, och begreppet literacy kom 
att växa och även användas inom andra områden, såsom; cultural literacy, 
critical literacy, technoliteracy, higher order literacies och multiliteracies.  Gee 
(1996) menar att läsning traditionellt har sitt ursprung inom psykologin medan 
literacy är att härleda som ett mer sociologiskt begrepp. Utifrån en 
sociokulturell utgångspunkt handlar literacy om sociala praktiker där literacy är 
oupplösligt förenat med sociala, institutionella och kulturella förhållanden och 
enbart kan förstås när de är situerade inom sitt sociala, kulturella eller historiska 
sammanhang. Texter är en del av det dagliga livet, men att läsa innebär inte 
detsamma i ett klassrum, en online chat eller ett politiskt möte. Människor läser 
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olika i olika sociala praktiker, och dessa skillnader gör att det inte går att 
separera delar av läsningen från dess sociala praktik. Ur detta perspektiv kan 
inte läsning tillägnas i delar, där till exempel tekniken tillägnas för sig utan 
koppling till exempelvis värderingar, sammanhang och mening. Gee (1996) 
menar att: 

Literacy bits do not exist apart from the social practices in which they are 
embedded and within which they are acquired. If, in some trivial sense they 
can be said to exist (e.g. as code), they do not mean anything. (s. 13)

Det finns naturligtvis flera forskare som diskuterar och definierar begreppet 
literacy. Bland dessa återfinns till exempel Freebody och Luke (2003) som 
beskriver ett antal olika roller som läsaren måste inta under läsning. Dessa roller 
är kodknäckare, textdeltagare, textanvändare och textanalytiker. De olika 
rollerna utvecklas parallellt. Kortfattat innebär det att läsaren måste förstå den 
tekniska delen av skriftspråket, kunna använda sig av sina förkunskaper både 
om omvärlden och textstrukturer, ingå och delta i sociala praktiker där texten 
har olika betydelse samt kritiskt kunna tolka och förstå syftet med texten. 
Liberg och Björk (2001) menar att barn skall ges möjlighet att lära sig läsa i 
sociala praktiker, med utgångspunkt i den egna förförståelsen och det egna 
intresset och motivationen. Därigenom går barnen in i rollen som läsare och 
bygger upp en positiv bild av sig själva som läsare vilket gör att de vill läsa. 
Läsning och skrivning kan inte läras fristående från varandra och världen 
runtomkring, utan lärs i meningsfulla sammanhang, där barnen får möjlighet 
att enskilt och tillsammans med andra, utforska och delta i den skriftspråkliga 
världen.

Att i meningsfulla sammanhang få möjlighet att utforska skriftspråket 
framskrivs även i begreppet emergent literacy. Teale och Sulzby (1986) menar 
med begreppet emergent literacy att barns läs- och skrivlärande börjar tidigt i 
deras liv och kännetecknas av samspelet med andra människor. Whitehurst och 
Lonigan (2003) menar att emergent literacy tidigare var att hänföra till de 
aktiviteter som föregick formell läsning. Denna syn hade sin utgångspunkt i ett 
äldre synsätt på läslärande, där läslärandet antogs ta sin början i och med 
skolstarten, eller genom läsfärdighetsövningar, såsom bokstavsigenkänning, i 
förskolan.  Detta sätt att se på läsfärdighet, skapade en gräns mellan riktig 
läsning, som barn lärde sig i skolan och allt som kom före detta. Ett modernt 
emergent literacy perspektiv, enigt Whitehurst och Lonigan (2003) ser 
literacyrelaterade aktiviteter som föregår skolstarten, som rättmätiga och viktiga 
aspekter av den pågående litearcyutvecklingen.  

Emergent literacy, kan med svenska ord, beskrivas som literacy under 
utveckling, vilket innefattar många av de aktiviteter barn ägnar sig åt i hemmet 
när de utforskar och experimenterar med skriftspråket, till exempel genom att 
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låtsasskriva, skriva enstaka bokstäver och ord, låtsasläsa samt känna igen 
bokstäver och ord. Dessa aktiviteter förändras och blir mer komplicerade 
allteftersom barnet lär och utvecklas och kan därmed ses som grunden för 
vidare läsutveckling. Aktiviteterna sker ofta utifrån barnets eget intresse och 
motivation, med föräldrar och äldre syskon som medhjälpare.  Genom en 
växande vokabulär och en ökad förståelse av omvärlden börjar många barn 
intressera sig för skriftspråket. Högläsning tillsammans med vuxna eller äldre 
syskon förs av många fram som en viktig gemensam aktivitet för föräldrar och 
barn (Crain-Thoreson & Dale, 1992; Leppänen, Aunola & Nurmi, 2005; 
Lysaker, 2006; Saracho, 2002; Stainthorpe & Hughes, 2000). Enligt Evans, 
Shaw och Bell (2000) är läsning av sagor och berättelser i sig inte en aktivitet 
som utvecklar barnets läsutveckling. För att en utveckling skall ske bör 
läsningen innefatta samtal om såväl textens innehåll som form (Barton, 2007; 
Senechal & LeFevre, 2002). Handledning och interaktion är inte bara önskvärt 
vid gemensam högläsning utan även vid andra skriftspråksrelaterade aktiviteter 
såsom tv-tittande (Leppänen et al, 2005), rim och ramsor, sång samt samtal om 
text runt omkring oss (Saracho, 2002). Det är uppenbart att interaktionen 
mellan föräldrar och barn är av stor betydelse och flera studier framhåller 
samspelet mellan föräldrar och barn genom att föräldrar till exempel fungerar 
som positiva modeller, besvarar barnens frågor samt för diskussioner om olika 
former av text (Raban & Coates, 2004; Stainthorpe & Hughes, 2000).  

Literacy är ett komplext begrepp och som framgår av tidigare avsnitt är det 
många forskare som försöker definiera begreppet. Jag kommer att använda 
begreppet literacy utifrån den beskrivning som Gee (1996) ger, nämligen att 
literacy är oupplösligt förenat med sociala, institutionella och kulturella 
förhållanden och enbart kan förstås situerade inom sitt sociala, kulturella eller 
historiska sammanhang. Jag vill även lyfta interaktionen, det egna intresset samt 
förförståelsen, som viktiga faktorer ingående i literacybegreppet. Dessa är också 
faktorer som lyfts fram i studier av tidiga läsare.  

Tidiga läsare 
Med tidiga läsare, som står i fokus i föreliggande avhandling, avses barn som 
med flyt kan avkoda och förstå innehållet i för dem relevanta texter, innan 
skolstarten och den formella läsinlärningen tagit sin början.  

I relation till resten av världen är den svenska åldern för skolstart, sju år, 
relativt sen, vilket bör tas i beaktande. Jämförelsevis kan nämnas att man i 
Nordirland börjar skolan vid fyra års ålder, i England och Nederländerna vid 
fem års ålder, och i exempelvis Österrike, Frankrike, Tyskland och Spanien vid 
sex års ålder. Tilläggas bör att i de flesta länder föregås skolstarten av någon 
form av förskoleverksamhet (Sharp, 2002). Även om svenska barn börjar skolan 
först vid sju års ålder verkar det inte ha någon negativ inverkan på senare 
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läsförmåga. Detta framkommer i de båda internationella undersökningarna 
PIRLS 2006 (Skolverket, 2007a) och PISA 2006 (Skolverket, 2007b), där 
svenska elever visar goda resultat i läsförståelse i jämförelse med många av de 
deltagande länderna. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 
är en internationell studie som bedrivs av organisationen IEA (The 
international association for the evaluation of educational achievement). IEA 
genomför studier i syfte att bland annat jämföra länders skolsystem. PIRLS-
studien vänder sig till barn i skolår fyra och består av två delar, en del som testar 
elevernas läsförmåga och en del som består av enkäter till elever, föräldrar, lärare 
och rektorer. I PIRLS studie 2006 deltog 45 länder (Skolverket, 2008). PISA 
(Programme for international student assessment) är ett OECD-projekt vilket 
har som syfte att undersöka 15-åringars beredskap att möta framtiden. Genom 
prov mäts 15-åringarnas förmågor inom områdena matematik, naturvetenskap, 
läsförståelse och problemlösning. I PISA 2006 deltog 57 länder (Skolverket, 
2008). Enligt resultat från PIRLS 2006 (Skolverket, 2007a) lyckas svenska barn 
i skolår fyra väl med sin läsning i internationell jämförelse. Endast sex länder 
når ett signifikant bättre resultat än Sverige. För Sverige, som vid 2001 års 
mätning låg i topp, har dock en signifikant försämring av läsförmågan noterats. 
Denna försämring var synbar redan före 1991, men har ökat avsevärt därefter. 
PISA 2006 (Skolverket, 2007b), som bland annat mäter läsförståelsen hos 15-
åringar, visar för Sveriges del inga signifikanta skillnader mellan mätningarna år 
2000, 2003 och 2006. De svenska elever som presterar lägst har dock ökat. 
Svenska 15-åringar presterar signifikant bättre än OECD-genomsnittet. Fem 
länder uppnår resultat i läsförståelse som är signifikant bättre än de för Sverige.  

Tidiga läsare förr och nu 
Under 1960- och 1970- talet sågs det som ett problem om barnet kunde läsa 
när det började skolan. Läsning var inget man skulle lära sig själv utan det skulle 
läras ut av läraren i skolan. Det var under den tidsepok då skolan ansågs ha 
ensamrätt på inlärning (Durkin, 1966).  Durkins studie från senare delen av 
1950-talet visade att flertalet föräldrar inte vågade låta sina barn lära sig läsa 
innan skolstarten. Föräldrarna angav dock att det var svårt att hålla barnen 
isolerade från skriftspråket. Forskning kring tidiga läsare visar emellertid att 
detta förhållningssätt förändrats över tid. Stainthorpe och Hughes (1999) studie 
visar ett helt annat förhållningssätt till läsning innan skolstart, där föräldrarna 
medvetet förser sina barn med litteratur och arbetsböcker av olika slag med 
avsikt att stimulera barnets skriftspråkliga utveckling. Idag finns utvecklade 
family literacy programmes i många länder. Dessa program är avsedda att ge 
föräldrarna hjälp och stöd i deras vägledning av barnens läsutveckling. Saint-
Laurent och Giasson (2005) gjorde jämförelser av läsförmågan hos barn vars 
föräldrar deltagit i ett family literacy programme och barn vars föräldrar inte 
deltagit i något family literacy programme. Genom programmet gavs 
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föräldrarna möjlighet att inhämta kunskaper om vad som underlättar lärandet 
vid olika faser i läsutvecklingen, och kunde således därigenom ge barnen 
adekvat hjälp och stöd.  Resultatet visade att kunskaperna och erfarenheterna 
om läsutveckling, hos föräldrarna som deltagit i programmet, underlättade 
läslärandet för deras barn under det första skolåret. Så många som 82 procent av 
föräldrarna i programmet uppgav att de förändrat sitt sätt att se på och arbeta 
med läsaktiviteter tillsammans med sitt barn.  

Hemmiljön
I ett historiskt perspektiv har hemmets betydelse för och roll i barns tidiga 
språkutveckling förändrats. I Clarks (1976) och Durkins (1966) tidiga 
undersökningar var de flesta mödrarna hemma under barnens uppväxt och 
ägnade tid åt att läsa med och för sina barn samt besvara barnens frågor och 
funderingar om skriftspråket. Stainthorp och Hughes (1999) visar att 
förändringar skett gällande arbetande mödrar och i deras studie var ungefär 
hälften av mödrarna yrkesarbetande.

Statistik från Skolverket (2006) visade att 97,6 procent av Sveriges alla 
femåringar fanns inskrivna i någon form av förskoleverksamhet under 2006, 
vilket kan antas vara ett resultat av flera yrkesarbetande föräldrar. Detta i sin tur 
innebär att förskolan fått en betydande roll i barns tidiga språkutveckling. I 
dagens svenska samhälle kan man således anta att hemmet och förskolan, i 
samspel, är de huvudsakliga gemenskaper där barnets tidiga läsutveckling tar sin 
början.

Molfese, Modglin och Molfese (2003) fann att hemmiljön spelade en stor 
roll för utvecklingen av läsförmågan. De menar att”The child’s abilities and 
behaviours interact with and are affected by the people and experiences in the 
environment.” (s. 65). Durkins (1966) och Clarks (1976) beskrivningar av 
hemmiljön hos de tidiga läsarna är samstämmiga. De tidiga läsarna i de båda 
klassiska undersökningarna återfanns i alla socioekonomiska grupper. 
Stainthorp och Hughes (1999) fortsätter på samma spår och menar att deras 
studie visade att det förelåg obetydliga skillnader i hemförhållandena hos de 
tidiga och icke tidiga läsarna. Även Leppänen, Aunola och Nurmi (2005) som 
studerat 195 finska barns läsförmåga i relation till hur mycket de läste utanför 
skolan fann att det inte förelåg några skillnader i barns vanor gällande läsning 
och TV-tittande i relation till föräldrarnas socioekonomiska status. Liknande 
resultat fann Wood (2002) i sin longitudinella studie av 61 barn, där 
gemensamma literacyaktiviteter i hemmet studerades under en femårsperiod. 
Resultatet visade bland annat att vad familjerna gör är viktigare än familjens 
socioekonomiska status (SES).  

Stainthorp och Hughes (1999) studie av tidiga läsare visade att läs- och 
skrivaktiviteter i hemmet ofta initierades av den tidige läsaren och inte av 
föräldrarna. Flera studier (Crain-Thoreson & Dale, 1992; Evans, Shaw & Bell 
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2000; Raban & Coates, 2004; Sénéchal & LeFevre, 2002; Wood, 2002) visar 
att det är av stor betydelse för läsutvecklingen att föräldrar och andra vuxna 
deltar i de av barnen initierade läs- och skrivaktiviteterna, genom stöttning och 
handledning. Detta kan ske genom att föräldrarna besvarar barnens frågor, gör 
barn uppmärksamma på skriftspråket, fungerar som goda modeller samt för 
samtal kring texter med barnen (Raban & Coates, 2004). Att hjälpa barnen 
utveckla en god språklig medvetenhet och därmed en stabil grund att utvecklas 
ifrån kan göras genom att föräldrarna hjälper och stöttar barnen i deras 
utveckling mot att förstå relationen mellan grafem och fonem samt senare även 
att knäcka koden (Evans, Shaw & Bell, 2000; Wood, 2002). Gemensamma 
högläsningsaktiviteter är ytterligare exempel på läsfrämjande aktiviteter som förs 
fram i många studier ( till exempel Crain-Thoreson & Dale, 1992; Sénéchal & 
LeFevre, 2002; Wood, 2002). Evans, Shaw och Bell (2000) menar dock att 
generella läsaktiviteter i sig inte ökar den språkliga medvetenheten utan att 
läsaktiviteterna bör vara riktade mot till exempel lärande av bokstäver. Vid 
högläsning kan således barn och föräldrar välja att lägga tyngdpunkten på olika 
aktiviteter utifrån barnets intresse och nyfikenhet. Det kan till exempel vara 
språkets form eller innehåll. Aktiviteter som rör språkets form kallar Sénéchal 
och LeFevre (2002) för formella literacyaktiviteter medan aktivteter som rör 
språkets innehåll benämns informella literacyaktiviteter. Wood (2002) menar 
att en variation av literacyfrämjande aktiviteter är att föredra då olika aktiviteter 
inverkar på olika delar av läsutvecklingen. Barton (2007) menar dock att 
vardagliga läs- och skrivaktiviteter, utan något direkt syfte att vara en 
lärandesituation, kan betecknas som gynnsamma och läsfrämjande aktiviteter. 

Naturligtvis är det inte möjligt att tillskriva miljön och där förekommande 
aktiviteter och interaktioner, all betydelse för läsutveckling. Samuelsson et al. 
(2005) studerade 627 samkönade tvillingpar och fann att olika språkliga 
förmågor kunde antas vara genetiskt betingade eller miljöbetingade. Deras 
resultat visade att fonologisk medvetenhet, verbalt minne och rapid naming 
kunde föras till genetisk påverkan medan grammatik, morfologi och 
medvetenhet om text ansågs påverkade av miljön. Även Petrill, Deater-Deckard, 
Thompson, DeThorne och Schatschneider (2006) har genom sina studier av 
både tvillingar och adoptivbarn, kommit fram till att individuella skillnader i 
tidig läsning kan vara både genetiska och miljömässiga. Samuelsson et al. 
(2005) menar att 

 The environment clearly matters for children’s preparation to enter the 
world of reading, and this preparation may matter a great deal for some 
children as they enter the diverse, competitive, and comparative environment 
of formal beginning-reading classes. (s. 720)
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Skolmiljön
Forskning (exempelvis Fast, 2007) och egna intervjuer med lärare visar att 
ytterst lite hänsyn har tagits till de tidiga läsarnas läsförmåga vid skolstarten. De 
har fått arbeta med samma material som sina klasskamrater. Detta trots att 
läroplanen anger att:

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 
skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 
(Lpo94, s. 6)   

Enligt Barton (2007) finns det två synsätt avseende förbindelser mellan hem 
och skola. Det första handlar om huruvida aktiviteter i skolan avspeglas i 
aktiviteterna i hemmet, det vill säga huruvida barnen i hemmiljön blivit 
förberedda för skolans sätt att se på lärande. Det andra gäller huruvida skolan 
informerar sig om olika lärandeaktivteter som äger rum i hemmiljön. Det är 
ofta här det föreligger brister. Det är dock intressant att notera att även när 
barnen har börjat skolan, fortsätter föräldrarna och barnen med sina egna 
literacyfrämjande aktiviteter i hemmiljön. För en del barn kan det leda till 
problem i de fall då aktiviteterna och synen på lärande i hemmiljön och 
skolmiljön skiljer sig markant åt. Då blir det svårt för det enskilda barnet att 
acceptera båda synsätten. Detta, understryker betydelsen av ett gott samarbete 
mellan hemmen och skolan. Närliggande tankar återfinns i Durkins (1966), 
Clarks (1976) samt Stainthorp och Hughes (1999) studier. Det, i sin tur, visar 
att lite eller ingenting har hänt under de senaste 40 åren, när det gäller att 
anpassa skolstarten för de tidiga läsarna samt utveckla ett individualiserat 
arbetssätt. Många föräldrar valde att inte informera läraren om barnens 
läsförmåga vid skolstarten. Durkin (1966) anger bland annat rädsla hos 
föräldrarna att få bannor för att de låtit sina barn lära sig läsa innan skolstarten. 
Föräldrar anger att de bemöttes med skepsis när de meddelade att barnen kunde 
läsa innan skolstarten (Stainthorp & Hughes, 1999). Flera lärare angav att de 
var oroade över uppgiften att förse de tidiga läsarna med utmanande och 
stimulerande arbetsuppgifter. (Clark, 1976).  

Durkin (1966) menar, att om ett barn som redan kan läsa vid skolstarten får 
samma undervisning som ett barn som inte kan läsa, innebär det att det är 
omöjligt att göra en korrekt mätning och bedömning av elevens vidare 
utveckling, i förhållande till de kunskaper eleven hade vid skolstarten. De tidiga 
läsarnas läsförmåga var betydligt mer välutvecklad än de icke tidiga läsarnas och 
detta var en skillnad som fortfarande bibehölls efter fem år. De elever som 
flyttats upp en eller flera årskurser, var de tidiga läsare som utvecklat sin 
läsförmåga bäst.
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Lärarna angav att det var svårt att hitta böcker för tidiga läsare i 
femårsåldern, anpassade både avseende avkodningsförmåga och innehåll. 
Läsintresset varierade bland de unga tidiga läsarna; några klarade inte av att läsa 
kapitelböcker medan andra gjorde det, många ville läsa flera enklare böcker och 
andra ville läsa en lång bok. De tidiga läsarna uppgavs delta i 
helklassundervisning i fonologiska övningar, trots att de bedömdes inneha dessa 
kunskaper, mestadels för att inte hamna utanför gruppen eller bli betraktade 
som annorlunda (Durkin, 1966). Lärarna angav att de tidiga läsarnas 
läsförmåga gjorde det möjligt för dem att arbeta fritt med matematik då de 
självständigt kunde tillgodogöra sig instruktionerna i böckerna. 

Flera lärare ansåg att de tidiga läsarna hade en positiv inverkan på övriga 
elever i klassen och att de fungerade som positiva modeller (Stainthorp & 
Hughes, 1999). 

I intervjuer med barnen (Clark, 1976) framkom bland annat att 
arbetsmomenten många gånger var alltför enkla och inte gav tillräcklig 
utmaning och stimulans, samtidigt oroade sig en del av barnen för att de skulle 
bli betraktade som annorlunda om de arbetade med andra uppgifter än övriga 
elever i klassen. Stainthorp och Hughes (2004) studerade läsutvecklingen i 
skolan, hos 14 tidiga läsare och menar att deras resultat bland annat visar att 

 … evidence from standardise tests show that children who start school with a 
high level of reading ability maintain their advantage but that school does 
not appear to give any added value in terms of accelerated progress (s. 368). 

I PIRLS-studien 2006 (Skolverket, 2007a) anges att andelen starka läsare i 
skolår fyra har minskat, vilket får ses som anmärkningsvärt, då resultatet 
samtidigt visar att andelen barn som kommer till skolan i år ett ”med stora 
erfarenheter av literacy-aktiviteter samt goda eller mycket goda läs- och 
skrivfärdigheter har ökat mellan 2001 och 2006.” (s. 112).  

Liberg (2006) menar dock att dagens lärare har en beredskap att möta barn 
som kommit olika långt i sin läsutveckling. Om man också ser läsning som 
något som hela tiden kan utvecklas (Adams, 2001), betyder det att det alltid 
kan finnas meningsfullt arbete för barnen, oavsett var i läsutvecklingen de 
befinner sig.
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TEORETISKA
UTGÅNGSPUNKTER

Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med utgångspunkt i Vygotskys teorier om 
lärande ligger till grund för detta arbete. Av betydelse är individens lärande och 
utveckling i gemenskap med andra människor, där interaktion och samspel ses 
som betydelsefulla aktiviteter. Vygotsky (1978) menar att lärande föregår 
utveckling och att ny kunskap ofta bygger på tidigare kunskap. Det tankesättet 
ligger till grund för detta arbete, där den huvudsakliga studiegruppen består av 
barn som kommit långt i sin läsutveckling, och där intentionerna är att utgå 
från dessa tidiga läsares styrkor, för att inhämta kunskaper kring tidig 
läsutveckling. Vygotsky företräder en form av konstruktivism som kallas social 
konstruktivism och utgår från att kunskap skapas socialt. Enligt Barlebo 
Wenneberg (2001) är det särskilt två delar av socialkonstruktivismen som 
fångat mångas intresse. Den ena delen handlar om att socialkonstruktivismen 
ses som en uppgörelse med vissa tidigare traditionella synsätt, den andra delen 
betonar socialkonstruktivismen som en kritisk kraft, då den inte tar det direkta 
och omedelbara för givet. Socialkonstruktivismen söker bakomliggande grunder 
för det direkta och omedelbara. Handlingar som vi utför anses inte vara av 
naturen bestämda utan de är socialt konstruerade. I detta perspektiv beror 
lärande och utveckling inte enbart på den enskilde individen utan ses i ett 
vidare perspektiv, som pågående i samspel med andra människor och beroende 
av sociala och kulturella omständigheter.  

Vygotsky (1978) för fram språket som en grundläggande beståndsdel i 
lärandet. I enlighet med Vygotsky sker inlärning i samspelet mellan individen 
och den sociala och kulturella miljö som denne befinner sig i. Utvecklingen går 
från att barnet klarar av att göra en viss sak tillsammans med andra till att det 
klarar av det på egen hand. För att förklara hur vi socialiseras till människor 
använde Vygotsky begreppet redskap och det viktigaste redskapet i denna 
socialiseringsprocess är språket. Vygotsky menar att språket kommer före 
tänkandet och ser därmed språket som byggstenar för tänkandet. Vygotskys 
beskrivning av språket innebär att det till en början ses som en rent social 
aktivitet. Så småningom utvecklas språket till två olika delar där den ena delen 
blir ett socialt språk som individen använder i kommunikation med andra 
människor och den andra delen blir till ett inre språk som utgör underlag för 
tänkande.  

Vygotsky har ett helhetsperspektiv på barnets lärande och utveckling, där 
den sociala, kulturella och historiska bakgrunden har stor betydelse för 
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individens utveckling (Bråten, 1998). Vidare innebär Vygotskys teorier om 
lärande att lärare, vuxna eller andra som fungerar som lärare, har stor betydelse 
som handledare för barnen. De måste först lära känna barnen, genom till 
exempel samtal och observationer, och därigenom skaffa sig kunskaper om den 
utvecklingsfas varje barn befinner sig i, därefter kan barnen erbjudas lämpliga 
uppgifter och adekvat handledning. Vygotsky menar att alla former för psykiskt 
liv utvecklas i det sociala samspelet mellan människor, och att de redan 
utvecklade erfarenheterna förmedlas genom språket. Detta innebär att samspelet 
i undervisningssituationerna blir betydelsefullt. Genom att lärandemiljön är 
aktiv och dynamisk, påverkar den barnet att lära och utvecklas. Lärarens roll blir 
därmed att organisera miljön samt fungera som handledare (Lindqvist, 1999).  

Med utgångspunkt i Vygotskys teorier om lärande har ett antal centrala 
begrepp valts att utgöra arbetets teoretiska ram. I det följande ges beskrivningar 
och förklaringar av dessa teoretiska begrepp vilka är: utvecklingsnivåer, zonen 
för proximal utveckling, internalisering samt kognitiv och social närvaro.  

Utvecklingsnivåer 
I sitt resonemang kring lärande utgår Vygotsky (1978) från två 
utvecklingsnivåer, den faktiska och den potentiella. Den faktiska 
utvecklingsnivån är den nivå barnets mentala funktioner befinner sig på vid en 
given tidpunkt, som ett resultat av tidigare lärande och utveckling. Den 
potentiella utvecklingsnivån, är den nivå barnet kan nå genom hjälp och stöd, 
från vuxna eller kamrater som nått längre i sin utveckling. Här avses således att 
barnet till exempel med hjälp skulle kunna tillägna sig innehållet i en text som 
han/hon på egen hand finner allt för svår. Genom att någon hjälper till med 
läsning, förklaring av svåra ord, diskussioner av innehåll med mera, det vill säga 
lässtrategier, kan barnet klara av att tillägna sig innehållet i en text som utifrån 
den faktiska utvecklingsnivån är allt för svår.  Det är den faktiska 
utvecklingsnivån som mäts och ges mest tyngdpunkt i skolan. Det är också den 
nivån som i denna studie mäts genom användandet av olika lästest.  

Att mäta utvecklingsnivåer  
Ett barns mentala ålder mäts genom användning av test, och det är i princip 
alltid den faktiska utvecklingsnivån som mäts. I studier av barns mentala 
utveckling är det generellt antaget att endast det som barnet klarar av på egen 
hand visar på deras mentala förmågor. Barnen genomför test med frågor av 
olika karaktär och svårighetsgrad, därefter bedöms deras mentala 
utvecklingsnivå i förhållande till hur de löser uppgifterna och på vilken 
svårighetsnivå. Å andra sidan, om vi skulle ge barnen ledande frågor, ge 
vägledning vid till exempel problemlösning eller låta en grupp av barn lösa 
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uppgifterna gemensamt, skulle de antagligen nå en högre utvecklingsnivå. 
Tester av denna art förekommer sällan i skolan, även om det skulle kunna 
diskuteras om inte denna form av test ger ett bättre mått på barnets mentala 
utveckling än de test som enbart mäter den faktiska utvecklingsnivån. Vygotsky 
(1978) ansåg att man inte skulle nöja sig med att konstatera vad barnet kan, 
utan fortsätta undersökningen av barnet genom att hjälpa det att lösa uppgifter, 
vilket leder barnet framåt. Endast på detta sätt kan man få egentlig insikt i 
barnets utveckling och möjligheter. Som tidigare framkommit, kommer 
resultaten från de lästest som genomförts i föreliggande studie, främst att 
användas som utgångspunkt för en diskussion kring tidiga läsares läsutveckling 
under deras tre första skolår. Resultaten på de olika lästesten kombinerat med 
diskussioner kring olika lärandemiljöer är tänkta att ge en beskrivning av tidiga 
läsares läsutveckling och vilka faktorer som verkar gynnsamma för denna.  

Zonen för proximal utveckling 
Barns lärande börjar långt innan skolstarten, vilket gör att barnens förkunskaper 
och erfarenheter, bör utgöra en naturlig utgångspunkt för lärande och 
utveckling i skolan. Lärande och utveckling är nära relaterade till varandra 
redan från barnets födsel. För att lärandet skall bli meningsfullt och utvecklande 
för individen bör både den faktiska och den potentiella utvecklingsnivån 
fastställas. Zonen för proximal utveckling, är skillnaden mellan den faktiska och 
den potentiella utvecklingsnivån. Zonen för proximal utveckling preciserar 
funktioner hos individen som ännu inte är fullt utvecklade men som står under 
utveckling. Den faktiska utvecklingsnivån mäter mental utveckling i efterhand, 
när kunskapen och erfarenheten redan tillägnats, medan den potentiella 
utvecklingsnivån fokuserar kunskapen och erfarenheten i ett framåtblickande 
perspektiv, det vill säga vart individen kan nå.  Lärande inom zonen för 
proximal utveckling är lärande som leder till utveckling. Vygotsky menar alltså 
att

 The most essential feature of our hypothesis is the notion that developmental 
processes do not coincide with learning processes. Rather, the developmental 
process lags behind the learning process; this sequence then results in zones of 
proximal development. (1978, s. 90)

Zonen för proximal utveckling är synnerligen intressant när det gäller att 
förklara och förstå hur olika lärandemiljöer kan främja eller motverka gynnsamt 
lärande. I föreliggande studie kommer gynnsamma faktorer för läsutveckling att 
belysas, bland annat utifrån handling och aktivitet inom zonen för proximal 
utveckling. Det är således den sociala handlingen som blir betydelsefull, det vill 
säga lärandeprocessen. 
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Internalisering
Intresse och motivation kan ses som naturliga drivkrafter hos barn. Helt 
okända, eller mycket kända kunskaper, tilltalar inte barns intresse. Med hjälp av 
olika verktyg kan vuxna intressera barn för något speciellt, något som den vuxne 
vill att barnet skall få kunskaper om. Här avses inte att de vuxna skall styra 
barnet, däremot kan vuxna medvetet fokusera sådant som de anser 
betydelsefullt och på så sätt locka barnet att intressera sig för detta. Det kan till 
exempel ske genom att den vuxne, med inlevelse och känsla, läser en intressant 
och spännande bok tillsammans med barnet, vilket i sin tur kan skapa intresse 
för bokläsning, som kan leda vidare till samtal om innehåll, ord, bokstäver med 
mera. Det är önskvärt att lärandet ses i relation till barnets potentiella 
utvecklingsnivå. Lärandet tar sin utgångspunkt i barnets möjligheter, vilka 
skapar förutsättningar för förändring, samt konstruerar zoner för proximal 
utveckling, där barnet inledningsvis utför aktiviteten tillsammans med en 
handledare, det vill säga någon med en högre kunskaps- och erfarenhetsnivå än 
barnet. Av stor betydelse för detta samarbete är det talade språket. 
Handledarens ord tolkas och blir till inre tal och tankar hos barnet. 
Tolkningsprocessen kan ses som ett dialektiskt samband mellan återskapande 
och skapande, här effektueras förändringen från yttre till inre och utveckling 
sker. Språk och handling står således i nära samband med varandra (Lindqvist, 
1999; Moll, 1990; Vygotsky, 1978).  

Kognitiv närvaro 
I Vygotskys (1978) teoretiska ramverk framhålls den sociala interaktionen och 
dess roll för utvecklingen av tänkandet.  Vygotsky menar att  

Every function in the child’s cultural development appears twice: first, on the 
social level, and later, on the individual level; first, between people 
(interpsychological), and then inside the child (intrapsychological) (s. 57). 

Önskan att tillägna sig kunskaper och erfarenheter om något okänt utgår 
från barnets tidigare kunskaper och erfarenheter. Det börjar med en utlösande 
händelse där barnet känner otillfredsställelse. Det är något med händelsen som 
gör att barnet inte förstår den eller inte kan utföra den. Barnet försöker då rama 
in problemet, genom att söka den information och kunskap som krävs för att 
skapa nya kunskaper och erfarenheter, och slutligen har dessa nya kunskaper 
och erfarenheter internaliserats och bidragit till ny utveckling. Detta innebär att 
kognition kan ses som något som äger rum i delad aktivitet; det interpersonella 
kommer före det intrapersonella (Garrison, Anderson & Archer, 2000).  Detta 
visar att det är viktigt att det lärande barnet har tillgång till en vuxen eller 
kamrat som kan mer än barnet självt, för att kunna lära och utvecklas. Om 
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barnet ofta lämnas att arbeta enskilt på egen hand reduceras möjligheterna till 
gynnsamt lärande och därmed utveckling. Det sociala samspelet är således 
betydande för den egna utvecklingen.  

Social närvaro 
Lärande och samarbete ökar om barnen ser sig själva som en del av gruppen och 
inte enbart som enskilda individer.  Ju mer barnen vet om varandra desto 
troligare är det att de vill arbeta tillsammans och ge varandra hjälp och 
vägledning. Att känna sig trygg i samarbetet med andra gör det enklare för 
barnen att föra diskussioner och därigenom dela sina tankar med andra 
(Garrison, Anderson & Archer, 2000). Genom gemensamma diskussioner och 
samtal samt samarbete i olika former, kan barnets position i gruppen stärkas 
och därmed leda till ökad trygghet och att barnet vågar be kamrater om hjälp 
men också själv hjälper andra.  

Synen på lärande, som den framstår genom de valda teoretiska begreppen, 
faller väl samman med synen på läsning som beskrivs av literacyforskare, såsom 
Barton (2007), vilken uttrycker följande:  

Just as our view of literacy is dependent on our view of language, it is also 
dependent on our view of learning. Learning is something which takes place 
all the time; all activities involve learning; it is not limited to official sittings 
in a classroom, it is not something which only children do. We change 
throughout our lives, and as children and adults are constantly learning 
about literacy. This change is the key to learning. ( s. 48)
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SYFTE OCH 
FRÅGESTÄLLNINGAR

Läsförmåga är en eftersträvansvärd och högt skattad förmåga i vårt västerländska 
samhälle. Därmed är det också väsentligt att så många som möjligt lär sig läsa. 
Gibbons (2006) menar att: 

Dagens barn kommer att möta en värld där de måste kunna läsa och tänka 
kritiskt, bo och arbeta i mångkulturella sammanhang, lösa problem av helt 
nya slag och vara flexibla på en arbetsmarknad som förändras allt snabbare. 
De måste kort och gott fatta kloka beslut som rör deras liv och deras roll i ett 
mångkulturellt samhälle. (sid. 81)

Avsikten med detta arbete är att lyfta fram hela barnet i läsprocessen, det vill 
säga, barnets historiska, sociala och kulturella miljö och vilka möjligheter och 
förutsättningar dessa ger för varje barns lärande och utveckling.  

Syftet med föreliggande studie är således att belysa, beskriva, analysera och 
diskutera läsutveckling och lärandemiljö, med utgångspunkt från tretton tidiga 
läsare. Till min hjälp har jag, förutom mitt empiriska material, de teoretiska 
begrepp som tidigare beskrivits samt olika definitioner av begreppet läsning. 

Gruppen tidiga läsare har jag valt, dels då jag finner denna grupp intressant, 
i och med att de har tillägnat sig läsförmåga utan något formellt läslärande, dels 
då jag med utgångspunkt i att de utvecklat sin läsförmåga innan skolstarten 
utgår ifrån att det i deras hemmiljö går att finna intressanta och gynnsamma 
faktorer, som kan lyftas fram och bli till gagn även för andra barn. Betydelsefullt 
för mig var också att få möjlighet att studera läsutveckling i ett 
helhetsperspektiv med utgångspunkt i det positiva som här utgörs av tidig 
läsutveckling och de faktorer som på ett eller annat sätt bidragit till denna. Rent 
subjektivt finner jag ofta att läsning diskuteras ur ett problemperspektiv. 
Utgångspunkten är individens svårigheter och hur man skall komma till rätta 
med dessa. Sällan söks orsakerna till svårigheterna utanför barnet.  

I denna studie kommer läsning att diskuteras både utifrån individen; genom 
resultat på lästest, samt utifrån samspel och aktiviteter i de olika miljöer barnet 
befinner sig i; genom beskrivningar av lärandemiljön i hemmet och 
lärandemiljön i skolan under det första skolåret. 
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Följande frågeställningar ligger till grund för studien: 

Hur utvecklas de tidiga läsarnas läsförmåga under deras tre första skolår? 

Hur utvecklas de tidiga läsarnas läsförmåga i relation till jämnåriga icke tidiga 
läsare, under deras tre första skolår? 

Hur ser lärandemiljön i hemmet ut hos de tidiga läsarna? 

Hur ser lärandemiljön i skolan ut under det första skolåret? 

Vilka faktorer i hemmiljön kan antas vara positiva för tidig läsutveckling? 

Hur ser den tidiga läsutvecklingen ut hos ett antal femåringar?
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METODOLOGISKA
UTGÅNGSPUNKTER

I följande kapitel beskrivs den forskningsansats och de metodval som ligger till 
grund för arbetets olika delstudier. Vidare följer metodreflektion, en kort 
diskussion kring validitet och reliabilitet samt en beskrivning av de etiska 
beaktanden som ligger till grund för studiens genomförande. Deltagare, 
instrument, procedur samt databehandling kommer att redogöras för i 
anslutning till de olika delstudierna.  

Forskningsansats
Metoder som medger både kvalitativa och kvantitativa bearbetningar av data 
har använts för att möjliggöra en mångfacetterad beskrivning av tidiga läsare. 
Valet att använda olika metoder har sin utgångspunkt i möjligheten att 
därigenom spegla, fånga in och lyfta fram olika aspekter av ett problem. 

Kunskapen vid empiriska undersökningar skapas således genom att olika 
metoder, datainsamlande förfaringssätt, upprättar data som speglar olika 
egenskaper hos de fenomen man är intresserad av. (Åsberg, 2001, s. 274)

Mixed methods används ofta som benämning då både kvantitativa och 
kvalitativa data används i samma studie. Johnson och Christensen (2004) 
belyser mixed methods med utgångspunkt i en förenklad trestegsmodell av 
forskningsprocessen; mål med forskningen, typ av data samt typ av analys och 
tolkning. Mål med forskningen innebär att kvantitativ forskning i huvudsak 
syftar till att förklara och förutsäga medan kvalitativ forskning huvudsakligen är 
inriktad mot att beskriva. Kvantitativa data består mestadels av standardiserad 
numerisk data medan kvalitativa data omfattar ord och bilder. När det gäller 
analys och tolkning handlar det för kvantitativa data om statistiska analyser 
medan det vid kvalitativa data mer handlar om att söka teman och mönster. I 
min egen forskning har målet vara att belysa, beskriva, analysera och diskutera 
de olika data som samlats in. Vidare omfattas studien av både standardiserad 
numerisk data och ord, vilket möjliggör både statistiska analyser och tolkningar 
av ord, för att på så sätt finna olika mönster. Styrkan med att blanda olika 
metoder är att problemet kan belysas utifrån olika synsätt men också i ett mer 
holistiskt perspektiv. Genom att både studera läsutvecklingen genom mätningar 
med hjälp av standardiserade test samt lärandemiljön i både hemmet och 
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skolan, kan man skapa en helhetsbild som inte skulle vara möjlig genom att 
enbart använda den ena eller andra metoden. Att enbart mäta läsutvecklingen 
via standardiserade test skulle således endast visa barnets resultat på ett specifikt 
lästestet vid ett specifikt tillfälle. Detsamma gäller om endast lärandemiljön i 
hem och skola studerades; den studien skulle enbart ge en beskrivning av 
miljöerna. Genom att blanda metoderna ges en, enligt mitt sätt att tolka det 
hela, helhetsbild där läsningens komplexitet framträder och där olika aspekter 
såsom tekniska färdigheter och barnets sociala, kulturella och historiska 
bakgrund kan lyftas fram och diskuteras. Kvantitativa och kvalitativa metoder 
kan därmed ses som goda komplement till varandra (Johnson & Christensen, 
2004).   

Genom det valda förfaringssättet, är målet inte att presentera en objektiv 
bild av verkligheten, utan snarare ett försök att skapa mönster, genom vilka 
verkligheten kan beskrivas och diskuteras såsom den konstruerats, genom mitt 
sätt att se den utifrån valda teoretiska begrepp. Steier (1991) uttrycker detta på 
följande sätt: 

 …the research process itself must be seen as socially constructing a world or 
worlds, with the researchers included in, rather than outside, the body of 
their own research. (s. 2)

De metoder som använts är lästest, informella samtal, intervjuer, 
observationer samt enkäter. I tabell 1 presenteras en sammanställning av de 
olika metoderna för datainsamling som använts med utgångspunkt i de olika 
testtillfällena. 
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Tabell 1.  Översikt över datainsamling: metoder, tillfällen samt antal deltagare 

            
Hösten år 1 Våren år 1 Hösten år 2 Våren år 2 Våren år 3 Hösten år 4 

      
Lästest Lästest Lästest Lästest 
      
Vilken bild är 
rätt?

Vilken bild är 
rätt?

Vilken bild är 
rätt?

Vilken bild är 
rätt?

n=23 n=84  n=73 n=229  
      
 Pseudoord  Bokstavskedjor Läsförståelse  
 n=71  n=72 n=241  
      
 OS64  Ordkedjor   
 n=76  n=72   
      

OS120 
n=74   

      
Intervjuer Intervjuer Intervjuer Intervjuer
      
Informella
samtal Lärarintervjuer Föräldraintervjuer,  Föräldraintervjuer,  

med tidiga och n=6 
tidiga läsares 
föräldrar  medelgoda läsares   

medelgoda
läsare n=11  föräldrar  
n=23   n=8
     
Observationer Observationer     
      
Klassrum- Klassrums-     
observationer observationer         

    
Enkäter Enkäter Enkäter 

      

  Föräldraenkät,  
Elevenkät,
samtliga Föräldraenkät,

tidiga läsares 
föräldrar  elever i skolår 3 

föräldrar till 5-
åringar

  n=11  n=231 n=69 
      
    Föräldraenkät,   
    medelgoda läsares
    föräldrar  

n=8
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Metodreflektion

Test
Synen på användandet av lästest varierar mellan forskare och över tid. 
Stainthorp och Hughes (1999) menar att lästest inte är perfekta och därför inte 
skall tas som enda bevis för vad ett barn kan. Det kan dock vara nödvändigt 
med ett objektivt instrument som kan ges till alla barn och som möjliggör 
jämförelser över tid och mellan grupper och enskilda. Detta är en syn som jag 
gärna instämmer i. Användandet av normerade lästest bör, i detta fall, ses som 
ett av många instrument som kan användas för att beskriva och diskutera 
utvecklingen av barns läsförmåga. Dock medger normerade lästest enbart 
mätningar av den faktiska utvecklingsnivån (Vygotsky, 1978), varför den 
potentiella nivån inte varit föremål för några mätningar. I tre av de använda 
testen har tolkning av bilder i relation till ord och meningar ingått. Vissa bilder 
har varit svåra för barnen att tolka då de lagt in andra betydelser i text och bild 
än författaren, vilket medfört att de angett fel svarsalternativ men via samtal 
visat att de uppfattat innehållet i meningen korrekt.  

Observation
Huvudsyftet med observationerna i denna studie var dels att beskriva 
lärandemiljön med utgångspunkt i läsning dels att kunna ge en beskrivning av 
den lärandemiljö i skolan som de tidiga läsarna befann sig i under sitt första 
skolår. Genom att basera denna beskrivning både på observationer och 
lärarintervjuer är målet att kunna ge en så heltäckande och beskrivande bild 
som möjligt av lärandemiljön i de studerade klassrummen under det första 
skolåret.

Intervju
De informella samtalen hade som syfte att lära känna barnen samt ta del av 
deras berättelser om den egna läsutvecklingen och det egna läsintresset. Detta 
syfte uppfylldes genom samtalen.  Lärarintervjuerna genomfördes för att ge 
lärarna möjlighet att berätta om sin yrkesroll, sin utbildning inom området 
läsutveckling, den egna synen på läslärande, tidiga läsare och individualisering. 
Genom att använda fokuserade intervjuer med en intervjuguide indelad i 
temaområden gavs lärarna stor frihet att tala om sig själva och läsutveckling. 
Detta tillsammans med observationerna gav en god grund utifrån vilken 
läslärande och lärandemiljön i skolan kan beskrivas. 

Föräldraintervjuerna gav en god bild av lärandemiljön i hemmet avseende 
läsning. Jag är medveten om att en del av innehållet i intervjuerna behandlade 
sådant som skett tidigare och som föräldrarna skulle försöka erinra sig i 
efterhand, till exempel talspråksutveckling. Dock fanns inget annat sätt att 
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komma åt detta då undersökningen startades då barnen var sex till sju år gamla. 
Resultatet av föräldraintervjuerna samstämmer dock med aktuell forskning 
inom området, såsom Stainthorp och Hughes (1999) samt Sénéchal och 
LeFevre (2002), varför de kan förutsättas återspegla de tidiga läsarnas 
lärandemiljö i hemmet.

Enkät
Olika enkäter har använts och de har också haft olika syften. Föräldraenkäten 
hade till syfte att reducera antalet frågor vid intervjun och innehåller sådana 
frågor som enkelt och snabbt går att besvara skriftligt.  

Enkäten till barnen i slutet av skolår tre är ett försök att fånga deras 
läsutveckling, läsintresse och läsvanor både i hemmet och i skolan. Tanken var 
att kunna belysa läsutvecklingen både utifrån lästest och utifrån barnens egna 
svar på frågor om läsning, vilket förhoppningsvis ger en mer grundlig bild av 
dessa barns läsutveckling.  

Den största enkätundersökningen är den till föräldrar för femåringar. Här 
ställs frågor om skriftspråksutveckling baserade på mina tidigare 
föräldrarintervjuer samt nutida forskning. Tanken med denna komparativa 
enkätstudie är att jämföra aktiviteter i de tidiga läsarnas hemmiljö med 
aktiviteter i femåringarnas hemmiljö, i ett försök att finna och lyfta fram 
faktorer som kan antas vara gynnsamma för god läsutveckling. 

Validitet och reliabilitet 
Genom att använda olika metoder för datainsamling och därmed också redovisa 
data både kvantitativt och kvalitativt har syftet varit att belysa och beskriva 
några av de delar som ingår i den kontext i vilken den tidiga läsaren befinner 
sig. Frågorna om validitet och reliabilitet är centrala i forskningen. 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan de, inom samhällsvetenskap 
vedertagna begreppen, bytas ut mot andra, för det socialkonstruktivistiska 
perspektivet, mer passande begrepp. Således föreslår Lincoln och Guba (1986) 
att inre validitet kan ersättas av trovärdighet, yttre validitet av överförbarhet, 
reliabilitet av beroende samt objektivitet av befästande. Dessa kriterier skulle 
således, i skenet av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, gemensamt beteckna 
tillförlitlighet.  

Socialkonstruktivister ser subjektiviteten som en väg mot djupare förståelse 
av människan i den sociala gemenskapen i allmänhet men även specifikt för det 
enskilda fenomen som studeras. Vidare är socialkonstruktivister mer 
intresserade av att på djupet förstå specifika fall inom en bestämd kontext, än 
att ställa hypoteser om generaliseringar och orsaker, i tid och rum. Det 
socialkonstruktivistiska perspektivet erbjuder perspektiv och uppmuntrar till 
dialog mellan de olika perspektiven, istället för att som mål ha enskilda 

M E T O D O L O G I S K A  U T G Å N G S P U N K T E R  

49

komma åt detta då undersökningen startades då barnen var sex till sju år gamla. 
Resultatet av föräldraintervjuerna samstämmer dock med aktuell forskning 
inom området, såsom Stainthorp och Hughes (1999) samt Sénéchal och 
LeFevre (2002), varför de kan förutsättas återspegla de tidiga läsarnas 
lärandemiljö i hemmet.

Enkät
Olika enkäter har använts och de har också haft olika syften. Föräldraenkäten 
hade till syfte att reducera antalet frågor vid intervjun och innehåller sådana 
frågor som enkelt och snabbt går att besvara skriftligt.  

Enkäten till barnen i slutet av skolår tre är ett försök att fånga deras 
läsutveckling, läsintresse och läsvanor både i hemmet och i skolan. Tanken var 
att kunna belysa läsutvecklingen både utifrån lästest och utifrån barnens egna 
svar på frågor om läsning, vilket förhoppningsvis ger en mer grundlig bild av 
dessa barns läsutveckling.  

Den största enkätundersökningen är den till föräldrar för femåringar. Här 
ställs frågor om skriftspråksutveckling baserade på mina tidigare 
föräldrarintervjuer samt nutida forskning. Tanken med denna komparativa 
enkätstudie är att jämföra aktiviteter i de tidiga läsarnas hemmiljö med 
aktiviteter i femåringarnas hemmiljö, i ett försök att finna och lyfta fram 
faktorer som kan antas vara gynnsamma för god läsutveckling. 

Validitet och reliabilitet 
Genom att använda olika metoder för datainsamling och därmed också redovisa 
data både kvantitativt och kvalitativt har syftet varit att belysa och beskriva 
några av de delar som ingår i den kontext i vilken den tidiga läsaren befinner 
sig. Frågorna om validitet och reliabilitet är centrala i forskningen. 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan de, inom samhällsvetenskap 
vedertagna begreppen, bytas ut mot andra, för det socialkonstruktivistiska 
perspektivet, mer passande begrepp. Således föreslår Lincoln och Guba (1986) 
att inre validitet kan ersättas av trovärdighet, yttre validitet av överförbarhet, 
reliabilitet av beroende samt objektivitet av befästande. Dessa kriterier skulle 
således, i skenet av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, gemensamt beteckna 
tillförlitlighet.  

Socialkonstruktivister ser subjektiviteten som en väg mot djupare förståelse 
av människan i den sociala gemenskapen i allmänhet men även specifikt för det 
enskilda fenomen som studeras. Vidare är socialkonstruktivister mer 
intresserade av att på djupet förstå specifika fall inom en bestämd kontext, än 
att ställa hypoteser om generaliseringar och orsaker, i tid och rum. Det 
socialkonstruktivistiska perspektivet erbjuder perspektiv och uppmuntrar till 
dialog mellan de olika perspektiven, istället för att som mål ha enskilda 



A T T  K U N N A  L Ä S A  I N N A N  S K O L S T A R T E N  

50

sanningar och linjära förutsägelser. Socialkonstruktivistiska studier syftar till att 
förstå hur de egna erfarenheterna och den egna bakgrunden inverkar på det 
man förstår och hur man handlar i den sociala gemenskapen. De delar i 
avhandlingen som inte baseras på lästest, passar väl in i denna 
socialkonstruktivistiska syn på trovärdighet likaväl som möjligheten till 
förståelsen av specifika fall inom en bestämd kontext, i detta fall, tidiga läsares 
läsutveckling i olika lärandemiljöer. Vidare framskrivs betydelsen av forskarens 
egen bakgrund och förståelse, för tolkning av de studerade fenomenen (Patton, 
2002).  

Etiska beaktanden 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har beaktats i samtliga 
delstudier. Det grundläggande individskyddskravet för forskningsetiska 
överväganden kan delas upp i fyra allmänna krav på forskning: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Samtliga av dessa kommer nedan att ställas i relation till den 
egna forskningen.  

Informationskravet innebär att ”Forskaren skall informera de av forskningen 
berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” (s. 7). Detta får anses vara 
väl uppfyllt då utbildningsledare, rektorer, lärare, föräldrar och barn informerats 
om undersökningen vid olika tillfällen. Varje gång jag bett om nytt medgivande 
har det följts av en beskrivning av just den delstudien. Inga personer har 
tvingats till deltagande utan har när som helst kunnat avbryta sin medverkan.  

Samtyckeskravet fastställer att ”deltagarna i en undersökning har rätt att 
själva bestämma över sin medverkan.” (s. 9). Beslutet om medverkan i min 
studie har först förankrats hos kommunens utbildningsledare, därefter hos 
rektorer och lärare och sedan hos föräldrar och barn. Föräldrarna har vid 
flertalet tillfällen undertecknat olika former av tillstånd, allt för att vara helt 
säker på deras medgivande. Barnen har upplysts om att de, trots föräldrarnas 
medgivande, närhelst de velat, kunnat avbryta de olika testtillfällena.  

Konfidentialitetskravet innebär att ”uppgifter om alla i en undersökning 
ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 
av dem.” (s. 12). Insamlad data är kodad och innehåller inga personnamn som 
gör att enskilda individer kan identifieras. Detsamma gäller för de dokument 
som finns sparade i datorn.  

Nyttjandekravet betyder att ”uppgifter insamlade om enskilda personer får 
endast användas för forskningsändamål.” (s. 14). Då syftet med min 
datainsamling är att använda datan i min avhandling finns inget behov att på 
något sätt försöka använda det material som finns för något annat ändamål.
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LÄSUTVECKLING UTIFRÅN 
RESULTAT PÅ TEST 

Inledning
Detta kapitel börjar med en kort inledning därefter följer metodbeskrivning för 
de i kapitlet ingående delstudierna. Därefter redovisas de båda delstudierna, 
Tidiga läsares läsutveckling under de tre första skolåren samt Tidiga läsares 
läsutveckling under de tre första skolåren i relation till jämförelsegrupper.   

Med utgångspunkt i resultat från olika lästest som mäter färdigheter och 
kunskaper avseende avkodning och läsförståelse avser jag här att belysa den 
frågeställning som handlar om den individuella läsutvecklingen hos tidiga 
läsare. För att kunna diskutera de tidiga läsarnas resultat på de olika lästesten i 
relation till resultaten hos jämnåriga som inte varit tidiga läsare, kommer även 
jämförelser med klasskamrater, indelade i medelgoda läsare och icke läsare vid 
skolstarten, att göras. Resultatet i detta kapitel kommer i huvudsak att omfatta 
kvantitativa data, i form av testresultat från olika lästest. 

Metod

Deltagare
För att möjliggöra genomförandet av studien, både ekonomiskt och praktiskt, 
beslutades att förlägga datainsamlingen till en och samma kommun. Vid 
studiens början fanns i kommunen sammanlagt nio grundskolor med elever i 
skolår ett. Det var cirka 240 elever uppdelade på totalt 17 klasser. Inledningsvis 
kontaktades utbildningsledaren i kommunen för information om studien samt 
medgivande att gå vidare med en förfrågan till kommunens samtliga 
grundskolor om deltagande i studien. Rektorerna för de nio grundskolorna 
informerades och tillfrågades om deltagande. Sex av dessa accepterade, en av 
skolorna uteslöts dock, då jag vid det tillfället hade en av mina egna söner i den 
aktuella klassen. Den negativa responsen från övriga rektorer har inte närmare 
undersökts. Därefter kontaktades blivande klasslärare i skolår ett, vid dessa fem 
skolor. Av tio klasslärare ställde sig sex positiva till deltagande i studien. Övriga 
valde att avstå av olika skäl, till exempel hög arbetsbelastning.  

Förskollärare från barnens förskoleklasser samt klasslärarna i skolår ett 
ombads att välja ut de elever de ansåg kunde läsa innan skolstarten och som 
därmed kunde antas ha kommit längst i sin skriftspråkliga utveckling. Här var 
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jag ute efter de barn som kunde läsa med bra flyt och god förståelse samt visade 
intresse för läsning. Till sin hjälp vid urvalet hade lärarna, förutom sina egna 
erfarenheter och kunskaper om barns skriftspråksutveckling, tillgång till resultat 
från Ordlek (Hemmingsson, 1996) som är ett arbetsmaterial för förskollärare 
för bedömning av barnets språkliga utveckling, Fonolek (Olofsson & 
Hemmingsson, 1994), som är ett grupptest som bedömer den fonologiska 
medvetenheten, eller Skolverkets (2003) kartläggningsinstrument Språket lyfter. 
Urvalet resulterade i en studiegrupp bestående av 23 barn, fjorton flickor och 
nio pojkar. Dessa var fortfarande okända för mig. Genom lärarna skickades en 
presentation av studien och förfrågan om deltagande, till de 23 barnens 
föräldrar (bilaga 1).

Samtliga föräldrar gav sitt medgivande till sina barns deltagande i studien. 
Vid det första besöket, tidigt under hösten i skolår ett, träffade jag varje barn 
enskilt i skolan. Informella samtal kring läsning fördes med samtliga 23 barn. 
Härigenom gavs barnen möjlighet att ge sin bild av den egna läsutvecklingen. 
Anteckningarna från dessa samtal har renskrivits och kategorisering har skett 
utifrån: ålder då barnen anser att de lärde sig läsa, tillvägagångssätt när de lärde 
sig läsa, läsintresse, synen på läsning samt förmågan att läsa textremsan på TV, 
vilka tillsammans ger en god bild av barnens syn på den egna läsutvecklingen. 
Detta antagande grundar jag utifrån forskning av bland andra Stainthorp & 
Hughes (1999), Sénéchal och LeFevre (2002) samt Raban och Coates (2004). 

Som ytterligare underlag för bedömning av barnens läsförmåga fick varje 
barn läsa en text högt för mig. En av skolans läseböcker användes och barnet 
fick själv välja text. Iakttagelser gällande ordavkodning, läsförståelse och intresse 
att läsa antecknades. En analys av den tekniska läsförmågan gjordes avseende 
avkodning, förståelse, flyt i läsningen, visat intresse samt koncentration. 
Därefter genomförde varje barn Lundbergs (2001) lästförståelsetest, (utförlig 
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Följaktligen ligger följande faktorer till grund för identifiering och urval av 
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pojkar. Övriga tio barn, sex flickor och fyra pojkar, får utgöra jämförelsegrupp 
och benämns medelgoda läsare vid skolstarten. De tidiga läsarnas övriga 
klasskamrater, vid skolstarten, 69 till antalet, utgör ytterligare en 
jämförelsegrupp, vilken benämns icke läsare vid skolstarten. I en av delstudierna 
ingår samtliga kommunens elever i skolår tre. Antalet barn som deltagit vid de 
olika delstudierna varierar betydligt (se tabell 1), dels beroende på frånvaro vid 
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testtillfället, dels beroende på omorganisation av verksamheten vid några av 
skolorna.

Instrument
En noggrann beskrivning av de instrument som ligger till grund för resultatet i 
följande två kapitel ges här, med avsikten att göra arbetet så transparent som 
möjligt.

Test

Olika lästest har använts för mätning av de tekniska färdigheterna avkodning 
och läsförståelse under de tidiga läsarnas tre första skolår. Avsikten med dessa 
har varit att mäta, följa, och beskriva deras läsutveckling under skolans tre första 
år. Genom att medelgoda läsare och icke läsare vid skolstarten också genomfört 
testen är det möjligt att göra jämförelser mellan grupperna. Genom valet att 
använda befintliga standardiserade lästest har det enbart varit möjligt att mäta 
barnens faktiska utvecklingsnivå. Den potentiella nivån (Vygotsky, 1978), har 
på detta sätt inte gått att nå.  

Lundbergs (2001) läsförståelsetest, ”Vilken bild är rätt?” har använts vid 
sammanlagt fyra tillfällen, bland annat vid urvalet av tidiga läsare.  Testet består 
av 38 meningar med fyra bilder till varje mening. Uppgiften för läsaren är att på 
tid, fem eller tio minuter, avgöra vilken av de fyra bilderna som bäst passar till 
texten. ”Vilken bild är rätt?” mäter förmågan att snabbt och säkert läsa 
meningar och förstå innebörden i dem. Testet är normerat för skolår två och 
tre.

OS64 och OS120 är två test som mäter förståelse av enstaka ord. Testen är 
ursprungligen danska men översatta till svenska och bearbetade av Magnusson 
och Nauclér (1989). OS64 består av 64 ord. Till varje ord finns fyra bilder. 
Läsaren skall läsa ordet och markera den bild som bäst passar ihop med ordet. 
Testet görs på tid, fem eller tio minuter. OS120 är uppbyggt på samma sätt 
men innehåller 120 ord istället för 64. OS64 är avsett att användas från slutet 
av skolår ett till slutet av skolår två, OS120 från början av skolår två till slutet av 
skolår tre. Testen bedöms utifrån lästid och andelen korrekta svar. Med 
utgångspunkt i detta går resultatet att bedömas i nio kategorier som ger en 
beskrivning av läsförmågan. Testen är normerade för Sverige.  

Lundberg och Herrlin (2003) presenterar ett test som gäller läsning av 
nonsensord. Testet mäter avkodningsförmågan, det vill säga barnet visar hur 
han/hon utnyttjar sin förtrogenhet med den alfabetiska koden. Genom läsning 
av nonsensord kan inga tidigare tillägnade ordbilder användas utan kunskaper 
om den alfabetiska koden är vad som krävs för att klara dessa uppgifter. Testet 
går ut på att barnet visas nonsensord, ett och ett, skrivna på kort med gemener 
(minst 30 punkter). Testet består av 30 ord i stigande svårighetsgrad. Det 
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avbryts när barnet inte längre klarar av att avkoda orden. Lundberg och Herrlin 
(2003) menar att barn som just knäckt koden bör klara de första åtta orden.  

Läskedjor (Jacobsson, 2005) används för bedömning av barns lästekniska 
förmåga. Läskedjor består av de två deltesten bokstavs- och ordkedjor. Varje del 
är tidsbegränsad till två minuter. Deltestet bokstavskedjor, består av 60 
bokstavskedjor liknande dessa: ”KSBBSOOFE”, ”JTEEVCAXXS”. Uppgiften 
är att identifiera de bokstäver som är lika och står bredvid varandra samt sätta 
ett streck mellan dem (KSB|BSO|OFE). För att klara detta krävs en visuell 
diskriminationsförmåga som kan jämställas med den vid läsning. Vid deltestet 
ordkedjor gäller det att med streck markera mellanrum mellan ord. 
Ordkedjorna kan se ut så här: ”snöbåtko”, ”brordåligbulle”. Även ordkedjorna 
är 60 till antalet och tiden för uppgiften är begränsad till två minuter. Orden i 
testet ingår normalt i yngre skolbarns ordförråd. Testet ställer låga krav på 
läsförståelse och syftet är att kartlägga barnets förmåga till ordavkodning och 
ordigenkänning. Testet är normerat och standardiserat och det finns 
stanineskalor att utgå ifrån vid bedömning av resultaten.  

Läsundersökning i skolår 3, vårterminen 2007 (2007), (denna undersökning 
bygger på den så kallade Stockholmsundersökningen, av Taube och Skarlind, 
(1996)). Testet består dels av sex olika texter, såsom: Vykort, karta, schema, 
kortare och längre sammanhängande berättelser. Till varje text följer 
innehållsfrågor med fyra svarsalternativ att välja bland. Barnet skall läsa de olika 
texterna och besvara frågorna genom att markera det svarsalternativ de anser 
passar bäst. Syftet med testet är att mäta barnets läsförståelse i relation till olika 
former av texter. Testet består vidare av Lundbergs (2001) läsförståelsetest samt 
en enkät kring barnets läsutveckling, läsvanor samt läsintresse. Medgivande från 
de tidiga läsarnas föräldrar gjorde det möjligt att koda de tidiga läsarnas test och 
på så sätt möjliggöra beskrivningar av deras resultat i relation till övriga elever.  

Informella samtal 

Det kändes inte meningsfullt att genomföra intervjuer med barnen, när jag 
träffade dem första gången, i skolår ett. Därför blev det ett mer informellt 
samtal om deras förhållande till läsning. Genom detta samtal kunde vi bekanta 
oss lite med varandra, jag fick vetskap om deras syn på den egna läsutvecklingen 
och läsintresset. Jag fick även möjlighet att lyssna till dem när de läste en egen 
vald text. Dessa samtal gav en god grund att bygga vidare på i de kommande 
mötena. 

Procedur

Hösten år ett 

De test som genomfördes under hösten år ett finns beskrivna under rubriken 
deltagare, då de testresultaten låg till grund för urvalet av de tidiga läsarna 
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(n=13) samt indelningen av klasskamraterna i de båda jämförelsegrupperna 
medelgoda läsare (n=10) och icke läsare vid skolstarten (n=69). 

Våren år ett 

I slutet av år ett genomfördes lästest avseende avkodningsförmåga (n=71), 
ordigenkänning (n=76) samt läsförståelse (n=84). För att möjliggöra jämförelser 
mellan tidiga läsare, medelgoda läsare och de barn som inte kunde läsa vid 
skolstarten genomfördes testen med alla barn i de aktuella klasserna. Tillstånd 
till detta gavs av läraren och anonymiteten garanterades genom att barnen i 
jämförelsegrupperna inte skrev sina namn på testen. Däremot kodades testen 
utifrån grupptillhörighet.

För att mäta avkodningsförmågan användes Lundberg och Herrlins (2003) 
nonsensord. Testet genomfördes individuellt med varje barn. Nonsensorden, 
som var skrivna på kort i storleken 36 punkter, placerades, ett och ett, framför 
barnet. Övningen pågick så länge barnet kunde avkoda orden. Innan testet 
påbörjades informerades barnet om att vem som helst av oss kunde avbryta 
aktiviteten när vi ville. Det var i största grad den vuxne som avbröt läsandet när 
det upplevdes som alltför svårt för barnet.   

Magnusson och Nauclérs (1989) ordigenkänningstest, OS64, genomfördes. 
Testet genomfördes med hela gruppen vid ett och samma tillfälle. Barnen 
instruerades att göra uppgifterna i ordning (för att inte förlora tid eller missa 
uppgifter) samt att hoppa över uppgifter som de inte förstod. Barnen fick också 
veta att de kunde avsluta testet när de ville om de fann det för svårt. Då många 
blev färdiga med testet innan den tillåtna tiden, tio minuter, var över, ombads 
de sitta kvar och rita en bild eller bara vänta tills tiden var slut.

Lundbergs (2001) läsförståelsetest, ”Vilken bild är rätt?”, genomfördes för 
andra gången. De tidiga och medelgoda läsarna hade genomfört detta test i 
början av skolår ett i samband med identifikationen av tidiga läsare. Då 
genomfördes testet individuellt med varje enskilt barn. Denna gång 
genomfördes testet samtidigt med alla barn i klassen. Maxtiden var 10 minuter. 
Barnen instruerades genom övningsexempel, sedan ombads de att fortsätta med 
övningarna i testet. Även här blev de upplysta om att de kunde avbryta arbetet 
om de fann det svårt eller arbetsamt. Ingen var klar med alla meningar efter tio 
minuter och de allra flesta arbetade hela tiden, utan att ge upp.  

Dessa tre test genomfördes vid olika tillfällen för att inte trötta ut barnen. 
För alla test gäller att de i lärarhandledningen givna instruktionerna noga 
följdes.  

Våren år två 

I slutet av skolår två genomfördes ytterligare lästest med de tidiga läsarna och 
deras klasskamrater. Deltagarantalet varierade mellan 72 och 74 barn för de 
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olika deltesten. Variationen av deltagande beror på barnens frånvaro vid tillfället 
för testets genomförande.  Uppdelat på de olika grupperna deltog tolv tidiga 
läsare, sju medelgoda läsare samt 53 till 55 icke-läsare vid skolstarten.   

Testen som användes är avsedda att mäta ordavkodning, ordigenkänning 
samt läsförståelse. För att mäta utvecklingen av avkodningsförmågan användes 
Jacobsons (2005) Läskedjor. Testet genomfördes med hela gruppen samtidigt. 
Handledningens instruktioner följdes noga. Varje deltest (bokstavs- och 
ordkedjor) tog vardera två minuter att genomföra.  

Magnusson och Nauclérs (1989) ordigenkänningstest OS120 användes för 
att mäta ordigenkänningsförmågan. Testet genomfördes samtidigt av alla elever 
i varje klass. Tidsbegränsningen var femton minuter med avstämningar efter 
fem och tio minuter. Dessa avstämningar gjordes genom att barnen fick byta 
färg på pennan. Författarnas instruktioner för genomförande av testet följdes 
noggrant.

Även vid detta tillfälle användes Lundbergs (2001) läsförståelsetest. Testet 
genomfördes samtidigt med alla barn i varje klass. Tidsbegränsningen var tio 
minuter och författarens instruktioner följdes noga.

Våren år tre 

Under våren i skolår tre genomfördes en studie, Läsundersökning i skolår 3, 
vårterminen 2007 (2007), av alla kommunens 241 elever, med undantag för 
dem som var frånvarande vid de olika testtillfällena. Vid samtal med 
kommunens utbildningsledare bestämdes att klasslärarna skulle administrera 
och genomföra testen i de egna klasserna. Samtliga klasslärare i skolår tre 
samlades för att informeras om studien. Efter information om genomförande 
delades materialet ut. Testet utfördes under en tvåveckors period, där lärarna 
själva kunde välja dag och tid för genomförande. Då lärarna fullbordat 
uppdraget återsändes testen, i bifogade svarskuvert, till mig för bedömning. 

Databehandling
För de olika statistiska beräkningarna har använts, Microsoft Office Excel 2003 
samt SPSS 12.0.1 för Windows.  

Vid några tillfällen anges resultaten på test i stanine istället för råpoäng. 
Stanineskalan baseras på normalfördelningskurvan, vilket framgår av tabell 2. 

A T T  K U N N A  L Ä S A  I N N A N  S K O L S T A R T E N  

56

olika deltesten. Variationen av deltagande beror på barnens frånvaro vid tillfället 
för testets genomförande.  Uppdelat på de olika grupperna deltog tolv tidiga 
läsare, sju medelgoda läsare samt 53 till 55 icke-läsare vid skolstarten.   

Testen som användes är avsedda att mäta ordavkodning, ordigenkänning 
samt läsförståelse. För att mäta utvecklingen av avkodningsförmågan användes 
Jacobsons (2005) Läskedjor. Testet genomfördes med hela gruppen samtidigt. 
Handledningens instruktioner följdes noga. Varje deltest (bokstavs- och 
ordkedjor) tog vardera två minuter att genomföra.  

Magnusson och Nauclérs (1989) ordigenkänningstest OS120 användes för 
att mäta ordigenkänningsförmågan. Testet genomfördes samtidigt av alla elever 
i varje klass. Tidsbegränsningen var femton minuter med avstämningar efter 
fem och tio minuter. Dessa avstämningar gjordes genom att barnen fick byta 
färg på pennan. Författarnas instruktioner för genomförande av testet följdes 
noggrant.

Även vid detta tillfälle användes Lundbergs (2001) läsförståelsetest. Testet 
genomfördes samtidigt med alla barn i varje klass. Tidsbegränsningen var tio 
minuter och författarens instruktioner följdes noga.

Våren år tre 

Under våren i skolår tre genomfördes en studie, Läsundersökning i skolår 3, 
vårterminen 2007 (2007), av alla kommunens 241 elever, med undantag för 
dem som var frånvarande vid de olika testtillfällena. Vid samtal med 
kommunens utbildningsledare bestämdes att klasslärarna skulle administrera 
och genomföra testen i de egna klasserna. Samtliga klasslärare i skolår tre 
samlades för att informeras om studien. Efter information om genomförande 
delades materialet ut. Testet utfördes under en tvåveckors period, där lärarna 
själva kunde välja dag och tid för genomförande. Då lärarna fullbordat 
uppdraget återsändes testen, i bifogade svarskuvert, till mig för bedömning. 

Databehandling
För de olika statistiska beräkningarna har använts, Microsoft Office Excel 2003 
samt SPSS 12.0.1 för Windows.  

Vid några tillfällen anges resultaten på test i stanine istället för råpoäng. 
Stanineskalan baseras på normalfördelningskurvan, vilket framgår av tabell 2. 



Avh Lena Ivarsson  KommIHÅG att flytta skärningen något 

L Ä S U T V E C K L I N G  U T I F R Å N  R E S U L T A T  P Å  T E S T  

57

               Tabell 2.  Stanineskalan 

                  

Staninepoäng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Procenttal 4 7 12 17 20 17 12 7 4 
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Tidiga läsares läsutveckling under de tre första 
skolåren
I föreliggande avsnitt ges en beskrivning av resultaten från de olika lästesten 
med utgångspunkt i frågeställningen: Hur utvecklas de tidiga läsarnas 
läsförmåga under deras tre första skolår? Kapitlet omfattar redovisning av 
resultat samt en avslutande summering.  

Utveckling av läsförmågan hos tidiga läsare under deras tre första 
skolår
Förskollärares och lärares skattning av de tidiga läsarnas läsförmåga innan 
skolstart, testen fonolek och ordlek, kartläggning med hjälp av ”Språket lyfter”, 
min egen bedömning av deras läsförmåga samt resultat på läsförståelsetestet 
”Vilken bild är rätt?”, visade att de tidiga läsarna vid skolstarten kommit en god 
bit på väg i sin läsutveckling, när det gäller avkodning och läsförståelse.  

Min egen subjektiva bedömning av de tidiga läsarnas läsförmåga, vid läsning 
av en löpande text, var att de läste med gott flyt och god förståelse. Vid tillfället 
användes en för barnen känd läslära och de fick själva välja vilken text de skulle 
läsa. Många valde någon av de svårare texterna och flera av barnen ville läsa 
många texter. De visade således intresse och glädje för läsning. De var 
intresserade, inte bara av att läsa texten, utan även att efteråt diskutera dess 
innehåll samt knyta det till egna erfarenheter och funderingar. Detta var således 
startpunkten, för den del av studien som behandlar läsningens tekniska sida, 
såsom avkodning och förståelse.   

Avkodning 

Ren avkodningsförmåga mättes i slutet av skolår ett genom läsning av 
pseudoord. Dessförinnan hade bedömning av avkodningsförmåga skett i 
samband med högläsning. Tio av de 13 tidiga läsarna klarade av att korrekt 
avkoda samtliga 30 pseudoord, två klarade av 22 respektive 23 ord och en 
klarade av att avkoda endast åtta ord. Att detta barn endast klarade åtta ord har 
jag ingen direkt förklaring till, då hennes avkodningsförmåga vid läsning av 
löpande text är mycket god. Dock fann hon det störande att avkoda ord utan 
betydelse och kommenterade hela tiden detta, för att efter åtta ord, helt enkelt 
ge upp. Enligt Lundberg och Herrlin (2003) bör barn som precis knäckt koden 
klara ett till åtta ord, vilket, i stort sett alla tidiga läsare gör, med råge.  

Avkodning testades ytterligare en gång, i slutet av skolår två, då med hjälp av 
Jacobsons (2005) läskedjor, som består av deltesten bokstavskedjor och 
ordkedjor.
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      Figur 2.  Tidiga läsares resultat på läskedjor, i slutet av skolår två. 

Att kunna utföra uppgiften bokstavskedjor ställer krav på visuell 
diskriminationsförmåga, liknande den vid läsning (Jacobson, 2005). Resultatet 
(figur 2) visar att nio av de 13 tidiga läsarna uppnår resultat motsvarande 
stanine fem eller högre, två uppnår stanine fyra och en stanine tre. Stanine fem 
brukar anges som medelvärde. På ordkedjorna når alla resultat över stanine fem 
och hela nio tidiga läsare har stanine sju till nio. Detta visar att tidiga läsare som 
grupp, har en väl utvecklad avkodningsförmåga i jämförelse med jämnåriga. 
Två av de tidiga läsarna presterar högre resultat på bokstavskedjorna än 
ordkedjorna, något som enligt Jacobsson (2005) kan tyda på 
avkodningssvårigheter. Detta bedömer jag i detta fall osannolikt, dels då jag 
lyssnat på dessa barns läsning dels då de har stanine fem eller över på både 
bokstavs- och ordkedjorna. Undersökningsperson F var vid tillfället sjuk och 
har därför inga resultat på detta test.

I tabell 3 jämförs tidiga läsares resultat på läskedjorna med de för 
normgruppen. Jämförelser har gjorts dels mellan grupperna, dels utifrån kön. 
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lyssnat på dessa barns läsning dels då de har stanine fem eller över på både 
bokstavs- och ordkedjorna. Undersökningsperson F var vid tillfället sjuk och 
har därför inga resultat på detta test.

I tabell 3 jämförs tidiga läsares resultat på läskedjorna med de för 
normgruppen. Jämförelser har gjorts dels mellan grupperna, dels utifrån kön. 
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      Figur 2.  Tidiga läsares resultat på läskedjor, i slutet av skolår två. 
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Resultatet visar att i normeringsgruppen löser pojkarna färre bokstavs- och 
ordkedjor korrekt i jämförelse med flickorna. I gruppen tidiga läsare, där 
medeltalen kan diskuteras, då det för pojkarnas del endast rör sig om fyra barn, 
löser pojkarna fler bokstavskedjor och lika många ordkedjor korrekt, i 
jämförelse med flickorna. I jämförelser mellan normeringsgruppen och de tidiga 
läsarna, är medelresultaten för hela gruppen samt för flickorna likvärdiga, när 
det gäller bokstavskedjor, för pojkarna skiljer det sju poäng i medel, till fördel 
för de tidiga läsarna. En liknande jämförelse gällande ordkedjor visar att de 
tidiga läsarnas medel ligger över det för normeringsgruppen, i samtliga fall. 

      

   Tabell 3.  Resultat på testet Läskedjor, bestående av deltesten bokstavs- och ordkedjor, 

       totalt samt uppdelat i flickor och pojkar, både för tidiga läsare och för testens     

normeringsgrupper 

             Bokstavskedjor                  Ordkedjor  

Grupp Tidiga läsare Normeringsgrupp Tidiga läsare Normeringsgrupp 

  n               M             s       n              M             s  n               M             s      n             M               s 

Totalt  12             33            4   1314        29            6  12             24            6   1313       15               7 

Flickor    8             31            3     640        30            6    8             24            4     640       17               7 

Pojkar    4             36            4     674        29            6    4             24            9     673       14               7 

T-test gjordes för att ta reda på om skillnaderna mellan de olika grupperna 
var signifikanta. På deltestet bokstavskedjor var resultaten signifikanta på 
femprocentnivå mellan normeringsgruppen och gruppen tidiga läsare totalt, t 
(df=1324) = 2.30, p<.05, samt mellan pojkarna, t (df=676) = 2.33, p<.05. För 
flickorna rådde inga signifikanta skillnader på detta deltest. Avseende deltestet 
ordkedjor förelåg signifikanta skillnader på enprocentnivå mellan samtliga 
grupper; normeringsgruppen samt gruppen tidiga läsare totalt, t (df=1323) = 
4.44, p<.01, flickorna, t (df=646) = 2.82, p<.01, samt pojkarna, t (df=675) = 
2.84, p<.01.  

Även detta test visar således att de tidiga läsarnas avkodningsförmåga, i 
jämförelse med andra jämnåriga barn, är god eller mycket god.  Den tekniska 
sidan av läsning består dock inte enbart av avkodning utan även läsförståelse, 
vilket kommer att belysas i följande avsnitt. 

A T T  K U N N A  L Ä S A  I N N A N  S K O L S T A R T E N  

60

Resultatet visar att i normeringsgruppen löser pojkarna färre bokstavs- och 
ordkedjor korrekt i jämförelse med flickorna. I gruppen tidiga läsare, där 
medeltalen kan diskuteras, då det för pojkarnas del endast rör sig om fyra barn, 
löser pojkarna fler bokstavskedjor och lika många ordkedjor korrekt, i 
jämförelse med flickorna. I jämförelser mellan normeringsgruppen och de tidiga 
läsarna, är medelresultaten för hela gruppen samt för flickorna likvärdiga, när 
det gäller bokstavskedjor, för pojkarna skiljer det sju poäng i medel, till fördel 
för de tidiga läsarna. En liknande jämförelse gällande ordkedjor visar att de 
tidiga läsarnas medel ligger över det för normeringsgruppen, i samtliga fall. 

      

   Tabell 3.  Resultat på testet Läskedjor, bestående av deltesten bokstavs- och ordkedjor, 

       totalt samt uppdelat i flickor och pojkar, både för tidiga läsare och för testens     

normeringsgrupper 

             Bokstavskedjor                  Ordkedjor  

Grupp Tidiga läsare Normeringsgrupp Tidiga läsare Normeringsgrupp 

  n               M             s       n              M             s  n               M             s      n             M               s 

Totalt  12             33            4   1314        29            6  12             24            6   1313       15               7 

Flickor    8             31            3     640        30            6    8             24            4     640       17               7 

Pojkar    4             36            4     674        29            6    4             24            9     673       14               7 

T-test gjordes för att ta reda på om skillnaderna mellan de olika grupperna 
var signifikanta. På deltestet bokstavskedjor var resultaten signifikanta på 
femprocentnivå mellan normeringsgruppen och gruppen tidiga läsare totalt, t 
(df=1324) = 2.30, p<.05, samt mellan pojkarna, t (df=676) = 2.33, p<.05. För 
flickorna rådde inga signifikanta skillnader på detta deltest. Avseende deltestet 
ordkedjor förelåg signifikanta skillnader på enprocentnivå mellan samtliga 
grupper; normeringsgruppen samt gruppen tidiga läsare totalt, t (df=1323) = 
4.44, p<.01, flickorna, t (df=646) = 2.82, p<.01, samt pojkarna, t (df=675) = 
2.84, p<.01.  

Även detta test visar således att de tidiga läsarnas avkodningsförmåga, i 
jämförelse med andra jämnåriga barn, är god eller mycket god.  Den tekniska 
sidan av läsning består dock inte enbart av avkodning utan även läsförståelse, 
vilket kommer att belysas i följande avsnitt. 

A T T  K U N N A  L Ä S A  I N N A N  S K O L S T A R T E N  

60

Resultatet visar att i normeringsgruppen löser pojkarna färre bokstavs- och 
ordkedjor korrekt i jämförelse med flickorna. I gruppen tidiga läsare, där 
medeltalen kan diskuteras, då det för pojkarnas del endast rör sig om fyra barn, 
löser pojkarna fler bokstavskedjor och lika många ordkedjor korrekt, i 
jämförelse med flickorna. I jämförelser mellan normeringsgruppen och de tidiga 
läsarna, är medelresultaten för hela gruppen samt för flickorna likvärdiga, när 
det gäller bokstavskedjor, för pojkarna skiljer det sju poäng i medel, till fördel 
för de tidiga läsarna. En liknande jämförelse gällande ordkedjor visar att de 
tidiga läsarnas medel ligger över det för normeringsgruppen, i samtliga fall. 

      

   Tabell 3.  Resultat på testet Läskedjor, bestående av deltesten bokstavs- och ordkedjor, 

       totalt samt uppdelat i flickor och pojkar, både för tidiga läsare och för testens     

normeringsgrupper 

             Bokstavskedjor                  Ordkedjor  

Grupp Tidiga läsare Normeringsgrupp Tidiga läsare Normeringsgrupp 

  n               M             s       n              M             s  n               M             s      n             M               s 

Totalt  12             33            4   1314        29            6  12             24            6   1313       15               7 

Flickor    8             31            3     640        30            6    8             24            4     640       17               7 

Pojkar    4             36            4     674        29            6    4             24            9     673       14               7 

T-test gjordes för att ta reda på om skillnaderna mellan de olika grupperna 
var signifikanta. På deltestet bokstavskedjor var resultaten signifikanta på 
femprocentnivå mellan normeringsgruppen och gruppen tidiga läsare totalt, t 
(df=1324) = 2.30, p<.05, samt mellan pojkarna, t (df=676) = 2.33, p<.05. För 
flickorna rådde inga signifikanta skillnader på detta deltest. Avseende deltestet 
ordkedjor förelåg signifikanta skillnader på enprocentnivå mellan samtliga 
grupper; normeringsgruppen samt gruppen tidiga läsare totalt, t (df=1323) = 
4.44, p<.01, flickorna, t (df=646) = 2.82, p<.01, samt pojkarna, t (df=675) = 
2.84, p<.01.  

Även detta test visar således att de tidiga läsarnas avkodningsförmåga, i 
jämförelse med andra jämnåriga barn, är god eller mycket god.  Den tekniska 
sidan av läsning består dock inte enbart av avkodning utan även läsförståelse, 
vilket kommer att belysas i följande avsnitt. 

A T T  K U N N A  L Ä S A  I N N A N  S K O L S T A R T E N  

60

Resultatet visar att i normeringsgruppen löser pojkarna färre bokstavs- och 
ordkedjor korrekt i jämförelse med flickorna. I gruppen tidiga läsare, där 
medeltalen kan diskuteras, då det för pojkarnas del endast rör sig om fyra barn, 
löser pojkarna fler bokstavskedjor och lika många ordkedjor korrekt, i 
jämförelse med flickorna. I jämförelser mellan normeringsgruppen och de tidiga 
läsarna, är medelresultaten för hela gruppen samt för flickorna likvärdiga, när 
det gäller bokstavskedjor, för pojkarna skiljer det sju poäng i medel, till fördel 
för de tidiga läsarna. En liknande jämförelse gällande ordkedjor visar att de 
tidiga läsarnas medel ligger över det för normeringsgruppen, i samtliga fall. 

      

   Tabell 3.  Resultat på testet Läskedjor, bestående av deltesten bokstavs- och ordkedjor, 

       totalt samt uppdelat i flickor och pojkar, både för tidiga läsare och för testens     

normeringsgrupper 

             Bokstavskedjor                  Ordkedjor  

Grupp Tidiga läsare Normeringsgrupp Tidiga läsare Normeringsgrupp 

  n               M             s       n              M             s  n               M             s      n             M               s 

Totalt  12             33            4   1314        29            6  12             24            6   1313       15               7 

Flickor    8             31            3     640        30            6    8             24            4     640       17               7 

Pojkar    4             36            4     674        29            6    4             24            9     673       14               7 

T-test gjordes för att ta reda på om skillnaderna mellan de olika grupperna 
var signifikanta. På deltestet bokstavskedjor var resultaten signifikanta på 
femprocentnivå mellan normeringsgruppen och gruppen tidiga läsare totalt, t 
(df=1324) = 2.30, p<.05, samt mellan pojkarna, t (df=676) = 2.33, p<.05. För 
flickorna rådde inga signifikanta skillnader på detta deltest. Avseende deltestet 
ordkedjor förelåg signifikanta skillnader på enprocentnivå mellan samtliga 
grupper; normeringsgruppen samt gruppen tidiga läsare totalt, t (df=1323) = 
4.44, p<.01, flickorna, t (df=646) = 2.82, p<.01, samt pojkarna, t (df=675) = 
2.84, p<.01.  

Även detta test visar således att de tidiga läsarnas avkodningsförmåga, i 
jämförelse med andra jämnåriga barn, är god eller mycket god.  Den tekniska 
sidan av läsning består dock inte enbart av avkodning utan även läsförståelse, 
vilket kommer att belysas i följande avsnitt. 

A T T  K U N N A  L Ä S A  I N N A N  S K O L S T A R T E N  

60

Resultatet visar att i normeringsgruppen löser pojkarna färre bokstavs- och 
ordkedjor korrekt i jämförelse med flickorna. I gruppen tidiga läsare, där 
medeltalen kan diskuteras, då det för pojkarnas del endast rör sig om fyra barn, 
löser pojkarna fler bokstavskedjor och lika många ordkedjor korrekt, i 
jämförelse med flickorna. I jämförelser mellan normeringsgruppen och de tidiga 
läsarna, är medelresultaten för hela gruppen samt för flickorna likvärdiga, när 
det gäller bokstavskedjor, för pojkarna skiljer det sju poäng i medel, till fördel 
för de tidiga läsarna. En liknande jämförelse gällande ordkedjor visar att de 
tidiga läsarnas medel ligger över det för normeringsgruppen, i samtliga fall. 

      

   Tabell 3.  Resultat på testet Läskedjor, bestående av deltesten bokstavs- och ordkedjor, 

       totalt samt uppdelat i flickor och pojkar, både för tidiga läsare och för testens     
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Flickor    8             31            3     640        30            6    8             24            4     640       17               7 

Pojkar    4             36            4     674        29            6    4             24            9     673       14               7 

T-test gjordes för att ta reda på om skillnaderna mellan de olika grupperna 
var signifikanta. På deltestet bokstavskedjor var resultaten signifikanta på 
femprocentnivå mellan normeringsgruppen och gruppen tidiga läsare totalt, t 
(df=1324) = 2.30, p<.05, samt mellan pojkarna, t (df=676) = 2.33, p<.05. För 
flickorna rådde inga signifikanta skillnader på detta deltest. Avseende deltestet 
ordkedjor förelåg signifikanta skillnader på enprocentnivå mellan samtliga 
grupper; normeringsgruppen samt gruppen tidiga läsare totalt, t (df=1323) = 
4.44, p<.01, flickorna, t (df=646) = 2.82, p<.01, samt pojkarna, t (df=675) = 
2.84, p<.01.  

Även detta test visar således att de tidiga läsarnas avkodningsförmåga, i 
jämförelse med andra jämnåriga barn, är god eller mycket god.  Den tekniska 
sidan av läsning består dock inte enbart av avkodning utan även läsförståelse, 
vilket kommer att belysas i följande avsnitt. 
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Läsförståelse 

I figur 3 redovisas resultaten på läsförståelsetestet för var och en av de tidiga 
läsarna vid varje testtillfälle. 

Figur 3.  Tidiga läsares resultat på läsförståelsetestet ”Vilken bild är rätt?”, 

i början av skolår ett, slutet av skolår ett, slutet av skolår två och slutet av skolår tre. 

Det framgår tydligt att läsförståelsen, för varje enskilt barn, förbättrats under 
de tre första skolåren. Dock är det så att det finns individuella skillnader inom 
gruppen tidiga läsare. I figuren är det tydligt att de tidiga läsarna på individnivå, 
utvecklats under olika perioder. Exempelvis har tidiga läsare C, H och J, höga 
ingångsvärden och en kontinuerlig utveckling, där det inte finns någon period 
av extrem ökning, medan tidig läsare A, visar på en betydande ökning under det 
första skolåret, tidig läsare L under det andra skolåret och tidig läsare E under 
det tredje skolåret. För de tidiga läsarna B och K sker en nedgång i resultat 
mellan slutet av skolår två och slutet av skolår tre, dessa båda har dock haft en 
betydande ökning i resultat mellan slutet av skolår 1 och slutet av skolår två.  
Som grupp, utvecklas dock de tidiga läsarnas läsförståelse relativt jämnt, mellan 
de olika mättillfällena, vilket framgår av tabell 4. 
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mellan slutet av skolår två och slutet av skolår tre, dessa båda har dock haft en 
betydande ökning i resultat mellan slutet av skolår 1 och slutet av skolår två.  
Som grupp, utvecklas dock de tidiga läsarnas läsförståelse relativt jämnt, mellan 
de olika mättillfällena, vilket framgår av tabell 4. 
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Läsförståelse 

I figur 3 redovisas resultaten på läsförståelsetestet för var och en av de tidiga 
läsarna vid varje testtillfälle. 

Figur 3.  Tidiga läsares resultat på läsförståelsetestet ”Vilken bild är rätt?”, 

i början av skolår ett, slutet av skolår ett, slutet av skolår två och slutet av skolår tre. 
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        Tabell 4.  Resultat för tidiga läsare, på läsförståelsetestet ”Vilken bild är     

          rätt?” 

Testtillfälle n M1 min max s 
Hösten år 1 13 21,23 15 29 4,73 
Våren år 1 13 26,62 19 34 5,61 
Våren år 2 12 33,92 27 37 3,53 
Våren år 3 13 35,08 29 38 3,26 
1 Maxpoäng 38      

Tabell 4 visar utvecklingen i läsförståelse, på gruppnivå, utifrån ett och 
samma test, vid fyra olika testtillfällen. En god förbättring av läsförståelsen med 
en ökad homogenitet, förutom under det första skolåret, ger en positiv bild av 
utvecklingen av de tidiga läsarnas läsförståelse. Resultaten från läsförståelsetestet 
visar att de tidiga läsarna, i början av skolår ett, klarar av att korrekt läsa, förstå 
och sammankoppla med rätt bild, 15 till 29 av de i testet 38 förekommande 
meningarna. I slutet av skolår tre klarar de tidiga läsarna av att korrekt lösa 29 
till 38 uppgifter. Detta tyder på en god utveckling av läsförståelsen för de tidiga 
läsarna som grupp. I tabell 4, framgår tydligt förändringarna i läsförståelse på 
gruppnivå, under de tre första skolåren. Medianen avviker föga från 
medelvärdet, vilket indikerar att värdena inte är skeva. En ganska stark 
korrelation råder mellan testtillfälle ht år 1 och vt år 1, där korrelationen är 
0.64, samt mellan vt år 1 och vt år 3, där korrelationen är 0.59. 

I jämförelse med gruppen för normering, där 486 elever i skolår två fick ett 
medelvärde motsvarande 20,2, visar det sig att de tidiga läsarna, i början av år 
ett, låg över detta värde. Om vi jämför det normerade resultatet i år två med de 
tidiga läsarnas resultat i år två, är skillnaderna stora. Den normerade gruppens 
medel är, som tidigare nämnts, 20,2 och standardavvikelsen 8,4. De tidiga 
läsarnas medel är 33,9 och standardavvikelsen 3,5, vilket tyder på att tidiga 
läsare är mer homogena som grupp.  I år tre är medelvärdet för 
normeringsgruppen 27,2 och standardavvikelsen 6,9 att jämföras med 35,1 och 
3,2 för de tidiga läsarna. Med utgångspunkt i resultaten från läsförståelsetestet 
”Vilken bild är rätt?”, blir det tydligt att de tidiga läsarna har en väl utvecklad 
läsförståelse i början av år ett och att den utvecklas och håller sig på en hög nivå 
i relation till jämnåriga, även i skolår tre.  

I slutet av skolår ett och två gjordes även ordigenkänningstest. Resultaten från 
dem visar att de tidiga läsarna enkelt klarade av att läsa orden inom den givna 
tidsramen. Utifrån provhandledningens förslag (Magnusson & Nauclér, 1989) 
till tolkning av resultaten, gör jag bedömningen att samtliga tidiga läsare läser 
de flesta orden med direkt avkodning, i några fall används även andra strategier. 
I slutet av skolår ett tog det i medeltal 4 minuter och 45 sekunder att lösa 64 
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uppgifter, i slutet av skolår två tog det i medeltal 7 minuter att lösa 120 
uppgifter. Varje uppgift bestod, som beskrivits i metoden, av att läsa ett ord, 
para ihop det med en av fyra bilder och således markera rätt bild. Resultatet 
visar att de tidiga läsarna i medeltal använder 4,19 sekunder/uppgift i slutet av 
skolår ett, att jämföras med 3,48 sekunder/uppgift i slutet av skolår två.  

Summering 
Det framgår tydligt att de tidiga läsarna har en läsförmåga vid skolstarten som 
motsvarar det lässtadium som av Høien och Lundberg (2002) benämns det 
ortografiska-morfemiska stadiet. De kan avkoda och förstå texter och ord i de 
olika lästesten, utan några problem. Det goda resultatet på lästesten håller i sig 
under de tre första åren, även om utvecklingen i slutet av perioden inte sker i 
samma takt som tidigare. Resultaten på de olika deltesten anger de tidiga 
läsarnas faktiska utvecklingsnivå. Testresultaten baseras enbart på enskilt arbete 
och därmed förloras de vinster som samspelet med andra skulle kunna ge. Dock 
kan resultaten användas till att följa de tidiga läsarnas faktiska utveckling 
rörande läsförmåga under skolans tre första år. För att ytterligare sprida ljus över 
de tidiga läsarnas läsutveckling, kommer i nästa avsnitt jämförelser att göras, 
med deras klasskamrater och med samtliga kommunens elever i skolår tre. 
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Tidiga läsares läsutveckling under de tre första 
skolåren i relation till jämförelsegrupper 
I föreliggande avsnitt ges en beskrivning av resultaten från de olika lästesten 
med utgångspunkt i frågeställningen: Hur utvecklas de tidiga läsarnas 
läsförmåga i relation till jämnåriga icke tidiga läsare, under deras tre första 
skolår? Avsnittet omfattar redovisning av resultat samt en avslutande 
summering.

Utvecklingen av tidiga läsares läsförmåga i relation till jämnåriga icke 
tidiga läsare 
De tidiga läsarnas klasskamrater har valts att utgöra jämförelsegrupper. Genom 
att jämföra de tidiga läsarnas resultat med klasskamraternas, ges en bild av 
spridningen i klassen samt hur de tidiga läsarnas läsutveckling utvecklats i 
relation till jämnåriga. Klasskamraterna har, som tidigare nämnts, delats in i två 
grupper, vilka benämns medelgoda läsare vid skolstarten och icke läsare vid 
skolstarten. Dessa gruppers läsförmåga vid skolstarten skulle utifrån Høien och 
Lundbergs (2002) lässtadium kunna beskrivas som att de medelgoda läsarna 
befinner sig i det alfabetiska-fonemiska stadiet på väg mot det ortografiska-
morfemiska stadiet, medan icke läsarna vid skolstarten befinner sig i både det 
logografiskt-visuella stadiet samt det alfabetiska-fonemiska stadiet.

Avkodning 

De olika gruppernas avkodningsförmåga i relation till varandra kommer att 
belysas utifrån resultat på testen pseudoord, bokstavskedjor och ordkedjor. I 
tabell fem följer en sammanställning av de olika gruppernas medelvärde, och 
standardavvikelse på de olika testen. Då medianen föga avviker från 
medelvärdet kan det antas att fördelningarna inte är sneda. 
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Pseudoord   Bokstavskedjor   Ordkedjor     

Grupp n M1 s n M2 s n M3 s 
Tidiga läsare 13 27,15 6,40 12 32,58 4,19 12 23,83 5,84 
Medelgoda läsare 6 22,00 6,48 7 28,29 8,44 7 16,57 4,65 
Icke läsare vid 
skolstarten 52 17,62 7,91 53 28,43 6,34 53 11,39 5,43 
1 Maxpoäng 30          
2 Maxpoäng 60          
3 Maxpoäng 60          

Tabell 5.  Resultat för grupperna tidiga läsare, medelgoda läsare och icke läsare vid 
skolstarten, på testen pseudoord, bokstavskedjor och ordkedjor  

 Av ovanstående sammanställning (tabell 5) framgår att de tidiga läsarna har 
högre medelresultat än jämförelsegrupperna. Intressant i sammanhanget blir då 
att studera huruvida dessa skillnader i resultat är signifikanta eller inte. Till 
hjälp att studera detta gjordes en variansanalys, ANOVA, F (2,68)=8.56, p<.01. 
Post-hoc testet (Scheffé) visar att det på pseudoordtestet föreligger signifikanta 
skillnader mellan grupperna tidiga läsare och icke läsare vid skolstarten. I detta 
sammanhang kan även poängteras att alla tre grupper, över lag, presterar goda 
resultat på testet. Enligt Lundberg och Herrlin (2003), är resultat mellan ett 
och åtta för pseudoordläsning, normalt för barn som nyligen knäckt koden, ett 
resultat som samtliga grupper vida överstiger.

I enlighet med den variansanalys, ANOVA, F(2,69)=2.18, p<.12, som 
genomfördes för bokstavskedjor förelåg inte några signifikanta skillnader mellan 
grupperna avseende bokstavskedjor. Varför resultatet på bokstavskedjorna inte 
var signifikant mellan tidiga läsare och medelgoda läsare kan bland annat 
förklaras genom att duktiga elever inte motiveras tillräckligt att genomföra 
bokstavskedjorna och därmed presterar lägre än de kan antas göra (Jacobson, 
2005). Det förelåg relativt stora skillnader i resultat mellan grupperna på 
deltestet ordkedjor, vilket speglar de tidiga läsarnas förmåga att snabbt och 
enkelt kunna avkoda ord, en förmåga som de medelgoda läsarna och icke 
läsarna vid skolstarten ännu inte tillägnat sig i samma utsträckning. För att ta 
reda på om skillnaderna i resultat mellan grupperna på testet ordkedjor var 
signifikanta gjordes en variananalys, ANOVA, F(2,69)=27.92, p<.01. Post-hoc 
testet (Scheffé) visar på signifikanta skillnader mellan de tidiga läsarna och icke 
läsarna vid skolstarten. Mellan tidiga läsare och medelgoda läsare förelåg inga 
signifikanta skillnader, inte heller mellan medelgoda läsare och icke läsare vid 
skolstarten.  
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Med utgångspunkt i resultatet av pseudoordtestet synes 
avkodningsförmågan hos samtliga grupper vara på en god nivå. Detta stämmer 
också väl ihop med resultaten på bokstavskedjorna, där medelpoängen var 
32,58 för de tidiga läsarna, 28,29 för de medelgoda läsarna samt 28,43 för icke 
läsarna vid skolstarten, att jämföras med medelresultatet för normeringsgruppen 
som låg på 29. På ordkedjorna däremot ligger icke läsarna vid skolstarten, med 
ett medel på 11,39 under normeringsgruppens medel motsvarande 15 poäng. 
Tidiga läsare med 23,83 poäng och medelgoda läsare med 16,57 poäng, kan 
antas prestera som förväntat; de tidiga läsarna klart över medel och de 
medelgoda runt medel. För att få en bild av hela den lästekniska förmågan hos 
de tre grupperna, är det angeläget att även studera resultaten från de test som 
mäter läsförståelsen.  

Läsförståelse 

Att kunna förstå det man läser, det vill säga ta till sig och på olika nivåer tolka 
författarens budskap, kan ses som huvudsyftet med läsning. För att studera hur 
de olika grupperna klarar av att förstå innehållet i text har olika test avseende 
läsförståelse använts. Resultaten från dessa kommer i det följande att redovisas 
och diskuteras. 

I anslutning till både avkodning och läsförståelse vill jag ta tillfället att även 
belysa läshastighet, som kan ses både som en orsak till och en följd av god 
avkodning och läsförståelse. De båda testen OS64 och OS120 (Magnusson & 
Nauclér, 1989), användes för att mäta elevernas ordigenkänningsförmåga. 
Utifrån dessa test var det även möjligt att räkna fram hur många sekunder 
barnen använde till att lösa varje uppgift. Det kan antas att barn med goda 
färdigheter i avkodning och läsförståelse läser snabbare än barn som har brister i 
någon av dessa färdigheter. Det visade sig också att de tidiga läsarnas tidsåtgång 
per uppgift var betydligt lägre än för övriga elever. 

Tabell 6.  Tidsåtgång/uppgift vid genomförande av testen OS64 och OS120, för grupperna 
tidiga läsare, medelgoda läsare och icke läsare vid skolstarten 

        
           OS64           OS120 

Grupp n sekunder/uppgift n sekunder/uppgift 
Tidiga läsare 13 4,19 12 3,48 
Medelgoda läsare 8 5,41 8 5,11 
Icke läsare vid skolstarten 55 8,06 55 7,02 
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Tabell 6.  Tidsåtgång/uppgift vid genomförande av testen OS64 och OS120, för grupperna 
tidiga läsare, medelgoda läsare och icke läsare vid skolstarten 

        
           OS64           OS120 

Grupp n sekunder/uppgift n sekunder/uppgift 
Tidiga läsare 13 4,19 12 3,48 
Medelgoda läsare 8 5,41 8 5,11 
Icke läsare vid skolstarten 55 8,06 55 7,02 
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Tabell 6 visar att de tidiga läsarna använder hälften så mycket tid per uppgift 
i jämförelse med icke läsarna vid skolstarten. De medelgoda läsarna placerar sig 
mellan dessa båda grupper. Samtliga tre grupper har förbättrat sin läshastighet 
mellan testtillfällena, vilket naturligtvis är positivt, även om skillnaderna mellan 
grupperna är stora. För att mäta om skillnaderna var signifikanta användes 
ANOVA, som för OS64 gav resultatet F(2,73)=10.09, p<.01. Post-hoc testet 
(Scheffé) indikerar signifikanta skillnader mellan tidiga läsare och icke läsare vid 
skolstarten, men inte mellan tidiga läsare och medelgoda läsare, eller medelgoda 
läsare och icke läsare vid skolstarten. Detsamma gällde för OS120, 
F(2,72)=9.14, p<.01.  

”Vilken bild är rätt?” (Lundberg, 2001) är ett test som använts 
återkommande under studiens tre år. Vid det första testtillfället deltog de tidiga 
och medelgoda läsarna, vid testtillfälle två och tre deltog tidiga läsare, 
medelgoda läsare samt icke läsare vid skolstarten, och vid det fjärde testtillfället 
deltog samtliga kommunens elever i skolår tre. Vid det tillfället var det inte 
möjligt att dela upp eleverna i mer än två grupper, tidiga läsare samt övriga 
elever. Av figur 4 framgår hur de olika grupperna presterat vid de olika 
testtillfällena.  

Figur 4.  De olika gruppernas resultat på läsförståelsetestet, ”Vilken bild är  

     rätt?”, vid olika testtillfällen. 
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Här kan noteras en förhållandevis jämn utveckling av resultaten för de olika 
grupperna, mellan de olika testtillfällena. Ingångsvärdena är dock varierande 
mellan grupperna och det framgår tydligt att utvecklingen av läsförmågan 
utifrån detta test, tagit sin början vid olika tidpunkter för de olika grupperna.  
Som beskrivits tidigare, och som är tydligt i figur 4, hade de tidiga läsarna 
kommit en god bit på väg i sin läsutveckling redan vid skolstarten, utvecklingen 
därefter har varit kontinuerligt stigande till och med skolår två, för att därefter, 
nära nog, plana ut. Det största steget har de tidiga läsarna dock tagit redan 
innan skolstarten.  

Tabell 7.  Resultat för medelgoda läsare på läsförståelsetestet ”Vilken bild är rätt?” 

          

Testtillfälle n M1 Min Max s 
Hösten år 1 10 8,60 3 14 3,47 
Våren år 1 10 17,80 12 26 4,29 
Våren år 2 7 25,86 18 36 6,20 
1 Maxresultat 38      
      

Av tabell 7 framgår att de medelgoda läsarna, i början av skolår ett, nådde ett 
medelvärde motsvarande 8,6. Deras resultat pendlade mellan tre och fjorton 
godkända svar. Detta ökade markant till slutet av skolår ett, då andelen korrekta 
svar var 12 till 26. Även under skolår två ökade deras resultat markant, och 
andelen korrekta svar pendlade mellan 18 och 36. Medianen skiljer sig ringa 
från medelvärdet vilket antyder att värdena inte är sneda. En ökande 
standardavvikelse tyder på att spridningen i gruppen ökar över tid, vilket är 
motsatt i förhållande till de tidiga läsarna, vars standardavvikelse minskar över 
tid (förutom under det första skolåret). För icke läsarna vid skolstarten ökar 
också standardavvikelsen. Ökning av standardavvikelsen i de båda grupperna 
medelgoda läsare och icke läsare vid skolstarten, skulle kunna tolkas som ett 
tecken på barnens olika utvecklingstakt.  

Tabell 8.  Resultat för icke läsare vid skolstarten på läsförståelsetestet ”Vilken bild är rätt?” 

          

Testtillfälle n M1 Min Max s 
Våren år 1 61 10,36 2 24 5,70 
Våren år 2 54 21,37 6 36 7,68 
1 Maxresultat 38      
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Gruppen icke läsare vid skolstarten kunde inte genomföra testet i början av 
skolår ett, därför finns endast två testtillfällen redovisade (tabell 8). Tydligt är 
att deras läsförmåga utvecklats väl, både under skolans första och andra år. Den 
största ökningen sker dock under skolår två, vilket kan jämföras med de tidiga 
läsarnas största utveckling innan skolstarten och de medelgoda läsarnas under 
skolår ett och två (figur 5).   

Slutligen genomfördes testet med kommunens samtliga elever i skolår tre, 
vilket visade att kommunens treor som helhet hade mycket goda resultat. De 
tidiga läsarna som grupp ligger fortfarande i topp på detta test, med ett medel 
på 35,1, men då de utgör en specifikt utvald grupp med goda kunskaper i 
läsning och läsförståelse är det inget anmärkningsvärt resultat. Medeltalet 29,8 
för samtliga treor (förutom de tidiga läsarna), kan förutom jämförelse med de 
tidiga läsarna, jämföras med normeringsgruppens medel på 27,2 poäng. Detta 
innebär att kommunens elever i skolår tre, som grupp betecknade, har goda 
kunskaper i läsförståelse, utifrån resultat på Lundbergs (2001) test. I gruppen 
tidiga läsare låg andelen korrekta svar mellan 29 och 38, andelen övriga elever 
med resultat i detta spann, var hela 58 procent.   

I slutet av skolår tre genomfördes även ett läsförståelsetest bestående av sex 
texter, i stigande svårighetsgrad, med efterföljande frågor.  

Tabell 9.  Resultat för tidiga läsare samt övriga elever i skolår tre, på läsförståelsetest av sex 
olika texter, i stigande svårighetsgrad, med efterföljande frågor 

          

Grupp n M1 Min Max s 
Tidiga läsare 13 24,38 22 26 1,19 
Övriga barn i skolår 3 228 18,44 0 26 6,51 
1 Maxpoäng 26      

Som framgår av tabell 9 presterade båda grupperna goda resultat på detta 
test, det visar inte på några andra skillnader eller likheter jämfört med ”Vilken 
bild är rätt?”, utan kompletterar de resultaten väl. Medianen avviker föga från 
medelvärdet vilket tyder på att värdena inte är skeva. Variansanalysen, 
ANOVA, F(1,239)=10,79, p<.01, visar på signifikanta skillnader mellan 
gruppen tidiga läsare och gruppen övriga barn i skolår tre.  

Summering 
Tydligt, i jämförelsen mellan de olika grupperna, är att utvecklingen av 
läsförmågan sker kontinuerligt för de olika grupperna men att den startar vid 
olika tidpunkter. De tidiga läsarna synes utveckla läsförmågan mest innan 
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skolstarten, de medelgoda läsarna under skolår ett men även under skolår två, 
och slutligen ickeläsarna vid skolstarten under skolår två.  

Det förefaller också vara så att alla tre grupper visar goda resultat både när 
det gäller avkodning och läsförståelse. Dock är det tydligt att skillnaderna 
mellan grupperna är stora, även om samtliga utvecklas förhållandevis gynnsamt. 
I slutet av skolår tre befinner sig samtliga elever inom de lässtadier som av 
Høien och Lundberg (2002) benämns det alfabetiska-fonemiska stadiet och det 
ortografiska-morfemiska stadiet.  

Med utgångspunkt i ovanstående finner jag det intressant att fundera över 
miljöns betydelse för en gynnsam läsutveckling. Är det möjligt att genom aktivt 
stöd och stimulans bidra till att flera barn får en ännu bättre grund att bygga 
vidare på? Är det kanske så att det viktigaste arbetet med barns 
skriftspråksutveckling sker under åren innan skolstarten, i hem- och 
förskolemiljön? I det kommande kapitlet kommer lärandemiljön i hemmet och 
skolan att belysas.
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LÄRANDEMILJÖER

Inledning
I detta kapitel ges först en redogörelse av de båda delstudiernas metod, därefter 
följer en beskrivning av de tidiga läsarnas hemmiljö. Här ges en beskrivning av 
familjernas socioekonomiska bakgrund, vilken följs av en redogörelse av 
läsfrämjande aktivteter och samspel i hemmiljön.  Därefter följer en beskrivning 
av de tidiga läsarnas lärandemiljö i skolan under skolår ett utifrån klassrummets 
fysiska utformning samt lärarnas beskrivningar av läslärande i skolan, med 
tyngdpunkten på de tidiga läsarna. Kapitlet avslutas med en analys av de olika 
lärandemiljöerna i hemmet och skolan. 

Avsikten är att belysa den del av syftet som handlar om lärandemiljöer i hem 
och skola, samt olika aktiviteter och interaktioner som utspelar sig i dessa.  

Resultaten i dessa kapitel kommer i huvudsak att omfatta kvalitativa data, 
baserade på observationer och intervjuer. 

Metod

Deltagare
Deltagare i dessa två delstudier av lärandemiljöer är de tidiga läsarnas 
klasslärare. Dessa är sex kvinnor med en yrkeserfarenhet mellan 16 och 41 år.  

Föräldrar till de tidiga läsarna ingår också i studien.  Föräldrar till elva av de 
tretton tidiga läsarna deltog i intervjuerna, tio mammor och tre pappor, varav 
båda föräldrarna var representerade vid två av intervjuerna. Föräldrarna fick 
själva välja vem av dem som skulle delta i intervjun.  

Vid observationerna deltar även samtliga elever i de sex klasserna. Dock har 
fokus varit riktat mot de tidiga läsarnas aktiviteter och interaktioner.  

Instrument

Observation

Användandet av deltagande observationer har haft som mål att observera 
lärandemiljön med speciellt fokus på läsning. Ytterligare en tanke med 
observationerna har varit att de, tillsammans med lärarintervjuerna skall ge en 
beskrivning av arbetet med läsutveckling i skolmiljön.  
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Intervju

Intervjuer har genomförts med lärare och föräldrar till tidiga läsare. 
Intervjuernas roll i studien har dels varit att fånga lärarnas syn på läsutveckling 
och tidiga läsare samt deras tankar kring lärarens roll i arbetet med läsutveckling 
och lärande. Tillsammans med klassrumsobservationer ger materialet en god 
grund för beskrivning av hur arbetet med läsutveckling kan gå till.

Intervjuer med föräldrar har haft som syfte att skapa en bild av de tidiga läsarnas 
läsutveckling med fokus på aktiviteter och samspel i hemmiljön.  

Intervjuerna har vid båda tillfällena varit semistrukturerade, vilket innebär 
att de inte utgår från ett färdigställt frågeformulär, utan från en 
semistrukturerad intervjuguide uppdelad i utvalda temaområden, vilka jag 
konstruerat utifrån aktuell forskning (Liberg & Björk, 2001; Molfese, Modglin 
& Molfese, 2003; Raban & Coates, 2004; Sénéchal & LeFevre, 2002; 
Stainthorp & Hughes, 1999). Lärarintervjuerna (bilaga 2) har haft 
temaområden som behandlat yrkesrollen, läs- och skrivutveckling samt tidiga 
läsare. Föräldraintervjuernas temaområden (bilaga 3) har varit 
talspråksutveckling, skriftspråksutveckling, läsvanor i familjen samt aktiviteter 
och interaktioner. Utifrån dessa teman gavs respondenten frihet att diskutera 
och berätta inom strukturens gränser (Kvale, 1997).  

Enkät

En enkät (bilaga 4) har delvis använts för frågor som ansetts onödiga att ta upp 
intervjutiden med. Frågorna i enkäten gällde barnets födelsemånad, antal 
syskon i familjen, den tidiga läsarens placering i syskonskaran samt föräldrarnas 
utbildning och sysselsättning. Dessa enkätfrågor hade företrädesvis slutna 
svarsalternativ anpassade efter frågeställningarna men vid vissa frågor fanns 
möjlighet till egna svarsformuleringar. 

Procedur

Hösten år ett 

Under hösten i skolår ett genomfördes tre deltagande observationer i vardera av 
de sex klasserna. Varje observationstillfälle varade under en förmiddag. 
Observationerna fokuserade de tidiga läsarnas aktiviteter, så som lärarens 
förhållningssätt till de tidiga läsarna, de tidiga läsarnas intresse för uppgifterna, 
lärandeklimatet samt möjligheten att välja vad, var och hur de skulle arbeta. 
Observationerna genomfördes förutsättningslöst utan schema. All verksamhet 
och interaktion som ansågs relaterad till lärande och läsning antecknades. Den 
fysiska miljön i klassrummet observerades och beskrevs utifrån ett läsfrämjande 
perspektiv.  Observationerna skedde till största del utifrån ett deltagare-
observatör perspektiv (Robson, 1993), där barnen och lärarna kände till min 
status som observatör och jag, samtidigt som jag observerade, deltog i arbetet i 
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klassrummet, genom att gå runt, titta på barnens arbeten samt besvara deras 
frågor, om de sökte hjälp av mig. Detta för att så smidigt som möjligt smälta in 
i miljön och påverka verksamheten så lite som möjligt. Då jag själv är utbildad 
grundskollärare och tidigare har arbetat i grundskolan underlättade denna 
yrkeserfarenhet min förmåga att smälta in i omgivningen. Vid återkomsten till 
arbetsplatsen renskrevs observationsanteckningarna.   

 Våren år ett 

I slutet av år ett genomfördes intervjuer med de sex klasslärarna. Intervjuerna 
genomfördes enskilt med varje lärare på den egna skolan. Lärarna fick själva 
vara med och bestämma tid och plats för intervjun. Intervjuerna var fokuserade 
och utgick från en semistrukturerad intervjuguide uppdelad i teman. Varje 
intervju pågick i ungefär 45 minuter. Efter samtycke från lärarna, spelades 
intervjuerna in som underlag för senare transkribering. I samband med 
datainsamlingen i slutet av år ett genomfördes ytterligare observationer av 
verksamheten i klassrummet. 

Hösten år två 

Under oktober och november genomfördes föräldraintervjuer. Telefonkontakt 
angående intervju togs med samtliga föräldrar till de tretton tidiga läsarna. 
Föräldrar till elva av de tretton barnen ställde sig positiva till intervju, de övriga 
två avstod av olika skäl. Intervjuerna bokades in och föräldrarna fick själva 
bestämma tid och plats för genomförandet. Fyra av föräldrarna valde att 
komma till min arbetsplats, en valde att träffas på allmän plats och sex föräldrar 
valde att bjuda in mig till sina hem. I god tid innan intervjun sändes enkäten 
med bakgrundsfrågor till föräldrarna. Detta för att kunna använda intervjutiden 
till de mer beskrivande öppna frågorna. De ifyllda enkäterna lämnades av 
föräldrarna vid intervjutillfället. Till grund för intervjuerna låg en 
semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna pågick mellan 45 minuter och en 
timme och spelades in, efter tillåtelse från respondenten. Transkribering gjordes 
därefter.  

Analysverktyg 
De olika delstudierna av lärandemiljön analyseras och diskuteras utifrån de 
teoretiska begreppen zonen för proximal utveckling, internalisering samt 
kognitiv och social närvaro. 
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Lärandemiljön i hemmet 
I föreliggande avsnitt ges en beskrivning av resultaten från föräldraintervjuerna 
med utgångspunkt i frågeställningen: Hur ser lärandemiljön i hemmet ut hos de 
tidiga läsarna? 

Beskrivning av hemmiljön hos de tidiga läsarna 
De tidiga läsarna återfinns inom olika delar av kommunen, såsom innerstad, 
förort och landsbygd. Elva av barnen bor i villa, en i lägenhet och en i radhus. 
De allra flesta bor tillsammans med båda sina föräldrar, och det fåtal som inte 
gör det, träffar regelbundet båda.  

Utbildningsnivån hos föräldrarna varierar. De flesta föräldrarna har en 
utbildningsnivå motsvarande gymnasium två till fyra år. Fem av föräldrarna har 
universitetsutbildning motsvarande ett till fem år. Det föreligger inga synbara 
skillnader mellan utbildningsnivån hos mammorna och papporna. Dock 
framgår det att utbildningsnivån i de enskilda familjerna är på samma nivå för 
båda föräldrarna, det vill säga båda har treårig gymnasieutbildning eller fyra till 
fem års universitetsutbildning. Detta gäller för nio familjer, i de båda andra har 
i ena familjen, modern fyra till fem års universitetsutbildning medan fadern har 
ett års universitetsutbildning, och i den andra familjen har modern två till tre 
års universitetsutbildning och fadern tre till fyra års gymnasieutbildning. 

Föräldrarna är anställda inom olika yrkeskategorier, där majoriteten av 
mammorna arbetar inom kommun, landsting och offentlig sektor och papporna 
inom kommun, landsting och privat sektor.

Samtliga tidiga läsare i studien har syskon. Antalet syskon varierar från ett 
till sju. Fyra av de tidiga läsarna är familjens förstfödda, fem av dem är födda 
som andrabarn och två av de tidiga läsarna har flera än två äldre syskon. Alla 
tidiga läsare förutom en, har deltagit i någon form av förskoleverksamhet. De 
flesta har börjat förskoleverksamheten vid ett och halvt till två års ålder, någon 
vid fyra års ålder. De flesta har gått i förskola, men tre av barnen har varit i 
familjedaghem, en fram till starten i förskoleklass, och två när de var yngre, för 
att senare börja i förskolan.  Några av de tidiga läsarna har fått syskon under 
förskoletiden och har då avbrutit sin tid i förskolan för att tillbringa en del tid i 
hemmet, tillsammans med mamman och det nya syskonet. Studiens samtliga 
tidiga läsare började förskoleklass det år de fyllde sex år och skolan det år de 
fyllde sju år.  

Samtliga familjer hade tillgång till den lokala dagstidningen och de hade 
också böcker, dagstidningar, serietidningar och veckotidningar i hemmet. 
Samtliga föräldrar läste dagligen, men vad, var, hur mycket och varför de läste 
varierade. Många läste skönlitteratur för underhållning och avkoppling. Fem av 

A T T  K U N N A  L Ä S A  I N N A N  S K O L S T A R T E N  

74

Lärandemiljön i hemmet 
I föreliggande avsnitt ges en beskrivning av resultaten från föräldraintervjuerna 
med utgångspunkt i frågeställningen: Hur ser lärandemiljön i hemmet ut hos de 
tidiga läsarna? 

Beskrivning av hemmiljön hos de tidiga läsarna 
De tidiga läsarna återfinns inom olika delar av kommunen, såsom innerstad, 
förort och landsbygd. Elva av barnen bor i villa, en i lägenhet och en i radhus. 
De allra flesta bor tillsammans med båda sina föräldrar, och det fåtal som inte 
gör det, träffar regelbundet båda.  

Utbildningsnivån hos föräldrarna varierar. De flesta föräldrarna har en 
utbildningsnivå motsvarande gymnasium två till fyra år. Fem av föräldrarna har 
universitetsutbildning motsvarande ett till fem år. Det föreligger inga synbara 
skillnader mellan utbildningsnivån hos mammorna och papporna. Dock 
framgår det att utbildningsnivån i de enskilda familjerna är på samma nivå för 
båda föräldrarna, det vill säga båda har treårig gymnasieutbildning eller fyra till 
fem års universitetsutbildning. Detta gäller för nio familjer, i de båda andra har 
i ena familjen, modern fyra till fem års universitetsutbildning medan fadern har 
ett års universitetsutbildning, och i den andra familjen har modern två till tre 
års universitetsutbildning och fadern tre till fyra års gymnasieutbildning. 

Föräldrarna är anställda inom olika yrkeskategorier, där majoriteten av 
mammorna arbetar inom kommun, landsting och offentlig sektor och papporna 
inom kommun, landsting och privat sektor.

Samtliga tidiga läsare i studien har syskon. Antalet syskon varierar från ett 
till sju. Fyra av de tidiga läsarna är familjens förstfödda, fem av dem är födda 
som andrabarn och två av de tidiga läsarna har flera än två äldre syskon. Alla 
tidiga läsare förutom en, har deltagit i någon form av förskoleverksamhet. De 
flesta har börjat förskoleverksamheten vid ett och halvt till två års ålder, någon 
vid fyra års ålder. De flesta har gått i förskola, men tre av barnen har varit i 
familjedaghem, en fram till starten i förskoleklass, och två när de var yngre, för 
att senare börja i förskolan.  Några av de tidiga läsarna har fått syskon under 
förskoletiden och har då avbrutit sin tid i förskolan för att tillbringa en del tid i 
hemmet, tillsammans med mamman och det nya syskonet. Studiens samtliga 
tidiga läsare började förskoleklass det år de fyllde sex år och skolan det år de 
fyllde sju år.  

Samtliga familjer hade tillgång till den lokala dagstidningen och de hade 
också böcker, dagstidningar, serietidningar och veckotidningar i hemmet. 
Samtliga föräldrar läste dagligen, men vad, var, hur mycket och varför de läste 
varierade. Många läste skönlitteratur för underhållning och avkoppling. Fem av 



Avh Lena Ivarsson  KommIHÅG att flytta skärningen något 

L Ä R A N D E M I L J Ö E R  

75

föräldrarna, två mammor och tre pappor, läser facklitteratur relaterad till deras 
arbeten och gör det för att hålla sig uppdaterade och för att lära mer. 
Föräldrarna läser också den lokala dagstidningen för att hålla sig informerade 
om vad som händer i närområdet och världen i stort. Flera mödrar läser också 
veckotidningar. De flesta föräldrarna läser mestadels vid sänggående och menar 
att det är svårt att finna annan tid till läsning.  

De yngre syskonen kunde inte läsa själva men föräldrarna läste för dem. En 
del av de yngre syskonen har börjat experimentera med skriftspråket, till 
exempel genom att skriva sitt namn, leka med bokstäver och ljud samt låtsasläsa 
böcker och serietidningar.  

De flesta äldre syskonen läser regelbundet skönlitteratur vid sänggående. De 
uppges även läsa vid datoranvändning, TV-tittande samt när de gör sina 
hemuppgifter och läxor.  

Fyra av de tidiga läsarna har syskon som också varit tidiga läsare liksom fem 
av mödrarna och två av fäderna.  I två av familjerna har båda föräldrarna och 
det äldre syskonet varit tidiga läsare.  

De tidiga läsarnas språkutveckling 
Många föräldrar till tidiga läsare ansåg att deras barn hade börjat tala tidigt, 
med en snabb utveckling av ordförrådet. Många av de tidiga läsarna uppges 
tidigt ha haft ett rent uttal av de olika ljuden och därmed orden. Flera föräldrar 
uppger också att omgivningen reagerat på att deras barn kunnat tala tidigt, att 
de haft ett stort ordförråd, rent uttal och kunnat skapa och använda längre 
meningar. Föräldrarna anger att de har samtalat mycket med sina barn, något 
som de ser som en orsak till den okomplicerade talspråksutvecklingen: 

Vi har alltid pratat mycket med henne, till och med när hon var nyfödd. 
Hon har hört mycket språk. (Johanna) 

     Samtliga tidiga läsare har blivit lästa för från tidig ålder. Några föräldrar har 
läst för sina barn regelbundet varje kväll i samband med sänggående, medan 
andra har läst mer oregelbundet, när det varit passande och när barnet haft lust. 
En del tidiga läsare har varit intresserade av fantasiberättelser som berättaren 
diktat ihop:

      Han ville gärna att man skulle berätta sagor för honom. Det behövde 
inte vara vanliga sagor utan man skulle hitta på. När en saga var klar ville 
han höra en till. Han gjorde detta med farfar. Det blev mycket sagor. Han 
berättade också sagor. (Vilma) 

Läsningen har överlag varit informell, det vill säga fokus har varit på 
innehållet i berättelsen och upplevelsen av den. Motsatsen till informell läsning 
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är formell läsning, där språkets form står i fokus (Sénéchal & LeFevre, 2002), 
något som inte betonats vid högläsning i föreliggande studie. Av studiens elva 
barn, som omfattas av föräldraintervjuerna, började sex att skriva först, fyra 
började läsa och skriva samtidigt och ett av barnen började läsa först. Många av 
de tidiga läsarna experimenterade med bokstäver, ljud och ord, och uppges vid 
behov ha fått hjälp och stöd från föräldrar och äldre syskon. Många föräldrar 
menar att barnen försökte läsa och skriva ord genom att ställa frågor.  
Föräldrarna besvarade frågorna samt förklarade och visade barnen hur de, till 
exempel, kunde ljuda: 

Hon frågade och vi svarade, t ex ”Vad stod det på den där skylten?” Vi har 
försökt träna in att hon skall ljuda. Jag kallar det smaka på ordet, försöka 
sätta ihop bokstav efter bokstav och försöka luska ut vad det skall bli för 
nånting, och till slut är det som att tioöringen har ramlat ner. Så det är inte 
så att vi har suttit hemma och tragglat utan det har fått komma av sig själv. 
(Lotta)

 Dessutom nämnde föräldrarna att barnen ägnade sig åt andra informella 
literacyaktiviteter, såsom färglägga och klippa ut bokstäver, måla i målarböcker 
och arbeta i pysselböcker och pedagogiska böcker för barn: 

Vi läste för henne men inte så mycket. Hon hade ingen ro, hon var ett livligt 
barn, hon ville inte sitta, men jag läste men inte så mycket, inte varje kväll. 
Hon började skriva först, hon är en pysseltjej. Kunde sitta i timmar och pyssla 
i en pysselbok. Hon knäckte koden själv på hösten i 6-års. (Louise) 

De flesta tidiga läsarna uppges ha läst på allt i sin omgivning, såsom skyltar 
och baksidan av till exempel mjölkkartongerna: 

Hon har frågat, ”Vad står det här”? Frågat och varit nyfiken. Hon har läst 
på skyltar. Mjölkpaket och allt sånt där har hon läst på, ville veta vad det 
stod. Hon ljudade mycket. Bokstävernas namn lärde hon sig ganska snabbt 
sen tog det ett tag innan hon kunde sätta ihop dem till ord. Vi köpte 
målarböcker också, med bokstäver, som hon satt och höll på med och kände 
igen bokstäverna. (Stig)

 Många tidiga läsare började läsa genom att försöka ljuda ihop ljud till ord, 
och enligt föräldrarna gick det enkelt och snabbt att knäcka koden. Även 
utvecklingen från att barnet knäckt koden till mer flytande läsning, med god 
avkodning och förståelse, upplevdes ske snabbt och okomplicerat: 

Det gick fort när det började, först lärde hon sig ljuda bokstäverna, det gick 
väldigt snabbt, och hon började skriva samtidigt. Sedan lärde hon sig ett par 
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ord och sen kom allt. Jag tror att storebror haft stor del i detta, då han satt 
och skrev och hon ville vara med. Han hjälpte henne genom att skriva och 
tala om och svara på hennes frågor och läsa för henne. Hon läste innan hon 
började 6-års. Hon läser väldigt mycket nu. (Ingvar) 

Föräldrar uppger att barnen, i förskoleverksamhet och förskoleklasser, givits 
möjlighet att arbeta med en mängd olika aktiviteter, för att höja sin 
medvetenhet om skriftspråket, till exempel namnskyltar, ordbilder, bilder av 
bokstäver samt högläsning: 

På dagis har de jobbat med helord, barnen hade skyltar med namnen, om 
hon såg samma namn i tidningen kunde hon känna igen dem. Gjorde det 
även med första bokstaven, till exempel ”H”, där står det Henrik. De har 
jobbat mycket med det på dagis. Sen kunde hon bara läsa flytande. (Louise)

I slutet av den första terminen i skolår ett, läser alla studiens tidiga läsare 
regelbundet i hemmet, varje dag. De läser skönlitteratur och serietidningar och 
några av dem har också börjat läsa dagstidningen. En av de tidiga läsarna 
uppges läsa allt hon kan komma över, även litteratur avsedd för vuxna, och hon 
läser texterna med god förståelse. Att förståelsen är god visar sig bland annat 
genom att barnet välvilligt berättar om det hon läser för sin omgivning.  En 
annan tidig läsare uppges läsa med stort tålamod, högt för alla som vill lyssna 
och med intonation och känsla: 

Hon kan försjunka i en bok, hon har tålamod. Hon läser högt för alla och 
blir irriterad om de inte lyssnar. Läser böcker med lite bilder och mycket text. 
Hon läser med inlevelse. Hon tycker om att läsa högt, hon känner antagligen 
att ”det här är jag bra på.” (Verner) 

 Ytterligare tecken på de tidiga läsarnas läsintresse är att de läser mycket och 
på många olika ställen, till exempel i sängen, vid frukostbordet och i 
badrummet. Slutligen uppges alla tidiga läsare, i mitten av skolår ett, klara av att 
läsa texten på TV. 

Summering 
Utbildningsnivån varierar bland föräldrarna till de tidiga läsarna, dock är den 
relativt lika inom varje familj. Samtliga tidiga läsare har syskon. I flera av 
familjerna har endera ett äldre syskon eller någon av föräldrarna också varit 
tidiga läsare. Samtliga tidiga läsare förutom en har deltagit i förskoleverksamhet 
och alla har gått i förskoleklass. Föräldrarna uppger att barnen, i förskola och 
förskoleklass, givits möjlighet att delta i skriftspråksstimulerande aktiviteter.  
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Hemmiljön hos de tidiga läsarna har varit rik på texter av olika slag, såsom 
dagstidningar, böcker, serietidningar och veckotidningar. Föräldrar och äldre 
syskon har fungerat som goda läsförebilder.  

De tidiga läsarna uppges ha börjat tala vid tidig ålder. Detta antagande 
baserar föräldrarna bland annat på att människor i barnens omgivning påpekat 
detta. De tidiga läsarna har haft en snabb utveckling av ordförrådet och de allra 
flesta uppges ha haft ett rent uttal redan från början. Många föräldrar uppger att 
de samtalat mycket med sitt barn och anger det som en möjlig orsak till den 
tidiga talspråksutvecklingen. Samtliga tidiga läsare har blivit lästa för från tidig 
ålder. De uppges även själva ha läst text i omgivningen samt experimenterat 
med bokstäver, ljud och ord. Föräldrarna har givit sina tidiga läsare hjälp och 
stöd genom att bland annat uppmuntra dem och besvara deras frågor. De tidiga 
läsarna uppges enkelt och snabbt ha knäckt koden och i slutet av skolår ett läser 
samtliga någon form av text dagligen.  

För att möjliggöra tolkning av olika lärandemiljöer och därmed kunna 
diskutera skillnader och likheter, fördelar och nackdelar, med olika miljöer för 
lärande, har även lärandemiljön i skolan studerats. Denna kommer att beskrivas 
i följande avsnitt.
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Lärandemiljö och läslärande i skolan 
I föreliggande avsnitt ges en beskrivning av resultaten från observationerna och 
lärarintervjuerna med utgångspunkt i frågeställningen: Hur ser lärandemiljön i 
skolan ut under det första skolåret? 

Avsnittet inleds med en beskrivning av klassrummens fysiska utformning 
och följs därefter av en beskrivning av hur läslärandet går till i de olika 
grupperna samt lärarnas tankar om tidig läsning och tidiga läsare.  

Beskrivning av skolmiljön 
Basen till denna beskrivning utgörs av de i studien ingående sex klasserna från 
fem av kommunens nio grundskolor för elever i förskoleklass till skolår sex. 
Informationen är inhämtad under de tidiga läsarnas första skolår och kan 
därmed endast representera denna period.   

Klassrummen är traditionellt möblerade med bord (förutom ett klassrum 
som hade bänkar) och lärarens eget bord har fått en mer undanskymd plats, i 
ett hörn eller längst bak i klassrummet. I ett av klassrummen finns inget 
speciellt bord för läraren utan hon arbetar vid barnens olika bord.  
Bokstavsplanscher, sifferkort och arbetsscheman fanns på väggarna i de flesta 
klassrummen, liksom ordbilder och barnens egna bilder. Olika prydnader 
smyckade rummen och i några av rummen fanns piano, som lärarna använde i 
olika lärandesituationer. I tre av klassrummen fanns soffor att sitta i och läsa. 

I alla grupper inleddes dagens arbete med en kortare samling där bland 
annat dagens schema, vilka barn som var närvarande samt dagens matsedel gicks 
igenom. Här hade barnen också möjlighet att berätta om olika saker. Tiden 
kunde även användas till att diskutera och informera om allmänna händelser i 
skolan eller till social fostran, till exempel hur man är en bra kompis. I fem av 
klasserna arbetade man traditionellt med läslärandet, med utgångspunkt i en 
läslära kopplad till ett arbetsschema. Vid de tidiga observationerna, i början av 
hösten, inleddes dessa arbetspass med gemensam genomgång av den bokstav 
som alla skulle arbeta med, därefter fick barnen arbeta med uppgifterna i sin 
egen takt. Vid senare observationer, hade barnen lärt sig arbetsschemats 
funktion och arbetade fritt med bokstäverna, i egen takt och utan gemensam 
genomgång. I en av klasserna arbetade barnen fritt utifrån egna individuella 
planeringar, där de kunde välja vad de ville arbeta med. Detta medförde att 
barnen arbetade med olika ämnen och uppgifter utifrån den individuella 
planeringen. Vid observationer senare under terminen, hade det skriftspråkliga 
arbetet i samtliga grupper, utökats med eget skrivande; till exempel att skriva 
text till bilder som de ritat, skriva sagor och berättelser.
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Läslärande
Samtliga lärare i studien undervisar om bokstäverna; hur de låter, hur de ser ut, 
vilka ljud och bokstäver som hör ihop samt hur bokstäverna skrivs. Fem av 
lärarna uppger att de arbetar traditionellt. Med traditionellt avses att de följer 
ett speciellt läromedel, en läslära, vilken har sin utgångspunkt i formell 
läsinlärning. Bokstäverna lärs in i en viss ordning och texterna i läsläran bygger 
på de bokstäver man lärt in. En del av dessa traditionella läromedel består av 
läseböcker på olika nivåer vilka kan anpassas till barnens olika läsförmåga.  

Det inledande arbetet börjar med att lära barnen hur de skall arbeta efter ett 
speciellt arbetsschema. I början arbetar man ofta tillsammans, men när barnen 
lärt sig att följa schemat får de arbeta i sin egen takt. Fem av de sex lärarna ger 
regelbundet hemläxor i läsning anpassade till barnens läsförmåga. Många tidiga 
läsare har en annan läslära eller en skönlitterär bok som hemläxa istället för eller 
som komplement till den ordinarie läsläran. Som komplement till det material 
som arbetas med enligt arbetsschemat används även material som big books, 
skönlitterära böcker samt småböcker med kortare historier i olika 
svårighetsgrader.

En av lärarna fokuserar läslärandet kring diktamen, ordsökning, läsning av 
hela ord, avkodning samt stavelseläsning. De tidiga läsarna förses med olika 
former av text och pedagogen lyssnar regelbundet på dem när de läser och 
diskuterar innehållet i det lästa. Läslärandet består av mycket läsning:

 Läser mycket, jag läser för dem, de läser för mig, vi har en läsastol där alla 
vill sitta och läsa för de andra och det är kul tycker jag, i ettan, det har vi 
gjort i flera månader redan. Alla vill sitta där och läsa. (Berit) 

Denna lärare brukar göra “läsrundor” utomhus med olika meddelanden för 
barnen att läsa. Två eller flera barn genomför “läsrundan” tillsammans och kan 
således hjälpa varandra att läsa texterna. Dessa kan handla om att barnen skall 
hämta olika saker: 

… och så kom de med en pinne bakom högra örat och en annan pinne i 
vänstra handen och så vidare. Det betydde att de hade fattat, de fick en ny 
lapp och det var jättemycket läsning hela dagen och ingen klagade på det 
(skratt). Och jag tror på sådant att, jag brukar ofta göra slingor ute så här 
att man kan gå och läsa på hörn här och där för att läsa. Men man kan vara 
två så att man kan hjälpa varandra. Läsning är jätteviktigt. (Berit) 

Denna lärare betonar även glädje och samarbete i lärandeprocessen.  

En annan lärare beskriver arbetet med det grundläggande läslärandet som en 
möjlighet att ge barnen användbara verktyg och en stimulerande miljö.  I 
förskoleklassen ligger fokus på språklig medvetenhet och många barn har 
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Denna lärare brukar göra “läsrundor” utomhus med olika meddelanden för 
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vänstra handen och så vidare. Det betydde att de hade fattat, de fick en ny 
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Denna lärare betonar även glädje och samarbete i lärandeprocessen.  

En annan lärare beskriver arbetet med det grundläggande läslärandet som en 
möjlighet att ge barnen användbara verktyg och en stimulerande miljö.  I 
förskoleklassen ligger fokus på språklig medvetenhet och många barn har 
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kännedom om bokstäver, ljud, ord, text och läsning när de börjar i skolår ett. 
Läslärandet, enligt denna lärare, ser olika ut beroende på barnen i barngruppen. 
Ingen traditionell läslära följs. Bokstäverna lärs fritt och lärandet sker genom 
läsning av småböcker som är anpassade efter varje barns läsförmåga.  

 Läraren uppger att arbetet underlättas genom att barnen befinner sig i 
blandade åldersgrupper samt att en del av arbetssättet är tematiskt inriktat: 

Men främst kan jag väl säga att då vi jobbar med läsning och skrivning så är 
det ju det tematiska arbetssättet som genomsyrar vår verksamhet. Och det är 
att göra sina egna texter till bilder och så vidare beroende på vad vi jobbar 
med för tema och i vilken verkstad de är. Så det är att producera själv, eget 
alltså. Och det arbetssättet använder vi då vi jobbar med, vi har ju miljö till 
exempel, eller engelska, det är också mycket med bilder och egen text alltså, 
det är så de lär sig. Och det funkar jättebra. Tycker vi i alla fall. (Petra)    

Lärare om tidiga läsare 
Samtliga lärare är överens om att lärande måste individualiseras, inte bara för de 
tidiga läsarna utan för samtliga barn. Metoder och material som används måste 
anpassas till de enskilda individerna. Detta kan innebära att vissa tidiga läsare 
väljer att arbeta med samma material som resten av klassen och därmed 
kommer att arbeta med ett innehåll de redan tillägnat sig, medan andra väljer 
att arbeta med ett annat material som kan vara svårare och därmed mer 
utmanande. För att uppmuntra en gynnsam läsutveckling är det som lärare en 
utmaning att försöka anpassa lärandet till varje barn, vilket en av lärarna 
uttrycker på följande sätt:

Alltså eftersom man har böcker, läromedel med olika stegring också så är det 
ju bara att se till, alltså det måste du som professionell lärare kunna veta, vad 
jag ska ge det här barnet. Det här barnet kan ju inte få samma läromedel 
som en som är helt, som håller på att ljuda till exempel, omöjligt! Utan de 
måste ju få nåt som passar dem, just där de ligger liksom, i utvecklingen just 
nu. (Petra) 

Vidare anser lärarna att de tidiga läsarna måste få möjlighet att läsa texter 
anpassade till deras läsförmåga. De tidiga läsarnas analytiska tänkande kan 
utvecklas genom frågor som för läsaren djupare in i texten, och de kan 
uppmuntras att läsa med känsla och använda rösten som ett verktyg när de läser 
högt. Det är angeläget att låta de tidiga läsarna fortsätta utvecklas: 

Man önskar att man hade mera tid, för de tidiga läsarna som gott och väl 
skulle kunna ge sig hän åt andra ämnen, för att de kan läsa, skulle de kunna 
ge sig in i världar som de som inte kan läsa, inte kan ge sig in i. Det tycker 
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jag skulle vara fantastiskt att kunna ha, jag menar, SO, NO, jag menar läsa 
texter som dem, men det hinner man inte. Och det tycker jag skulle vara en 
rolig utmaning. (Marie)

De flesta lärare i denna studie tycker att det är positivt med tidiga läsare då 
de kan upptäcka så mycket mer genom att de har tillgång till skriftspråket. 
Tidiga läsare ses som en värdefull resurs i gruppen då de kan hjälpa sina 
klasskamrater och samtidigt fungera som goda modeller. Att hjälpa andra kan 
bidra till att de tidiga läsarna får känna sig stolta över sig själva, vilket kan 
kännas bra för dem. Tidiga läsare behöver utmaningar och lärarna anser att det 
är deras uppgift, att erbjuda alla barn meningsfulla lärandeaktiviteter. Några av 
lärarna anser att en del tidiga läsare slutar läsa regelbundet när de anser att de 
kan läsa. Det är lätt att tro att tidiga läsare också är långt framme inom andra 
områden; till exempel att de har en väl utvecklad allmänbildning eller att de 
skriver lika bra som de läser. Några av lärarna i denna studie uttalar att de anser 
att flertalet av de tidiga läsarna inte har utvecklat sin skrivförmåga i samma 
omfattning som läsförmågan. En del tidiga läsare spegelvänder bokstäver och 
använder stora bokstäver när de skriver, antagligen för att de lärt sig bokstäverna 
på egen hand, anser en del av lärarna.  

I motsats till de lärare som anser att tidig läsning är positivt, har en av 
lärarna givit en annan syn på detta: 

Men ser jag inte särskilt positivt på, där är jag kanske lite ovanlig, men jag 
har jobbat så väldigt många år. Många tidiga läsare är också tidigt 
utvecklade, det behöver inte vara begåvning, tyvärr, utan det kan vara att de 
är tidigt utvecklade och har utvecklats tidigt. Och de här tidiga läsarna de 
tycker att de behöver inte läsa sina läsläxor fem gånger och de behöver inte 
göra sina läxor. Men jag, med min väldigt långa erfarenhet, så ser jag inte 
att de tidiga läsarna har någon större valuta för det egentligen. Utan de gör 
som tyvärr alltför ofta, de känner sig jätteduktiga, och det är bra, men de 
känner sig så duktiga att de kan fuska. Vad jag skulle vilja är att på samma 
sätt som vi har speciallärare för de barn som inte kan prestera skulle vi ju ha 
speciallärare för dem som kan prestera. Då skulle vi kanske få några 
spjutspetsar. Det skulle nog kanske vara roligt för dem. (Anna)  

Tidiga läsares läsförmåga och dess effekt på andra skolämnen 
Om det finns tidiga läsare i klassen underlättas arbetet genom att de kan arbeta 
med skriftliga uppgifter, vilka kanske även gör arbetet mer utmanande, 
spännande och roligt. God läsförmåga är också bra i matematik då de kan 
utföra problemlösningsuppgifter på egen hand samt läsa instruktioner och 
därmed gå vidare med sitt eget arbete i sin egen takt. Tidiga läsares användning 
av sin läsförmåga kan ha en positiv inverkan på andra barns utveckling av sin 
läsförmåga, då de ser vilken nytta de tidiga läsarna har av sin läsning.   
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Läsningens användbarhet under matematiklektionerna är något som 
samtliga lärare framhåller. En lärare nämner också möjligheten för tidiga läsare 
att tillägna sig kunskaper då de kan läsa olika slags böcker, såsom skönlitteratur 
och faktaböcker och på så sätt lära sig om olika ämnen. Att vara en tidig läsare 
möjliggör för barnet att i tidig ålder läsa texten på TV, läsa dagstidningar samt 
text på datorn.  

Det är ingen garanti att ett barn kommer att bli en bra, intresserad och 
motiverad läsare bara för att han/hon är en tidig läsare, säger lärarna. Flera 
tidiga läsare slutar läsa när de tycker att deras läsförmåga är tillräcklig för den 
läsning de gör medan andra fortsätter att läsa och utvecklar sin läsning, sitt 
intresse och sin motivation för läsning.  

Summering 
I fem av de sex klassrummen sitter barnen vid bord och i ett av klassrummen 
sitter de vid bänkar. Lärarens bord har inte någon central roll i klassrummet 
utan står längst bak eller i ett hörn. Väggarna pryds av bokstäver, siffror och 
arbetsscheman samt prydnader av olika slag. I tre av klassrummen finns soffor 
att sitta i vid till exempel läsning. I samtliga grupper inleds dagen med en 
samling där blanda annat dagens schema gås igenom.  

I fem av klasserna arbetar man med traditionell läsinlärning utifrån en läslära 
med tillhörande arbetsschema. I en av klasserna arbetar man med individuell 
planering och läslärandet sker genom läsning av olika böcker och är därmed inte 
knutet till en viss läslära. I början av skolår ett är läsinlärning i fokus för att i 
slutet av året mer och mer kompletteras med olika skrivuppgifter.  

Individualisering förs fram som viktigt av samtliga lärare. De anser att det är 
av största vikt att anpassa undervisningen till varje enskild individ bland annat 
genom att de ges möjlighet att läsa texter i en svårighetsgrad som motsvarar 
deras läsförmåga. Fem av de sex lärarna tycker att det är positivt med tidiga 
läsare i klassen. Dessa kan fungera som goda förebilder samt som en resurs i 
gruppen, genom att de bland annat kan hjälpa kamrater att läsa instruktioner. 
De tidiga läsarna kan arbeta på egen hand i olika ämnen genom att de själva 
kan läsa instruktioner. De tidiga läsarna uppges inte vara lika duktiga på att 
skriva som att läsa. Slutligen påpekar några lärare att tidig läsning inte 
garanterar att ett barn blir en fortsatt intresserad, motiverad och god läsare. 
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Analys av lärandemiljöerna i hemmet och skolan 
Beskrivningarna av lärande i hem- och skolmiljö, kommer här att analyseras 
utifrån några av de teoretiska begrepp jag valt att belysa. För en mer ingående 
beskrivning av dessa begrepp hänvisas till kapitel två.  

Zonen för proximal utveckling 
Det framgår tydligt i de tidigare beskrivningarna att barnen i hemmiljön rör sig 
i zonen för proximal utveckling, det vill säga i fältet mellan den faktiska och den 
potentiella utvecklingsnivån. Detta blir synligt genom föräldrarnas berättelser 
om hur barnen, utifrån eget intresse, ställt frågor om hur bokstäver skrivs, hur 
ord skrivs, vad som står på ett ställe och så vidare. Genom stöd och handledning 
har föräldrarna gett barnen den hjälp och de ledtrådar som behövts för dem för 
att lösa uppgiften, till exempel:  

Det började med att hon ville skriva brev och lappar och så ropade hon, ”Jag 
ska skriva ”till” Vad börjar det med?” också ropade vi en bokstav tillbaka. 
Hon har lärt sig genom att fråga, vilken bokstav är det här, och så har hon 
haft alfabetsskyltar på dagis. Ofta har hon skrivit medan vi lagat mat och 
svarat på hennes frågor om bokstäver.(Ingvar) 

Läslärandet i hemmet förefaller ha utgått ifrån barnets intresse och 
motivation, och föräldrar och ibland syskon, har funnits till hands och besvarat 
det enskilda barnets frågor och funderingar, samt gett hjälp och stöd på just den 
nivå barnet befunnit sig.

I skolan blir det genast besvärligare att arbeta i zonen för proximal 
utveckling. Nu är barnen flera och den vuxne i regel ensam, vilket gör det svårt 
att låta barnens intressen och motivation styra lärandet och utvecklingen. 
Istället blir styrdokumentens mål vägledande och de gemensamma 
genomgångarna fungerar som stöd och hjälp, även om det är svårt att hålla 
genomgångar som anpassas till varje enskild elev. De tidiga läsarna arbetar ofta 
med något de redan kan, till exempel arbetsschemat för läslärande, där de efter 
att ha lärt sig hur arbetsschemat fungerar, kan arbeta helt på egen hand med 
bokstav efter bokstav. De elever som arbetar efter en individuell planering, kan 
mer styra sitt eget arbete, men individualiseringen är i huvudsak inriktad på 
antalet sidor och inte heller här får barnets intresse och motivation styra 
lärandet.

Denna skillnad är inte specifik för de tidiga läsarna, men då de kan antas 
vara en grupp barn som behöver extra utmaningar i skolan, kan man i alla fall 
fundera kring deras lärande och utveckling, om de ofta får arbeta med ett 
innehåll som de redan behärskar. Flera av de tidiga läsarna uttrycker detta 
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genom att säga att de kan alla bokstäverna men att det är roligt att lära sig dem i 
alla fall.

Internalisering 
Med utgångspunkt i Vygotskys (1978) begrepp internalisering, som till stor del 
bygger på det sociala samspelet, där handledarens ord tolkas och blir till inre tal 
och tankar hos barnet, är det svårt att tydligt se denna process i lärandet i 
skolan, om barnet under sitt läslärande ofta arbetar enskilt med ett redan känt 
innehåll. Denna process blir tydligare i en lärandemiljö där lärandet sker i 
samspel mellan människor och där det finns, till exempel föräldrar eller lärare, 
som har tid, lust och möjlighet att samtala, besvara frågor och ge stöd till barnet 
som är under lärande och utveckling.  

Kognitiv och social närvaro 
Aktiviteten att utifrån eget intresse och motivation försöka ta till sig något 
okänt i samspel med någon som kan mer än barnet självt, har av Garrison, 
Anderson och Archer (2000) benämnts kognitiv närvaro. Den kognitiva 
närvaron framträder tydligare i hemmiljön där det är barnets intresse och 
motivation som till största del styr lärandet. I skolan är detta mer diffust i och 
med att verksamheten styrs av de yttre ramarna. Man kan dock anta att 
aktiviteter i skolan är motiverande för barnen i och med att de uttrycker att de 
tycker om att arbeta med sådant de redan kan även om uppgifterna inte i första 
hand utgår ifrån deras intresse. Garrison, Anderson och Archer (2000) använder 
också begreppet social närvaro, vilket handlar om att se sig själv, inte bara som 
en individ, utan som en del av gruppen och känna sig trygg där. Samarbetet 
mellan barnen underlättas genom att de känner sig hemma i gruppen och det 
kan i sin tur leda till att barnen diskuterar, hjälper och vägleder varandra, och 
att det blir en naturlig del av lärandeprocessen. I samtliga klassrum sker 
samarbete mellan barnen på olika sätt, bland annat genom att de arbetar sida 
vid sida med samma uppgifter och att de frågar någon av de barn som de vet 
hunnit lite längre om hjälp att läsa instruktioner eller visa hur de skall göra.  

Utifrån enkätsvaren i slutet av skolår tre framkommer att 78 procent av alla 
kommunens barn i skolår tre trivs mycket bra med kamraterna i skolan, 20 
procent trivs ganska bra och endast två procent uppger att de inte trivs så bra 
med kamraterna i skolan. Detta borde kunna tolkas som att de allra flesta 
barnen känner sig relativt trygga i gruppen. Dock är det antagligen enklare att i 
hemmiljön föra spontana diskussioner och hjälpande och vägledande samtal, 
bland annat för att man inte är så många och den vuxne endast har en eller ett 
par barn att hjälpa och vägleda. Ofta är den fysiska miljön i skolan inte 
utformad så att den möjliggör diskussioner och samtal, då 20 till 30 barn skall 
arbeta i ett gemensamt rum. Den fysiska miljön i skolan kräver, mer eller 
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mindre, ett lågmält, individuellt arbete, där hänsyn tas till kamrater som 
behöver lugn och ro för sitt lärande.  

Studien av lärandemiljön i hemmet och skolan visar således att de båda 
miljöerna skiljer sig åt i flera hänseenden och att olika betingelser styr 
förutsättningarna för olika lärandeaktiviteter. Dock framträder olika, positiva 
aktiviteter och interaktioner, som det kan vara meningsfullt att belysa och 
diskutera mer ingående, vilket, med utgångspunkt i hemmiljön, kommer att 
göras i följande kapitel.
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LÄSFRÄMJANDE AKTIVITETER 
OCH INTERAKTIONER I 

HEMMILJÖN

Inledning
Avhandlingens sjunde kapitel handlar om läsfrämjande faktorer i hemmiljön, 
med utgångspunkt i de tidiga läsarnas hemmiljö. Jämförelser kommer också att 
göras med medelgoda läsare samt en grupp femåringar. Inledningsvis följer en 
metodbeskrivning och därefter ett avsnitt som benämns, Faktorer i hemmiljön 
av betydelse för positiv tidig läsutveckling, som belyser olika aktiviteter och 
interaktioner i hemmiljön, utifrån tidiga och medelgoda läsare. Detta avsnitt 
avslutas med en summering. Därefter ges en beskrivning av femåringarnas 
skriftspråksutveckling med utgångspunkt i hemmiljön, denna avslutas med en 
jämförelse mellan de tidiga läsarna och femåringarna.   

Här är avsikten att belysa den del av syftet som handlar om positiv 
läsutveckling. Utgångspunkten är att belysa och beskriva faktorer i de tidiga 
läsarnas hemmiljö som kan antas vara av godo för läsutvecklingen. Resultaten 
baseras på kvalitativa och kvantitativa data från intervjuer och enkäter. 

Metod

Deltagare
I denna delstudie ingår elva av de tretton tidiga läsarnas föräldrar, tio mammor 
och tre pappor, varav båda föräldrarna var representerade vid två av 
intervjuerna. Åtta föräldrar till medelgoda läsare ingår också, fördelade på sju 
mammor och en pappa. Föräldrarna kunde själva välja vilken av dem som skulle 
delta i intervjun. 

Slutligen deltar även 69 föräldrar till lika många femåringar i delstudien. 
Urvalet av dessa föräldrar utgår från femåringar placerade i olika förskolor inom 
kommunens fem skolområden, varifrån 20 barn per skolområde slumpmässigt 
valts ut. Enkäten gick således ut till 100 föräldrar varav 69 besvarade och 
återsände enkäten.  
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Instrument

Intervju

Intervjuer med föräldrarna har haft som syfte att skapa en bild av aktiviteter och 
interaktioner i hemmiljön som kan vara positiva för en gynnsam läsutveckling.  
Intervjuerna har varit semistrukturerade, vilket innebär att de inte utgår från ett 
färdigställt frågeformulär, utan från en intervjuguide (bilaga 3), uppdelad i, av 
mig, utvalda teman. Utifrån dessa teman har respondenten givits frihet att 
diskutera och berätta, inom strukturens gränser (Kvale, 1997).  

Enkät

En enkät (bilaga 5), har använts i studien av den tidiga läsutvecklingen hos ett 
antal femåringarna.  I detta fall sammanställdes ett frågeformulär grundat på 
nutida forskning samt de egna, tidigare genomförda intervjuerna med föräldrar 
till tidiga och medelgoda läsare.  

Procedur

Hösten år två 

Under oktober och november genomfördes föräldraintervjuer. Proceduren 
kring dessa finns redovisad under rubriken procedur i kapitlet Lärandemiljöer.  

Våren år tre 

Intervjuer genomfördes med föräldrar till åtta av de medelgoda läsarna. 
Föräldrarna till alla tio medelgoda läsare tillfrågades om deltagande och åtta 
tackade ja. Intervjuerna, vilka var avsedda att användas i jämförande syfte, 
genomfördes enligt samma intervjuguide och enkätfrågor som användes vid 
intervjuer av de tidiga läsarnas föräldrar. Respondenterna fick bestämma tid och 
plats för intervjun. Även vid detta tillfälle sändes enkäten med bakgrundsfrågor 
till föräldrarna i god tid innan intervjutillfället, så de kunde fylla i den och ta 
med den, alternativt återsända den i bifogat svarskuvert.  Sju av de åtta 
respondenterna var mödrar, fyra av dem valde telefonintervju vilket även den 
ende fadern gjorde, två mödrar valde att komma till min arbetsplats och en 
valde att komma till mitt hem för intervjun. Intervjuerna tog mellan 30 och 45 
minuter och spelades in, efter medgivande från respondenterna. Intervjuerna 
transkriberades därefter.

Hösten år fyra 

Rektorerna i kommunen kontaktades med en förfrågan om att genom 
förskolorna administrera enkäter till föräldrar för femåringar. Denna förfrågan 
bifölls. Ett urval av förskolor utifrån skolområde genomfördes. Därefter 
kontaktades förskolan och tid bestämdes för distribution av enkäter till 
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förskolorna. Med hjälp av personalen distribuerades ett kuvert med följebrev, 
enkät och frankerat svarskuvert till ett urval av 100 femåringar. Efter att 
föräldrarna besvarat enkäten sändes den direkt till mig via det bifogade 
svarskuvertet. Svarsfrekvensen på detta frågeformulär är 69 procent. 
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Faktorer i hemmiljön av betydelse för positiv 
läsutveckling
En av avhandlingens frågeställningar handlar om att belysa faktorer i 
hemmiljön, som kan antas ha betydelse för en gynnsam läsutveckling. Detta 
avsnitt kommer att belysa de faktorer som träder fram i de olika delstudierna 
och som, i enlighet med tidigare forskning, kan antas ha en gynnsam inverkan 
på barns läslärande och utveckling.  

Inledningsvis följer en förklaring till valet att inte studera och diskutera 
genetiska faktorer utan lägga tyngden på miljöfaktorer, samt vad som här avses 
med miljöfaktorer.     

Genetiska faktorer, vilka naturligtvis har betydelse för individens utveckling 
av läsförmågan, har inte varit föremål för mina studier, därmed kommer de inte 
heller att beröras. Dock vill jag, genom att nämna genetiska faktorer, visa att jag 
är medveten om dem och deras betydelse, men i denna avhandling är det de 
miljömässiga faktorerna jag valt att lyfta fram, och då främst aktiviteter och 
interaktioner i familjen som kan antas ha en positiv inverkan på utvecklingen av 
läsförmågan hos barnen.

Aktiviteter, samspel och interaktion  

På väg in i den läsande gemenskapen 

Lärande sker i samspel och interaktion med andra människor och under de allra 
första åren är det bland annat barnets talspråk och kunskaper om omvärlden 
som utvecklas. Med utgångspunkt i detta börjar många barn att, på olika sätt 
och vid olika ålder, intressera sig för skriftspråket. Talspråkets direkta betydelse 
för senare läsutveckling berörs inte nämnvärt i den refererade forskningen, och 
Crain-Thoreson & Dales (1992) studie av lingvistiskt brådmogna barn, visar att 
tidiga talare inte automatiskt blir tidiga läsare, men i och med att samtalet och 
interaktionen lyfts fram i forskningen, både när det gäller läsutveckling och 
lärande, kan man dock indirekt, göra tolkningen att talspråksutvecklingen har 
betydelse för utvecklingen av läsandet.  

     De tidiga läsarna i föreliggande studie uppges ha börjat tala tidigt, de har 
haft en snabb utveckling av ordförrådet och tidigt klarat av att uttala ljuden 
rent. Detta kan således ha varit en god grund för deras gynnsamma 
läsutveckling, speciellt i skenet av begreppet emergent literacy, eller literacy 
under utveckling, som beskrivs som att barns läs- och skrivlärande börjar tidigt i 
deras liv, och kännetecknas av samspelet med andra människor. Något som är 
tydligt framträdande i de aktiviteter som förekommer i de tidiga läsarnas 
hemmiljö och som även framskrivs av bland annat Teale and Sulzby (1986) 
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Eget intresse för att utforska skriftspråket 

Av de elva tidiga läsarna uppges två ha varit mycket intresserade, sju intresserade 
och två något intresserade av att på egen hand utforska skriftspråket. En 
förälder uttrycker följande:  

För skriva började hon ganska tidigt med. Hon tyckte hemskt mycket om att 
komma och fråga hur och, ja skriva av, skriva egna ord. Och när det gällde 
stavningen kom hon ju, mamma hur stavs ”och”, och då fick man säga det, 
o-c-h. Och stjärnor liksom, stavas det s-t-j-ä-r-n-o-r, och så, när hon stavade 
skrev hon rätt på en gång. (Vera)  

Motsvarande siffror för de medelgoda läsarna var två intresserade, fyra något 
intresserade och två inte intresserade alls. Naturligtvis är grupperna för små för 
att möjliggöra några generella slutsatser, vilket inte heller är syftet, däremot kan 
resultatet användas för att föra fram barnets eget intresse som en faktor, som i 
hög grad kan antas ha positiv inverkan på en tidig skriftspråklig utveckling. 
Stainthorpe och Hughes (1999) visade i en studie av tidiga läsare att läs- och 
skrivaktiviteter i hemmet ofta initierades av den tidige läsaren och inte av 
föräldrarna, något som skulle kunna relateras till de tidiga läsarnas eget intresse 
för skriftspråket.

Högläsning

Högläsning tillsammans med en vuxen eller ett äldre syskon, framförs som 
betydelsefullt för läsutvecklingen av många forskare (exempelvis Crain-
Thoreson & Dale, 1992; Leppänen, Aunola & Nurmi, 2005; Lysaker, 2006; 
Saracho, 2002; Stainthorpe & Hughes, 2000). Dock är högläsningen i sig ingen 
aktivitet som direkt utvecklar barnets läsförmåga, men den kan ge en förståelse 
och medvetenhet om text samt skapa ett intresse för läsning hos barnet. Enligt 
Sénéchal & LeFevre (2002) bör läsningen, för att utveckling skall ske, innehålla 
lärande i form av samtal om såväl textens form som innehåll.  

     I de olika grupper som studerats i föreliggande arbete, uppger i stort sett alla 
föräldrar, att de läser högt för sina barn, företrädesvis vid sänggående. Många 
uppger att de läst för sina barn regelbundet varje kväll medan andra uppger att 
de läst när barnen velat, ibland ofta under en period och ibland mer sällan. 
Huvudfokus vid högläsning skiljer sig inte heller åt mellan grupperna, utan de 
flesta uppger att de läst för innehållets skull och endast ett fåtal anger att de 
fokuserat språkets form vid högläsning. Därmed är högläsning inte något 
specifikt för tidiga läsare och genom att lite fokus läggs på samtal om textens 
form och innehåll, kan högläsning ses som en mer social aktivitet, som ger en 
stunds gemenskap och samvaro. I och med att nästan alla föräldrar uppger att 
de läser högt för sina barn utgår jag ifrån att föräldrarna och barnen finner 
aktiviteten meningsfull.   
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Handledning och interaktion vid vardagliga aktiviteter 

Flera studier (Crain-Thoreson & Dale, 1992; Evans, Shaw & Bell, 2000; Raban 
& Coates, 2004; Sénéchal & LeFevre, 2002; Wood, 2002) visar att samspelet 
och interaktionen mellan till exempel föräldrar och barn har en betydande roll 
för läsutvecklingen, detta genom att de vuxna handleder, stöttar, lyssnar, 
förklarar, diskuterar och svarar på barnens frågor. Detta stämmer väl samman 
med att få utvecklas i zonen för proximal utveckling. Att ofta utföra olika 
aktiviteter på egen hand leder inte självklart barnet vidare, men med hjälp och 
stöd av en vuxen kan utvecklingen underlättas. Aktiviteter som tidiga läsare 
uppges ha intresserat sig för, och där föräldrar interagerat med barnen på olika 
sätt, är bland annat läsning av text i omgivningen, läsning av den lokala 
morgontidningen, egenhändigt initierade läs- och skrivaktiviteter samt TV-
tittande. Detta är också exempel på aktiviteter som förs fram i den forskning jag 
hänvisat till i tidigare stycken. Aktiviteter som blir meningsfulla för barnet och 
dess läsutveckling om det finns en vuxen som fångar upp intresset och samtalar 
med barnet om text på skyltar, det som står i morgontidningen, TV-tittande 
samt olika frågor som kan uppstå när barnet utforskar skriftspråket. 73 procent 
av de tidiga läsarna uppgavs ha varit intresserade av att läsa text i omgivningen, 
såsom skyltar, text i affärer och på restauranger: 

  Han har läst skyltar, bilmärken och registreringsnummer…(Vilma) 

Samtliga tidiga läsare hade, enligt föräldrarna, tillgång till den lokala 
morgontidningen och sju av dem uppgavs läsa den regelbundet. Målet med 
läsningen uppges vara olika; allt från att läsa igenom tidningen för att se vad 
som hänt, till att endast läsa sportsidorna eller TV-programmen. Flera föräldrar 
påtalade att de läste tidningen tillsammans med sitt barn.  

De flesta tidiga och medelgoda läsarna uppges ägna sig åt olika 
skrivaktiviteter, det är således inga skillnader mellan de båda grupperna. Dock 
är det skillnader mellan hur många som uppger att de stödjer sina barn i deras 
skrivaktiviteter; sju av de tidiga läsarna uppges få regelbundet stöd, mot en av de 
medelgoda läsarna. Hälften av de tidiga läsarnas föräldrar uppger att de svarar 
på sina barns frågor om skriftspråket, ingen av de medelgoda läsarnas föräldrar 
har fört fram detta vid intervjuerna.  

Hälften av de tidiga läsarna uppges titta på TV regelbundet. Huruvida det 
sker tillsammans med föräldrarna uppges inte. Noterbart var att rim, ramsor 
och sång, som anses vara goda aktiviteter för främjandet av den språkliga 
förmågan, inte nämndes av någon av de tidiga läsarnas föräldrar, medan 
däremot fyra, av de åtta medelgoda läsarnas föräldrar, uppgav att deras barn 
ägnade sig åt sång, rim och ramsor.

Ingen av grupperna tidiga läsare och medelgoda läsare uppges besöka 
biblioteket regelbundet. Endast en tidig läsare och två medelgoda läsare uppger 
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att de besöker biblioteket på fritiden. Just biblioteksbesök är något som ofta 
framhålls, i till exempel amerikanska studier, som en god grund för utvecklande 
av läsintresse.   

Goda förebilder      

Genom att barnen får möjlighet att vistas i en miljö där till exempel föräldrarna 
fungerar som positiva modeller (Raban & Coates, 2004; Stainthorpe & 
Hughes, 2000) kan barnet naturligt bli deltagare i den läsande gemenskapen. 
Övervägande delen av de tidiga läsarnas föräldrar uppger att de läser i ganska 
stor eller stor omfattning. Viktigt att komma ihåg, är att många mest har 
refererat till läsning som bestående av böcker och tidningar och sällan till sådan 
läsning som exempelvis görs vid datorn. Under alla förhållanden läser 
mammorna till tidiga läsare mycket mer än papporna. Tio av elva mammor till 
tidiga läsare uppger att de läser i ganska stor eller stor utsträckning, endast en 
uppger att hon läser i ganska liten utsträckning. För de tidiga läsarnas pappor 
gäller att fem uppger att de läser i ganska stor eller stor utsträckning och fem 
anger att de läser i ganska liten eller liten utsträckning. För en av papporna 
saknas uppgift. 

Läsvanorna hos äldre syskon till tidiga läsare är tämligen likartade: de flesta 
uppges läsa skönlitteratur vid sänggående och de uppges även läsa vid 
datoranvändning, TV-tittande samt när de gör sina hemuppgifter.  De flesta 
yngre syskonen har ännu inte börjat läsa själva, men uppges bli lästa för samt 
ägna sig åt läsfrämjande aktiviteter som att skriva sitt namn, ställa frågor om 
bokstäver, leka skola, laborera samt bläddra i tidningar.  

Summering 
 Det finns en hel del aktiviteter som kan lyftas, och i denna delstudie föras fram, 
som utmärkande hos de tidiga läsarna. Dessa är det egna intresset, det vill säga, 
att så många tidiga läsare uppges visa intresse och motivation för att lära sig läsa 
och skriva, samt att aktiviteterna tar sin utgångspunkt i barnets intresse. Det är 
även flera föräldrar till tidiga läsare som uppger att de fungerar som stöd för sina 
barn genom att bland annat besvara deras frågor. Resultatet visar dock att det 
inte är alldeles enkelt att exakt finna faktorer som är specifika för tidiga läsare 
eller hos de tidiga läsarna exakt peka ut de faktorer som är specifika för tidig 
läsning. Många av de läsfrämjande aktiviteter som tidiga läsare uppges ägna sig 
åt, är också aktiviteter som andra barn i studien uppges ägna sig åt. 

Högläsning som i många studier förs fram som betydande visade sig vara 
lika för alla barnen i undersökningen. Lika visade sig även 
familjemedlemmarnas läsvanor vara, vilket i sin tur innebär, att i princip 
samtliga tidiga och medelgoda läsare som studerats i föreliggande arbete, omges 
av goda läsförebilder i hemmiljön. Fler tidiga läsare, än medelgoda läsare, 
uppges läsa den lokala morgontidningen. Huruvida detta utvecklar deras 

L Ä S F R Ä M J A N D E  A K T I V I T E T E R  O C H  I N T E R A K T I O N E R  I  H E M M I L J Ö N  

93

att de besöker biblioteket på fritiden. Just biblioteksbesök är något som ofta 
framhålls, i till exempel amerikanska studier, som en god grund för utvecklande 
av läsintresse.   

Goda förebilder      

Genom att barnen får möjlighet att vistas i en miljö där till exempel föräldrarna 
fungerar som positiva modeller (Raban & Coates, 2004; Stainthorpe & 
Hughes, 2000) kan barnet naturligt bli deltagare i den läsande gemenskapen. 
Övervägande delen av de tidiga läsarnas föräldrar uppger att de läser i ganska 
stor eller stor omfattning. Viktigt att komma ihåg, är att många mest har 
refererat till läsning som bestående av böcker och tidningar och sällan till sådan 
läsning som exempelvis görs vid datorn. Under alla förhållanden läser 
mammorna till tidiga läsare mycket mer än papporna. Tio av elva mammor till 
tidiga läsare uppger att de läser i ganska stor eller stor utsträckning, endast en 
uppger att hon läser i ganska liten utsträckning. För de tidiga läsarnas pappor 
gäller att fem uppger att de läser i ganska stor eller stor utsträckning och fem 
anger att de läser i ganska liten eller liten utsträckning. För en av papporna 
saknas uppgift. 

Läsvanorna hos äldre syskon till tidiga läsare är tämligen likartade: de flesta 
uppges läsa skönlitteratur vid sänggående och de uppges även läsa vid 
datoranvändning, TV-tittande samt när de gör sina hemuppgifter.  De flesta 
yngre syskonen har ännu inte börjat läsa själva, men uppges bli lästa för samt 
ägna sig åt läsfrämjande aktiviteter som att skriva sitt namn, ställa frågor om 
bokstäver, leka skola, laborera samt bläddra i tidningar.  

Summering 
 Det finns en hel del aktiviteter som kan lyftas, och i denna delstudie föras fram, 
som utmärkande hos de tidiga läsarna. Dessa är det egna intresset, det vill säga, 
att så många tidiga läsare uppges visa intresse och motivation för att lära sig läsa 
och skriva, samt att aktiviteterna tar sin utgångspunkt i barnets intresse. Det är 
även flera föräldrar till tidiga läsare som uppger att de fungerar som stöd för sina 
barn genom att bland annat besvara deras frågor. Resultatet visar dock att det 
inte är alldeles enkelt att exakt finna faktorer som är specifika för tidiga läsare 
eller hos de tidiga läsarna exakt peka ut de faktorer som är specifika för tidig 
läsning. Många av de läsfrämjande aktiviteter som tidiga läsare uppges ägna sig 
åt, är också aktiviteter som andra barn i studien uppges ägna sig åt. 

Högläsning som i många studier förs fram som betydande visade sig vara 
lika för alla barnen i undersökningen. Lika visade sig även 
familjemedlemmarnas läsvanor vara, vilket i sin tur innebär, att i princip 
samtliga tidiga och medelgoda läsare som studerats i föreliggande arbete, omges 
av goda läsförebilder i hemmiljön. Fler tidiga läsare, än medelgoda läsare, 
uppges läsa den lokala morgontidningen. Huruvida detta utvecklar deras 



A T T  K U N N A  L Ä S A  I N N A N  S K O L S T A R T E N  

94

läsförmåga eller är ett resultat av en utvecklad läsförmåga eller en ömsesidig 
påverkan av de båda, kan diskuteras. Dock kan, i enlighet med Vygotsky, antas 
att lärande föregår utveckling, och då blir den ömsesidiga påverkan ett naturligt 
sätt att se på tidningsläsandet. Kunskaper om skriftspråkets form och innehåll 
samt omvärldskunskap leder till att barnet undan för undan kan läsa och ta till 
sig mer och mer av innehållet i till exempel en morgontidning, som i många 
avseenden innehåller text som är relativt svår för ett barn på sju år. 

Samtalets roll i familjen lyfts fram av föräldrar till tidiga läsare. Samtalen 
uppges ha olika innehåll, såsom rent språkliga diskussioner vid handledning av 
barnens språkutveckling, men även samtal om vardagliga ting och händelser 
lokalt och globalt. 

Sammanfattningsvis skulle jag, utifrån de tidiga läsarna, vilja lyfta det egna 
intresset, föräldrarnas stöd och hjälp samt interaktionen genom bland annat 
samtal, som betydelsefulla aktiviteter för en gynnsam läsutveckling. 
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En grupp femåringars skriftspråkliga utveckling 
med utgångspunkt i hemmiljön 
I ett ytterligare försök att beskriva faktorer som är av betydelse för tidig 
gynnsam skriftspråksutveckling kommer en grupp femåringar att beskrivas 
avseende deras utveckling av skriftspråket. Därefter kommer resultaten från 
studien av femåringarna att jämföras med resultaten för de tidiga läsarna.  

Femåringarnas skriftspråkliga utveckling 
Vid fem års ålder uppges 90 procent av barnen tala rent i ganska hög eller hög 
utsträckning, 96 procent av barnen anses uttrycka sig klart och 77 procent 
uppges använda synonymer. Detta är inte direkt jämförbart med de tidiga 
läsarnas talspråksutveckling, då den beskrivs utifrån när de började tala. Dock 
visar resultatet från undersökningen av femåringarna att de allra flesta haft en 
god talspråksutveckling och vid femårs ålder kan uttrycka sig klart, med ett väl 
utvecklat ordförråd.   

När det gäller samtal uppger alla utom en av de 69 tillfrågade föräldrarna, 
att de samtalar med sin femåring i ganska hög eller hög utsträckning. Samtalen 
handlar om vardagliga ting, såsom vad barnet gjort i förskolan, vad man skall 
äta till middag samt vad man skall göra till helgen. I de familjer där det finns 
syskon uppges dessa samtala med varandra relativt frekvent. Innehållet i dessa 
samtal uppges handla om lek, spel samt konflikter. 

Resultatet från beskrivningarna av femåringarnas skriftspråkliga utveckling 
visar på en naturlig gång. De allra flesta femåringarna uppges ägna sig åt att 
bläddra i tidningar och böcker samt be någon läsare läsa för dem, vilket kan ses 
som ett första steg i utforskandet av skriftspråket. Ungefär 75 procent av 
femåringarna uppges visa intresse för att skriva och därmed ställa frågor om 
ljud, bokstäver och ord. Slutligen uppges 29 procent av femåringarna läsa text i 
omgivningen, till exempel skyltar, och 14,5 procent läsa någon form av text 
såsom enklare böcker med både text och bilder. Det jag avser, när jag anger att 
femåringarna visar på en naturlig skriftspråksutveckling, är att de börjar 
utforskandet genom att bläddra i tidningar och böcker och be någon läsa för 
dem, då de ännu inte kan det själva. Därefter börjar de undersöka skriftspråket
genom att skriva. Där verkar de flesta femåringarna befinna sig vid denna 
studies genomförande.  Några av dem har börjat läsa enklare texter, men det är 
endast fyra av femåringarna som uppges läsa på egen hand, och då enklare 
böcker.

De allra flesta föräldrarna ger stöd och hjälp till sina barn när de utforskar 
skriftspråket. Denna hjälp sker oftast genom att föräldrarna visar hur bokstäver 
och ord ser ut och skrivs.
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Av de tillfrågade föräldrarna uppger 91 procent att de regelbundet läser högt 
för sina femåringar. Med utgångspunkt i den forskning som anger att 
högläsning blir läsfrämjande först vid samtal kring textens form och innehåll, 
ställdes frågor om vad föräldrarna fokuserade vid högläsning samt hur viktiga de 
anser att olika formella och informella läsaktiviteter är. Hela 91 procent av 
föräldrarna anger att de lägger tyngdpunkten på innehållet när de läser och 86 
procent av dessa anser att det vid läslärande är betydelsefullt att barnet förstår 
innehållet i texten. Endast 35 procent av föräldrarna anger att de lägger fokus 
på språkets form vid högläsning, dock anger 90 procent av alla föräldrar att de 
anser att det är viktigt att barnen lär sig ljuda. Slutligen anser samtliga föräldrar 
att det vid läslärande är mycket betydelsefullt, att hos barnet skapa ett intresse 
för läsning.

Biblioteksbesök är en sällan förekommande aktivitet bland femåringarna. 
Endast 35 procent uppges besöka biblioteket i ganska hög eller hög 
utsträckning och 65 procent i ganska liten eller liten utsträckning.  

I 75 procent av femåringarnas hem, anger de vuxna att de läser regelbundet, 
och således kan dessa antas fungera som goda läsförebilder, för sina barn. 
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Jämförelser mellan de tidiga läsarna och 
femåringarna
Det går inte att uttala sig om skillnader i talspråksutvecklingen då frågorna om 
denna inte ställts på samma sätt och inte heller handlar om samma tidpunkt. 
Dock visar resultaten från studierna av tidiga läsare och femåringar att de flesta 
barnen har haft en god talspråksutveckling. De tidiga läsarna uppges samtala 
med sina föräldrar om språket vid språklig handledning samt om vardagliga ting 
och händelser lokalt och globalt. Denna beskrivning av samtalens innehåll 
skiljer sig från vad som anges av femåringarnas föräldrar som uppger att deras 
samtal kretsar kring vardagliga ting. Även om de uppger att de ger stöd och 
hjälp till sina barn vid skriftspråkliga aktiviteter är detta inget som tas upp när 
de anger vad de samtalar med sina barn om. Kanske handlar detta om att de 
tidiga läsarna är mer aktiva i sitt utforskande av skriftspråket och att de har 
kommit längre i sitt lärande och sin utveckling. Detta blir synligt i föreliggande 
studie där de tidiga läsarna och femåringarna synes ha samma utvecklingsgång 
men där de tidiga läsarnas upplevs ha en snabbare utvecklingsgång och tidigare 
kommer igång med sin läsning.  

     Högläsning förekommer frekvent i båda grupperna och det är innehållet 
som står i fokus vid aktiviteten. Biblioteksbesök är sällan förekommande i båda 
grupperna. Slutligen återfinns samtliga tidiga läsare i hem där föräldrarna läser 
regelbundet och därmed kan sägas fungera som goda läsförebilder. Motsvarande 
siffra för femåringarna är 75 procent.  

Precis som tidigare konstaterats, framkommer en rad aktiviteter både hos 
tidiga läsare och hos andra grupper av barn, som kan antas ha en gynnsam 
inverkan på den skriftspråkliga utvecklingen. Somliga aktiviteter framträder 
tydligare än andra och dessa är bland annat det egna intresset och den egna 
motivationen, föräldrarnas stöd samt interaktion.
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DISKUSSION
I följande kapitel knyter jag ihop mina delstudier av tidiga läsares läsning och 
lärande med avsikt att ge en helhetsbild av de tidiga läsarnas literacyutveckling.     

Kapitlet inleds med en allmän genomgång av läsning och lärande, utifrån 
hur mina tankar kring dessa områden kommit att utvecklas och förändras under 
tillblivelsen av denna avhandling. Därefter diskuteras resultaten i de olika 
kapitlen dels med utgångspunkt i de teoretiska begreppen dels i avhandlingens 
frågeställningar. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

Tankar om läsning och lärande 
Som tidigare påpekats, har min syn på både läsning och lärande kommit att 
förändras och utvecklas under min tid som forskarstuderande. Detta framgår 
även av de inledande kapitlen, som behandlar just synen på läsning och lärande. 
Att lära och utvecklas är en komplicerad process som, bland mycket annat 
kräver tankearbete och diskussion. Här blir samspelet och interaktionen med 
människor i omgivningen oerhört betydelsefullt för det egna lärandet, 
utvecklingen och förståelsen. Att tro sig veta hur något är och sedan plötsligt, 
genom samtal, diskussion eller läsning förstå att det jag så benhårt trott på och 
hävdat, inte längre är giltigt för mig, är omtumlande. Detta har inte hänt vid 
enbart ett tillfälle under arbetets gång, utan vid flera. Jag känner att det lärande 
och den utveckling detta lett till, har gjort att jag har ett mer öppet sinne till 
olika sätt att förhålla sig till läsning och lärande. Tidigare trodde jag mig veta 
det rätta svaret, numera förstår jag att det inte finns något rätt svar, men en 
oändlig massa olika sätt att se på, tolka och förhålla sig till lärande och läsning. 
Det sätt på vilket jag valt att se på, tolka och förhålla mig till läsning och 
lärande är att försöka utgå från helheten. Varje enskild människas sociala, 
kulturella och historiska bakgrund kommer till exempel att ha betydelse för hur 
denna människa kommer att lära sig läsa. Liberg och Björk (2001) menar att 
läsning och skrivning inte kan läras fristående från varandra och världen 
omkring, utan lärs i meningsfulla sammanhang, där barnen enskilt och 
tillsammans med andra får utforska och bli deltagare i den skriftspråkliga 
världen. Jag menar således att det är betydelsefullt att beakta hela människan i 
läsprocessen.
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Utgångspunkter för avhandlingens innehåll 
Avhandlingar om läsning kan skrivas inom många områden, bland annat 
pedagogik, psykologi, lingvistik, utbildningsvetenskap, pedagogiskt arbete och 
svenska, för att nämna några. Detta medför att tyngdpunkten i avhandlingarna 
kommer att läggas på olika faktorer inom läsning, beroende på vad som är 
aktuellt för det område man bedriver sin forskning inom. Det är därför ganska 
naturligt att föreliggande arbete, som är skrivet inom området pedagogik, 
handlar om lärandeprocesser med utgångspunkt i läsning och skrivning. Utifrån 
detta har jag försökt beskriva tidiga läsares gynnsamma läsutveckling. 
Intentionen har varit att se till helheten med utgångspunkt i barns sociala, 
kulturella och historiska bakgrund. Helheten är dock inte greppbar i en 
avhandling, utan avgränsningar har gjorts och tyngdpunkten har därmed 
kommit att hamna på läsutveckling utifrån resultat på test, samt lärandemiljön i 
hemmet och i skolan.  

I relation till tidigare forskning har jag också försökt tänka på helheten, på så 
sätt att det rent lästekniska, såsom avkodning och förståelse (Hoover & Gough, 
1990), studeras i de delstudier som beskriver barns läsutveckling utifrån resultat 
på olika lästest, samt att mer literacybetonade teorier (Gee, 1996; Gee, 2007; 
Liberg & Björk, 2001) präglar de delstudier som handlar om lärandemiljön i 
hemmet och i skolan. På så sätt ges en genomlysning och beskrivning utifrån 
olika sätt att se på och förhålla sig till lärande och läsning.  

I följande avsnitt skall de resultat som framkommit i arbetets olika delstudier 
diskuteras och belysas utifrån de teoretiska begreppen samt studiens 
frågeställningar.  

Utvecklingsnivåer 
Vygotsky (1978) utgår ifrån två utvecklingsnivåer, den faktiska och den 
potentiella. Den faktiska nivån representerar den mentala nivå barnet befinner 
sig på just nu, och ses som ett resultat av tidigare lärande och utveckling. Den 
potentiella nivån representerar den nivå barnet kan nå genom hjälp och stöd 
från vuxna eller jämnåriga som nått längre i sin utveckling.  

I delstudierna om läsutveckling utifrån resultat på test, har den faktiska 
utvecklingsnivån mätts. Det hade varit intressant att även mäta den potentiella 
nivån, men det har inte varit möjligt inom ramen för denna avhandling, utan 
får lämnas till framtida studier. Att mäta den potentiella utvecklingsnivån i 
detta arbete skulle till exempel ha kunnat göras genom att barnen först, på egen 
hand, fick genomföra Lundbergs (2001) läsförståelsetest, ”Vilken bild är rätt?”. 
Eftersom det inte sker någon genomgång efter testtillfället vet barnen inte om 
de svarat rätt eller fel. Därefter skulle en vuxen kunna göra testet tillsammans 
med vart och ett av barnen och då ge stöd, hjälp och uppmuntran genom att 

A T T  K U N N A  L Ä S A  I N N A N  S K O L S T A R T E N  

100

Utgångspunkter för avhandlingens innehåll 
Avhandlingar om läsning kan skrivas inom många områden, bland annat 
pedagogik, psykologi, lingvistik, utbildningsvetenskap, pedagogiskt arbete och 
svenska, för att nämna några. Detta medför att tyngdpunkten i avhandlingarna 
kommer att läggas på olika faktorer inom läsning, beroende på vad som är 
aktuellt för det område man bedriver sin forskning inom. Det är därför ganska 
naturligt att föreliggande arbete, som är skrivet inom området pedagogik, 
handlar om lärandeprocesser med utgångspunkt i läsning och skrivning. Utifrån 
detta har jag försökt beskriva tidiga läsares gynnsamma läsutveckling. 
Intentionen har varit att se till helheten med utgångspunkt i barns sociala, 
kulturella och historiska bakgrund. Helheten är dock inte greppbar i en 
avhandling, utan avgränsningar har gjorts och tyngdpunkten har därmed 
kommit att hamna på läsutveckling utifrån resultat på test, samt lärandemiljön i 
hemmet och i skolan.  

I relation till tidigare forskning har jag också försökt tänka på helheten, på så 
sätt att det rent lästekniska, såsom avkodning och förståelse (Hoover & Gough, 
1990), studeras i de delstudier som beskriver barns läsutveckling utifrån resultat 
på olika lästest, samt att mer literacybetonade teorier (Gee, 1996; Gee, 2007; 
Liberg & Björk, 2001) präglar de delstudier som handlar om lärandemiljön i 
hemmet och i skolan. På så sätt ges en genomlysning och beskrivning utifrån 
olika sätt att se på och förhålla sig till lärande och läsning.  

I följande avsnitt skall de resultat som framkommit i arbetets olika delstudier 
diskuteras och belysas utifrån de teoretiska begreppen samt studiens 
frågeställningar.  

Utvecklingsnivåer 
Vygotsky (1978) utgår ifrån två utvecklingsnivåer, den faktiska och den 
potentiella. Den faktiska nivån representerar den mentala nivå barnet befinner 
sig på just nu, och ses som ett resultat av tidigare lärande och utveckling. Den 
potentiella nivån representerar den nivå barnet kan nå genom hjälp och stöd 
från vuxna eller jämnåriga som nått längre i sin utveckling.  

I delstudierna om läsutveckling utifrån resultat på test, har den faktiska 
utvecklingsnivån mätts. Det hade varit intressant att även mäta den potentiella 
nivån, men det har inte varit möjligt inom ramen för denna avhandling, utan 
får lämnas till framtida studier. Att mäta den potentiella utvecklingsnivån i 
detta arbete skulle till exempel ha kunnat göras genom att barnen först, på egen 
hand, fick genomföra Lundbergs (2001) läsförståelsetest, ”Vilken bild är rätt?”. 
Eftersom det inte sker någon genomgång efter testtillfället vet barnen inte om 
de svarat rätt eller fel. Därefter skulle en vuxen kunna göra testet tillsammans 
med vart och ett av barnen och då ge stöd, hjälp och uppmuntran genom att 



Avh Lena Ivarsson  KommIHÅG att flytta skärningen något 

D I S K U S S I O N

101

ställa frågor, diskutera hur bilderna kan tolkas, förklara svåra ord och så vidare. 
Utifrån dessa båda testtillfällen skulle då en faktisk och en potentiell 
utvecklingsnivå kunna fastställas för varje barn och utifrån det skulle det 
fortsatta arbetet med läsutveckling kunna byggas upp. Detta är bara ett exempel 
och naturligtvis behövs flera olika mätningar av den faktiska och den potentiella 
nivån för att finna varje enskilt barns zon för proximal utveckling. Genom att 
mäta den faktiska utvecklingsnivån kan fastställas var varje barn befinner sig i 
sin läsutveckling. Dock kan man inte bedöma läsutvecklingen enbart utifrån 
testresultat, vilka kan påverkas av en mängd olika saker, såsom trötthet, ovilja, 
längtan att göra något annat, hunger, bråk hemma eller med kamrater. I denna 
studie har även svårigheten att tolka vissa bilder korrekt bidragit till att flera 
barn markerat fel svarsalternativ för några av uppgifterna. Då det särskilt var ett 
par bilder där detta tydligt framträdde fördes samtal med barnen kring 
innehållet i meningarna och då visade det sig att det inte var läsförståelsen de 
haft problem med utan tolkningen av bilderna. Att använda bilder kan således 
medföra ytterligare komplikationer och det är viktigt att känna till detta så att 
samtal kan föras med barnen för att se om det är läsförståelsen eller 
bildtolkningen som orsakat problemet. I enlighet med Stainthorpe och Hughes 
(1999) anser jag således att lästest inte kan tas som enda bevis för vad ett barn 
kan, dock kan de fungera som ett objektivt instrument som möjliggör 
jämförelser mellan grupper och utifrån vilket läsutveckling kan diskuteras. 
Genom att ett test använts vid ett flertal tillfällen, kan progressionen i 
läsförståelse diskuteras för varje grupp, utifrån resultaten på detta test vid olika 
tillfällen. De övriga testen har endast genomförts vid ett tillfälle och kan därför 
inte jämföras över tid men fungerar som underlag för jämförelser mellan 
grupperna, bland annat när det gäller ordavkodning. För att möjliggöra en 
vidare diskussion om läsutveckling och lärandemiljöernas betydelse för denna, 
skall vi gå över till begreppen zonen för proximal utveckling, internalisering 
samt kognitiv och social närvaro. 

Zonen för proximal utveckling och internalisering 
Vygotsky (1978) menar att barns lärande och utveckling är nära relaterade till 
varandra redan från födseln. Detta harmonierar med Teale och Sulzbys (1986) 
beskrivning av emergent literacy, eller översatt till svenska, literacy under 
utveckling. För att lärandet skall bli så meningsfullt som möjligt krävs att både 
den faktiska och den potentiella utvecklingsnivån fastställs. Det är i skillnaden 
mellan dessa, i zonen för proximal utveckling, som lärande och utveckling sker. 
Att enbart arbeta med det man redan kan eller med något som är alldeles för 
svårt, leder sällan till vare sig lärande eller utveckling. Att däremot få arbeta med 
något som är precis lite för svårt, men som man kan klara av tillsammans med 
någon vuxen eller kamrat, stimulerar till lärande och utveckling.  
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     I föreliggande studie av lärandemiljön i hemmet och i skolan tolkar jag 
resultaten så att barnen, i hemmiljön fått lära och utvecklas i zonen för proximal 
utveckling. Denna tolkning gör jag utifrån uttalanden från föräldrarna om att 
barnen själva visat motivation och intresse för att lära mer om skriftspråket. 
Barnen uppges även ha experimenterat med och utforskat skriftspråket på olika 
sätt, bland annat genom att ställa frågor om hur bokstäver skrivs och ser ut, hur 
man läser olika ord, samt genom att de själva försökt läsa skyltar och annan text 
i omgivningen för att sedan gå över till att läsa i böcker, på TV på datorn och så 
vidare. Barnet har utgått från sina förkunskaper om skriftspråket, tillfört något 
nytt, genom att be en vuxen eller ett äldre syskon om hjälp, för att senare kunna 
ta ytterligare steg i utvecklingen. Ett exempel får tydliggöra mina tankegångar: 
Lotta sitter vid köksbordet och skall skriva ett brev till sin mormor. Hon skall 
börja med att skriva ”Till mormor” och vet inte hur bokstaven ”T” ser ut. Då 
frågar hon sin far, som också finns i köket, upptagen med matlagning. Han 
visar henne, endera genom att forma ”T” med händerna eller genom att skriva 
det på ett papper. Lotta fortsätter därefter att skriva på egen hand tills hon 
kommer till en ny bokstav eller ett nytt ord som hon inte klarar av att skriva på 
egen hand och då ber hon sin far om hjälp igen. Detta utspelar sig vid några 
tillfällen tills Lotta en dag inte behöver hjälp med att, till exempel, komma ihåg 
hur bokstaven ”T” skrivs. Denna kunskap har nu gått från att vara en yttre 
kunskap som Lotta behärskar tillsammans med någon annan till att bli en inre 
kunskap som hon själv besitter, det vill säga kunskapen har blivit internaliserad. 
Detta exempel, som är en fiktiv beskrivning utifrån intervjuerna med de tidiga 
läsarnas föräldrar, illustrerar hur arbetet i zonen för proximal utveckling kan gå 
till. Det som är tydligt i de tidiga läsarnas hemmiljö är att lärandet tagit sin 
utgångspunkt i barnets motivation och intresse, samt att det funnits intresserade 
vuxna och syskon som tagit barnets lärande på allvar och därmed svarat på 
frågor, visat och förklarat. Resultaten från lästesten tyder på att detta kan vara 
ett bra sätt att lära, då de tidiga läsarna har mycket goda kunskaper i både 
avkodning och läsförståelse, både i relation till normeringsgrupper för olika test 
samt till klasskamrater.  

     Miljön i skolan är styrd av en mängd ramar, lagar och dokument som tar 
föga hänsyn till barnets intresse och motivation. Jag avser här bland annat 
skollag, läroplan, kursplaner, lokala arbetsplaner, läromedel, pedagogers syn på 
och tankar om undervisning och lärande, relationer till pedagoger och kamrater 
samt klassrummets fysiska och psykiska miljö. I Lpo94 (2006) kan man läsa att: 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling. /---/ Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar 
och behov.” (s. 4).        
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Resultat från delstudien visar att individualisering skedde genom att barnen 
kunde arbeta i olika takt med sitt arbetsschema, samt att läraren ibland strök 
vissa uppgifter för vissa barn. Jag kunde inte se att barnens intressen låg till 
grund för det arbete de utförde, utan det mesta var redan bestämt i förväg. De 
tidiga läsarna arbetade i stor utsträckning med sådant de redan kunde, det vill 
säga lära sig bokstäverna. I några av klasserna fick de tidiga läsarna mer 
avancerade böcker att läsa i läsläxa, men i en del klasser fick de samma läslära 
som övriga. Trots detta, uppgav flera av de tidiga läsarna att de var nöjda med 
att lära sig bokstäverna fast de kunde dem. Ingen utveckling i zonen för 
proximal utveckling förekom för dem. Denna analys av skolarbetet i skenet av 
zonen för proximal utveckling, har inte som syfte att på något sätt kritisera 
pedagogerna som deltagit i studien, utan bör snarare ses som en diskussion 
kring lärandemiljöer utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet, ett annat 
teoretiskt perspektiv skulle ge andra resultat. För Vygotsky (1978) är talet och 
samtalet i samspel med andra en mycket viktig faktor i lärandeprocessen. Om vi 
studerar de båda lärandemiljöerna i skenet av detta, blir det tydligt att det kan 
vara enklare att föra samtal i hemmiljön, där det endast är några personer som 
är engagerade i aktiviteten. I skolmiljön samtalar naturligtvis lärarna och 
barnen. Det finns dock svårigheter i att organisera arbetet så att det möjliggör 
individuella interaktioner med varje barn och dialogerna blir då ofta på 
gruppnivå och kan inte anpassas till varje enskild individ.  

Kognitiv och social närvaro 
Den kognitiva närvaron handlar om att barns önskan att lära något nytt ofta tar 
sin utgångspunkt i tidigare kunskaper och erfarenheter. Barnet stöter på något 
som det inte förstår och känner då otillfredsställelse inför detta nya. Barnet 
försöker rama in problemet genom att söka den information och kunskap som 
krävs för att skapa nya kunskaper och erfarenheter som slutligen internaliseras 
och bidrar till ny utveckling. Detta arbete kan sällan ske individuellt utan 
barnet bör ha tillgång till vuxna eller kamrater att diskutera och interagera med. 
För att denna interaktion skall bli så gynnsam som möjligt krävs att barnet 
känner trygghet tillsammans med andra människor i deras närhet. För att skapa 
trygghet, är det betydelsefullt att barnen och pedagogerna i skolan tar sig tid att 
lära känna varandra. Att veta något om sina kamraters intressen och behov 
underlättar förståelse och samarbete. För att pedagogen skall kunna 
individualisera arbetet för barnen samt möjliggöra för dem att arbeta med något 
de finner intressant är det betydelsefullt med kunskaper om barnen i gruppen. 
Barton (2007) menar att det är betydelsefullt att skolan inhämtar kunskaper om 
barnens literacyaktiviteter i hemmet då dessa förmodligen kommer att fortgå 
även när barnen börjat skolan. En samsyn och ett gott samarbete mellan hem 
och skola skapar trygghet för det enskilda barnet. I hemmiljön växer man 
naturligt in i den sociala gemenskapen genom att man från födseln lär känna 
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sina föräldrar och syskon, släktingar och vänner. I skolan behöver man arbeta 
mer med den sociala gemenskapen genom att läraren lär känna barnen och 
barnen lär känna varandra och läraren, så att så många som möjligt känner sig 
trygga i skolmiljön. Med utgångspunkt i avhandlingens olika delstudier gör jag 
tolkningen att de tidiga läsarna är trygga, både i hemmiljön och i skolmiljön, 
något som således borde ge goda förutsättningar för gynnsamt lärande.  

I det följande presenteras en fortsatt diskussion kring läslärande, med 
utgångspunkt i arbetets olika frågeställningar. 

Hur utvecklas de tidiga läsarnas läsförmåga under 
deras tre första skolår? 
Med utgångspunkt i resultatet från den delstudie som handlar om att bedöma 
de tidiga läsarnas läsförmåga utifrån kunskaper om avkodning och förståelse, 
kan konstateras att de tidiga läsarna redan vid skolstarten hade nått långt i sin 
läsutveckling. Vid bedömning av avkodningsförmågan i slutet av skolår två 
visade det sig att de tidiga läsarna presterade signifikant bättre resultat än 
normeringsgruppen på testen bokstavs- och ordkedjor. Min bedömning är att 
de tidiga läsarna redan vid skolstarten nått den nivå i avkodning som Ehri 
(1991) och Høien och Lundberg (2002) benämner det ortografiska-morfemiska 
stadiet vilket får anses som mycket goda kunskaper vid denna unga ålder.  

Då avkodning och förståelse hänger ihop är det naturligt att resultaten från 
läsförståelsetest visar att även läsförståelsen är mycket god. Som grupp utvecklas 
de tidiga läsarnas läsförståelse mest innan skolstarten. Tittar man på individnivå 
finns skillnader; några barn har höga ingångsvärden vid skolstarten och har 
därefter en fortsatt kontinuerlig utveckling medan andra har lägre 
ingångsvärden vid skolstarten och har sin största utveckling under skolår ett, två 
eller tre. Samtliga tidiga läsare klarar dock vid skolstarten av att välja ut en text, 
läsa den och sedan diskutera dess innehåll tillsammans med en vuxen. Att 
kunna diskutera innehållet i en text som man själv valt, menar Reichenberg 
(2005), gör barnen delaktiga i förståelseprocessen. Viktigt i sammanhanget är 
att komma ihåg att genetiska förutsättningar naturligtvis spelar in, även om det 
är ett område som inte studerats i detta arbete. Utifrån föräldraintervjuerna där 
det visar sig att flera av de tidiga läsarnas syskon och föräldrar också varit tidiga 
läsare är det troligt att anta att en del av orsakerna till de tidiga läsarna tidiga 
och problemfria läsutveckling finns att söka i deras gener. Att även beakta de 
genetiska förutsättningarna passar väl in i den helhetssyn jag försöker skapa 
genom detta arbete. 

Jag anser att frågeställningen om de tidiga läsarnas läsutveckling under deras 
tre första skolår är besvarad, och att resultatet visar på en mycket god utveckling 
av läsförmågan för tidiga läsare, främst innan skolstarten men också under deras 
tre första skolår. Det hade varit spännande och intressant om jag även kunnat 
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mäta barnens potentiella utvecklingsnivå, för att se hur stora skillnaderna är 
mellan den faktiska och den potentiella utvecklingsnivån. Sedan kan man 
naturligtvis fundera över valet att använda lästest för bedömning av 
läsförmågan. Det hade kunnat vara möjligt att låta barnen läsa för mig vid olika 
tillfällen och på så sätt bedöma deras läsförmåga. Dock har jag valt lästest och 
anser att dessa i kombination med observationer och intervjuer ger en god bild 
av de tidiga läsarnas läsutveckling under deras tre första skolår.  

Hur utvecklas de tidiga läsarnas läsförmåga i 
relation till jämnåriga icke tidiga läsare, under 
deras tre första skolår? 
I relation till jämförelsegrupperna medelgoda läsare och icke läsare vid 
skolstarten har de tidiga läsarna ett stort försprång vid skolstarten.  Detta 
försprång har dock i slutet av det tredje skolåret, när jämförelser görs med 
samtliga kommunens barn i skolår tre, minskat avsevärt och hela 58 procent av 
de övriga barnen i skolår tre når liknande resultat som de tidiga läsarna på 
Lundbergs (2001) läsförståelsetest. Det är intressant att fundera kring orsaker 
till detta. Är det så att de tidiga läsarna tappat lusten? Har de fått för lite 
stimulans? Resultaten stämmer väl överens med de från PIRLS 2006 
(Skolverket, 2007a) som visar att allt fler barn börjar skolan med goda 
literacykunskaper men att andelen starka läsare i skolår fyra minskar. Det borde 
vara så att om fler barn börjar skolan med goda literacykunskaper borde dessa 
kunskaper förvaltas och utvecklas så att det i skolår fyra fanns flera starka läsare 
och inte färre, som nu är fallet. Det skulle vara önskvärt att de tidiga läsarnas 
kunskaper, som de har med sig när de börjar skolan, tas tillvara och förvaltas. På 
så sätt skulle de tidiga läsarna ges möjligheter att utvecklas efter egen förmåga 
och i sin egen takt, precis som det förespråkas i läroplanen (Lpo94). Då flera 
lärare i studien uttrycker att de tidiga läsarna slutar läsa när de tycker att de kan, 
innebär det att det är viktigt att lärare och andra vuxna, till exempel föräldrar, 
visar och uppmuntrar barnen att ytterligare öka sina kunskaper inom området 
läsning. Detta kan bland annat ske genom att lära sig använda de olika 
lässtrategierna som är betydelsefulla för förståelse och tolkning av texter. Inte 
minst är dessa kunskaper betydelsefulla när barnen senare studerar på gymnasiet 
och högskolor och universitet, där de förväntas klara av att tolka och analysera 
texter av olika slag. Det räcker således inte med att ”kunna läsa”. Läsningen kan 
hela tiden utvecklas (Adams, 2001), och med ett utvecklat läsande, där olika 
lässtrategier kan användas för olika former av texter i olika sociala sammanhang, 
känner sig läsaren trygg och säker vilket ger goda förutsättningar för att läsa, 
tolka och analysera, båda enklare och mer komplicerade texter.  

På det stora hela visar denna delstudie att studiens samtliga grupper i skolår 
tre, ligger över normeringsgruppens medelvärde på Lundbergs (2001) 
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läsförståelsetest. Det får ses som ett gott betyg till barn, föräldrar och lärare i 
kommunen. Utifrån resultaten på lästest ser vi också att samtliga grupper 
utvecklat sin läsförmåga under sina tre första skolår. Perioden för utveckling, är 
dock olika för olika grupper, till exempel utvecklas de tidiga läsarna mest innan 
skolstarten, de medelgoda läsarna under skolår ett och två och icke läsarna vid 
skolstarten under skolår två. Denna utvecklingsgång kan knytas till Libergs 
(2006) resonemang om att dagens lärare har en beredskap att möta barn som 
kommit olika långt i sin läsutveckling. Precis som i den förra delstudien av 
tidiga läsares utveckling av läsförmågan, hade det varit intressant att mäta även 
den potentiella utvecklingsnivån för att därigenom komma åt barnens 
utvecklingspotential.  

Hur ser lärandemiljön i hemmet ut hos de tidiga 
läsarna?
Under arbetes gång har det blivit tydligt för mig att det inte går att se på läsning 
endast utifrån de mer lästekniska delarna som avkodning och läsförståelse. Dock 
menar jag att dessa tekniska färdigheter är en del i läslärandet, precis som 
barnets sociala, kulturella och historiska bakgrund, intresse, motivation samt 
interaktion med andra, för att nämna några faktorer. När det gäller grunden för 
läslärandet kan man endera se det ur ett perspektiv där språklig medvetenhet är 
betydelsefullt för den fortsatta läsutvecklingen. Den språkliga medvetenheten 
handlar om att lära sig hur språket fungerar och hur man använder det, för att 
sedan kunna sammanfoga dessa kunskaper och använda dem i det fortsatta 
läslärandet. Men läslärande kan också ses ur ett annat perspektiv, emergent 
literacy, där läsningen är under utveckling från det att barnet föds. Detta 
perspektiv tolkar jag som att barnet, mer eller mindre spontant, utvecklas i den 
miljö och tillsammans med de människor som finns i miljön och som 
interagerar och samspelar med barnet. Det är inte förutbestämt vad som skall 
läras, men i och med att lärandet bygger på tidigare erfarenheter och kunskaper 
blir det naturligt att bygga på de kunskaper barnet redan besitter. Här 
förekommer naturligtvis de delar som ingår i det som kallas språklig 
medvetenhet, med det är inget som formellt lärs in utan det blir en del i 
helheten. För att tydliggöra vad jag menar med att lärandet börjar i helheten 
och sedan byggs ut genom att de ingående delarna, fortlöpande, tydliggörs och 
förklaras, kommer här en jämförelse med att lära sig spela fotboll. Många barn 
börjar spela fotboll när de är ett par år gamla, detta görs genom att det finns en 
boll och några intresserade runtomkring, som leder barnet in i spelet. Barnet 
studerar, provar och lär på så sätt tillsammans med andra. Man kan säga att 
lärandet sker i zonen för proximal utveckling, då man kan anta att barnet lär 
mer och mer vid varje tillfälle och därmed utvecklas kontinuerligt. Reglerna 
som hör till fotboll lärs in successivt allteftersom barnets förståelse för spelet 
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utvecklas. Det skulle inte vara någon idé att börja med att samla barnen och gå 
igenom regler för inkast, straff, hörna, offside och så vidare. Det skulle inte vara 
till hjälp för lärandet och utvecklingen. Här går att finna många kopplingar till 
läslärande. De tidiga läsarna i min studie lär på ett liknande sätt, nämligen 
genom att de ser vuxna och andra närstående använda text på olika sätt. 
Därigenom blir de medvetna om skriftspråkets betydelse och blir intresserade 
att lära mer. De utgår då från det de kan och ställer utifrån detta frågor som gör 
att de kan gå vidare i sitt utforskande av skriftspråket. Med detta i åtanke synes 
det betydelsefullt att skriftspråksutvecklingen sker med utgångspunkt i helheten 
utifrån barnets intresse.

Resultaten från delstudierna av de tidiga läsarnas hemmiljö, visar att lärande 
sker med utgångspunkt i barnets intresse och att det finns intresserade vuxna 
som gärna hjälper och stöttar barnet. Detta i sin tur verkar bidra till en god 
grund för läsutveckling då de tidiga läsarna läser med flyt och god förståelse 
redan vid skolstarten. 

Då läslärande ofta är en aktivitet som får mycket uppmärksamhet, till 
exempel genom att omgivningen brukar fråga barn i sex till sju årsåldern om de 
lärt sig läsa, är det viktigt att de tidiga läsarna får positiv uppmärksamhet för 
sina kunskaper. Denna uppmärksamhet kan bestå i att barnen ges möjlighet att 
fortsätta utvecklas både inom läsning och andra områden, både i hemmet och i 
skolan. Om ett barn som lärt sig alla bokstäver hemma och som kan läsa 
kapitelböcker vid skolstarten ändå får arbeta med bokstav för bokstav enligt ett 
arbetsschema, signalerar det snarast till föräldrar och barn att det inte är 
värdefullt att lära sig läsa innan skolstarten, eftersom dessa kunskaper inte 
beaktas. Alla vet vi att människor utvecklas väldigt olika och därför är det 
nödvändigt att barn får börja läsa när de själva känner sig motiverade och 
intresserade. Intresset för läsning kan uppstå när ett barn är 3 år eller när det är 
9 år. Detta medför således att det inte är möjligt för samtliga barn att genomgå 
samma form av lärande vid samma tidpunkt.  

Hur ser lärandemiljön i skolan ut under det första 
skolåret?
Verksamheten i varje klassrum känns trygg och genomtänkt. Barnen verkar 
trivas vilket även deras enkätsvar visar. Mycket av verksamheten bygger på 
beprövad kunskap och användandet av arbetsscheman för att lära bokstäverna, 
är exempel på sådan beprövad kunskap. Läsförmågan hos de allra flesta barnen 
utvecklas positivt under det första skolåret.  Fem av sex lärare är positivt 
inställda till tidiga läsare och ser dem som goda förebilder och en resurs i 
gruppen. Samtliga för fram individualisering som betydande för lärande och 
utveckling och de flesta individualiserar, men då ofta i antal sidor. I 
lärandemiljön i skolan får det egna intresset stå tillbaka för bland annat 
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lärandemål och material.  De tidiga läsarna arbetar ofta på egen hand med 
sådant de redan kan. En stor fördel som de tidiga läsarna har i skolan är att de 
har nytta av sin läsning i andra skolämnen i och med att de till exempel kan läsa 
instruktioner samt faktatexter. Ofta hjälper de tidiga läsarna sina klasskamrater 
att läsa instruktioner, vilket några av lärarna för fram som positiv hjälp i 
klassrummet. Skolan lever inte alltid upp till läroplanens mål om att 
undervisningen skall ha sin utgångspunkt i barnens bakgrund och förförståelse 
samt anpassas efter varje barns förutsättningar och behov. För att klara detta 
behövs nya sätt att se på lärande och utveckling samt tid och möjlighet för 
lärare att fundera över och diskutera pedagogiska och didaktiska frågor.  

Fortsatta observationer hade varit intressanta då de hade kunnat visa på 
eventuella förändringar i lärande och utveckling under skolåren. Då frågan i 
detta fall handlade om lärandemiljön i skolan under det första skolåret tycker 
jag dock att jag genom lärarintervjuer och observationer lyckats ge en god bild 
av denna.

Vilka faktorer i hemmiljön kan antas vara positiva 
för tidig läsutveckling? 
De faktorer som framträder tydligast i delstudien är att barnen tillåts utforska 
skriftspråket utifrån det egna intresset och den egna motivationen. Det finns 
ingen som kräver något utan lärandet drivs framåt av det enskilda barnet. Dock 
sker det med stöd och hjälp av vuxna. Interaktion blir därmed av betydelse för 
utvecklingen genom att barn och vuxna interagerar och samspelar när de 
samtalar och diskuterar kring skriftspråket. Detta är något som tydligt 
framkommer hos de tidiga läsarna.  

Hur ser den tidiga läsutvecklingen ut hos ett antal 
femåringar?
I jämförande syfte studerades ett antal femåringar avseende deras 
skriftspråksutveckling. Avsikten med detta var att studera om det på gruppnivå 
förelåg några skillnader mellan femåringarnas aktiviteter i hemmiljön i relation 
till de tidiga läsarnas. När det gäller den talspråkliga utvecklingen framträder 
inga direkta skillnader utan de flesta femåringarna verkar, precis som de tidiga 
läsarna haft en god talspråksutveckling och flertalet av femåringarna anges 
kunna uttrycka sig klart och sammanhängande samt använda synonymer. I 75 
procent av hemmen uppges föräldrarna läsa regelbundet och kan därmed antas 
fungera som goda läsförebilder. När det gäller samtal i familjen uppger 
femåringarnas föräldrar att de samtalar med sina barn om vardagshändelser, de 
nämner inte samtal kring språket vilket däremot de tidiga läsarnas föräldrar gör. 
Cirka 75 procent av femåringarna har börjat intressera sig för skriftspråket och 
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fyra femåringar uppges läsa enklare texter. När det gäller högläsning 
förekommer inga skillnader jämfört med tidiga läsare. Flertalet femåringar blir 
regelbundet lästa för och det är innehållet i texterna som är i fokus. Detta 
innebär att det blir intressant att fundera kring högläsning utifrån Evans, Shaw 
och Bell (2000) vilka menar att generella läsaktiviteter inte ökar den språkliga 
medvetenheten utan att aktiviteterna vid högläsning bör vara riktade mot till 
exempel lärande av ljud och bokstäver. Tydligt i jämförelserna blir att samtal, 
högläsning, interaktioner och aktiviteter kring skriftspråket förekommer hos 
samtliga tidiga läsare samt hos övervägande delen av femåringar men att 
skillnaden ligger i att samtalen och aktiviteterna i de tidiga läsarnas hem är mer 
riktade mot skriftspråksutveckling. Femåringarna studerades, som tidigare 
angivits, i jämförande syfte för att komplettera studierna av tidiga läsare och 
deras klasskamrater. 

Fortsatt forskning 
Med utgångspunkt i att de tidiga läsarnas utveckling av läsförmågan verkar 
plana ut under skolår tre samt de resultat som framkommer i PIRLS 2006 
(Skolverket, 2007a), skulle det vara intressant att studera vad som kan vara 
orsaken till att det är färre starka läsare i skolår fyra trots att flera barn börjar 
skolan med goda literacykunskaper. Att få möjlighet att mäta både den faktiska 
och den potentiella utvecklingsnivån, och därigenom studera arbetet i zonen för 
proximal utveckling, ser jag som mycket intressant och också betydelsefullt, i 
skenet av en socialkonstruktivistisk syn på lärande. Det har också blivit tydligt 
att den aktivitet som sker i hemmet och förskolan, med utgångspunkt i barnets 
eget intresse och motivation, har stor betydelse för den fortsatta läsutvecklingen. 
Att studera barn i förskolemiljön med betoning på literacyutveckling upplever 
jag som väsentligt, då de flesta barnen går i förskola och således är delaktiga i 
den verksamhet som där bedrivs. Arbetet i förskolan bedrivs antagligen 
annorlunda än i skolan, då förskolan inte har uppnåendemål att arbeta mot 
liknande de i skolan. Genom att studera arbetet i förskolan skulle ytterligare en 
för barnen viktig lärandemiljö kunna belysas och beskrivas. Det skulle även vara 
intressant att få möjlighet att samarbeta med en grupp lärare och därigenom 
diskutera lärande och utveckling med utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt 
tänkande, för att på så sätt möjliggöra förbättringar av lärandemiljön i skolan 
både för lärare och för barn. Intressant för vidare forskning är också att studera 
orsaker till att så få barn och vuxna besöker biblioteket samt vad som kan göras 
för att vända denna negativa trend. Slutligen anser jag att de barn som av olika 
anledningar besitter många av de kunskaper som de avses lära sig i skolan, bör 
studeras ytterligare. Detta för att möjliggöra den individuella utveckling, som 
framskrivs i nu gällande läroplan, Lpo94.

D I S K U S S I O N

109

fyra femåringar uppges läsa enklare texter. När det gäller högläsning 
förekommer inga skillnader jämfört med tidiga läsare. Flertalet femåringar blir 
regelbundet lästa för och det är innehållet i texterna som är i fokus. Detta 
innebär att det blir intressant att fundera kring högläsning utifrån Evans, Shaw 
och Bell (2000) vilka menar att generella läsaktiviteter inte ökar den språkliga 
medvetenheten utan att aktiviteterna vid högläsning bör vara riktade mot till 
exempel lärande av ljud och bokstäver. Tydligt i jämförelserna blir att samtal, 
högläsning, interaktioner och aktiviteter kring skriftspråket förekommer hos 
samtliga tidiga läsare samt hos övervägande delen av femåringar men att 
skillnaden ligger i att samtalen och aktiviteterna i de tidiga läsarnas hem är mer 
riktade mot skriftspråksutveckling. Femåringarna studerades, som tidigare 
angivits, i jämförande syfte för att komplettera studierna av tidiga läsare och 
deras klasskamrater. 

Fortsatt forskning 
Med utgångspunkt i att de tidiga läsarnas utveckling av läsförmågan verkar 
plana ut under skolår tre samt de resultat som framkommer i PIRLS 2006 
(Skolverket, 2007a), skulle det vara intressant att studera vad som kan vara 
orsaken till att det är färre starka läsare i skolår fyra trots att flera barn börjar 
skolan med goda literacykunskaper. Att få möjlighet att mäta både den faktiska 
och den potentiella utvecklingsnivån, och därigenom studera arbetet i zonen för 
proximal utveckling, ser jag som mycket intressant och också betydelsefullt, i 
skenet av en socialkonstruktivistisk syn på lärande. Det har också blivit tydligt 
att den aktivitet som sker i hemmet och förskolan, med utgångspunkt i barnets 
eget intresse och motivation, har stor betydelse för den fortsatta läsutvecklingen. 
Att studera barn i förskolemiljön med betoning på literacyutveckling upplever 
jag som väsentligt, då de flesta barnen går i förskola och således är delaktiga i 
den verksamhet som där bedrivs. Arbetet i förskolan bedrivs antagligen 
annorlunda än i skolan, då förskolan inte har uppnåendemål att arbeta mot 
liknande de i skolan. Genom att studera arbetet i förskolan skulle ytterligare en 
för barnen viktig lärandemiljö kunna belysas och beskrivas. Det skulle även vara 
intressant att få möjlighet att samarbeta med en grupp lärare och därigenom 
diskutera lärande och utveckling med utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt 
tänkande, för att på så sätt möjliggöra förbättringar av lärandemiljön i skolan 
både för lärare och för barn. Intressant för vidare forskning är också att studera 
orsaker till att så få barn och vuxna besöker biblioteket samt vad som kan göras 
för att vända denna negativa trend. Slutligen anser jag att de barn som av olika 
anledningar besitter många av de kunskaper som de avses lära sig i skolan, bör 
studeras ytterligare. Detta för att möjliggöra den individuella utveckling, som 
framskrivs i nu gällande läroplan, Lpo94.





Avh Lena Ivarsson  KommIHÅG att flytta skärningen något 

S U M M A R Y  

111

SUMMARY

Introduction to the field of study 

Reading
This is a longitudinal study of reading, with a special focus on early readers. For 
the purpose of this study, early readers are defined as children who have learned 
to read before they begin school and engage in more formal reading instruction.  

Leaning to read is a highly valued skill and the foundation for learning in 
many different areas. How to best accomplish this has been the subject of 
discussion for many years. In the United States, the failure to come to a 
consensus about how to teach reading is known as “the reading war”. In recent 
times, the focus of the discussions has been on whether reading should be 
taught through phonics or whole language. Advocates of phonics insist that 
reading is best taught and learned by starting with a firm foundation in the 
sounds and letters. The emphasis in this method is on decoding. Conversely, 
proponents of the whole language method state that the content of the text and 
the reader’s understanding of the text is the most important; therefore their 
emphasis is on reading comprehension. Phonics and whole language both 
belong to what can be called formal reading instruction. In contrast to this is 
the concept of literacy. Gee (1996) explains the difference by stating that 
reading traditionally is derived from the field of psychology while literacy can 
be seen as a more sociological concept. In the light of a socio-cultural view, 
literacy is about social practice and therefore is inseparable from its social, 
institutional and cultural context.   

Early readers 
During the 1960s and 1970s it was considered a problem if children could read 
when they started school (Durkin, 1966). This negative view of early readers 
has changed over time and a study of Stainthorpe and Hughes (1999) shows 
that parents now provide their children with different kinds of reading material 
and resources in order to stimulate and encourage their reading development. 
In many countries there are family literacy programmes, the purpose of which is 
to assist parents as they support their children’s reading development. A study 
by Woods (2002) shows that what parents do to support reading has more of 
an impact on the child’s reading proficiency than the family’s socioeconomic 
status.
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Most reading and writing related activities in the homes of early readers are 
initiated by the early reader him/herself (Stainthorpe & Hughes). A number of 
researchers (Crain-Thoreson & Dale, 1992; Evans, Shaw & Bell 2000; Raban 
& Coates, 2004; Sénéchal & LeFevre, 2002; Wood, 2002) write about the 
importance of adult involvement when it comes to reading development.  
Parents and other adults need to take part in the reading and writing activities 
initiated by the early reader, by encouraging them and answering their 
questions.  

Studies by Durkins (1966), Clarks (1976) and Stainthorpe and Hughes 
(1999) show that the knowledge and experiences which early readers bring with 
them to school are often ignored. As a result, many early readers work with the 
same material and perform the same tasks as their peers. However, teachers in 
the study conducted by Stainthorpe and Hughes (1999) said that early readers 
have a positive influence on the other pupils in the class and work as good 
reading models.

In the 2006 PIRLS study (Skolverket, 2007) it was evident that among 
Swedish 10 year olds, the number of strong readers decreased between 2001 
and 2006. This is a discouraging result especially considering that during the 
same period, the number of children who started school with well developed 
literacy skills had increased.  

Liberg (2006) writes that the teachers of today are better prepared to address 
the needs of children at different levels of reading development. If reading is 
looked upon as something that can always be improved (Adams, 1991), there 
should always be meaningful work regardless of the child’s stage of reading 
development.  

With a starting point in formal reading instruction, literacy, and previous 
studies of early readers, the intent of this study is to shed light on, describe, 
analyze and discuss the reading development among early readers during their 
first three years in school, both as a group and in comparison with peers. 
Special attention will be given to the early reader’s home and school 
environment with a focus on activities that promote literacy development.  

Aim and theoretical frame 
The theoretical frame of this work consists of a number of concepts, all of 
which flow from the social constructivist theory of Vygotsky. Of particular 
importance is the individual’s learning and development in communities with 
others, where interaction and interplay are looked upon as meaningful activities 
(Vygotsky, 1978). The concepts which have been selected to constitute the 
theoretical frame are: actual and potential level of development, zone of 
proximal development, internalisation and cognitive and social presence.  
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In his discussion about learning, Vygotsky (1978) emphasizes two levels of 
development, the actual and the potential. The actual level of development is 
the level of the child’s mental functions at the current time, as a result of earlier 
learning and development. The potential level of development is the level a 
child can reach through help and support from siblings, peers, parents or other 
adults. The zone of proximal development consists of the difference between 
the actual and potential level of development. To work in the zone of proximal 
development the child needs someone who knows a little bit more and who can 
give support. While talking and working, the words of the supervisor are 
interpreted and become the inner speech and thoughts of the child. The process 
of interpreting can be viewed as a dialectic connection between reconstruction 
and construction, where the change from outer to inner are executed and 
development occurs (Lindqvist, 1999; Moll, 1990; Vygotsky, 1978). Cognitive 
presence concerns the child’s motivation and interest to learn. Since learning, 
from this perspective, occurs in interplay with others, cognition can be looked 
upon as something that takes part in a shared activity. The interpersonal 
therefore precedes the intrapersonal. Social presence concern the child’s 
position in the group. Feeling safe together with others makes it easier for 
children to participate in discussions and thereby share their thoughts with 
others.

The view of learning, as it appears through the selected theoretical concepts, 
coincides with the view of reading described by literacy researchers as is 
demonstrated by Barton (2007):  

Just as our view of literacy is dependent on our view of language, it is also 
dependent on our view of learning. Learning is something which takes place 
all the time; all activities involve learning; it is not limited to official sittings 
in a classroom, it is not something which only children do. We change 
throughout our lives, and as children and adults are constantly learning 
about literacy. This change is the key to learning. (p.48)

The aim in the current study is to illuminate, describe, analyze and discuss 
reading development and learning environments, using the experiences of 
thirteen early readers. 
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The following questions constitute the foundation for the research: 

How does the reading development of early readers progress during their first 
three years in school? 

How does the reading development of early readers compare to that of their 
peers during their first three years in school? 

What does the learning environment look like in the homes of early readers? 

What does the learning environment in school, during the first school year, 
look like? 

Which factors in the home environment can be assumed as positive for early 
reading development? 

What does the reading development among a number of five year olds looks 
like?

Methodology 
A mixed methods approach has been used in order to reflect and emphasize 
different aspects of the problem. The participants are thirteen early readers from 
five different schools and six different classes; their peers, who vary in number 
between the different times of testing; six teachers; and nineteen parents.  

The instruments used are different kinds of Swedish produced reading tests 
focussing on decoding and reading comprehension, informal interviews with 
early readers, interviews with parents and teachers, and classroom observations. 
Reading tests have been administered on four different occasions; at the 
beginning of the first school year and at the end of the first, second, and third 
school year.  

Informal interviews with early readers were conducted at the beginning of 
school year one. Interviews with parents of the early readers took place in the 
beginning of school year two.  The parents of the students in the comparison 
group were interviewed at the end of school year three and the teachers were 
interviewed at the end of school year one. All parent interviews were completed 
using a questionnaire. Classroom observations were performed at several 
occasions during the first school year.  

The work consists of three studies; reading development among early readers 
as compared with their peers, learning environments in home and in school, 
and activities in the home environment that support reading development.  

A T T  K U N N A  L Ä S A  I N N A N  S K O L S T A R T E N  

114

The following questions constitute the foundation for the research: 

How does the reading development of early readers progress during their first 
three years in school? 

How does the reading development of early readers compare to that of their 
peers during their first three years in school? 

What does the learning environment look like in the homes of early readers? 

What does the learning environment in school, during the first school year, 
look like? 

Which factors in the home environment can be assumed as positive for early 
reading development? 

What does the reading development among a number of five year olds looks 
like?

Methodology 
A mixed methods approach has been used in order to reflect and emphasize 
different aspects of the problem. The participants are thirteen early readers from 
five different schools and six different classes; their peers, who vary in number 
between the different times of testing; six teachers; and nineteen parents.  

The instruments used are different kinds of Swedish produced reading tests 
focussing on decoding and reading comprehension, informal interviews with 
early readers, interviews with parents and teachers, and classroom observations. 
Reading tests have been administered on four different occasions; at the 
beginning of the first school year and at the end of the first, second, and third 
school year.  

Informal interviews with early readers were conducted at the beginning of 
school year one. Interviews with parents of the early readers took place in the 
beginning of school year two.  The parents of the students in the comparison 
group were interviewed at the end of school year three and the teachers were 
interviewed at the end of school year one. All parent interviews were completed 
using a questionnaire. Classroom observations were performed at several 
occasions during the first school year.  

The work consists of three studies; reading development among early readers 
as compared with their peers, learning environments in home and in school, 
and activities in the home environment that support reading development.  



Avh Lena Ivarsson  KommIHÅG att flytta skärningen något 

S U M M A R Y  

115

Results

Reading development 

The reading ability among the early readers in this study is very well developed. 
Their decoding is automatized and they emphasize semantic and syntactic 
structures which make the content of the text meaningful. A reading ability on 
this level, corresponding to the level of decoding, would be identified by Høien 
and Lundberg (2002) as the orthographic-morphemic level, which is the 
highest level of decoding according to their model of levels in the development 
of decoding. 

The early readers continue to demonstrate good results on different reading 
tests through their first three years in school, although the pace of the 
development is not as pronounced at the end of the period. In comparison with 
peer groups, (which are divided into two groups; average readers, who could 
read a little at school start, and non readers who could not read at all at school 
start) it is obvious that reading development occurs continuously for all groups 
but it starts at different periods of time. The early readers’ reading ability seems 
to develop most before school start, the average readers during school year one 
and two, and the non readers during school year two. All three groups, on 
group level, show good abilities in decoding and reading comprehension, but 
the differences between the three groups are wide. With a starting point in the 
results on reading tests, I find it interesting to study the impact of the home and 
school environment on a favourable reading development.

Home environment 

The education level among parents of early readers varies between families while 
it is rather stable within the family. All of the early readers have siblings. In all 
families either an older sibling or one of the parents had also been an early 
reader. All early readers, except for one, had attended pre-school, where they 
participated in activities that stimulated literacy development.  

The home environment has been rich in terms of written texts of different 
kinds, such as daily newspapers, fiction, comics and magazines. Parents and 
older siblings have served as good reading models. According to the parents, 
early readers started to talk at an early age. The parents base these statements on 
the fact that people around them pointed this out to them. The early readers 
have exhibited a rapid development of their vocabulary, and most parents stated 
that the early readers have had clear pronunciation from early on. Many parents 
expressed the opinion that frequent conversations with their children might be 
a possible cause for their children’s speech.  All early readers have been read to, 
have read text in the environment around them, and have experimented with 
sounds, letters and words. The parents have given support and answered all 
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their questions. The early readers learned to read quickly and easily, according 
to their parents, and they all read some kind of print every day.  

School environment 

In five of the classes studied, they work traditionally with reading and writing 
development by following specific learning material. In one of the classes they 
work with individual planning and they learn to read by reading different kinds 
of books, adjusted to their reading level.  At the beginning of the first school 
year, learning to read is emphasized, but at the end of the year writing gets 
increased attention. All teachers state that it is important to individualize the 
work for all children, for example to provide the children with texts that are 
adjusted to their reading ability. Most teachers consider it a benefit to have early 
readers in the class, as these can serve as good reading models that can help their 
peers by reading instructions to them. Early readers can also work a lot on their 
own, since they can read instructions when needed. Some of the teachers point 
out that being an early reader does not guarantee that the child will remain 
interested and motivated in reading, or even continue to be a skilful reader.  

Activities and interactions in the home environment that can support reading 
development

Through the interviews with parents of early readers, there are some activities 
that are mentioned in most interviews. Based on this information, it appears 
that several factors contribute to a favourable reading development before 
formal school experience. These are the child’s own interest and motivation to 
learn to read, the support and encouragement of parents and older siblings, 
frequent interaction through dialogue, and parents and older siblings serving as 
good reading models. 

Discussion 

A holistic view of each child and of the learning process is important in the 
discussion of reading and literacy development. In this study it was not possible 
to examine all parts in a holistic view; therefore I have chosen to focus on 
reading development and the home and school environment. In the light of the 
chosen theoretical concepts, it became obvious that reading development in 
home and at school differs in some important areas. For example, at home the 
child initiates the activity according to personal interest and parents are 
available to give them support. It is often a one-on-one interaction between 
child and parent that provides good opportunities for discussions and 
explanations of different problems. Even though the potential level of 
development is not measured, much of the child’s development occurs in the 
zone of proximal development as the child works with something that really 
cannot be managed independently.  The presence of adult support encourages 
the child to move further. In school learning does not have its starting point in 

A T T  K U N N A  L Ä S A  I N N A N  S K O L S T A R T E N  

116

their questions. The early readers learned to read quickly and easily, according 
to their parents, and they all read some kind of print every day.  

School environment 

In five of the classes studied, they work traditionally with reading and writing 
development by following specific learning material. In one of the classes they 
work with individual planning and they learn to read by reading different kinds 
of books, adjusted to their reading level.  At the beginning of the first school 
year, learning to read is emphasized, but at the end of the year writing gets 
increased attention. All teachers state that it is important to individualize the 
work for all children, for example to provide the children with texts that are 
adjusted to their reading ability. Most teachers consider it a benefit to have early 
readers in the class, as these can serve as good reading models that can help their 
peers by reading instructions to them. Early readers can also work a lot on their 
own, since they can read instructions when needed. Some of the teachers point 
out that being an early reader does not guarantee that the child will remain 
interested and motivated in reading, or even continue to be a skilful reader.  

Activities and interactions in the home environment that can support reading 
development

Through the interviews with parents of early readers, there are some activities 
that are mentioned in most interviews. Based on this information, it appears 
that several factors contribute to a favourable reading development before 
formal school experience. These are the child’s own interest and motivation to 
learn to read, the support and encouragement of parents and older siblings, 
frequent interaction through dialogue, and parents and older siblings serving as 
good reading models. 

Discussion 

A holistic view of each child and of the learning process is important in the 
discussion of reading and literacy development. In this study it was not possible 
to examine all parts in a holistic view; therefore I have chosen to focus on 
reading development and the home and school environment. In the light of the 
chosen theoretical concepts, it became obvious that reading development in 
home and at school differs in some important areas. For example, at home the 
child initiates the activity according to personal interest and parents are 
available to give them support. It is often a one-on-one interaction between 
child and parent that provides good opportunities for discussions and 
explanations of different problems. Even though the potential level of 
development is not measured, much of the child’s development occurs in the 
zone of proximal development as the child works with something that really 
cannot be managed independently.  The presence of adult support encourages 
the child to move further. In school learning does not have its starting point in 



Avh Lena Ivarsson  KommIHÅG att flytta skärningen något 

S U M M A R Y  

117

each child’s interest, but rather in the law of school, the national curriculum, 
prescribed learning materials, the teachers’ view of learning, the relation to 
teachers and peers, and the classroom environment. It is also difficult for 
teachers to individualise the work, and to manage to work with each child to 
give support. Often support is given on group level, and teachers then give 
support to children who ask for help. Many early readers are left to work on 
their own with things they have already mastered.  

It is important to take into account the knowledge and experiences children 
bring with them when starting school and to design the learning experiences in 
school on this prior knowledge. Then, each child can be given the opportunity 
to develop at his or her own pace, as it is stated in the Swedish national 
curriculum (Lpo94). It is also important that teachers and parents work 
together with the child by sharing what they do to support reading 
development. This will foster confidence in the child, since it is much easier for 
the child if they experience a similar philosophy of learning in school and at 
home and if the goals are the same.  

In this study, most children in school year three demonstrated good results 
on the reading tests. The early readers are still at the top, but they are now 
together with 60 % of their peers. This is in accordance with results from 
PIRLS 2006 (2007) which shows that although more and more Swedish 
children begin school with well developed literacy skills, in school year four 
there are less strong readers in 2006 compared with the results from 2001. 
According to the teachers in my study, many early readers stop reading when 
they think they can. This means that teachers and parents have a responsibility 
to encourage children and to give them the instruments and support they need 
to go on with their reading development. This can, for example, be done 
through more focus on comprehension and the learning of different strategies 
for reading comprehension, strategies which are of great importance for 
understanding and interpreting the content of a text.  

It is, thus, not enough that a child “can read”, but that reading continue to 
be developed all the time (Adams, 2001). With well developed reading skills 
and a variety of different reading strategies mastered that can be used for 
different kinds of texts and in different social communities, the reader will feel 
safe, secure, and competent. This encourages the young reader to read more, to 
interpret well, and to analyze texts on a variety of levels of difficulty.
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BILAGOR
BILAGA A 

Hej! 

 Härnösand 
040831 

Jag heter Lena Ivarsson och arbetar vid Mitthögskolan. Jag forskar kring ”De 
tidiga läsarnas utveckling i skolan”. I och med detta har jag varit i kontakt med 
Ert barns lärare och fått veta att just Ert barn kunde läsa innan han/hon började 
i ettan.
Jag skulle vilja få Er tillåtelse att göra lästest med Ert barn samt under året vara i 
klassrummet några gånger och se hur det går för Ert barn med läsutvecklingen. 
Vidare skulle jag vilja prata med Er och Ert barn om hur han/hon lärde sig läsa.  
Jag skulle bli väldigt glad att få Er tillåtelse att göra detta!  

Jag kommer att göra min datainsamling i flera av kommunens skolor och 
resultatet kommer att redovisas på hela gruppen, så undersökningen är anonym. 

Ni kan nå mig på tfn: (arb) xxxx-xxx xx, (hem) xxxx-xxx xx, (mail) 
lena.ivarsson@mh.se
Hör gärna av Er om Ni har några frågor eller funderingar! 

Var vänlig fyll i nedanstående talong och skicka tillbaks till skolan så fort som 
möjligt, helst före 040917. 

Vänliga hälsningar 

Lena Ivarsson 
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______________________________________________vill/vill inte delta i 
undersökningen.  
(Barnets namn) 

Om Ni vill delta, lämna gärna Ert telefonnummer så jag kan kontakta Er för ett 
samtal.

Vårt telefonnummer 
är_______________________________________________. 

Föräldrarnas
namn__________________________________________________. 

Barnets
namn______________________________________________________. 

Ert barns lärare kommer att meddela mig om Ni är intresserade. Ni lämnar 
alltså inte ut Era personuppgifter till mig direkt! 
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BILAGA B 

INTERVJUGUIDE 

Lärarrollen

Vilken är din utbildning? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilka åldergrupper har du främst arbetat med? 

Vilken utbildning har du i läs- och skrivutveckling? 

Läs- och skrivutveckling 

Berätta om din syn på läs- och skrivutveckling! 

Tidiga läsare 

Vad tänker du på när du hör begreppet ”tidiga läsare”? 

– Finns det ”tidiga läsare”? Har de blivit färre eller flera med
                           åren? 

– Hur ser du på tidiga läsare? 

Vilka konsekvenser ger tidig läsning för skolarbetet i stort? 

Hur planeras arbetet med de tidiga läsarna? (Individualisering) 

B I L A G O R  

127

BILAGA B 

INTERVJUGUIDE 

Lärarrollen

Vilken är din utbildning? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilka åldergrupper har du främst arbetat med? 

Vilken utbildning har du i läs- och skrivutveckling? 

Läs- och skrivutveckling 

Berätta om din syn på läs- och skrivutveckling! 

Tidiga läsare 

Vad tänker du på när du hör begreppet ”tidiga läsare”? 

– Finns det ”tidiga läsare”? Har de blivit färre eller flera med
                           åren? 

– Hur ser du på tidiga läsare? 

Vilka konsekvenser ger tidig läsning för skolarbetet i stort? 

Hur planeras arbetet med de tidiga läsarna? (Individualisering) 
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Hur fortskrider tidiga läsares läsutveckling i förhållande till icke tidiga läsares 
läsutveckling? 

Hur fungerar samarbetet med de tidiga läsarnas föräldrar? 
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BILAGA C 

Intervjuguide föräldrar, 050826 

Berätta om barnets talspråkliga utveckling! 

Barnets förhållande till skriftspråket 

- Blivit läst för 
- Skrivit först eller läst först 
- Intresse för ljud, bokstäver, ord, berättelser, böcker 
-

Beskriv hur det gick till när barnet lärde sig läsa! 

Föräldrar, syskon eller annan persons roll i barnets läsutveckling! 

Föräldrarnas läsvanor 

- Hur ofta läser mamma/pappa 
- Vad läser mamma/pappa 
- Syftet med mammas/pappas läsning 

Syskonens läsvanor 

- Hur ofta läser syskonen 
- Vad läser syskonen 
- Syftet med syskons läsning 

Den tidiga läsarens läsvanor 

- Hur ofta läser han/hon 
- Vad läser han/hon 
- Syftet med den tidige läsarens läsning 
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Klarar barnet av att läsa textremsan på TV? 

Miljöns betydelse!  Läsningens roll i familjen 

Hur arbetar skolan med läsning när det gäller ert barn? 

Beskriv kontakten med pedagogen/pedagogerna kring den tidiga läsningen och 
vad den eventuellt medför! 

Beskriv er upplevelse/era erfarenheter av att ha ett barn som är tidig läsare! 

Något annat som du/ni anser vara av betydelse? 
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BILAGA D 

Hej! 

Här kommer några frågor som jag vill att ni besvarar innan vi träffas för 
intervjun. Ta med frågeformuläret vid intervjutillfället. 
All information i frågeformuläret och vid intervjun kommer att behandlas 
anonymt, på så sätt att ingen information om det enskilda barnet eller familjen 
kommer att presenteras på ett sådant sätt att barnet eller familjen kan 
identifieras. Syftet med frågorna i formuläret och intervjun är att försöka finna 
gemensamma faktorer hos de tidiga läsarna som kan vara av betydelse för deras 
tidiga läsutveckling.  

Om Ni har några frågor är Ni välkomna att ta kontakt med mig. 
Tfn arb: xxxx-xxx xx 
Tfn hem: xxxx-xxx xx 
Mobil: xxx-xxx xx xx 
E-mail: lena.ivarsson@miun.se

Vänliga hälsningar 

Lena Ivarsson 
Doktorand i Pedagogik 
Institutionen för Utbildningsvetenskap 
Mittuniversitetet 
871 88  HÄRNÖSAND 
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Enkätfrågor till föräldrarna

1. Hur många barn ingår i familjen? 

………………………………………………………………………

2. Vilka år är barnen födda? 

………………………………………………………………………

3. Har något/några av syskonen varit tidiga läsare (dvs läst innan 
skolstarten)?
(Ringa in det som stämmer) 
Ja

 Nej 

Om ja, ange 
födelseår……………………………………………………………. 

4. Har någon av föräldrarna varit tidiga läsare (dvs läst innan 
skolstarten)?
(Ringa in det som stämmer) 

Ja

 Nej 

Om ja, ange om det är mamma, pappa eller  

båda!.................................................................................................... 
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5. Ange den ”högsta” utbildningen hos föräldrarna/målsmän: 

Mor                                                                                   Far

[    ]                    Grundskola, folkskola eller motsv. [    ]        
                                                                                     
[    ]                    Gymnasieskola 2 år                                 [    ]   

[    ]                    Gymnasieskola 3-4 år       [    ]

[    ]                    Högkola/universitet -1 år                        [    ]                         

[    ]                                                    2-3 år   [    ] 

[    ]                                                    4-5 år [    ] 

[    ]                                                     - 5 år                      [    ]

Annan utbildning mor:……………………………………… 

……………………………………………………………… 

Annan utbildning far:………………………………………. 

……………………………………………………………

6. Ange föräldrarnas nuvarande sysselsättning: 

Mor:
…………………………………………………………………………….. 

Far:
……………………………………………………………………………...

7. Har ni någon morgontidning hemma? 

Ja [    ]
 Nej [    ] 
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8. Hur många böcker finns det i ert hem? 

Inga
[    ] 

1-10 böcker [    ] 
11-50 böcker [    ] 
51-100 böcker [    ] 
101-250 böcker [    ] 
251-500 böcker [    ] 
Mer än 500 böcker [    ] 

9. Vilken födelsemånad har ert barn som är född 1997? 

………………………………………………………………………………
…………………...

Tack för att Ni besvarat dessa frågor. Medtag frågeformuläret vid intervjun 
eller skicka in det i det bifogade svarskuvertet! 

Lena Ivarsson 
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BILAGA E 

Till föräldrar/vårdnadshavare! 

Jag heter Lena Ivarsson och är verksam vid Mittuniversitetet och Umeå Universitet. Jag arbetar i 
ett forskningsprojekt om läsning i allmänhet och tidiga läsare i synnerhet. Under tre år har jag 
följt ett antal barn i deras läsutveckling. Utifrån den studien samt aktuell forskning har jag 
sammanställt detta frågeformulär som handlar om läslärande i hemmiljön före skolstarten.  
     Jag skulle bli glad om Ni vill besvara frågeformuläret och därefter skicka det till mig i bifogat 
svarskuvert senast 071107. Undersökningen är anonym och resultaten kommer att redovisas på 
sådant sätt att ingen enskild familj eller enskilt barn kan identifieras. Varje enkät är märkt med en 
bokstav A-E, för att jag skall kunna identifiera till vilket rektorsområde Ni hör.  
     Har Ni några frågor är Ni välkomna att kontakta mig.  

Vänliga hälsningar 

Lena Ivarsson 

--
Lena Ivarsson 
Institutionen för utbildningsvetenskap 
Mittuniversitetet
Universitetsbacken 1 
871 88  HÄRNÖSAND 

Tfn arb: xxxx-xxx xx 
Tfn hem: xxxx-xxx xx 
Mobil: xxx-xxx xx xx 
E-mail: lena.ivarsson@miun.se
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1. Vilket kön har barnet? 

            pojke flicka

1. Vilket år är barnet fött? 

200_____

2. Vilken månad är barnet fött? 
(Ange månadens nummer, 1-12) 

______

3. Kan ert barn:   
(Markera med X) 

           skriva bokstäver

           skriva ord

skriva meningar 

4. Använder ert barn dator? 
          (Svara genom att sätta kryss i en av rutorna) 

                                                                          
i liten                i ganska liten      i ganska stor       i stor           
utsträckning    utsträckning       utsträckning       utsträckning

5. Ge exempel på vad barnet kan läsa på datorn: 
(Flera alternativ får anges) 

Barnet använder inte dator

Barnet kan inte läsa text på datorn 

Barnet kan läsa enskilda ord 

Barnet kan läsa ordkombinationer 

Barnet kan läsa hela meningar 
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6. Brukar ert barn av eget intresse göra något/några av följande aktiviteter: 
(Flera alternativ får anges) 

            Bläddra i böcker eller serietidningar

            Läsa böcker eller serietidningar

            Be någon, t ex en vuxen eller ett syskon att läsa högt för honom/henne

            Läsa på mjölkkartonger eller liknande text som finns i omgivningen
        
            Skriva bokstäver, ord, meningar eller berättelser 

            Ställa frågor om hur en bokstav ser ut eller låter 

Ställa frågor om hur man skriver olika ord 

Läsa enkla ord på TV (t ex programtitlar som Bolibompa, rapport) 

Läsa enkel text på datorn 

7. Brukar ni prata om att läsa i ert hem? 
(Svara genom att sätta kryss i en av rutorna) 

                                                                          
i liten                i ganska liten      i ganska stor       i stor           
utsträckning    utsträckning       utsträckning       utsträckning

8. Lånar ni regelbundet böcker till ert barn?
(Svara genom att sätta kryss i en av rutorna) 

                                                                          
i liten                i ganska liten      i ganska stor       i stor           
utsträckning    utsträckning       utsträckning       utsträckning

9. Brukar ni föräldrar läsa högt för ert barn?  
(Svara genom att sätta kryss i en av rutorna)

                                                                          
i liten                i ganska liten      i ganska stor       i stor           
utsträckning    utsträckning       utsträckning       utsträckning

10. Brukar eventuella syskon läsa högt för barnet?  
(Svara genom att sätta kryss i en av rutorna) 

                                                                          
i liten                i ganska liten      i ganska stor       i stor           
utsträckning    utsträckning       utsträckning       utsträckning
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11. Vid högläsning, hur mycket fokus lägger ni på textens innehåll? 
     (Svara genom att sätta kryss i en av rutorna) 

                                                            
            Lite             ganska           ganska            mycket 

              lite                 mycket

12. Vid högläsning, hur mycket fokus lägger ni på språkets form, dvs. bokstäver, ord, 
meningar, punkt och stor bokstav? 

     (Svara genom att sätta kryss i en av rutorna) 

                                                        
Lite            ganska           ganska            mycket  

                                 lite                 mycket 

13. Vid högläsning, hur mycket fokus lägger ni på eventuella bilder i boken? 
             (Svara genom att sätta kryss i en av rutorna) 

                                                                   
        Lite                ganska           ganska            mycket 
                            Lite               mycket 

14. Brukar ni spela ordspel (t.ex. ordyatzy, från A till Ö, memory med ord och bild mm.) 
med ert barn?  
(Svara genom att sätta kryss i en av rutorna) 

                                                                          
i liten                i ganska liten      i ganska stor       i stor           
utsträckning    utsträckning       utsträckning       utsträckning 

15. Talar barnet rent, d v s kan han/hon uttala alla ljud korrekt? 
(Svara genom att sätta kryss i en av rutorna) 

                                                                        
i liten                i ganska liten      i ganska stor       i stor           
utsträckning    utsträckning       utsträckning       utsträckning 

16. Kan barnet uttrycka sig klart, t ex be om något, berätta sammanhängande om en 
händelse han/hon varit med om? 
(Svara genom att sätta kryss i en av rutorna) 

                                                                          
i liten                i ganska liten      i ganska stor       i stor           

          utsträckning    utsträckning       utsträckning       utsträckning 
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17. Använder barnet olika ord (synonymer) för samma sak? 
    (Svara genom att sätta kryss i en av rutorna) 

                                                                          
i liten                i ganska liten      i ganska stor       i stor           
utsträckning    utsträckning       utsträckning       utsträckning 

18. Samtalar barnet med vuxna om olika saker? 
     (Svara genom att sätta kryss i en av rutorna) 

                                                                          
i liten                i ganska liten      i ganska stor       i stor           
utsträckning    utsträckning       utsträckning       utsträckning 

19. Samtalar barnet med eventuella syskon om olika saker? 
(Svara genom att sätta kryss i en av rutorna) 

                                                                          
i liten                i ganska liten      i ganska stor       i stor           
utsträckning    utsträckning       utsträckning       utsträckning 

20.   Vilken kunskap har ert barn om bokstäver och ljud? 
   (Markera ett alternativ) 

                  Känner ännu inte till några bokstäver

Känner till en del bokstäver och dess ljud, t ex de som ingår i    
                        barnets namn 

                  Känner till de flesta bokstäverna och dess ljud     

  Känner till alla bokstäver och dess ljud i alfabetet

21. Anser ni att ert barn kan läsa:  
(Flera alternativ kan markeras) 

Skyltar (T ex McDonalds, Coop, OK/Q8 och liknande, d v s loggor) 
Sitt eget namn 
Andra namn av betydelse för barnet 
Enstaka kända ord 
Ord i allmänhet 
Hela meningar 
Enklare böcker med bilder 
Enklare böcker utan bilder 
Kapitelböcker
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17. Använder barnet olika ord (synonymer) för samma sak? 
    (Svara genom att sätta kryss i en av rutorna) 

                                                                          
i liten                i ganska liten      i ganska stor       i stor           
utsträckning    utsträckning       utsträckning       utsträckning 

18. Samtalar barnet med vuxna om olika saker? 
     (Svara genom att sätta kryss i en av rutorna) 
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                  Känner ännu inte till några bokstäver
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                        barnets namn 
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22. Om ert barn ställer frågor kring skriftspråk, t ex ”Hur ser ett ”T” ut?”, ”Hur skriver 
man katt?”, hur agerar ni då? 

 (Markera ett alternativ)

                     Frågan besvaras inte direkt utan vid ett senare tillfälle 
                  

Ger barnet stöd och hjälp under aktiviteten genom att t.ex visa hur bokstäver och 
ord ser ut och låter 

    Uppmuntrar barnet att försöka hitta ”svaret/lösningen” på egen hand 

Annat:
________________________________________________________

___________________________________________________________
____

23. Vad tycker ni är viktigt vid det första läslärandet?  
(Svara genom att sätta kryss i en av rutorna vid varje delfråga) 

Att barnet kan ljuda orden 
              
                                                                                
                      Oviktigt        ganska            ganska           viktigt 

                 oviktigt          viktigt                 

Att barnet förstår innehållet i texten  

                                                                                
                      Oviktigt        ganska            ganska           viktigt 

                 oviktigt          viktigt

Att hos barnet skapa ett intresse för läsning 

                                                                                
                      Oviktigt        ganska            ganska           viktigt 
                                        Oviktigt          viktigt 

24. Hur ofta samtalar ni med ert barn? 
(Svara genom att sätta kryss i en av rutorna) 

                                                                          
i liten                i ganska liten      i ganska stor       i stor           
utsträckning    utsträckning       utsträckning       utsträckning 
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22. Om ert barn ställer frågor kring skriftspråk, t ex ”Hur ser ett ”T” ut?”, ”Hur skriver 
man katt?”, hur agerar ni då? 
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                     Frågan besvaras inte direkt utan vid ett senare tillfälle 
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ord ser ut och låter 

    Uppmuntrar barnet att försöka hitta ”svaret/lösningen” på egen hand 

Annat:
________________________________________________________

___________________________________________________________
____

23. Vad tycker ni är viktigt vid det första läslärandet?  
(Svara genom att sätta kryss i en av rutorna vid varje delfråga) 

Att barnet kan ljuda orden 
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                 oviktigt          viktigt                 
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24. Hur ofta samtalar ni med ert barn? 
(Svara genom att sätta kryss i en av rutorna) 

                                                                          
i liten                i ganska liten      i ganska stor       i stor           
utsträckning    utsträckning       utsträckning       utsträckning 
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            Ge exempel på vad ni brukar prata om:

            ____________________________________ 

            ____________________________________ 

25. Brukar eventuella syskon samtala med barnet? 
(Svara genom att sätta kryss i en av rutorna) 

                                                                          
i liten                i ganska liten      i ganska stor       i stor           
utsträckning    utsträckning       utsträckning       utsträckning 

           Ge exempel på innehåll i samtalen: 

         ________________________________________________ 

26. Brukar ni som föräldrar läsa i hemmet för egen del?  
(Svara genom att sätta kryss i en av rutorna) 

                                                                          
i liten                i ganska liten      i ganska stor       i stor           
utsträckning    utsträckning       utsträckning       utsträckning 

27. Om ni föräldrar brukar läsa i hemmet, var gör ni oftast det? 

            i köket               i vardagsrummet            i sovrummet

            Annat ställe, nämligen_______________________________

28. När läser ni vuxna oftast för egen del? 

_____________________________________________
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            Ge exempel på vad ni brukar prata om:

            ____________________________________ 

            ____________________________________ 

25. Brukar eventuella syskon samtala med barnet? 
(Svara genom att sätta kryss i en av rutorna) 
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utsträckning    utsträckning       utsträckning       utsträckning 

           Ge exempel på innehåll i samtalen: 

         ________________________________________________ 

26. Brukar ni som föräldrar läsa i hemmet för egen del?  
(Svara genom att sätta kryss i en av rutorna) 

                                                                          
i liten                i ganska liten      i ganska stor       i stor           
utsträckning    utsträckning       utsträckning       utsträckning 

27. Om ni föräldrar brukar läsa i hemmet, var gör ni oftast det? 

            i köket               i vardagsrummet            i sovrummet
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28. När läser ni vuxna oftast för egen del? 

_____________________________________________
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29. Ange föräldrarnas högsta utbildning: 
(Markera genom att sätta kryss) 

Mor/sambo Far/sambo 

[    ]                              Grundskola, folkskola eller motsv. [    ]

[    ]                             Gymnasieskola 2 år [    ]   

[    ]                            Gymnasieskola 3-4 år [    ]

[    ]                           Högskola/universitet 1-3 år [    ]

[    ]                           Högskola/universitet 4-  år                                   
[    ]

                                      

Annan utbildning mor/sambo:__________________________________________

Annan utbildning far/sambo:___________________________________________ 

30. Ange föräldrarnas nuvarande sysselsättning: 

Mor/sambo: __________________________________________________________ 

Far/sambo: __________________________________________________________

31.  Hur många barn finns det sammanlagt i familjen? 

_________

32.  Vilka år är barnen födda? 

_____________________________________________________

33.  Vilka år är föräldrarna födda? 

Mor/sambo:__________                          Far/sambo: ___________ 

A T T  K U N N A  L Ä S A  I N N A N  S K O L S T A R T E N  

142
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30. Ange föräldrarnas nuvarande sysselsättning: 

Mor/sambo: __________________________________________________________ 

Far/sambo: __________________________________________________________

31.  Hur många barn finns det sammanlagt i familjen? 
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32.  Vilka år är barnen födda? 

_____________________________________________________

33.  Vilka år är föräldrarna födda? 

Mor/sambo:__________                          Far/sambo: ___________ 
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34.  Vem har fyllt i enkäten? 

          mor/sambo            far/sambo            både mor/sambo och far/sambo  

        annan person, nämligen____________________________________ 

Övrigt som ni vill dela med er av rörande ert barns läsning: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tack för Er medverkan! 

Lena Ivarsson
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34.  Vem har fyllt i enkäten? 

          mor/sambo            far/sambo            både mor/sambo och far/sambo  
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Lena Ivarsson
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