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Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur sex lärare i årskurs 3 

använder enskild läsning i sin undervisning. Vi undersökte även vilket syfte den 

enskilda läsningen hade samt hur lärarna kunde inspirera eleverna till enskild 

läsning. Som datainsamlingsmetod har intervjuer samt observationer använts. 

Resultatet visar att användningen av den enskilda läsningen skiljer sig åt men 

det huvudsakliga syftet är att eleverna ska bli goda läsare.  
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1 Inledning  

Dagens samhälle ställer andra krav på barns läsförmåga än vad det gjorde för 50 år 

sedan. För att kunna fungera i samhället är en god läsförmåga nödvändig (Skolverket, 

2012). Den enskilda läsningen är därför något som vi kommer att ägna oss åt hela 

livet och grunden läggs redan tidigt. En av grundskolans viktigaste uppgifter är att 

lära eleverna att läsa (Boyer, 1995). Genom den enskilda läsningen kan eleverna 

utveckla sitt läsflyt (Jönsson, 2007). Trots detta säger våra egna erfarenheter att den 

enskilda läsningen är en bortprioriterad aktivitet som eleverna får ägna sig åt när allt 

annat lektionsinnehåll är färdigarbetat. Kelley och Clausen-Grace (2009) 

problematiserar detta och menar att enskild läsning i många klassrum snarare verkar 

handla om att läraren ska få annat gjort. Därför gynnar det bara de elever som redan 

är goda läsare. Andra elever hittar strategier för att få tiden under den tysta läsningen 

att gå, till exempel genom att sitta tysta, bläddra i boken och titta på bilderna. Det här 

gör att många lärare helt väljer bort den tysta läsningen. Kelley och Clausen-Grace 

(2009) menar dock att den enskilda läsningen är nödvändig men att läraren behöver 

ha strategier för hur den ska användas för att undvika ovanstående problem. Även 

Gilliam, Dykes, Gerla och Wright (2011) beskriver hur viktigt det är att elever blir bra 

på att läsa. De menar att ju högre årskurser eleverna når desto större blir kraven att 

snabbt kunna läsa en text tyst. 

Med detta i beaktande valde vi att fördjupa kunskapen om enskild läsning. Därför har 

vi i vårt examensarbete undersökt hur arbetet med den enskilda läsningen ser ut i 

årskurs 3 idag.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet är att undersöka hur sex lärare i årskurs 3 arbetar med enskild läsning i sin 

undervisning samt vilket syfte dessa lärare har med den enskilda läsningen. Vi avser 

söka svar på följande frågeställningar: 

1. Hur använder sex lärare i årskurs 3 enskild läsning i sin undervisning?  

2. Vilket syfte har dessa lärare med att använda enskild läsning? 

3. Kopplas några aktiviteter till den enskilda läsningen? I så fall vilka?   

4. Hur arbetar lärarna för att inspirera eleverna till att läsa enskilt? 
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1.2 Begreppsdefinition 

I studien används begreppet enskild läsning. Med enskild läsning syftar vi på när 

eleverna på egen hand tyst läser.  

 

Begreppet aktiviteter används för att beskriva det som sker vid den enskilda 

läsningen utöver själva läsningen. Det kan exempelvis vara att eleverna får samtala 

om det lästa eller skriva bokrecensioner.  

 

I studien nämns bänkbok. Det innebär att varje elev har en egen bok i syfte att använda 

under den enskilda läsningen. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning samt styrdokument som är aktuella för 

studien. Vi beskriver även det teoretiska perspektivet som studien har sin 

utgångspunkt i.  

2.1 Språkets nivåer 

Fridolfsson (2008) skriver om språkets olika nivåer vilka är betydelsefulla för 

läsutvecklingen. De nivåer som nämns är den fonologiska, den semantiska och den 

grammatiska nivån. Den fonologiska nivån innebär att eleven har kunskaper om 

språkljuden. Denna kunskap brukar barn normalt ha fått förståelse för vid 4–5 års 

ålder. Den semantiska nivån innefattar förståelsen för ords betydelse. Ordförrådet 

har stor betydelse för barns läsutveckling och utvecklas i rask takt under de första 

skolåren. Den grammatiska nivån är den tredje nivån och omfattar de grammatiska 

regler som styr hur vårt språk är uppbyggt, till exempel ordföljder i meningar. 

Vanligtvis har många barn dessa regler klara för sig innan de börjar skolan men 

fortsätter utveckla denna kunskap genom hela skolgången.  

2.2 Läsutveckling  

I den tidiga läsutvecklingen lär sig eleverna hur bokstäverna ser ut, hur de låter och 

vad de heter. Eleverna lär sig också i vilken riktning man läser och hur man ljudar 

ihop bokstäver så att de bildar ett ord (Liberg, 2006). Den fonologiska 

medvetenheten har stor betydelse för hur elever utvecklar sin läsning. Kunskap om 

bokstäverna är viktig för att förstå ljudningsstrategin och senare kunna avkoda hela 

ord (Skolverket, 2012). Andra förmågor som beskrivs som viktiga för en fortsatt 

läsutveckling är ett stort ordförråd och att kunna delta aktivt i samtal. Grunden till 

dessa förmågor läggs i hemmet för att sedan utvecklas i förskolan och skolan. Det 

betyder att elever kommer till skolan med olika språkliga erfarenheter (Liberg, 

2006). I förskolan behöver barnen få rika möjligheter till samtal med både vuxna och 

barn då det främjar den kommande läsutvecklingen (Fridolfsson, 2008). 

Taube (2007) förklarar begreppet läsflyt och menar att det innebär att eleven kan 

ordavkoda automatiserat. Eleven behöver inte ägna sig åt att ljuda orden utan känner 

igen dem direkt. Att träna upp ett bra läsflyt är av vikt för en god läsförståelse. Ägnas 
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allt för mycket energi till att avkoda orden blir läsförståelsen lidande. Flytet i 

läsningen är alltså tätt sammankopplat med läsförståelsen. Har eleven tränat upp ett 

bra flyt kan istället energin läggas på textens innebörd (Lundberg & Herrlin, 2009). 

2.3 Enskilda läsningens betydelse 

Jönsson (2007) skriver i sin avhandling att elever är i behov av både gemensam 

läsning och enskild läsning för att utveckla sin läsning. I den enskilda läsningen har 

eleverna möjlighet att läsa om sådant som intresserar dem och kanske också finna 

vad de gillar att läsa. Genom den enskilda läsningen får eleverna möjlighet att träna 

upp sitt läsflyt vilket de ständigt bör ha möjlighet att göra. Även Lundgren och 

Herrlin (2005) menar att läsning är en aktivitet som eleverna behöver ägna mycket 

tid åt för att bli goda läsare.  

Kelley och Clausen-Grace (2009) beskriver olika typer av läsare. Den första de 

beskriver är ”Fake readers”. Dessa elever läser inte under den enskilda läsningen 

utan ägnar sig åt att bläddra i sidorna och titta på bilderna. Fake readers kräver 

mycket stöd under den enskilda läsningen om de överhuvudtaget ska få ut något av 

den. Stödet kan vara att få hjälp med att välja böcker som ligger på elevens nivå eller 

att diskutera delar av boken med läraren. En annan typ av läsare författarna 

beskriver är ”Compliant readers”. Dessa läsare läser för att de blivit tillsagda att läsa, 

de har inte förstått glädjen i att läsa och väljer ofta böcker utan eftertanke. Läsare av 

denna typ behöver bli inspirerade att läsa, få prata om vad de läst och få nya böcker 

presenterade för sig. Ytterligare en läsartyp Kelley och Clausen-Grace (2009) 

beskriver är ”Book worms”. Book worms läser mycket och gärna. Att ha denna typ av 

läsare i klassrummet är en tillgång då de kan fungera som förebilder och inspirera 

andra elever att läsa.  

Kelley och Clausen-Grace (2009) menar att lärare bör fungera som läsande 

förebilder. Det innebär till exempel att prata om sina egna läsupplevelser och själv 

läsa när eleverna läser. Att observera eleverna när de läser kan vara bra för att 

identifiera dem som har svårt att komma igång med läsningen. Att svara på mail eller 

planera lektioner under elevernas enskilda läsning menar Kelley och Clausen-Grace 

(2009) sänder fel signaler till eleverna vilket därför bör undvikas.   
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2.4 Enskilda läsningens användning och syfte 

Kelley och Clausen-Grace (2009) menar att det är viktigt att den enskilda läsningen 

har ett tydligt syfte och att eleverna är bekanta med syftet. Att stötta eleverna i deras 

bokval är viktigt för att eleverna ska få en bok på sin egen nivå. Att dessutom ha 

tillgång till litteratur som intresserar eleverna är av betydelse för att inspirera till 

läsning. Att läsa både faktaböcker och skönlitterära böcker beskrivs av Westlund 

(2009) som viktigt för att eleverna ska utveckla effektiva metoder för att ta sig an 

olika texttyper.  

Det är viktigt att eleverna får dela sina erfarenheter med varandra från den enskilda 

läsningen för att den ska bli så effektfull som möjligt (Westlund, 2009). Chambers 

(2011) hävdar att läsning är en social aktivitet och menar likt Westlund (2009) att 

eleverna måste få tid till att samtala om det lästa. Läraren behöver skapa 

förutsättningar och ge eleverna verktyg för hur man samtalar om litteratur. Det 

handlar om att kunna sammanfatta och kritiskt granska det lästa. Samtalets roll i 

samband med läsning beskrivs även i Skolverket (2012, s.20): ”Samtal som omger 

läsandet och skrivandet ger eleverna tillfällen att återberätta och beskriva, tolka och 

förklara, värdera och argumentera samt göra kopplingar till egna erfarenheter och 

förutsäga vad som kan komma att hända.” 

Även om Jönsson (2007) lyfter fram fördelarna med enskild läsning problematiserar 

hon den även. Hon skriver att den enskilda läsningen lätt blir något som eleverna får 

ägna sig åt när allt annat är klart och att det blir en tidsutfyllnad. Det kan leda till att 

elever som sällan hinner bli klara med lektionsinnehållet aldrig får tid över att ägna 

sig åt den enskilda läsningen. Vidare skriver Jönsson (2007) om läsargemenskap där 

både enskild läsning, gemensam läsning, skrivande och samtal om texter ingår. Hon 

menar att skolan idag är dålig på att koppla aktiviteter till det lästa, vilket behöver 

ändras. Hon skriver: ”Skolan behöver föra en diskussion om hur man levandegör 

texter och om hur läsarbetet, d.v.s. samtal och skrivande och andra läsaktiviteter i 

samband med läsningen kan bli viktiga vägar att bygga förståelse och utveckling.” 

(Jönsson, 2007, s.244). 

Sanden (2012) undersökte i en studie hur skickliga lärare arbetar med enskild läsning 

i sina klassrum för att maximera effekterna av den. Hon fann att lärarna på olika sätt 

stöttade eleverna under den enskilda läsningen. En form av stöd var att hjälpa 
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eleverna att hitta böcker på deras nivå och som eleverna var intresserade av. Målet 

med det stödet var att eleverna sedan på egen hand skulle kunna göra dessa val. En 

lärare i studien menade att det är viktigt att eleverna faktiskt läser något de själva vill. 

Det menar Sanden (2012) leder till ökad motivation att läsa. Lärarna i studien 

arbetade även mycket med textsamtal där eleverna hade möjlighet att prata om vad 

de läst, ibland med läraren och ibland med andra elever. En annan form av stöd som 

framkom var att läraren modellerade lässtrategier. Till exempel att gå tillbaka i texten 

och läsa igen om man inte förstår. Reutzel, Jones, Fawson och Smith (2008) 

presenterar i sin studie en lärare som arbetar med enskild läsning på ett liknande 

sätt. Läraren inleder då stunderna med enskild läsning genom att läsa en text för 

eleverna och samtidigt modellera lässtrategier. Förhoppningen med det är att 

eleverna ska få kunskap om hur de själva kan använda strategierna under den 

enskilda läsningen. Läraren går även runt och lyssnar på eleverna under tiden de 

läser. Efter att eleverna läst ett par minuter ber hon dem berätta om vad de just läst. 

Det är ett sätt att kontrollera deras läsförståelse. En annan positiv effekt av att 

eleverna får högläsa ett stycke för en mer kunnig person menar Reutzel, Petscher och 

Spichtig (2012) är att det utvecklar elevernas läsflyt. Det ställer dock krav på att 

eleverna får feedback av läraren efter läsningen.  

2.5 Läsinspiration 

Jönsson (2007) skriver att bokbeståndet i skolan är viktigt. Dels för att eleverna ska 

hitta böcker de är intresserade av, dels för att böckerna ska passa deras läsnivå. På 

skolor med små bibliotek finns ofta bara möjlighet att köpa in ett begränsat antal av 

samma bok vilket kan vara problematiskt då elever ofta inspirerar varandra att läsa 

samma bok. Om boken inte finns tillgänglig menar Jönsson (2007) att risken är stor 

att intresset svalnar. Även Chambers (2011) anser att bokbeståndet samt hur lätt 

böcker finns att tillgå påverkar i vilken omfattning eleverna har möjlighet att läsa. 

Han menar att det finns flera sätt lärare kan arbeta på för att inspirera elever till att 

läsa. Ett sätt är att presentera nya böcker för eleverna genom att en stund varje vecka 

prata om böcker.  

Berätta lite om handlingen, läs ett stycke som kan väcka deras intresse, förklara vad du tyckte 
om och vad som gör just den boken intressant. Berätta gärna något spännande du känner till om 
författaren, om bakgrunden till boken, eller något annat som kan bidra till att skapa intresse. 
Var noga med att inte säga för mycket, det räcker i allmänhet att presentera tre böcker per 
tillfälle (Chambers, 2011, s. 97).  
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Att också skylta med böcker och få eleverna att prata med varandra om vad de läst 

beskriver Chambers (2011) som viktigt för att inspirera till läsning. Skyltningen bör vara 

någonstans där eleverna lätt kan stanna till och betrakta böckerna utan att vara i vägen för 

någon. Skyltningen kan med fördel göras i olika teman, till exempel nya böcker, böcker om 

hästar eller populära författare.  

Chambers (2011) beskriver vilka olika delar läsning består av i sin modell läsandets 

cirkel. I figur 1 visas modellen som består av tre kompontenter nämligen att välja, att 

läsa och reaktion/respons. 

 

 

Val av litteratur är beroende av hur tillgången till den ser ut samt om det är litteratur 

eleverna faktiskt är intresserade av att läsa. För att kunna ta del av litterauren räcker 

det dock inte att tillgången är god, den måste även vara lättåtkomlig. I skolan kan det 

till exempel innebära att eleverna får låna böcker i skolbiblioteket själva eller att 

böcker finns lättåtkomliga i klassrummet. Att läsa innebär enligt Chambers (2011) 

mer än att bara lära sig att avkoda ord. Läsa är också att förstå hur man bläddrar i en 

bok och att titta på bilderna. Det lästa skapar med sannolikhet någon form av 

reaktion eller respons som vi behöver få dela med varandra. Alla dessa delar i 

Figur 1 Läsandets cirkel (Chambers, 2011, s.15) 
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läsandets cirkel är beroende av vuxenstöd. Chambers (2011, s. 24) skriver: ”Alla 

hinder på vägen kan övervinnas om den unga läsaren vid sin sida har en erfaren 

vuxen som han eller hon har förtroende för”.  

2.6 Styrdokument  

Skolan har skyldighet att arbeta efter Lgr 11 (Skolverket, 2011) och målet är att varje 

elev ska uppnå kunskapskraven i samtliga ämnen. Kunskapskraven är dock 

tolkningsbara och det är upp till läraren att bestämma hur arbetet för att nå målen 

ska läggas upp. I Lgr 11 står det inte uttryckligen att den enskilda läsningen ska ingå i 

undervisningen men mellan raderna kan vi läsa att det är en nödvändighet för att 

uppfylla vissa kunskapskrav. Gällande ämnet svenska och läsning står det i 

kunskapskraven att eleven i slutet av årskurs 3 ”kan läsa bekanta och elevnära texter 

med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt” 

(Skolverket, 2011, s.227). Undervisningen i svenska ska dessutom syfta till att 

”stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” (Skolverket, 2011, s.222). Ett 

centralt innehåll är också att eleverna ska få kunskaper i ”Lässtrategier för att förstå 

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

(Skolverket 2011, s.223).  

2.7 Teoretiskt perspektiv 

Studien tar sin utgångspunkt i Lev S Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Valet 

grundar sig i de kunskaper vi fått om enskild läsning efter att vi satt oss in i tidigare 

forskning inom området. Forskning som behandlas i kapitel 2 visar att enskild 

läsning är en social aktivitet vilket går i linje med det sociokulturella perspektivet.  

Enligt teorin sker lärande i samspel med andra och kan därför förklaras som en social 

process. Människosynen inom teorin utgår från att människan befinner sig i ständig 

förändring där lärande alltid är centralt. Skolan är betydelsefull och är enligt 

Vygotskij det viktigaste sociala sammanhanget för att utveckla en individs tänkande. I 

det sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklingszonen ett centralt 

begrepp (Vygotskij, 1978). Den innebär skillnaden mellan vad en individ kan 

åstadkomma på egen hand jämfört vad individen kan åstadkomma med stöttning av 

en mer kunnig person. Ett exempel är vad eleven kan uppnå med stöttning från en 

lärare (Kroksmark, 2011).  
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Ett annat centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är medierat lärande. 

Det innebär att ett barn tar till sig nya kunskaper genom socialt samspel och 

kunskapen blir då en del av barnet och kan användas i nya sammanhang. Vykotskij 

menar också att samspelet mellan människa och kunskapsartefakter är av betydelse 

för människans utveckling. Ett exempel på en artefakt är språket (Kroksmark, 2011).  

Kroksmark (2011, s.454) skriver: ”På samma sätt är det med vårt språk, som är en 

intellektuell artefakt som medierar innebörder och som utvecklas och förändras 

genom de sociokulturella förutsättningar som för tillfället existerar”. Skolan har 

därmed ett ansvar att eleverna får använda och utveckla dessa verktyg (Kroksmark, 

2011).  
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3 Metod och material 

I följande kapitel redogör vi för studiens metodval samt urval av informanter. 

Därefter följer en kort beskrivning av de lärare som deltagit i studien. Hur studien 

uppfyller validitet och reliabilitet samt hur vi tagit hänsyn till de forskningsetiska 

principerna beskrivs också. Avslutningsvis redogör vi för hur data bearbetats.  

3.1 Undersökningsmetod 

Studien har en kvalitativ ansats då vi avsåg undersöka hur lärare använder sig av 

enskild läsning i klassrummet. En kvantitativ ansats hade inte varit lämplig då det var 

människors åsikter och erfarenheter vi avsåg undersöka. För att få reda på empirisk 

data skriver Ahrne och Svensson (2015, s.8) att: ”Vi kan fråga människor hur och 

varför de gör saker eller vad de tycker och tänker”. Genom att göra intervjuer menar 

Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2015) att människors upplevelser och erfarenheter 

kan undersökas. Observationer är en metod som kan användas för att studera 

beteenden i samma skede som de inträffar och används ofta för att komplettera 

information som samlats in med andra metoder. Vid val av datainsamlingsmetod är 

det viktigt att tänka på att studiens syfte och frågeställningar är möjliga att besvara 

(Patel & Davidson, 2011). Med detta i beaktande valdes intervjuer samt observationer 

som datainsamlingsmetod. Resultatet av intervjuerna utgör den huvudsakliga delen 

av materialet medan observationerna snarare är en kompletterande del.   

Intervjuerna spelades in för att ingen viktig information skulle gå förlorad samt för 

att vi sedan skulle kunna transkribera dem. Intervjutiden varierade mellan 20-30 

minuter där vi båda närvarade. Innan intervjuerna ägde rum konstruerades 

intervjufrågor. De frågor vi konstruerat var av varierande karaktär där några 

intervjufrågor endast gav möjlighet till slutna svar medan andra gav informanterna 

möjlighet att svara mer öppet (Se bilaga 2). Vissa frågor hade därför hög 

strukturering medan andra hade lägre. Intervjuerna inleddes med två 

bakgrundsfrågor och avslutades med att informanten hade möjlighet att lägga till 

information vilket Patel och Davidson (2011) menar är viktigt. Frågorna ställdes i 

samma ordning till samtliga informanter. Informanterna fick inte ta del av 

intervjufrågorna i förväg. 
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Vi genomförde en observation vardera hos tre av de berörda lärarna i studien, det vill 

säga totalt tre observationer. Vi valde att endast observera de lärare som under 

intervjun berättade att de har den enskilda läsningen schemalagd, nämligen lärare B, 

D och F. De lärare som svarade att de använder den enskilda läsningen men att det 

sker när tillfälle ges, hade varit svåra att observera eftersom vi inte i förväg skulle veta 

när det tillfället skulle ske. Vid observationstillfällena deltog vi båda där vi delade upp 

vad som skulle observeras. Läspassen vi observerade varade mellan 10-20 minuter. 

Vi valde att göra strukturerade observationer. Patel och Davidson (2011) skriver att 

vid en strukturerad observation bör forskaren utgå från ett observationsschema med 

ett antal kategorier. Det är av betydelse att kategorierna är noggrant genomtänkta 

och tydliga så att det underlättar för observatören att registrera ett beteende. 

Observationsschemat får inte heller innehålla ett för stort antal kategorier. Med det i 

åtanke utformade vi ett observationsschema (Se bilaga 3). Det vi avsåg att observera 

grundade sig i den information vi fick fram under intervjuerna. Vi var icke deltagande 

observatörer som satt längst bak i klassrummet för att på bästa sätt kunna överblicka 

och registrera det som skedde. Icke deltagande observatörer innebär att vår roll 

under tillfället endast var att observera (Patel & Davidson, 2011). 

3.2 Urval av informanter  

Studiens syfte var att undersöka hur sex lärare i årskurs 3 arbetar med enskild 

läsning i undervisningen. Vi skickade ut ett missivbrev till totalt 10 lärare (se bilaga 

1). I missivbrevet efterfrågade vi lärare som arbetar i årskurs 3 och som använder 

enskild läsning i sin undervisning. Det gjorde vi eftersom om vi hade fått kontakt med 

lärare som inte arbetar med enskild läsning hade inte studiens syfte blivit uppfyllt. 

Efter att missivbrevet skickats ut fick vi kontakt med sex lärare som var villiga att 

ställa upp i studien. Vi valde att kontakta lärare som arbetar på olika skolor för att få 

en så bred bild som möjligt. Ingen av de deltagande lärarna arbetar alltså på samma 

skola. Risken om vi endast hade vänt oss till ett par skolor hade kunnat vara att 

lärarna arbetat på ett liknande sätt vilket inte hade gett oss den bredd som vi 

efterfrågade. Utifrån ovannämnda kriterier skedde urvalet av informanter till studien.  

3.2.1 Presentation av informanterna 

Presentation av lärare A  

Lärare A är utbildad 1-7 lärare. Lärare A har arbetat som lärare i 22 år.  
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Presentation av lärare B 

Lärare B är utbildad lärare i tidigare åldrar och har arbetat som lärare i 7 år.  

Presentation av lärare C  

Lärare C är utbildad 1-3 lärare och har arbetat som lärare i 33 år.  

Presentation av lärare D 

Lärare D är utbildad 1-7 lärare och har arbetat i 17 år. 

Presentation av lärare E  

Lärare E är utbildad lärare i tidigare åldrar och har arbetat som lärare i 7 år.  

Presentation av lärare F  

Lärare F är utbildad 1-3 lärare och har arbetat som lärare i 30 år.  

3.3 Etiska överväganden  

Då studien grundar sig på enskilda lärares erfarenheter och uppfattningar har stor 

hänsyn tagits till god forskningssed och etik. De forskningsetiska principer vi valt att 

beakta är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att samtliga informanter som deltar i 

studien ska vara bekanta med studiens syfte och vad deras uppgift i studien är. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna vet att deras medverkan är frivillig och ska 

ske utan påtryckningar. Deltagarna kan avbryta sin medverkan utan att det får några 

följder. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas medverkan är anonym och 

informationen endast används till att besvara studiens syfte i enlighet med 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Med hänsyn till detta skickade vi ut ett missivbrev (se bilaga 1) till möjliga 

informanter med förfrågan att delta i studien. I missivbrevet framgick i enlighet med 

de forskningsetiska principerna vad studiens syfte var, att deltagandet var frivilligt 

och att de kunde avbryta sin medverkan under studiens gång, att deras medverkan 

var anonym samt att informationen endast skulle användas till att uppfylla studiens 

syfte.  

3.4 Databearbetning  

Databearbetning har skett genom kategorisering där vi använt en fenomenografisk 

analysmodell av Dahlgren och Johansson (2015). Modellen består av sju steg (se 
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tabell 1). Databearbetningen inleddes med att intervjuerna transkriberades för att vi 

sedan skulle kunna läsa igenom och bekanta oss med materialet. Det utskrivna 

materialet lästes därför igenom ett flertal gånger. När vi var väl insatta i materialet 

startade arbetet med att kategorisera. Vi klippte ut det mest väsentliga av 

transkriberingarna för att sedan jämföra det valda materialet och finna likheter samt 

skillnader i informanternas uttalanden. Detta låg till grund för kategorierna. 

Kategorierna var till en början fler men efter en noggrann analys kunde antalet 

minskas. Därefter namngavs kategorierna och granskades sedan för att se om någon 

kategori kunde passa in i en annan. Det ledde till att ytterligare kategorier togs bort 

och de mest signifikanta återstod. Vid kategoriseringen utgick vi från studiens 

teoretiska perspektiv. Det sociokulturella perspektivet genomsyrar även vår analys. 

Följande kategorier bestämdes: enskilda läsningens användning, syftet med den 

enskilda läsningen, litteraturen och dess tillgång, lärarens roll under den enskilda 

läsningen, aktiviteter kopplade till den enskilda läsningen samt läsinspiration. 

Kategorierna enskilda läsningens användning och syftet med den enskilda läsningen 

kopplar vi till Vygotskijs åsikt om att skolan är viktig för att utveckla en individs 

tänkande. Betydelsen av samspelet mellan människa och kunskapsartefakter kopplar 

vi till kategorin Litteraturen och dess tillgång då böcker kan ses som en artefakt. Den 

fjärde kategorin som bestämdes var lärarens roll under den enskilda läsningen vilket 

vi kopplar till den proximala utvecklingszonen. Enligt  den sociokulturella teorin är 

lärande en social aktivitet vilket vi hade i åtanke när vi namngav kategorierna 

aktiviteter i samband med den enskilda läsningen samt läsinspiration.  

 

Kategorierna som observationsresultatet presenteras under grundar sig i 

observationsschemat (se bilaga 3). Detta för att resultatet ska vara lättpresenterat för 

läsaren. 

 

För att presentera studiens resultat använder vi citat från det informanterna sade 

under intervjuerna. I vissa fall har citaten anpassats för att göra dessa mer lättlästa då 

talspråk kan vara svårläst och förstör flytet. Citatens innebörd har dock inte 

förändrats. 
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Tabell 1  Analysmodell av Dahlgren och Johansson (2015) 

 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

I vår studie har vi tagit hänsyn till både validitet och reliabilitet. Validitet kan ses som 

ett mått på studiens kvalité samt att forskaren undersöker det som avses undersökas 

(Tivenius, 2015). Patel och Davidson (2011) menar att i en kvalitativ studie ska 

hänsyn tas till validitet under hela forskningsprocessen. För att uppnå det måste 

forskaren exempelvis ha samlat in tillräckligt med data för att kunna göra en 

trovärdig tolkning. I vår studie avsåg vi undersöka hur sex lärare i årskurs 3 arbetar 

med enskild läsning i sin undervisning. För att uppfylla syftet samlade vi information 

från sex lärare som var lämpliga som informanter. Thornberg och Fejes (2015) menar 

också att validitet innebär att lämpliga datainsamlingsmetoder samt analysmetoder 

har använts i relation till studiens syfte och frågeställningar. I den här studien var det 

lämpligt att använda intervjuer samt observationer. Med detta i beaktande uppfyller 

vi kriterierna för en studie med god validitet.  

Enligt Patel och Davidson (2011) är reliabiliteten ett mått på studiens tillförlitlighet. I 

en studie där intervjuer har använts som datainsamlingsmetod är det en god idé att 

två personer är närvarande vid intervjutillfället för att reliabiliteten ska klassas som 

hög. Risken för att informationen feltolkas blir då mindre. Därför valde vi att vara två 

personer vid intervjutillfällena. Faktum att vi också spelade in intervjuerna stärker 

studiens reliabilitet eftersom ingen information gick förlorad. Observationerna vi 

Analysmodell Dahlgren och 

Johansson (2015) 

 

Steg 1 Att bekanta sig med materialet  

Steg 2  Kondensation  

Steg 3 Jämförelse 

Steg 4 Gruppering 

Steg 5  Artikulera kategorierna 

Steg 6 Namnge kategorierna  

Steg 7 Kontrastiv fas  
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genomförde var strukturerade och vi var två observatörer på plats, vilket också 

stärker studiens reliabilitet (Patel & Davidson, 2011).  

4 Resultat och analys  

I föreliggande kapitel presenteras studiens resultat. Resultaten är indelade i 

underrubrikerna Intervjuresultat samt Observationsresultat. Intervjuresultaten är 

presenterade i kategorier, vilka bestämdes utifrån databearbetningen. 

Observationsresultaten är även presenterade i kategorier som utgick från 

observationsschemat. Under resultaten presenteras även vår analys.  

4.1 Intervjuresultat 

4.1.1 Enskilda läsningens användning  

Lärare A har inte enskild läsning schemalagd men eleverna har möjlighet att läsa 

enskilt varje dag. Det sker till exempel när eleverna kommer in i klassrummet på 

morgonen och tar fram sin bok och läser tills alla elever har kommit på plats. 

Eleverna läser cirka 10 minuter men det händer även att de stunderna blir längre.  

Om jag märker att det är lugnt och eleverna läser på bra brukar jag kunna låta dem läsa en extra 
stund. Sen brukar eleverna få läsa när de är klara med det vi ska göra på lektionen och jag inte 
hunnit tagit fram någon extrauppgift (Lärare A). 

Lärare B använder enskild läsning i sin undervisning varje dag då den är schemalagd 20 

minuter efter lunch. Den enskilda läsningen används även som en extrauppgift när 

eleverna är färdiga med lektionsinnehållet. 

Lärare C har inte enskild läsning på ordinarie schema men försöker få in det så ofta som 

möjligt i undervisningen.  

Ibland har vi läsning den sista stunden på lektionen om jag märker att eleverna är trötta (Lärare 
C).  

Enskild läsning använder även lärare C när övrigt lektionsinnehåll är avklarat. 

Lärare D har enskild läsning schemalagd varje dag. På morgonen när eleverna kommer in i 

klassrummet får de läsa 10 minuter.  

Lärare E har inte enskild läsning schemalagd men använder det kontinuerligt i sin 

undervisning. Den enskilda läsningen används ämnesövergripande där eleverna läser 

samma bok för att kunna diskutera den.  
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Sen har varje elev även en bänkbok som de kan ta upp och läsa när tillfälle ges (Lärare E). 

Lärare F har enskild läsning schemalagd två tillfällen i veckan och passen är 15 minuter 

vardera.  

Samtliga lärare i studien har en intention att använda enskild läsning i sin undervisning. 

Det faktum att tre av lärarna har enskild läsning schemalagd och de andra tre lärarna inte 

har det tyder på att det är lärarens personliga åsikt som styr huruvida enskild läsning bör 

finnas schemalagd eller inte.  

4.1.2 Syftet med enskild läsning  

Syftet med enskild läsning menar lärare A är att eleverna ska bli goda läsare. Genom 

att läsa enskilt tränar eleverna upp sin avkodning och därmed läsflytet. Läraren 

menar också att läsförståelsen övas även om det inte är det primära syftet. 

Lärare B anser att syftet är att eleverna ska få tempo i läsflytet.  

Just när det gäller den enskilda läsningen så är det att nöta läsningen och då menar jag att få 
upp läsflytet och träna läsförståelse (Lärare B) 

Lärare C nämner att den enskilda läsningen bidrar till att eleverna blir goda läsare. 

Eleverna utvecklar även ordförrådet och får förståelse för svenska språkets uppbyggnad. 

Även lärare D nämner enskild läsning som ett arbetssätt för att eleverna ska bli goda 

läsare.  

Lärare E menar att enskild läsning kan ha flera syften.  

Det är både att de ska få kunskap och fakta från böcker men även att de ska få utveckla en god 
läsförmåga och läsförståelse (Lärare E)  

Enskild läsning leder enligt lärare F till att eleverna blir goda läsare. Lärare F menar även 
att: 

När eleverna läser får de ta del av ny kunskap och utveckla sin fantasi och får därigenom en 
breddad världsbild (Lärare F)  

Samtliga lärare i studien nämner att det huvudsakliga syftet med enskild läsning är 

att eleverna ska bli goda läsare. Lärarna är dock överens om att den enskilda 

läsningen kan ha flera syften. De tyder på att lärarna är medvetna om att den 

enskilda läsningen är ett arbetssätt som utvecklar elevernas kunskap och tänkande.   
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4.1.3 Litteraturen och dess tillgång  

Eleverna hos lärare A läser främst skönlitterära böcker. Lärare A berättar att eleverna 

har relativt fria händer att välja böcker. Tillgången till ny litteratur på skolan anser 

lärare A är dålig. 

Problemet är att skolan är dålig på att köpa in ny litteratur som eleverna gillar så jag brukar 
försöka involvera föräldrar i att låna nyare litteratur på stadsbiblioteket (Lärare A)  

Lärare B låter sina elever läsa skönlitterära böcker samt faktaböcker under den enskilda 

läsningen.   

Just när det gäller den enskilda läsningen tycker jag det viktigaste är att de får träna upp 
läsflytet så jag tycker inte att det spelar så stor roll vad det är för texter de läser. Jag ser hellre att 
de faktiskt läser något som de själva tycker är intressant istället för att jag ska stoppa någon 
skönlitterär bok i handen på dem som de inte alls är intresserade av (Lärare B). 

Lärare B köper in ny litteratur så att den finns att tillgå i klassrummet. Där finns en stor 

bokhylla med allt i från klassiker till mer moderna titlar.  

Lärare C låter eleverna läsa skönlitteratur samt faktaböcker. Läraren stöttar eleven i val av 

litteratur.  

Om någon elev vill välja en allt för svår bok försöker jag styra in det på något lättare för att 
eleven inte ska tappa läslusten när det är för svårt (Lärare C). 

På skolan finns ett skolbibliotek att tillgå där tillgången till litteratur är god. Eleverna har 

även möjlighet att ta med sig böcker hemifrån.  

Lärare D förespråkar att eleverna läser skönlitterära böcker och låter eleverna välja böcker 

fritt. Litteraturen lånas från skolbiblioteket där tillgången är god.  

Lärare E arbetar mycket med teman och försöker väva in den enskilda läsningen i det. Det 

innebär att böckerna som väljs ut är kopplade till det aktuella temat och kan vara både 

skönlitterära böcker eller faktaböcker. Bänkböckerna får eleverna välja utifrån sina egna 

intressen. Läraren har god kontakt med stadsbiblioteket där de gör kontinuerliga besök där 

eleverna får ny litteratur presenterad för sig som de har möjlighet att låna till skolan. På 

skolan finns dessutom ett skolbibliotek.  

Lärare F anser att den enskilda läsningen ska bestå av skönlitterära böcker och det är av 

betydelse att böckerna som eleverna läser är på deras individuella nivå. Därför är läraren 

med och väljer ut litteratur.  
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Tillgången till litteratur är väldigt bra. Den här skolan har ett väldigt bra bibliotek och den som 
är biblioteksansvarig är bra på att skylta med böcker som kan vara intressanta för eleverna 
(Lärare F). 

Resultatet tyder på att flera av lärarna i studien är medvetna om att eleverna blir mer 

inspirerade till att läsa om de får vara delaktiga i valet av litteratur. Några av lärarna verkar 

dessutom tycka att det primära är att eleverna faktiskt läser och inte vad de läser. Dock är 

lärarna medvetna om att eleverna behöver ett visst stöd från en vuxen för att välja lämplig 

litteratur.  

4.1.4 Lärarens roll under den enskilda läsningen 

Lärare A brukar passa på att svara på mail eller planera under tiden eleverna läser. 

Ibland går läraren runt och lyssnar när eleverna läser samt finns tillgänglig för att 

svara på frågor, till exempel om svåra ord eleverna stöter på i texten.  

Lärare B läser ibland själv när eleverna läser då läraren vill vara en läsande förebild. 

Ibland går läraren runt och lyssnar på eleverna för att kontrollera deras läsutveckling. 

Det händer även att läraren tar tiden till att planera. Läraren berättar även om 

läsfixarna.  

Vi arbetar med läsfixarna som är en metod för att utveckla elevers läsförståelse. Jag brukar 
påminna om de olika karaktärerna till exempel när en elev frågar mig om något ord den inte 
förstår i texten (Lärare B). 

Lärare C anser att det är viktigt att under den enskilda läsningen lyssna när eleverna 

läser för att höra hur deras läsning utvecklas.  

Jag brukar lyssna när de läser och hjälper till att ljuda om det är något ord som de fastnar på 
(Lärare C). 

Lärare C brukar även använda tiden för att rätta. 

Lärare D läser själv när eleverna läser då läraren vill vara en förebild för att eleverna ska se 

vad det är som gäller under lektionen.  

Lärare E utnyttjar tiden då eleverna läser till exempelvis rättning. Har eleverna temaarbete 

där alla läser samma bok, läser även läraren den boken. Det förekommer dessutom att 

läraren stöttar enskilda elever.  

Elever som behöver extra stöttning i sin läsutveckling brukar jag vid vissa tillfällen gå ut och läsa 
med (Lärare E). 
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Under tiden eleverna läser enskilt brukar lärare F passa på att svara på mail eller planera. 

Lärare F anser att samtliga elever är goda läsare och därför inte kräver någon större 

stöttning under den enskilda läsningen. 

I vår analys framkommer det att majoriteten av lärarna i studien menar att vuxenstödet 

under den enskilda läsningen är av betydelse och att lärarna på olika sätt stöttar eleverna 

under den enskilda läsningen. Läraren är då den mer kunniga som kan hjälpa eleverna att 

komma vidare i sin läsutveckling.  

4.1.5 Aktiviteter kopplade till den enskilda läsningen  

Lärare A arbetar med att eleverna får skriva bokrecensioner efter de läst ut en bok. 

Bokrecensionerna presenterar sedan eleverna muntligt för varandra.  

Lärare B arbetar med muntliga bokrecensioner där eleverna får berätta för varandra 

om boken de läst.  

Lärare C går under tiden eleverna läser runt och ber dem berätta vad som hänt hittills 

och vad de tror kommer hända i fortsättningen. Bokrecensioner används också som 

en aktivitet kopplad till den enskilda läsningen.  

Eleverna brukar få göra bokrecensioner, där de skriver kortfattat vad det tyckte om boken 
(Lärare C). 

Även lärare D använder bokrecensioner. Bokrecensionerna sätts sedan upp i 

matsalen för att andra elever ska kunna ta del av dem. 

Lärare E använder något de kallar för bokprat samt bokrecensioner.  

Då får eleverna berätta för sin bänkkamrat om vad de har läst under lektionen och vad det 
tycker om de lästa (Lärare E).  

Lärare F anser att det är viktigt att eleverna får möjlighet att prata om det de har läst. 

Därför får de elever som vill berätta om boken inför klassen eller berätta för sin 

bordsgranne.  

Resultatet tyder på att den enskilda läsningen är en social aktivitet och att lärarna är 

medvetna om att eleverna utvecklas i samspel med andra. Att använda bokrecensioner kan 

vara ett sätt för eleverna att befästa sina nya kunskaper.  
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4.1.6 Läsinspiration  

Lärare A försöker förmedla läsglädje till sina elever. Det gör läraren bland annat 

genom att prata om att det är roligt att läsa. Någon gång per termin brukar klassen 

även åka till stadsbiblioteket och låna böcker och ha bokprat. 

Lärare B ser till att ha litteratur i klassrummet som eleverna gillar. Läraren brukar 

även presentera nya böcker för att väcka elevernas läsintresse. 

Jag brukar presentera nya böcker på smartboarden och prata lite kort om vad de handlar om, 
lite som ett bokprat. Det här tror jag inspirerar eleverna (Lärare B). 

Vid lov brukar läraren ge ut läsbingo med förhoppning att inspirera eleverna till att 

läsa hemma.  

Lärare C skyltar med böcker i klassrummet som läraren tror att eleverna gillar.  

Lärare D försöker uppmuntra eleverna till att läsa genom att högläsa böcker för 

eleverna. Förhoppningen är sedan att eleverna på egen hand ska vilja läsa 

fortsättningen på böckerna.  

Lärare E pratar om böcker med eleverna och besöker kommunala biblioteket.  

Det här jobbar vi extra mycket med under barnboksveckan. Då presenterar jag en ny bok varje 
dag och pratar även lite om författaren till boken (Lärare E). 

På skolan där lärare F arbetar finns personal som ansvarar för skolbiblioteket. Lärare F 

anser att bibliotekarien gör ett bra jobb att inspirera eleverna till att läsa genom att skylta 

med nya böcker.  

Lärarna verkar vara medvetna om att nyckeln till att få eleverna att vilja läsa är en god 

tillgång till litteratur. Lärarnas eget intresse för litteratur verkar påverka hur lärarna 

arbetar med att inspirera eleverna till läsning. Återigen framträder bilden av läsning som 

en social aktivitet där eleverna kan bli inspirerade av personer i sin omgivning.  

I tabell 2 visas en sammanställning av intervjuresultatet.  
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Tabell 2: Sammanställning av intervjuresultatet 

 Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D Lärare E Lärare F 

Enskilda 
läsningens 
användning  

Inte schemalagd 
men läser 
dagligen i cirka 10 
minuter per gång. 

Schemalagt 20 
minuter varje 
dag. Används 
även som 
extrauppgift. 

Inte schemalagd 
utan används 
som en 
extrauppgift när 
eleverna är klara 
eller trötta. 

Schemalagd 
10 minuter 
varje dag. 

Inte 
schemalagd 
utan läser 
enskilt när 
tillfället ges.  

Schemalagd 
två pass i 
veckan på 15 
minuter 
vardera. 

Syftet med 
den enskilda 
läsningen 

Eleverna ska bli 
goda läsare, träna 
upp sin avkodning 
och läsflyt. 

Eleverna ska få 
tempo i läsflytet 
samt utveckla 
sin läsförståelse.  

Eleverna ska bli 
goda läsare och 
lär sig hur 
språket är 
uppbyggt.  

Eleverna ska 
bli goda 
läsare. 

Utveckla en 
god 
läsförmåga och 
läsförståelse 
samt hämta 
kunskap från 
böckerna. 

Eleverna blir 
goda läsare, 
utvecklar sin 
fantasi samt 
får en breddad 
världsbild.  

Litteraturen 
och dess 
tillgång  

Eleverna läser 
skönlitterära 
texter och får välja 
fritt. Dålig tillgång 
till ny litteratur på 
skol-biblioteket.  

Eleverna läser 
skönlitterära- 
samt 
faktaböcker. 

God tillgång till 
ny litteratur i 
klass-rummet.  

Eleverna läser 
skön-litterära 
böcker eller 
faktaböcker. 
God tillgång av 
litteratur i 
skolbiblioteket.  

Eleverna 
läser 
skönlitteratu
r som lånas 
från 
skolbibliotek
et som är 
välsorterat.  

Eleverna läser 
skönlitteratur 
samt 
faktaböcker. 
Böckerna 
lånas från 
stadsbiblioteke
t eller skol-
biblioteket. 

Eleverna läser 
skönlitteratur 
som lånas från 
det 
välsorterade 
skolbiblioteket
.  

Lärarens 
roll under 
den enskilda 
läsningen  

Vad lärare A gör 
under den 
enskilda 
läsningen 
varierar. Stöttar 
eleverna genom 
att svara på 
eventuella frågor.  

Läser antingen 
själv, går runt 
och lyssnar på 
eleverna när de 
läser eller 
planerar. 

Lyssnar på 
eleverna när de 
läser för att 
kontrollera 
deras 
läsutveckling 
eller passar på 
att rätta.  

Läser i egen 
bok under 
tiden 
eleverna 
läser för att 
fungera som 
en läsande 
förebild för 
eleverna. 

Det varierar 
mellan att 
läraren läser 
själv, rättar 
eller stöttar 
enskilda 
elever.  

Lärare F 
svarar på mail 
eller rättar när 
eleverna läser 
enskilt.  

Aktiveter 
kopplade till 
den enskilda 
läsningen  

Bokrecensioner 
som presenteras 
muntligt.  

Muntliga 
bokrecensioner 
där eleverna får 
berätta för 
varandra om 
boken de läst. 

Använder 
bokrecensioner 
när eleverna läst 
färdigt en bok. 
Under tiden 
eleverna läser 
ställer läraren 
frågor till eleven 
om boken för att 
skapa en 
diskussion. 

Bokrecension
er som sätts 
upp i 
matsalen för 
att andra 
elever ska 
kunna ta del 
av dem. 

Använder 
bokrecensione
r samt bokprat 
där eleverna 
får samtala 
med sin 
bänkkamrat 
om vad de läst 
under 
lektionen.  

Eleverna får 
möjlighet att 
diskutera vad 
de läst med sin 
bordsgranne 
och om de vill 
får de berätta 
om boken 
inför klassen.  

Läs- 
inspiration  

Förmedlar 
läsglädje genom 
att prata med 
eleverna att det är 
roligt att läsa. 
Besöker även 
stadsbiblioteket 
för bokprat.  

Presenterar nya 
böcker för 
eleverna på 
smartboarden 
för att inspirera 
eleverna till att 
läsa. Under 
loven får 
eleverna 
läsbingo.  

Skyltar med 
böcker i 
klassrummet 
som läraren tror 
att eleverna 
gillar.  

Använder 
högläsning 
med 
förhoppning 
att eleverna 
ska vilja läsa 
fortsättninge
n på egen 
hand.  

Pratar om 
böcker samt 
besöker 
stadsbiblioteke
t. 

Lärare F anser 
att 
skolbibliotekar
ien är bra på 
att inspirera 
eleverna.  
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4.2 Observationsresultat  

Här presenteras resultatet från de tre observationer vi gjort. Observationerna 

utfördes hos lärare B, D och F vilka var de lärare som angivit under intervjuerna att 

de har enskild läsning schemalagd.   

4.2.1 Lärarens roll under den enskilda läsningen  

Vad de tre olika lärarna gjorde under observationstillfället där eleverna läste enskilt 

varierade. Lärare B gick runt och lyssnade på eleverna när de läste ett stycke, lärare D 

satt och läste i en egen bok och lärare F arbetade med annat under tiden. Lärare B 

stöttade eleverna genom att hjälpa till att ljuda svåra ord samt förklarade dessa. 

Under observationstillfället kunde vi inte se någon form av stöttning från lärare D 

medan lärare F var med och stöttade en elev i valet av ny litteratur att läsa.  

4.2.2 Litteraturtillgången  

I klassrummet där lärare B arbetar är tillgången till litteratur god och det finns ett 

flertal nya titlar. Litteraturtillgången hos lärare D är däremot begränsad. Lärare F har 

god tillgång till litteratur i sitt klassrum. Vid observationerna läste samtliga elever hos 

de tre lärarna olika skönlitterära böcker.  

4.2.3 Läspassen 

Vid observationstillfället hos lärare B var den enskilda läsningen schemalagd efter 

lunchen. Några elever kom snabbt på plats och började läsa medan andra kom in 

senare. Tiden som eleverna läste varierade därför mellan 10–20 minuter. Lästiden 

hos lärare D var schemalagd i 10 minuter efter att skolklockan ringt in på morgonen. 

Hur länge eleverna läste var dock beroende på hur snabba de var på att hänga av sig 

ytterkläder och komma in i klassrummet. Läspasset hos lärare F pågick i 15 minuter.  

4.2.4 Aktiviteter i samband med den enskilda läsningen 

Lästillfället hos lärare B avslutades med att en elev som läst ut sin bok fick berätta om 

den för resten av klassen som också hade möjlighet att ställa frågor om boken. Den 

aktivitet som kopplades till den enskilda läsning vid observationen hos lärare D var 

att två elever som läst ut sina böcker skrev varsin bokrecension. Bokrecensionerna 
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utgick från en färdig mall. De sista fem minuterna hos lärare F ägnades åt att 

eleverna fick samtala med sin bordsgranne om vad de läst under lektionen.  

I tabell 3 presenteras en sammanställning av observationsresultatet.  

Tabell 2: Sammanställning av observationsresultatet 

 Lärare B Lärare D Lärare F 

Lärarens roll under 
den enskilda 
läsningen  

Läraren går runt och 
lyssnar på eleverna när 
de läser. Stöttar 
eleverna genom att 
hjälpa till att ljuda 
svåra ord.  

Lärare D läser i egen 
bok under tillfället. Vid 
tillfället kunde vi inte se 
någon form av stöttning 
från lärarens sida.  

Lärare F arbetar med 
annat under tiden 
eleverna läser. 

Litteraturtillgången  God litteraturtillgång i 
klassrummet med ett 
flertal nya titlar.  

Begränsad tillgång.  God tillgång i 
klassrummet.  

Läspassen  Eleverna läser olika 
skönlitterära böcker. 
Lästiden varierar 
mellan 10–20 minuter 
beroende på hur 
snabba eleverna är på 
att komma tillbaka efter 
maten.  

Eleverna läser olika 
skönlitterära böcker. 
Schemalagd 10 minuter 
men varierar beroende 
på hur snabba eleverna 
var på att komma in i 
klassrummet och sätta 
igång.  

Eleverna läser olika 
skönlitterära böcker. 
Tiden eleverna läste var 
15 minuter.  

Aktiviteter i 
samband med den 
enskilda läsningen  

Vid lektionens slut får 
en elev berätta om sin 
utlästa bok för klassen  

Två elever som läst 
färdigt sin bok skrev 
varsin bokrecension. 
Ingen uppföljning vid 
lektionens avslut.  

Vid lektionens avslut 
fick eleverna fem 
minuter att samtala 
med sin bänkkamrat 
om vad de läst under 
lektionen.  
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5 Resultatsammanfattning  

Samtliga lärare som deltog i studien använder enskild läsning i sin undervisning, hur 

ofta den används skiljer sig dock åt. Två av lärarna svarade att de har enskild 

läsningen schemalagd varje dag medan en lärare har den schemalagd två pass per 

vecka. De övriga tre lärarna har inte enskild läsning schemalagd men försöker få in 

den så ofta som möjligt i undervisningen. Läspassen varierar mellan 10–20 minuter. 

Hur länge den faktiska lästiden är varierar dock beroende på hur snabba eleverna är 

på att komma på plats och sätta igång att läsa. Fyra av de deltagande lärarna berättar 

att den enskilda läsningen ibland används som en extrauppgift när det övriga 

lektionsinnehållet är avklarat.  

Lärarna är överens om att den enskilda läsningen har flera syften. Det huvudsakliga 

syftet är dock enligt lärarna att eleverna ska bli goda läsare. Andra syften som nämns 

är att eleverna ska öva upp sin avkodning, få bättre läsförståelse samt ett större 

ordförråd. Eleverna får även ta del av ny kunskap från böckerna vilket skapar en 

breddad världsbild.  

Samtliga lärare i studien berättar att eleverna läser skönlitterära böcker under den 

enskilda läsningen. Tre av lärarna låter även sina elever läsa faktaböcker om 

efterfrågan finns. I studien framkom det att eleverna läser olika titlar och vilka böcker 

som läses är upp till eleverna men lärarna kan vara med och stötta i val av litteratur. 

Det vanligaste är att litteraturen lånas från skolbiblioteket. Hur litteraturtillgången 

ser ut varierar i de olika klassrummen.  

Det framkom i studien att under tiden eleverna läser arbetar lärarna med annat, 

sitter själva och läser eller går runt och lyssnar på eleverna. Den vanligaste formen av 

stöttning som lärarna gör är att gå runt och lyssna på eleverna för att kontrollera 

deras läsutveckling. Läraren kan även stötta eleverna i val av litteratur. En av lärarna 

går ut ur klassrummet och läser med de elever som behöver extra stöttning medan en 

lärare menar att eleverna i klassen är goda läsare och därför inte behöver stöttning.  

Den vanligaste aktiviteten kopplad till den enskilda läsningen är bokrecensioner 

vilket var något som samtliga lärare i studien använder sig av i sin undervisning. 

Bokrecensionerna sker när eleverna läst färdigt en bok och kan både vara skriftliga 

eller berättas muntligt. Två av lärarna ger även eleverna tillfälle att diskutera det som 
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eleverna läser under tidens gång. Det kan ske antingen med läraren eller tillsammans 

med sin bänkkamrat.   

Hur lärarna förmedlar läsinspiration till eleverna varierar. Det gemensamma är dock 

att lärarna presenterar litteratur för att väcka elevernas intresse. Det sker exempelvis 

genom att läraren visar ny litteratur på smartboarden eller att klassen besöker 

stadsbiblioteket för bokprat. En av lärarna köper in ny litteratur till klassrummet 

medan en annan använder högläsning för att inspirera och en lärare skickar hem 

läsbingo under loven med förhoppning att inspirera eleverna till att läsa hemma.  
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6 Diskussion 

I föreliggande kapitel diskuteras val av metod samt hur resultatet kan relateras till 

tidigare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion  

Jönsson (2007) menar att eleverna får ägna sig åt enskild läsning för att öva upp sitt 

läsflyt. Resultatet av vår undersökning visar att samtliga lärare angav att ett syfte med 

enskild läsning är att eleverna ska bli goda läsare. Det faktum att lärarna använder 

enskild läsning kontinuerligt i sin undervisning skapar möjlighet för eleverna att 

utveckla sin läsförmåga, vilket Jönsson (2007) hävdar är viktigt. Vissa av lärarna i 

studien använder den enskilda läsningen som extrauppgift när det övriga 

lektionsinnehållet är avklarat. Vi ser det positiva i att eleverna får möjlighet att öva 

upp sitt läsflyt men ställer oss kritiska till om det i undervisningen endast används 

som en extrauppgift. Det menar Jönsson (2007) kan skapa en viss problematik då det 

ofta är samma elever som är klara först och då får mer tid till den enskilda läsningen 

jämfört med de elever som sällan hinner bli klara.  

Både Jönsson (2007) och Chambers (2011) påpekar att tillgången till litteratur i 

skolan är viktig för att inspirera eleverna till att läsa. Det går i linje med studiens 

resultat där en av lärarna aktivt arbetar med att köpa in ny litteratur medan andra 

lärare besöker skolbibliotek och stadsbibliotek för att låna litteratur. Sanden (2012) 

argumenterar för att eleverna ska få välja böcker själva för att bli motiverade till att 

läsa. Flera av lärarna i studien låter eleverna välja böcker fritt. Vissa lärare låter 

eleverna läsa både faktaböcker och skönlitteratur medan andra lärare förespråkar att 

eleverna endast läser skönlitteratur. Enligt Westlund (2009) är det av betydelse att 

eleverna får läsa olika texttyper redan från skolstart för att utveckla sin läsförståelse.  

Vid de observerade tillfällena läste samtliga elever endast skönlitterära böcker. Det 

tyder på att det är den mest populära genren. Det kan dock ha varit en tillfällighet att 

samtliga elever valde att läsa skönlitteratur vid just de tillfällena.  

Kelley och Clausen-Grace (2009) skriver om olika typer av läsare och att det som 

lärare är av betydelse att observera eleverna under den enskilda läsningen för att 

identifiera vilken typ av läsare eleven är. Vi fann inte att någon av lärarna i studien 

aktivt observerade eleverna under den enskilda läsningen. Dock kan detta bero på att 
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lärarna redan känner sina elever så pass bra att de redan är insatta i elevernas 

läsförmåga. Något vi såg under observationerna var att lästiden var beroende av hur 

snabbt eleverna kom på plats och började läsa. Några elever var sena in i 

klassrummet och gav känslan av att de ville dra ut på tiden. En möjlig anledning till 

det kan vara att eleverna inte gillar att läsa. Genom att som lärare observera eleverna 

likt Kelley och Clausen-Grace (2009) menar att man bör göra kan den här typen av 

beteende undvikas.  

I studien framkom att vissa lärare själva läser i egen bok under tiden eleverna läser 

enskilt. Kelly och Clausen-Grace (2009) hävdar att läraren bör vara en läsande 

förebild och att läraren därför med fördel ska läsa själv när eleverna läser. Att som 

lärare ägna den enskilda läsningen åt annat exempelvis planering, riktar författarna 

kritik mot. I studien framkom det att vissa lärare till exempel svarar på mail under 

den enskilda läsningen. En förklaring kan vara att läraren ibland väljer att utnyttja 

tillfället till annat eftersom lärares arbetssituation är pressad.  

Kelly och Clausen-Grace (2009) menar att läraren har ett ansvar i att stötta eleverna i 

val av litteratur. Även Sanden (2012) hävdar detta. Målet med det är att eleverna 

sedan på egen hand ska kunna välja litteratur på deras egen nivå. I likhet med denna 

forskning stöttar lärarna i vår studie sina elever i valet av litteratur. En annan form av 

stöttning som lärarna i studien gör är att gå runt och lyssna på eleverna när de läser. 

Under observationerna kunde vi se att en lärare gick runt och lyssnade på elevernas 

läsning. Dock ställdes inga frågor till eleverna om det lästa. Enligt Reutzel m.fl. 

(2008) är det av betydelse att läraren lyssnar på elevernas läsning samt ställer frågor 

för att kontrollera elevernas läsförståelse. Reutzel m.fl. (2012) anser även att det är 

ett sätt för eleverna att utveckla sitt läsflyt. En lärare i studien stöttar eleverna genom 

att hjälpa till att ljuda svåra ord. En viktig del i läsutvecklingen är att förstå hur 

bokstäverna ljudas ihop till ord (Liberg, 2006). Att modellera läsförståelsestrategier 

som eleverna bör använda sig av under den enskilda läsningen menar Sanden (2012) 

är en form av stöttning. Endast en lärare i studien nämnde att läraren genom den 

enskilda läsningen arbetar med läsförståelsestrategier. Dock var inte detta något vi 

uttryckligen frågade om.  

Att eleverna får möjlighet att prata om det lästa är enligt Chambers (2011) en viktig 

förutsättning för elevernas kunskapsutveckling. Det kan exempelvis vara att eleverna 

samtalar med varandra eller med läraren om vad de har läst. Läraren bör skapa 
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förutsättning för att dessa samtal ska kunna äga rum. Under en av observationerna 

såg vi att en av lärarna avsatte de sista fem minuterna till textsamtal. Det visar att 

läraren är medveten om samtalens betydelse för elevernas utveckling. Liberg (2006) 

anser att det är av betydelse att eleverna lär sig att aktivt delta i ett samtal. Studiens 

resultat visar att vissa av lärarna arbetar med textsamtal men att det oftast sker när 

boken redan är utläst. Det är anmärkningsvärt att lärarna i många fall inte skapar 

möjlighet för eleverna att diskutera bokens innehåll under tiden de läser. En möjlig 

orsak till detta kan vara att eleverna i klasserna läser olika titlar vilket gör det svårare 

att ha en gemensam diskussion. Om skolorna istället haft klassuppsättningar av 

samma bok som samtliga elever i klassen läste hade kanske textsamtalen sett 

annorlunda ut.  

Vi fann att lärarna i studien arbetar med andra aktiviteter kopplade till den enskilda 

läsningen, exempel på detta är bokrecensioner. Observationen vi genomförde hos en 

lärare visade att bokrecensionerna består av en färdig mall eleven får fylla i. Att 

läraren använder sig av en färdig mall kan bero på att de vill ge eleverna ett stöd i 

deras skrivande. Det är dock oklart huruvida bokrecensioner är utvecklande för 

eleverna eller inte då vi inte hittat någon forskning kring detta. Jönsson (2007) 

problematiserar att få aktiviteter i skolan kopplas till det lästa. Vi anser dock att 

studiens resultat visar motsatsen då samtliga lärare använde någon form av aktivitet i 

samband med den enskilda läsningen.   

Att presentera nya böcker för eleverna är enligt Chambers (2011) ett sätt att inspirera 

eleverna till att läsa. I studien berättade en lärare att nya böcker varje vecka visas på 

smartboarden i klassrummet. En annan lärare bokar in bokprat på stadsbiblioteket. 

Chambers (2011) menar även att skylta med litteratur kan vara ett annat sätt att 

inspirera eleverna vilket en lärare i studien nämner som en inspirationskälla. Både 

Jönsson (2007) och Chambers (2011) hävdar att bokbeståndet i skolan är av 

betydelse för elevernas läslust. Tillgången till litteratur hos de sex lärarna i studien är 

varierande. Det är även viktigt att litteraturen är lättåtkomlig (Chambers, 2011) vilket 

även det varierade hos de deltagande lärarna. Vissa lärare hade en bokhylla i 

klassrummet där eleverna lätt kunde låna böcker medan andra lånade från 

skolbiblioteket och stadsbiblioteket. Det gör att förutsättningarna för att utveckla den 

enskilda läsningen varierar hos de olika lärarna vilket även kan påverka elevernas 

intresse till att läsa.  
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6.2 Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte på bästa möjliga sätt valde vi att använda intervjuer 

samt observation som metod för att samla in data. Vi ansåg att intervjuer var en 

lämplig datainsamlingsmetod att använda eftersom vi efterfrågade lärarnas åsikter. 

Intervjuer kunde ge oss de fördjupade svaren vi sökte, vilket ingen annan metod hade 

kunnat göra. Observationer är ett bra komplement till intervjuer eftersom de gav oss 

en inblick i verkligheten.  

Vi valde att endast undersöka en årskurs. Anledningen till det var att vi inte ville göra 

någon jämförelse mellan årskurserna, vilket det lätt hade kunnat bli om vi vänt oss 

till samtliga årskurser i lågstadiet. Vi valde att kontakta lärare som arbetar på olika 

skolor för att få en mer fördjupad bild. Vi är dock medvetna om det faktum att vi 

medvetet valde ut informanter som arbetar med enskild läsning vilket inte skapar 

någon generell bild om huruvida lärare använder enskild läsning eller inte. Det var 

inte heller vår avsikt att göra det.  

Genom det metodval vi gjorde anser vi att vi fick svar på det vi avsåg undersöka. 

Intervjufrågorna vi ställde var av öppen karaktär vilket gav informanterna 

talutrymme och skapade möjlighet för informanterna att svara fritt med målande 

svar. Det gjorde att vi fick en bra uppfattning om hur lärarna arbetar med den 

enskilda läsningen. Under intervjutillfället försökte vi förhålla oss neutrala för att inte 

påverka informanternas svar. Vi är dock medvetna att vi trots det kan ha påverkat 

informanterna med vår närvaro. Det faktum att vi var två personer som intervjuade 

kan ses som både en fördel och en nackdel. Fördelen var att vi kompletterade 

varandra och risken för feltolkning av informationen minskade. Nackdelen kan dock 

ha varit att informanterna upplevde sig i underläge. De sex intervjuerna 

transkriberades sedan. Vid transkriberingen fokuserade vi endast på det som var 

relevant för studiens syfte och valde därför att inte transkribera onödig information 

eller betydelselösa småljud. Det gjorde vi för att förenkla databearbetningen och göra 

innehållet mer lättförståeligt för läsaren.  

Vi använde oss av observationsschema för att observera samma sak hos de olika 

lärarna. Att vi var två personer som observerade ser vi som en fördel eftersom vi då 

hade möjligheten att dela upp det vi skulle fokusera på. Om vi endast hade varit en 

person vid observationerna hade risken varit att vi missat värdefull information 
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eftersom observationer är krävande och händelser kan ske snabbt. Vi är dock 

medvetna om att vi endast observerade ett tillfälle och att det inte ger en generell bild 

av lärarnas arbete. Det vi såg under observationerna behöver därför inte betyda att 

lärarna alltid arbetar på det sättet. Vi anser trots det att observationerna var en bra 

metod för att komplettera intervjuerna och skapa en mer fördjupad bild av lärarnas 

arbete.  
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7 Avslutning 

Att vi endast vände oss till lärare som använder enskild läsning ger inte en generell bild av 

hur enskild läsning används. Syftet var dock inte heller att generalisera utan att fokusera 

på sex lärare och då skapa en fördjupad bild av hur just de arbetar med enskild läsning i sin 

undervisning. Slutsatsen vi kan dra är att samtliga lärare i studien verkar ha ett syfte med 

den enskilda läsningen. Syftet är dock varierande men en gemensam nämnare vi funnit är 

att lärarna framhäver att eleverna ska bli goda läsare. Hur lärarna arbetar för att inspirera 

eleverna till läsning verkar till viss del ligga i deras eget intresse för litteratur. Den 

vanligaste texttypen lärarna anger att eleverna läser är skönlitteratur.  

Genom observationerna kunde vi se att de tre lärare som observerades använder aktiviteter 

i samband med den enskilda läsningen, till exempel att eleverna får samtala med varandra 

om det lästa. Hade vi dock haft möjlighet att genomföra observationer hos samtliga 

deltagande lärare hade eventuellt resultatet visat annorlunda.  

Forskning presenterad i studien visar att enskild läsning är en social aktivitet och att den 

blir mer gynnsam om aktiviteter kopplas till den. I vår framtida yrkesroll är det här något 

vi kommer beakta i vår undervisning. Genom att ta del av denna studie är vår önskan att 

verksamma lärare och lärarstudenter får upp ögonen för hur man i undervisningen kan 

arbeta med enskild läsning på ett mer fördjupat sätt. Vi anser att det är anmärkningsvärt 

att hälften av informanterna i studien berättar att den enskilda läsningen används som en 

extrauppgift. Vi önskar att den enskilda läsningen genom denna studie ska ses som en mer 

värdefull aktivitet än endast ett tidsfördriv.  

Förslag på fortsatt forskning är att fokusera på samma ämne men använda fler 

informanter. Det kan då vara lämpligt att använda metodtriangulering där intervjuer, 

observationer och enkäter används som datainsamlingsmetod. Ett annat förslag är att 

fokusera på elevernas tankar och åsikter kring den enskilda läsningen. Det hade även varit 

intressant att fördjupa kunskapen kring hur lärare arbetar med att stötta 

andraspråkselever vid den enskilda läsningen. Möjligt fokus hade då kunnat vara att 

undersöka hur stödet från läraren skiljer sig åt mellan första och andraspråkselever.  
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Bilaga 1 Missivbrev  

Våra namn är Karin Birkestål och Jessica Örman. Vi läser termin åtta på 

grundlärarprogrammet F-3 vid Mälardalens högskola i Västerås. Vi skriver under 

höstterminen vårt examensarbete inom svenskämnet och har valt att fokusera på den 

enskilda läsningen. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare i årskurs 3 

arbetar med enskild läsning i klassrummet. Det vi avser att undersöka är hur du som 

lärare använder enskild läsning i din undervisning samt hur du inspirerar dina elever 

till att läsa. Med enskild läsning syftar vi på när eleverna på egen hand tyst läser en 

text.  

Om du använder enskild läsning i din undervisning tillfrågas du härmed att delta i 

denna undersökning.  

För att fördjupa kunskapen om arbetet med enskild läsning önskar vi att intervjua sex 

lärare i årskurs 3. Vi kommer eventuellt även genomföra observationer. Urvalet av 

informanter grundar sig på att lärarna undervisar i den årskurs vi avser att undersöka 

samt att de arbetar med enskild läsning i undervisningen och därigenom har den 

erfarenhet och kunskap som vi efterfrågar. Intervjuerna kommer att ske enskilt och 

den beräknade tidsåtgången är cirka 30 minuter vardera. Ljudupptagning kommer 

att användas vid intervjuerna för att ingen information ska gå förlorad. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. Informanterna har rätt att 

läsa uppsatsen innan den publiceras. Ditt deltagande kommer att förbli anonymt och 

informationen som samlas in kommer endast att användas för att uppfylla studiens 

syfte. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som 

helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 

konsekvenser för dig. 

Tack för att du tog dig tid att läsa detta missivbrev!   

Med vänliga hälsningar  

Karin Birkestål,  kbl14001@student.mdh.se  

Jessica Örman jon11007@student.mdh.se  

Handledare: Birgitta Norberg Brorsson, birgitta.brorsson@mdh.se  

mailto:kbl14001@student.mdh.se
mailto:jon11007@student.mdh.se
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjuguide lärarintervjuer  

Bakgrundsfrågor  

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

2. Vad har du för utbildning?  

Nyckelfrågor  

3. Hur använder du den enskilda läsningen i din undervisning?   

4. Är den schemalagd? I så fall hur ofta och långa pass?  

5.  Vad är syftet med den enskilda läsningen?  

6. Vad brukar eleverna läsa för texter under den enskilda läsningen?  

7. Hur väljs texterna ut?  

8. Hur ser tillgången till litteratur ut i skolan?  

9. Vad gör du under tiden eleverna läser enskilt?  

10. Hur stöttar du eleverna under den enskilda läsningen?  

11. Hur upplever du att arbetsron brukar vara under den enskilda läsningen? 

12. Följs den enskilda läsningen upp? I så fall hur?  

13. Hur inspirerar du som lärare dina elever till att läsa?  

Avslutande frågor 

14. Är det något som du vill tillägga?  
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Bilaga 3 Observationsschema  

Vad gör läraren under tiden eleverna läser enskilt? 

 

 

Kommentar:_________________________________________
__________________________________________________ 

 

Hur ser tillgången till litteratur ut i klassrummet?  

Mycket god  

God   

Dålig   

 

Kopplas någon aktivitet till den enskilda läsningen?  

Ja  

Inte vid tillfället   

 

Om ja, vilken aktivitet används? 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

 

Läser i egen bok  

Går runt och lyssnar på eleverna 
när de läser  

 

Plockar med annat, exempelvis 
rättning 
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Vad läser eleverna för typ av litteratur under den enskilda 
läsningen?  

Endast skönlitteratur   

Blandat skönlitteratur och 
faktatexter 

 

Endast faktatexter   

Annat alternativ: 
_____________________ 

_____________________ 

 

 

 

Läser alla elever samma bok eller läser de olika?  

_____________________________________________ 

 

Hur lång tid läser eleverna?  

 

 

Vad händer när lässtunden är över? Följer läraren upp på 
något vis?  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

Hur stöttar läraren eleverna under den enskilda läsningen?  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
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Övriga kommentarer:  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 

 

 

 

 


