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Det är viktigt att arbeta medvetet med läsningen i undervisningen även på mellanstadiet och 

därför undersöks i denna studie hur fyra lärare ser på läsningen. Undersökningen är 

genomförd via intervjuer med två lärare i årskurs 4 och två lärare i årskurs 6, samt två elever i 

årskurs 4 och två i årskurs 6. Vi har även genomfört observationer i klassrummen. Lärarna ser 

läsningen som betydelsefull och anser att de arbetar mycket med läsningen i undervisningen 

genom olika aktiviteter såsom högläsning och tyst läsning vilket de också gör. Dock uppfattar 

inte eleverna hur mycket de arbetar med läsning. Av studien framgår dock att syftet med 

läsaktiviteterna, att eleverna ska få en bättre läsförmåga och läsförståelse, inte synliggörs för 

eleverna vilket leder till bristande motivation. Det framgår även att syftet med 

läsundervisningen inte skiljer sig mellan årskurs 4 och 6. 

___________________________________________________________________________ 
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1 Inledning 

Läsningen är viktig eftersom en stor del av samhället utgörs av text vilket ställer stora krav på 

oss samhällsmedborgare att vi ska behärska läsningen och förstå budskapet. Det är även 

viktigt ur ett individuellt perspektiv eftersom läsningen ger oss en lustfylld tillvaro och 

kunskaper genom texter. Styrdokument påpekar hur viktigt det är att eleverna ska bli goda 

samhällsmedborgare och att skolan ska ansvara för kunskapsutvecklingen. Vi finner detta 

ämne intressant eftersom läsningen utgör en stor del av människans vakna tid genom sms,  

e-mail och samhällsinformation som är någonting som vi söker fakta och avläser budskap i 

konstant. Vi vill undersöka hur medvetna lärare i våra fyra undersökta klasser är idag om sitt 

ansvar i undervisningen samt se hur medvetna eleverna är om lärarnas syfte bakom läsningen 

och hur mycket eleverna läser i vardagen. Fridolfsson (2008) påpekar att det förr var vanligare 

att barnen blev introducerade till läsning och litteratur i hemmen men genom att andra 

aktiviteter fyller hemmets vardag försvinner läsningen mer och mer. Detta ställer stora krav på 

skolan och därför är det viktigt att lärarna har kompetens kring läsning och läsutveckling. 

Efter våra år på högskolan inom lärarutbildningens inriktning språk och språkutveckling 

har vi intresserat oss för detta ämne. Vi har genom våra VFU-perioder reflekterat över 

läsundervisningen och utifrån våra erfarenheter sett att lärare i mellanstadiet ofta tar 

läsförståelsen för givet. Vi ville därför fördjupa oss inom ämnet. 

 

2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår undersökning är att se med vilket syfte lärarna arbetar med läsningen i 

undervisningen i årskurserna 4 och 6 och att se om det syftet skiljer sig i de olika årskurserna. 

Vi vill undersöka hur lärarna ser på läsning och vilken litteratur de väljer att arbeta med samt 

om lärarna i de klasser vi har undersökt har kompetens kring läsning. 

Vi har fått uppfattningen att betydelsen av att arbeta med läsningen i undervisningen 

glöms bort efter att eleven knäckt koden, det vill säga när eleven har lärt sig läsa. Vi har av 

egen erfarenhet fått uppfattningen att lärare ofta tar läskunnigheten för given på mellanstadiet 

och därför inte medvetet arbetar med läsningen och läsförståelsen i undervisningen. Även 

forskning eller studier kring läsningen efter den tidiga läsinlärningen var för oss svåra att 

hitta. När vi sökt i olika vetenskapliga databaser har vi enbart hittat studier och fakta kring 

den tidiga läsinlärningen eller tiden när barnet knäcker koden. Vi har inte heller funnit 

material för lärare i mellanstadiet där de får stöd och tips till en bra läsundervisning och vi vill 
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därför studera hur lärarna arbetar med läsundervisningen. En bidragande orsak till att det 

fattas material kan vara att Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lgr11, 2011) saknar tydliga mål för läsinlärningen. Vi kommer att genomföra en empirisk 

prövning för att se om vår hypotes stämmer. Vår hypotes är att lärarna inte arbetar medvetet 

med läsningen i årskurserna 4 och 6 utan tar för givet att alla elever har en god läsförståelse 

och läsförmåga. 

 

Vi har utifrån syftet urskilt följande frågeställningar: 

 Ser lärarna läsningen som betydelsefull i undervisningen och i sådana fall på vilket sätt? 

 Har de medverkande lärarna ett syfte med läsningen i undervisningen och skiljer sig då 

syftet mellan årskurs 4 och årskurs 6? 

 Hur arbetar lärarna med läsningen i undervisningen för att uppnå målen i Lgr11? 

 Har lärarna kompetens kring läsningens betydelse och valet av litteratur i 

undervisningen och hur ser den då ut? 

 

3 Forskningsbakgrund 

I forskningsbakgrunden behandlas läsningens historia, vad läroplanen och kursplanen skriver 

om läsning, vad syftet med att arbeta med läsningen i undervisningen är, hur viktig lärarens 

kompetens är för elevens läsinlärning samt viktiga komponenter vid läsinlärning. Vi kommer 

även presentera och förklara centrala begrepp. 

 

3.1 Centrala begrepp 

Läsförståelse är ett begrepp som återkommer ofta i vår studie. Nationalencyklopedins (2004) 

definition av läsförståelse är att läsaren får en förståelse för det lästa och därmed tolkar det 

lästa.  Fridolfsson (2008:190, 191) skriver att läsförståelse är om läsaren uppfattat och förstått 

innehållet i texten. Återberätta det lästa är ett tecken på huruvida läsförståelsen fungerar hos 

eleven. Även Fridolfsson definierar begreppet läsförståelse av att förstå och tolka det lästa. 

Vidare menar författaren att många faktorer spelar in till en god läsförståelse, exempelvis att 

ha en god avkodningsförmåga, en bra språklig förmåga och att som läsare kunna planera 

framåt i texten och att kunna läsa mellan raderna. 

Ett begrepp som vi anser vara relevant för vår studie är litteracitet som enligt 

Nationalencyklopedin (2004) kommer från det engelska ordet literacy vilket betyder läs- och 
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skrivkunnighet. Begreppet används inom läs- och skrivrelaterade verksamheter och betonar de 

sociala aspekterna av läsning och skrivning. Litteracitet innefattar språk, kommunikation, läs- 

och skrivaktiviteter, berättande, symboler och bilder vilket gör att litteraciteten kan 

synliggöras redan hos de yngre barnen innan den formella undervisningen påbörjas. 

Litteraciteten uppstår och fortgår enligt Nationalencyklopedin i sociala kontexter och 

påverkas av samhällets attityder och värderingar. McKenna och Robinson (1990:184) anser 

att begreppet litteracitet är svårdefinierat eftersom begreppets betydelse förändrats under åren. 

Begreppet har genomgått många förändringar och har generaliserats till kunskaper inom ett 

specifikt ämne. Författarna ger exempel som datalitteracitet eller kulturell litteracitet. Detta 

gör att en konsekvent användning av begreppet blir svår. Ytterligare förändringar som 

påverkat begreppets betydelse är behovet av litteraciteten som omfattar både de situationella 

kraven, där kursplaner spelar en stor roll, och de kulturella kraven där samhällets krav på 

läsning spelar en stor roll. Dessa krav leder i sin tur till reflektioner över komplexiteten i 

läsprocesserna. Författarna påpekar att både läsning och skrivning är konstruktiva processer 

som samlar och organiserar information i vårt minne. Skrivning och läsning betyder att 

läsaren eller skribenten tydliggör texters innehåll. Genom att använda skrivningen och 

läsningen som verktyg skapar vi oss en förståelse av texter och därefter kunskaper utifrån 

innehållet. Denna process benämner McKenna och Robinson en innehålls-litteracitet som 

kräver tre viktiga kognitiva komponenter. Dessa är allmänna färdigheter i läsning och 

skrivning, en innehållsspecifik kompetens såsom förmågan att kunna läsa och tyda en karta, 

samt tidigare erfarenheter av läsning och skrivning. 

 

3.2 Läsningens historia  

Den litteratur som vi har tagit del av är entydig när det kommer till läsningens historia (Elbro, 

2004:56–57; Ericson, 2010:23; Längsjö & Nilsson, 2005:27, 29–33; Isling, 1991:140–141). 

Elbro skriver att vikingarna i Sverige redan 800 år e.Kr. började med att råda, det som vi idag 

kallar att läsa. Råda betyder att 'tyda och förstå'. I det fornsvenska språket fick ordet läsa 

betydelsen 'plocka och samla' vilket ledde till att läsningen fick en mer praktisk innebörd men 

under 1700-talet, under den borgerliga läsrevolutionen fick läsningen en mer betydande roll 

som än idag står kvar. Då blev det viktigt att kunna läsa högt och inte bara tyst som man 

tidigare ansåg. Isling skriver däremot att befolkningen i Sverige var tidigt i historien ett 

läsande folk. Redan på 1600-talet ansågs att läskunnigheten var betydelsefull då bibeln skulle 

kunna läsas av alla. Enligt kyrkolagen bar biskopar och präster tillsammans med hemmen 
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ansvaret för läsundervisningen. Resultaten av läsundervisningen kontrollerades sedan i så 

kallade husförhör. Kunde inte de undervisade svara rätt i husförhöret var straffen mycket 

hårda i form av böter eller fängelsestraff. Att kunna läsa var på den tiden även ett krav för att 

få konfirmeras, gifta sig eller delta i nattvarden. Isling skriver även om den lutherska tiden då 

Guds ord ansågs vara vägledande och läskunnigheten var viktig för att kunna vägledas av 

Gud. Längsjö och Nilsson skriver att tillgången till böcker var mycket liten förr och det var 

vanligt att hemmen endast, förutom katekesen, ägde almanackor och en psalmbok. Det finns 

olika faktorer till att läsningen blev vanligare med åren, men en faktor är fotogenlampan som 

infördes och gjorde läsningen mer självklar som fritidssyssla på kvällen när alla arbetssysslor 

var gjorda. Vår första skolstadga i Sverige kom år 1842, samma år som folkskolan. Ansvaret 

för läsundervisningen låg fortfarande kvar på hemmet trots skolstadgan, men eftersom många 

i familjen arbetade långa dagar på andra gårdar med långa transportsträckor hade familjen inte 

tid att lära sina barn att läsa. År 1858 blev det skolans ansvar att lära eleverna att läsa och 

lärarna var till en början outbildade. Efterhand erbjöds lärarna mindre kurser i läsundervisning 

och först år 1918 kom kravet på att lärarna skulle ha examen för att få undervisa. Metoderna 

för läsinlärningen har varierat under åren. 

 

3.3 Läsningens betydelse i läroplan och kursplan 

Lgr11 (2011:9, 76, 88, 224) betonar i kursplaner läsning som en central del i undervisningen. 

Skolan ska i alla ämnen utveckla elevens kunskaper i läsning, både att lyssna till läsning samt 

att eleven själv ska behärska läsning för att förstå det lästa i alla skolämnen på både svenska 

och engelska. För elever med annat modersmål än svenska ska även förutsättning ges att 

utveckla läsningen på modersmålet. 

 Lgr11 (2011) menar att vi som lärare ska ge elever möjligheter att få läsa i 

undervisningen för att få tilltro till sin egna språkliga förmåga. Vi ska skapa rum i 

undervisningen där eleverna får läsa under olika former och även samtala om det lästa för att 

fördjupa läsförståelsen och utöka ordförrådet.   

 

3.4 Syftet med läsning i undervisningen  

I PIRLS (2007:13) internationella utvärdering av läsförmågan bland elever i årskurs 4 

framkommer det att läsinlärningen av tradition är förlagd till de tidigare skolåren och i ämnet 

svenska. Fokus har varit att eleverna ska lära sig att avkoda och därmed knäcka läskoden. 
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Som läsare blir man aldrig fullärd, läsutvecklingen pågår även upp i högre årskurser. Det 

räcker alltså inte att eleverna har knäckt koden för att kunna läsa utan måste kontinuerligt 

under skoltiden erbjudas läsundervisning i alla ämnen. Det är därför betydelsefullt att alla 

lärare oavsett ämne ska veta vilken betydelse läsandet har för lärande och alla lärare ska ha 

kompetens att stödja läsinlärningen i respektive ämne. 

Ord och text är något som vi möter dagligen i samhället och det gör att läsinlärningen 

måste ha en central och viktig roll i skolan (Ericson, 2010:15; Elbro, 2004:14, 16). I dagens 

samhälle omges vi ständigt av ord och text och därmed ställs högre krav på god läsförmåga 

idag. Det har för många blivit en del av vardagen att läsa viktiga meddelanden som har 

betydelse för oss eftersom vi ständigt får e-post, brev, sms och andra meddelanden som vi 

måste behärska att läsa. Om man inte kan läsa tillräckligt väl för att klara av att kunna skicka 

ett paket, e-posta meddelanden eller läsa en tidning, klassas man i dagens samhälle som 

handikappad. Begreppet handikappad förklaras av Ericson (2010:15) som ett relativt begrepp 

som innefattar en relation mellan individens förmåga och de krav som miljön ställer. 

Handikapp är ett problem som uppstår när individen saknar förmåga att klara av uppgiften 

som miljön kräver eller situationen kräver. 

En av de mest grundläggande förutsättningarna för att tillägna sig läsningen är att kunna 

se nyttan och meningen med läsningen. Detta är forskare överens om (Fridolfsson, 2008:15, 

36; PIRLS 2007:28). Många elever saknar emellertid denna medvetenhet, vilket leder till att 

de inte förstår den kommande glädjen och nyttan av att kunna läsa. Att förstå meningen och 

betydelsen av läsning är kopplat till motivationen för inlärningen eftersom motivationen och 

intresset har en stor betydelse för att lära sig att läsa enligt Fridolfsson. Det tar flera år att bli 

en god läsare och det är viktigt att motivationen hela tiden hålls vid liv. Vanligt 

förekommande är att elever vid skolstart är engagerade och känner lust i att lära sig att läsa 

men att detta engagemang avtar vid högre ålder. Det krävs att eleverna får insikt i att de själva 

är delaktiga i sin inlärning och kan se att lästräningen ger resultat eftersom detta ger eleverna 

motivation att läsa. Motivation är därför enligt Fridolfsson en förutsättning för att förstå det 

som läses. Goda läsare kan därigenom snabbt avgöra om en text är intressant eller värd att 

läsas. Hon skriver vidare att en av skolans främsta uppgifter är att lära eleverna att läsa. Det är 

ur många perspektiv viktigt enligt henne att behärska läsning, ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv såväl som ur individens perspektiv. Ur det samhällsekonomiska perspektivet finns 

det ett tydligt samband mellan befolkningens läsförmåga och landets ekonomi och välstånd. 

Ur individens perspektiv bidrar läsförmågan till att på ett avgörande sätt förändra den 

personliga tillvaron. Det är även en demokratisk rättighet i vårt samhälle att kunna läsa. 
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PIRLS påpekar att ett funktionellt och aktivt läsande är en rättighet eftersom vi behöver 

behärska läsning för att fungera i samhället och tillgodose behov. Att behärska läsning är 

grundläggande i en mängd verksamheter där läsning är involverad i vårt samhälle. Det kan 

vara situationer där man talar om det lästa eller där man överför det lästa till andra 

uttrycksformer såsom tabeller eller diagram. 

I PIRLS (2007:8) internationella utvärdering av läsförmågan hos elever i årskurs 4 med 

fokus på läsförmåga, läsvana, attityder till läsning och sammanhanget för läsning, står det att 

möjligheten till språkutveckling för eleverna är ett av skolans viktigaste uppdrag eftersom 

elevens språkliga förmåga är viktig för det framtida livet. Utvärderingen visade att antalet 

starka läsare i Sverige hade minskat mellan år 2001 och 2006. En orsak till detta kunde vara 

att antalet elever som har en positiv attityd till läsning och därmed läser på fritiden hade 

minskat. Positiv attityd till läsning bidrar till ett bättre läsflyt eftersom dessa elever ofta läser 

på fritiden. Det är ofta dessa läsare som når bäst resultat. Även Fridolfsson (2008:30) påpekar 

att elevens läsutveckling påverkas av hemmets vanor gällande läsning, samt att elever som 

tidigt har kommit i kontakt med läsning och böcker har lättare att erövra läsningen i skolan. 

En annan orsak enligt PIRLS (2007:10) kan vara bristande upplevelser av läsning och böcker i 

hemmet eftersom fritiden fylls av andra aktiviteter. I undersökningen står hemmet som en 

viktig grund till läsintresse och god läsförmåga. Många elever i svenska skolor har i hemmet 

mött läsningen och upplevt en positiv attityd gentemot läsning, och hela två tredjedelar av alla 

elever har föräldrar vars attityd till läsning är positiv. Dock har andelen hem med många 

barnböcker och föräldrar som läser på fritiden minskat under de fem åren mellan 

undersökningarna. 

 

3.5 Läsning i undervisningen 

Högläsning bör vara en stor del i undervisningen eftersom högläsning skapar förståelse-

strategier (Fridolfsson, 2008:31, 37, 196–197; PIRLS, 2007:11, 85–86, Elbro, 2004 i 

Fridolfsson, 2008:197, Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 2006:13–15). Det är viktigt att den 

som läser högt tycker om boken och är engagerad eftersom det påverkar åhörarna. Elbro 

(2004) menar att samtal mellan lärare och elever kring textens innehåll ofta är mer 

gynnsamma för elevers läsförståelse än om elever enbart tränar läsning tyst för sig själva. 

Genom högläsning sker ett samspel mellan mottagare och berättare. Om läraren ställer frågor 

och samtalar kring det lästa kan eleverna få strategier för hur man kan gå tillväga för att förstå 

textens innehåll och budskap. Fridolfsson (2008:197) anser att svårighetsgraden på den 
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höglästa boken bör ligga en eller ett par nivåer över den nivån som eleven läser individuellt 

för att utmana elevens läsförståelse. Genom högläsning stimuleras även elevernas intresse för 

böcker och uppmuntras till att läsa genrer de vanligtvis inte skulle läsa. Eleverna får även 

möjlighet att lära sig hur man uttalar ord, ordens uppbyggnad och meningars uppbyggnad. 

Dominkovic m.fl. har vid observationer sett att genom boksamtal kan ord och begrepp, som 

tidigare varit främmande för eleven, bearbetas och slutligen bli del av elevens ordförråd. 

Majoriteten av de ord vi läser i berättelser finns inte i vårt talspråk och på grund av detta är 

läsning och boksamtal en viktig del i ordförrådsutvecklingen. Enligt Fridolfsson kan 

högläsning och annan lästräning övas i olika former, såsom körläsning, parläsning samt 

individuell läsning. Däremot sker läsutvecklingen inte genom enbart högläsning, det krävs att 

eleven är omgiven av böcker, och att en tydlig undervisning och handledning ges för att 

eleverna ska bli goda läsare. I läsutvecklingen utgör även den fria och tysta läsningen en 

viktig roll. Det krävs en strukturerad inlärning där alla delar inkluderas för att eleven ska 

kunna bli en god läsare. PIRLS utvärdering visar att ungefär hälften av eleverna i Sverige får 

mer än tre timmar läsundervisning och läsaktiviteter per vecka. Högläsning är vanligare 

eftersom de flesta av eleverna i Sverige minst någon gång per vecka får lyssna till högläsning. 

Att följa upp läsningen är vanligast genom att elever och lärare kommunicerar om det lästa 

och i denna kommunikation är det vanligt att det framkommer att en stor andel elever inte 

lyssnat aktivt under högläsningen. Ungefär hälften av svenska elever får i undervisningen 

även läsa högt för varandra i smågrupper någon gång per vecka, vilket i PIRLS utvärdering 

visar sig vara vanligt ur ett internationellt perspektiv. Ungefär fyra femtedelar får läsa tyst på 

egen hand med en egenvald bok dagligen i undervisningen, och där ligger Sverige högt i 

jämförelse med andra länder. Dock har PIRLS undersökning visat att de svenska elevernas 

version av högläsning i mindre grupper inte överensstämmer med lärarnas syn. Det är inte alla 

av de elever som i undervisningen får läsa som uppfattar att de får läsa högt i mindre grupp 

eller inför klassen någon gång i veckan.  

När eleven först lär sig att läsa bör förståelsen stå i centrum för att en funktionell och 

god läsförmåga ska utvecklas och detta bör vara en utgångspunkt vid läsundervisningen i 

skolan (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001:49; Fridolfsson, 2008:198). Genom att lyssna på 

någon som läser högt eller genom att läsa själv ges bra läsupplevelser som är viktiga för 

läsutvecklingen. Det är betydelsefullt att diskutera kring texten och dess innehåll, att föra så 

kallade boksamtal för att ge eleven förståelse för det lästa. Utöver textens innehåll är det även 

viktigt att diskutera interpunktion, det vill säga hur man ska pausera. Intonationen är även en 

viktig del i hur man tolkar texten. Alla läsare får mycket hjälp av bakgrundsinformation innan 
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de startar läsningen. Ordförrådet utgör en av de faktorer som avgör om läsaren förstår texten 

vilket medför att om en stor del av orden är okända för läsaren ger helheten av texten inget 

utbyte. 

Fridolfsson (2008:182) påpekar betydelsen av den fria läsningen i undervisningen som 

framförallt är viktig för de elever som i sin hemmiljö inte haft ett naturligt inslag av böcker 

och högläsning. Många lärare som använder fri läsning menar att de samtidigt arbetar med 

läsförståelse genom att eleverna får svara på ett antal frågor kring det lästa. Hon påpekar dock 

att den fria läsningen inte är detsamma som läsförståelseträning. Att kontrollera om eleven har 

förstått textens innehåll är inte samma sak som läsförståelse utan handlar tvärtom om att man 

synliggör strategier som eleven kan använda sig av vid läsning för att söka svar på frågor. 

Elbro (2004:44, 125, 152, 161, 171) menar att texten i en bok inte gör mycket i sig självt utan 

våra inre bilder är viktiga vid läsning. Därför måste eleven i undervisningen få läsa och öva på 

att föreställa sig hur det den läser ser ut genom fri läsning, högläsning samt diskussioner kring 

det lästa. Han skriver vidare att efter det intressanta med att knäcka koden och lära sig att läsa, 

måste bokens innehåll intressera eleven annars tappas lusten för läsning. Läsning utvecklas 

bäst med böcker som har många ljudenliga (standarduttal) och korta ord. Dessa kallas 

läsvänliga böcker. I årskurs 3–4 tillägnar sig eleven nya ord genom läsningen, för att sedan i 

årskurs 4–6 utöka sina färdigheter och sitt ordförråd genom en förståelse av nya ord och 

begrepp. En risk enligt Elbro är att arbetet kring läsningen inte blir undervisning och 

utveckling utan mer en kontroll av vad eleven kan, en kontroll av förståelsen. Undervisning 

som främjar läsförståelse är att aktivera bakgrundskunskaper hos eleven, prata om elevens 

föreställningar om innehållet i texten, fokusera på textens huvudidéer, låta eleven återge 

texten med egna ord, ge möjlighet att förtydliga och förklara otydligheter och slutligen låta 

eleven gissa hur textens fortsättning skulle kunna se ut. Det är även viktigt att eleven i 

undervisningen får omforma texten för att skriva den med egna ord. Detta kan göras med 

hjälp av nyckelord eller genom att skapa en bild till texten. Detta gör att eleven utvecklar en 

förståelse av det lästa. 

Ahl (1998) anser att den fria läsningen förr var en tidsutfyllnad för elever med 

lässvagheter. Elevens brist på självsäkerhet vid avkodning bidrog till att den fria läsningen 

helt enkelt blev ett hinder eftersom eleven inte hade tillräcklig förmåga att kunna läsa själv. 

Det har blivit alltmer vanligt under de senaste decennierna att elever får skriva en recension 

av en bok efter att de har läst ut den. Lärare menar att genom bokrecensionerna får de reda på 

om eleven verkligen har läst boken och om de i så fall har förstått bokens innehåll. 

Bokrecensionen fyller inte alltid sitt syfte och i många fall används recensionerna enbart för 
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att läraren ska veta vilka böcker eleven har läst. Vidare kan eleverna känna motvilja mot att 

behöva recensera varje bok eftersom de i sin tur inte förstår syftet med att skriva en 

bokrecension.  

Skolverkets kunskapsöversikt över läsundervisningen i Sverige under 1995–2007, visar 

att undervisningen ofta baseras på individuellt arbete (Skolverket, 2007). Eleverna arbetar 

ensamma med uppgifter och då utmanas eleverna sällan av läsningen. Orsaken till detta anses 

vara att lärare saknar kunskaper om litteraturutbudet. Vad gäller läsförståelsen framgår det av 

PIRLS (2007:12) utvärdering att många elever får följa upp vad de läst både muntligt och 

skriftligt. Två tredjedelar av eleverna får en gång i veckan svara på frågor eller sammanfatta 

det lästa muntligt och ännu fler får besvara läsförståelsefrågor i olika övningsböcker, 

arbetsblad eller genom att skriva om boken. Det är betydligt färre elever, knappt hälften, som 

får prata med varandra i klassen om vad de läst och det antalet har minskat mycket sedan 

2001. De lässtrategier och läsfärdigheter som lärarna i svenska skolor anser sig träna eleverna 

på i undervisningen är att identifiera huvudbudskapet i texter, kunna förklara och förstå vad 

man läst, jämföra det lästa med egna erfarenheter, kunna förutsäga vad som kommer hända i 

texten, kunna dra slutsatser, samt beskriva vilken stil och struktur texten har. Lässtrategier och 

läsfärdigheter får de flesta elever arbeta med någon gång per vecka. 

Herkner (2011:19) skriver att det är viktigt att alla elever får en gynnsam läsinlärning 

för att utveckla läskunskaper som är viktiga för att lyckas i samhället. Hon betonar även hur 

viktigt det är att elever får utveckla sina färdigheter i läsförståelse under hela sin skoltid. 

Denna typ av undervisning ska alltså pågå från första klass och sedan fortlöpa genom hela 

skoltiden. Det är speciellt viktigt att undervisningen i läsförståelse inte upphör i mellanstadiet. 

Innehållsorienterad läsförståelseundervisning har gett bäst resultat vad gäller elevers 

utveckling i läsförståelse genom att eleverna får sammanfatta texter och svara på frågor till 

texten men den viktigaste delen av undervisningen är elevernas egen medverkan och deras 

eget intresse. Läsning är viktig för att lyckas i andra ämnen och är därför avgörande för ett bra 

betyg. Dock menar Fridolfsson (2008:17) att tiden och utrymmet för läsningen minskat under 

åren och en orsak till detta kan vara att det idag är mycket som faller på skolans ansvar, vilket 

i sin tur leder till att det finns mindre utrymme till att träna färdigheter såsom läsning.  

 

3.6 Lärarens kompetens 

Litteraturen är samstämmig när det gäller de drag som visat sig vara typiska hos de lärare som 

är särskilt duktiga i läsundervisning (Elbro, 2004:12; Fridolfsson, 2008:37, 68–69; Pressley, 
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2006:399). Dessa lärare har gott om material tillgängligt för eleverna i klassrummet och 

särskilt sådant material som gynnar läsutvecklingen. I klassrummet har de här lärarna en rik 

tillgång på böcker i olika genrer och svårighetsgrader. De har även olika sorters material som 

ska stimulera elevernas läslust. Lärarens kompetens har en betydande roll för elevernas 

läsinlärning. Själva läsundervisningen hos kompetenta lärare kännetecknas av tydlighet och 

läsuppgifter som genomsyrar all undervisning. Lärarens förhållningssätt är viktigt och liksom 

all inlärning påverkas läsutvecklingen positivt av en god inlärningsmiljö. En uppskattande 

atmosfär ger ett inlärningsvänligt klassrumsklimat där förståelse för den enskilde elevens 

behov finns. Lärarens attityder och förväntningar påverkar eleven och dess självbild. För att 

läraren ska kunna ge trygghet och en positiv inlärningsmiljö till eleverna krävs det att läraren 

själv har en bra självbild och känner trygghet i sin yrkesroll. Läraren måste kunna bedriva 

undervisning som bygger på den enskilde elevens behov och förutsättningar, följt av att 

eleven får uppmuntran och beröm för sina framsteg. Vuxna måste förmedla en tilltro som gör 

att eleven kan förlita sig på sina egna kunskaper. Eleven ska mötas på sin egen 

utvecklingsnivå. Upprepning är en viktig faktor vid inlärning och det är viktigt att man inte 

introducerar nya moment allt för tidigt eller för ofta. Likaså är det viktigt att man som lärare 

inte har för låga förväntningar på eleven eftersom aktiviteterna ska utmana eleven och leda 

den mot utveckling. Om läraren använder böckerna i undervisningen medvetet och 

systematiskt kan den fria läsningen i vissa fall förebygga läs- och skrivsvårigheter. Den fria 

läsningen har alltså sin givna plats i undervisningen och flera forskare har visat att den fria 

läsningen är en viktig komponent för att höja elevernas läsförmåga. Pressley (2006:399) 

beskriver hur en lärare kan ge eleverna en framgångsrik läsutveckling. Dessa lärare har 

tydliga undervisningsmål som synliggörs för eleverna. Det är även viktigt att eleven utvecklar 

en vilja och motivation till att lära sig läsa vilket i sin tur ger eleven en känsla av framsteg. 

Motivationen skapas genom att läraren är engagerad, entusiastisk och uppmuntrar eleverna i 

deras läsutveckling. En god lärare ska även hjälpa alla elever på deras enskilda nivå.  

Enbart en god lärarkompetens är inte tillräcklig för ett framgångsrikt arbete med elevers 

läsutveckling utan det krävs även en strukturerad undervisning som är planerad för att utnyttja 

lärarens kompetens (Herkner, 2011:34, 42, 50–51). Lärarens kunskap om läsning spelar en 

viktig och central roll för värdering av resultat och hur läsningen används och arbetas med i 

undervisningen. Det finns även dokumenterat att läsundervisningen blir bättre om läraren har 

goda kunskaper om läsundervisning. Hur man ska undervisa i läsning är inget man som lärare 

i förväg kan veta eftersom det beror på vilka elever man har, hur de lär sig bäst och vad de 

redan kan. Läsning är något som vi använder i vardagen hela tiden och därmed är det lätt hänt 
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att läraren glömmer bort hur viktig läsningen är och istället tar den för given. Det är dock 

svårt att få kunskap kring olika metoder vid läsinlärning eftersom sådan forskning tar för lång 

tid eftersom studien måste följa eleven i flera år för att den som genomför studien ska kunna 

se resultatet. Läraren kan använda ett läsutvecklingsschema till hjälp för att kartlägga 

elevernas kunskaper och skapa en undervisning där alla får en möjlighet att utvecklas vidare. 

Det är viktigt att läraren har kunskaper om olika lässtrategier för att kunna ge eleverna en bra 

läsförståelseundervisning.  

Frank (2009:51, 76–77) har utfört en undersökning om hur lärarkompetensen påverkar 

elevens läsinlärning. I avhandlingen framkommer hennes resultat som visar att de elever vars 

lärare är examinerade och därmed har kompetens, har fått högre och bättre resultat än de 

elever vars lärare inte har examen. Även lärarens erfarenhet av att undervisa spelade en stor 

roll för elevens resultat vid läsinlärningen. De examinerade lärarna som hade mest erfarenhet 

hade även de elever med bäst resultat enligt undersökningen. Undersökningen visar även att 

lärare som genomgått en utbildning med inriktning mot läsinlärning saknas till stor del och 

detta tros bero på rektorers val att inte lägga resurser på sådan utbildning, utan satsa på 

utbildning i sådana ämnen och kunskaper som skolan är i störst behov av. PIRLS (2007:14, 

97, 101) visar däremot att ur ett internationellt perspektiv ser lärarens kompetens och stöd i 

sitt arbete god ut vad gäller läsning i Sverige. Många elever i Sverige går på skolor där deras 

läsinlärning stöds med olika initiativ. Dessa initiativ kan vara lokala arbetsplaner i läsningen 

eller skolors egna riktlinjer för läsundervisning. Lärarens kompetens anses vara en viktig 

faktor för hur eleven klarar undervisningen och sin kunskapsutveckling. Endast hälften av 

Sveriges elever har lärare som fått sex eller fler timmars utbildning inom läsning under de 

senaste två åren. Därför anses det vara betydelsefullt att lärare i den svenska skolan får 

kompetens kring läsförståelsestrategier, avkodningsstrategier, strategier vid uppföljning av 

elevens läsutveckling, samt kompetens kring specialpedagogik som ska ge lärare förmåga att 

ge extra stöd till elever i behov. 

 

3.7 Viktiga komponenter för en gynnsam läsutveckling 

Fridolfsson (2008:79, 135–137, 193, 198–199) skriver att läsningen består av två 

delkomponenter, läsförståelse och avkodning. De två komponenterna är av vikt för att 

läsutveckling och läsning ska fungera tillfredsställande. Avkodningen måste bli automatiserad 

så den mentala kraften kan användas till att enbart förstå den skrivna textens budskap. Svaga 

läsare som kämpar med avkodningen har inte mycket ork kvar till själva läsförståelsen. Om 
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inte avkodningen fungerar fullt ut upplevs läsningen tråkig och därför ger inte texten något 

utbyte och motivationen tappas. Hon menar att det även finns ett samband mellan att kunna 

läsa och att skriva. Sambandet kan beskrivas som en överföring från tecken till språkljud och 

från språkljud till tecken. Därför bör man enligt henne använda sig av läs- och 

skrivundervisningen parallellt med varandra. Att läsning och skrivning hänger ihop kan vi se 

genom att läsningens och skrivningens kommunikativa funktion går ut på att en text förmedlar 

någon annans berättande genom den lästa texten och att skriva själv innebär att förmedla ett 

budskap genom text till en mottagare. En god läsförståelse innefattar inte bara att förstå det 

man läser utan även framförhållning, uppfattning och förståelse är viktig för det man kommer 

att läsa. Eleverna kan ha svårt att se ett samband mellan det de läser och egna erfarenheter. 

Det kan handla om en viss känsla inför en situation som de tidigare varit med om. Därigenom 

är det av vikt att eleverna uppmuntras till att fundera över om de känner igen sig själva i 

berättelsen och göra jämförelser med egna erfarenheter. Genom förförståelsen kan de 

dessutom uppmuntras till att skapa visuella bilder medan de läser. En god läsförståelse 

innebär även att man är på det klara med vad det är man vill få ut av texten man läser och veta 

vad avsikten med texten är samt varför man som läsare har valt den. I PIRLS (2007:112) 

framkommer det att viktiga delar för att utveckla en god läsförmåga anses vara ett stort 

ordförråd, att kunna återge berättelser och goda kunskaper i att samtala. 

Resultatet av PIRLS (2007:11–12) utvärdering visar att den svenska skolmiljön är god 

vad gäller skolklimatet och samarbetet mellan skola och hem vilket är viktigt för 

läsutvecklingen. Det finns även i ett internationellt perspektiv mycket resurser i svenska 

skolor. Dessa resurser är undervisningspersonal, lärare med utbildning i språkinlärning för 

elever med annat modersmål än svenska, personal utbildade i datorkunskap samt tillgång till 

bibliotek och böcker. Dock anses inte biblioteken vara tillgängliga för eleverna när det saknas 

bibliotekarier. Endast en knapp tredjedel av skolorna har tillgång till en bibliotekarie. I 

utvärderingen framkommer dessutom att även om det är viktigt att få läsa mycket är detta inte 

nog för att eleven ska utveckla en god läsförmåga. Eleven måste även utveckla lässtrategier 

för avkodning och förståelse. Denna slags undervisning är ovanlig i Sverige om man jämför 

med andra länder som använder sig av sådana inslag betydligt mer. Även tiden som ges till 

läsutveckling i Sverige är internationellt sett mindre, vi avsätter ca 1,6 timmar i veckan åt 

sådana aktiviteter i jämförelse med 2,5 timmar i ett internationellt genomsnitt. 
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3.8 Urval av litteratur 

Valet av texter och böcker i undervisningen är viktigt för elevernas fortsatta läsutveckling 

(Fridolfsson, 2008:183–184; PIRLS, 2007:91). De flesta elever kan tycka att det är svårt att 

välja ut en bok på egen hand eftersom det kan finnas ett begränsat antal böcker att välja 

mellan på skolorna. För många elever blir biblioteken å andra sidan för stora och urvalet för 

stort vilket leder till att det skapas förvirring. Läraren har även en viktig uppgift i valet av 

böcker eftersom böckerna ska ha ett syfte i läsningen. Genom att lärarna ibland med stöd av 

bibliotekarie, väljer ut ett antal böcker, för att sedan presentera dessa i klassrummet, hjälper 

de eleverna vidare i sin läsutveckling. Läraren behövs för att eleverna inte ska välja för lätta 

eller för svåra böcker för sina kunskaper. I undervisningen är det viktigt att utmana eleverna 

med anpassade böcker och ett varierat innehåll när syftet är att stimulera läsintresset. Genom 

att enbart läsa bekanta böcker utvecklas inte läsningen och det kan göra det svårt för läraren 

att observera elevens lästeknik. Det finns många aspekter att ta hänsyn till när det gäller att 

välja en bok som passar den enskilda eleven så att boken blir utvecklande och utmanande. 

Dessa aspekter är bland annat: textmängd, ordval i texten, textuppbyggnad, textens och 

bildernas layout. Om man vill att eleven ska lära sig ordens betydelse via läsning ska man 

också se till att eleverna får tillfälle att läsa och upprepa orden om och om igen och att ordet i 

texten uppkommer i olika situationer som gör att ordets betydelse befästs.  

I PIRLS (2007:91) utvärdering framkommer det att de texter som eleverna 

möter i undervisningen är två basmaterial som skolor i Sverige valt att använda i 

undervisningen. Dessa två basmaterial är läroböcker och läseböcker. I Sverige är det även 

vanligt förekommande att i undervisningen använda barnböcker, hälften av Sveriges elever 

möter barnböcker i läsundervisningen. Detta är inte lika vanligt förekommande i de andra 

nordiska länderna. Det är ett överraskande litet antal elever som möter tidningar eller 

tidskrifter i läsundervisningen. Skönlitterära texter möter elever i de nordiska länderna varje 

vecka, och här ligger Sverige högst vilket är en ökning från 2001 till 2006 när undersökningen 

genomfördes. Snow, Burns och Griffin (1998:181) menar att det är viktigt att man så tidigt 

som möjligt i elevens läsutveckling ska introducera olika genrer. De vanligaste skönlitterära 

texterna är idag längre kapitelböcker, noveller, fabler, sagor, science fiction eller deckare 

medan en väldigt liten andel svenska elever möter lyrik enligt PIRLS. Sakprosa möter 

eleverna genom faktaböcker, instruktioner eller anvisningar vilket många elever i den svenska 

skolan idag får möta i undervisningen. Det framkommer även att lärare i svenska skolor har 

små kunskaper om litteraturutbudet. 
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4 Metod 

Här presenteras vår planerade, genomförda och bearbetade undersökning som skedde genom 

intervjuer samt observationer.  

 

4.1 Urval 

Nedan presenteras vårt urval av informanter och skolor. Vi presenterar hur detta urval har gått 

till och med vilket syfte.  

 

4.1.1 Skolor 

Vi valde två olika grundskolor i två olika städer. Båda skolorna ligger i utkanten av 

kommunerna.  

Den ena skolan är inte särskilt mångkulturell och det finns få elever med annat 

modersmål än svenska. Skolan har en speciallärare i svenska som hjälper till under 

lektionerna genom att ta ut elever i behov av stöd från klassrummet för att ge extra stöd i 

läsutvecklingen. Sedan finns det flera assistenter som följer en och samma elev varje dag. 

Assistenterna finns även som stöd åt lärarna. Specialläraren kan även hjälpa till om det finns 

tid eller behov. Biblioteket finns inte längre kvar men alla böcker är flyttade till olika rum 

utspridda på skolan. Ett av dessa rum med böcker ligger i korridoren precis utanför det 

observerade klassrummet vilket gör det lätt för eleverna att ta sig dit. Dörren dit är låst så 

lärarna får låsa upp med egen nyckel om eleverna vill låna en bok. Lärarna arbetar i lärarlag 

1–3 och 4–6.  

Den andra skolan har en avdelning som är förskolans och övriga lokaler är från 

förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan har många speciallärare som hjälper till i 

undervisningen, antingen genom att ta ut en eller flera elever åt gången från klassrummet för 

att ge stöd i läsutvecklingen eller vara med i klassrummet som stöd åt hela klassen. Skolan är 

mångkulturell och under de senaste åren har antalet elever med annat modersmål än svenska 

ökat. Lärarna på skolan arbetar i lärarlag 1–3 och 4–6. Skolan har ett eget bibliotek där det två 

dagar i veckan finns en bibliotekarie från stadsbiblioteket som hjälp. Övriga dagar får lärarna 

låsa upp skolans bibliotek med egen nyckel om eleverna vill låna böcker. 
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4.1.2 Informanter 

Vi valde elevinformanter på ett slumpmässigt sätt. Det slumpmässiga urvalet gick till så att vi 

lämnade ut missivbrev till alla elever i de utvalda klasserna, i årskurs 4 respektive i årskurs 6. 

Sedan fick eleverna ta med sig brevet hem och målsman fick avgöra om eleven fick delta i 

undersökningen. De elever som fick vara med tog med sig en underskriven lapp tillbaka till 

skolan. Vi samlade sedan in dessa lappar och delade upp lapparna i två högar efter kön. Vi 

gjorde denna uppdelning eftersom vi ville intervjua en pojke och en flicka i respektive klass. 

Sedan vek vi ihop alla lapparna och drog lott. Om en av de dragna eleverna inte var 

närvarande i skolan under den utsatta tiden drogs ett nytt namn. Intervjuerna av lärare skedde 

inte slumpmässigt eftersom skolorna vi genomförde studien i enbart hade en klasslärare i 

vardera årskursen. Vi intervjuade två elever i årskurs 4 på den ena skolan och två elever i 

årskurs 6 från den andra skolan för att eleverna i respektive klass var bekanta med oss vilket 

vi ansåg gav oss en fördel i intervjuerna eftersom eleverna kände trygghet. Vi intervjuade 

även två klasslärare i årskurs 4, en från vardera skolan, samt två klasslärare i årskurs 6, en från 

vardera skolan. 

 

4.2 Genomförande 

Vi tog kontakt med skolorna genom att vi besökte skolorna personligen. Första steget var att 

visa rektorerna på skolorna vårt missivbrev och få ett godkännande att genomföra intervjuer 

och observationer på skolan. När detta var godkänt sökte vi upp klasslärarna i de klasserna vi 

ville genomföra undersökningen i. Som beskrivet ovan fick sedan klasslärarna dela ut breven 

till eleverna. Vi föreberedde intervjuerna genom att skriva intervjufrågor som vi ansåg kunna 

ge oss öppna svar utan att vi styrde informanterna.  

När vi genomförde intervjuerna spelade vi in intervjuerna för att behålla fokus på 

informanten och ämnet. Intervjuerna genomfördes enskilt med varje informant. Vi spelade in 

intervjuerna på våra mobiltelefoner vilket fungerade mycket bra eftersom eleverna inte 

fokuserade på inspelningen utan kände sig bekanta med mobiltelefonen och istället 

fokuserade på intervjufrågorna. Kort efter varje genomförd intervju transkriberade vi 

intervjuerna. 

Observationerna genomförde vi genom att se hur utbudet av böcker var i klassrummet 

samt hur tillgängliga böckerna var för eleverna. Vi observerade även hur ofta man arbetade 

med läsningen i undervisningen där syftet med läsningen synliggjordes för eleverna. Vi 

observerade dessutom klassrumsmiljön och studerade väggarna och vad de pryddes av. Vi 
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spelade inte in eller filmade under observationerna utan antecknade våra observationer 

eftersom vi endast genomförde observation av första ordningen där vi var utomstående med 

en primär uppgift. Björndal (2005:26–27, 71, 91–93) beskriver en observation av första 

ordningen som är en observation av en specifik situation där observatören är utomstående och 

har en primär uppgift. Denna sorts observation gör att observatören kan få högre kvalitet på 

observationen eftersom man enbart behöver fokusera på och uppmärksamma uppgiften. Han 

skriver vidare om minnet som kan lagra mycket information men enbart under en kort stund 

vilket medför att dokumentation är viktigt att genomföra under eller precis efter en 

observation. Eventuellt kan observationen spelas in. Undersökningar kan även genomföras 

genom intervjuer som har fördelen, jämfört med observation, att möjliggöra upptäckten av 

detaljer och ge en djupare förståelse för perspektivet hos den intervjuade. Samtalet är det mest 

effektiva verktyget för att kunna ta någon annans perspektiv och förstå någon annans tankar 

och åsikter. Detta kan ske genom intervju där även en möjlighet att klara upp eventuella 

missförstånd ges samt möjlighet att kontrollera att den som intervjuat uppfattat svaret rätt. Det 

är även lätt att i intervjuer styra den som intervjuas att ge det svar man vill höra men om man 

är medveten om denna risk kan man undvika denna styrning.  

 

4.3 Bearbetning 

Transkriberingen av intervjuerna skedde kort efter avslutad intervju för att vi ville ha 

intervjun färskt i minnet för att kunna återge eventuella tveksamheter eller intryck vi fick av 

informanten under intervjun. Vi ville även minnas kroppsspråket eller eventuella rörelser som 

informanten gjorde i sina svar, exempelvis när eleverna visade hur de satt och läste. När alla 

intervjuer var genomförda gick vi igenom alla svar och sökte mönster. Vi ville se om det 

fanns likheter eller skillnader i elevernas svar respektive lärarnas svar för att kunna dra 

slutsatser.  

 

4.4 Etiska principer 

Genom det missivbrev vi skickade ut, först till rektorerna på skolorna, sedan till 

informanterna, informerade vi om att en undersökning skulle genomföras och att deltagandet 

var frivilligt. Informationen innehöll även att personuppgifterna skulle behandlas 

konfidentiellt så att läsare inte kan härleda svaren till respektive skola eller deltagare. Vi 

påpekade även att informanterna när som helst under undersökningen fick avbryta 

intervjuerna utan några konsekvenser. Holme och Solvang (1997) påpekar att en studie som 
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genomförs med människor som informanter alltid innebär vissa etiska dilemman och därför är 

det viktigt att studien ska genomsyras av respekt för informanterna och den omgivning som 

observeras. Även betydelsen av att tystnadsplikten följs strängt och att informanternas 

identiteter inte avslöjas betonas av Holme och Solvang. Informanterna ska själva kunna välja 

om de vill medverka i undersökningen samt kunna avbryta intervjun när som helst.  

 

4.5 Trovärdighet 

I vår undersökning har vi använt oss av intervjufrågor som inte är ledande för att öka 

pålitligheten och kunna utgå från informanternas svar, eftersom ledande frågor kan påverka 

informanterna och ge ett missvisande resultat. Våra forskningsfrågor har utgjort grunden för 

vår undersökning. En viktig aspekt, eftersom vi är två som genomfört fyra intervjuer var, är 

att vi har utgått från samma frågor för att det inte ska bli skillnader i resultat och studie. 

Informanterna fick inte i förväg se intervjufrågorna utan den information de fått genom 

missivbrevet var att intervjun skulle handla om läsning. Vi har använt oss av standardiserad 

intervju som Björndal (2005:91–93) beskriver som intervjuer med slutna frågor plus öppna 

frågor och öppna svar vilket ger en hög grad av struktur på intervjun. Fördelen med dessa 

intervjuer kan vara att resultatet ger svar som blir lättare att jämföra om fler intervjuer 

genomförs. Arbetet blir inte tidsödande eftersom svar ges på den fråga som ställs. Nackdelar 

kan vara att den intervjuade inte berättar saker som kan vara viktiga eftersom detta inte 

efterfrågas. Vi valde att använda även slutna frågor för att hålla oss till ämnet och det vi ville 

få data om. Vår studie hade som avsikt att ta reda på hur lärare arbetar med läsning och med 

vilket syfte i undervisningen samt hur eleverna uppfattade läsningen i vardagen och i 

undervisningen på mellanstadiet. Resultatet bygger på de observationer och de intervjuer vi 

har genomfört. De frågor vi ställt under intervjun har utgått från våra frågeställningar samt 

syftet med vår undersökning. Vi valde att slumpmässigt välja elevinformanter genom att dra 

lott med avsikt att öka trovärdigheten i vår studie eftersom vi inte medvetet valde lässtarka 

elever.  

4.6 Validitet 

Vi har strävat efter att ha en hög validitet i vår undersökning genom att vi har använt oss av 

både kvalitativa intervjuer och observationer. Holme och Solvang (1997) skriver att 

kvalitativa undersökningar är flexibla eftersom man under undersökningen kan redigera 

upplägget eller rätta till misstag. Man får även en möjlighet att ställa följdfrågor. En sådan 

undersökning utmärks av en viss styrning gällande frågorna men inte så pass mycket att 
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svaren är framtvingade utan vi har i vår undersökning visat intresse för ny kunskap. Holme 

och Solvang anser att både observationer och intervjuer är nödvändiga för att den samlade 

informationen ska vara rimlig. När vi såg att våra resultat överensstämde mellan intervju, 

observation och även mellan de två kommunerna fann vi att våra resultat är rimliga. Vi har 

under våra intervjuer och observationer varit medvetna om risken att våra upplevelser av en 

viss situation kan vara felaktiga och därmed ge oss ett felaktigt resultat. Vi har valt att inta en 

passiv roll i våra observationer för att inte påverka de situationer och aktiviteter som vi valt att 

observera. Vi valde även att i våra intervjuer vara passiva genom att vi ställde både öppna och 

slutna frågor utan att leda informanterna till något specifikt svar.  

 

4.7 Analys 

Vår forskningsbakgrund baseras på litteratur som behandlar ämnet läsning. Vårt resultat 

omfattar den undersökning som vi genomfört genom intervjuer och observationer. Dessa 

resultat, har vi sedan ställt mot den akademiska litteraturen för att analysera vårt resultat. 

Denna analys valde vi att genomföra i resultatdelen för att tydliggöra vårt resultat. Vi har även 

analyserat intervjuerna genom att tolka svaren och hittat likheter och skillnader mellan våra 

olika informanter.  

För att tydliggöra informationen har vi valt att sortera resultat och bakgrund i stycken 

där det finns en överrensstämmelse mellan litteraturen och informanterna. Denna sortering har 

gjort det lätt att analysera studien eftersom vi kan ställa resultatet mot relevanta delar ur 

akademiska litteraturen. Holme och Solvang (1997) anser att en sådan sortering krävs för en 

komplett analys där frågeställningarna kan åskådliggöras ur fler perspektiv. Författarna 

nämner vidare två textanalyser, helhetsanalys och delanalys. Helhetsanalysen är en analys av 

studien som helhet medan delanalysen analyserar texten i olika delar eller kategorier. Vi har 

valt att analysera vår studie i resultatdelen, detta genom delanalys när vi har analyserat varje 

komponent och frågeställning. Vi har även analyserat vår studie i ett helhetsperspektiv genom 

att vi presenterar hur vår hypotes motbevisades. 

 

5 Resultat och analys 

Här presenteras vårt resultat av denna undersökning. Vi kommer att beskriva resultatet under 

separata rubriker för att göra studien tydlig och vi kommer att behandla allt material med 

utgångspunkt i våra frågeställningar och informanter. Vi kommer även att presentera en del 
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citat ur intervjuerna som vi anser vara betydelsefulla för resultatet. Informanterna kommer att 

avidentifieras genom att vi benämner informanterna som lärare 1–4. Vi har i citaten uteslutit 

korta passager med låg relevans för vår undersökning. Om vi uteslutit delar i början av ett 

citat har vi markerat detta med klammerparentes och tre punkter för att visa att informanten 

sagt något innan. Vi har för övrigt valt att inte använda klammerparentes eftersom det vi har 

uteslutit endast är upprepning av ord eller läten som informanterna gjort under intervjuerna.  

 

5.1 Läsningens betydelse 

Vad anser lärarna att läsningen har för betydelse i undervisningen och för elevens 

kunskapsutveckling? Vad tycker eleverna själva? 

 

5.1.1 Läsningens betydelse enligt lärarna 

Utifrån de genomförda intervjuerna har vi sett ett mönster hos de fyra intervjuade lärarna som 

alla anser att läsningen är betydelsefull. När vi under intervjun ställde frågan ”Hur 

betydelsefull anser du att läsningen är och varför?” fick vi till svar: 

 

Jag tycker att den är jätte betydelsefullt för den går i alla ämnen, kan man inte läsa ordentligt så kan man 

inte heller hänga med i so och no och så vidare. Läsförståelsen, att förstå vad man läser är a och o och det 

tycker jag är alla ämneslärares uppgift att se till att det fungerar ordentligt.  (Lärare 1 årskurs 4) 

 

Livsviktig, jag känner att läsningen, de måste satsa mer på läsningen.(Lärare 2 årskurs 4) 

 

Jag tycker att läsningen är jätteviktig för annars kan de inte förstå, de måste läsa, mellan raderna för 

annars kan man till exempel inte förstå so sen om man ska läsa, när man till exempel ska ha historia så 

måste man läsa, det räcker inte om man läser texten man måste förstå den också. Så jag tycker att den har 

jättestor betydelse faktiskt. (Lärare 3 årskurs 6) 

 

Det mest betydelsefulla vi gör. Det absolut mest betydelsefulla som vi har att jobba med på en skola här 

är läsa och skriva.  Låg – och mellanstadieskolor läsa, skriva punkt slut, finns inget annat som är så 

viktigt som det. Det är det absolut viktigaste (Lärare 4 årskurs 6) 

 

Utifrån dessa svar har vi dragit slutsatsen att lärarna anser att läsningen är väldigt 

betydelsefull. Något som återkommer hos två av de intervjuade lärarna är läsningens 

betydelse för att uppnå målen i övriga skolämnen medan det hos de två andra lärarna anses 

vara livsviktigt att kunna läsa. 
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5.1.2 Läsningens betydelse enligt eleverna 

Resultatet av elevintervjuerna visar att eleverna anser att läsningen är betydelsefull för att få 

ett jobb och för att kunna ta del av det skriva i exempelvis brev. Dock är det en av eleverna i 

årskurs 4 som inte anser att läsningen är viktig utan enbart tråkig. När vi frågade eleverna om 

de anser att läsningen är viktig fick vi dessa svar: 

 

Ja. Annars kan man ju liksom inte, om man har typ en brevkompis, då kan man ju inte läsa brevet då vet 

man ju inte om den har pratat om något kul, då kan man ju bara sitta och titta på brevet. (Elev 1 årskurs 4) 

 

Nää. För att det är tråkigt (Elev 2 årskurs 4) 

 

Ja. Om man ska få ett bra jobb (Elev 3 årskurs 6) 

 

Ja för man förstår vad grejer betyder. Man kan komma på ord som man inte vet. (Elev 4 årskurs 6) 

 

Dessa svar visar att det finns en skillnad mellan eleverna i årskurs 4 och årskurs 6. Eleverna i 

årskurs 4 ser läsningen ur ett individuellt perspektiv genom att de ser på läsningens betydelse 

för att skapa en intressant tillvaro. Elev 1 anser att läsningen är viktig för att kunna ta del av 

något roligt som berättas i ett brev. Elev 2 däremot anser att läsningen inte är viktig utan 

tråkig eftersom läsningen inte ger någonting lustfyllt. Vi frågade eleven varför läsningen inte 

är betydelsefull och fick till svar att läsning är tråkigt för att man enbart stirrar ner i boken och 

sitter still. Eleverna i årskurs 6 ser läsningen som betydelsefull ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv och anser att en god läsförmåga kommer att ge ett bra jobb i framtiden och att de 

genom läsningen kan lära sig nya ord och deras innebörd.  

Genom intervjuerna får vi även se att eleverna i årskurs 4 inte är medvetna om 

läsningens betydelse för kunskapsutvecklingen utan har uppfattningen att läsningen i 

undervisningen enbart ska ses som rolig eller tråkig. Lärarna i årskurs 4 anser att läsningen är 

betydelsefull för kunskapsutvecklingen i alla ämnen. Vi har dock under observationer och 

intervjuer sett att läsningens betydelse inte synliggjorts för eleverna i årskurs 4.  Vi har dragit 

slutsatsen att eleverna i årskurs 6 däremot har fått förståelse för läsningens betydelse för 

kunskapsutvecklingen och för att få ett bra arbete i framtiden. 

 

5.2 Läsningen i undervisningen  
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Vi har sett att lärarna och eleverna har olika uppfattningar om hur man arbetar med läsningen 

i undervisningen eftersom eleverna inte är medvetna om allt arbete i skolan som innehåller 

läsning eller som främjar läsutvecklingen. Läsundervisning består till stor del av läsförståelse 

och går in i alla ämnen. Att förstå det lästa är en mycket viktig aspekt för att klara av alla 

ämnen. Delar i läsundervisningen bildar en helhet och genomsyrar elevernas 

kunskapsutveckling i alla ämnen.   

 

5.2.1 Lärarnas arbete med läsningen i undervisningen 

De lärare som har medverkat i vår studie har arbetat med läsningen på olika sätt i 

undervisningen vilket presenteras nedan. 

 

5.2.1.1 Läsförståelse 

Utifrån intervjuer och observationer har vi sett att lärarna arbetar mycket och varierat med 

läsning i undervisningen. Vi har inte upplevt stora skillnader mellan årskurs 4 och årskurs 6. 

Gemensamt för medverkande lärare är att de alla arbetar med läsförståelse i undervisningen 

med hjälp av särskilda läsförståelseböcker. Dessa böcker innehåller olika slags texter med 

tillhörande frågor. Frågorna är i sin tur uppdelade i tre svårighetsgrader där de enklaste 

frågorna har svar direkt i texten och där eleven vid de svårare frågorna får söka mellan 

raderna eftersom svaret inte är givet. Materialet är skapat av Hydén, Schubert och Svidén 

(2012). Det vi uppmärksammat i arbetet med dessa läsförståelseböcker är att både årskurs 4 

och 6 arbetar i samma böcker, dvs. med samma svårighetsgrad. Lärarna håller även i 

boksamtal och diskussioner om det lästa för att eleverna ska få bättre läsförståelse genom att 

svara på frågor och berätta om innehållet. Boksamtal och diskussioner sker även kring 

faktaböcker i olika ämnen där eleverna får läsa högt för klassen och sedan diskutera 

gemensamt och på så vis söka fakta. Lärarna anser även att läsförståelsen är viktig och en stor 

del i alla ämnen till exempel matematik, no samt so. För att eleven ska kunna lösa uppgifter 

eller problem måste de ha god läsförmåga samt läsförståelse. Läraren i en av de två 

medverkande klasserna i årskurs 4 arbetar med läsförståelse genom att diskutera med eleverna 

och utöka deras tänkande genom att fundera över vad man kan förvänta sig av en text bara 

genom att läsa rubriken. 

 

5.2.1.2 Högläsning och tyst läsning, enskilt och i grupp 

Lärarna anser att de ofta arbetar med högläsning i undervisningen. Dock är det en av lärarna i 



26 
 

årskurs 6 som inte arbetar med högläsning.  

 

Det här året har jag inte haft högläsning. Men högläsning har de ju haft härinne och det är ju på något, på 

sätt och vis en slags lästräning.  Men i år har jag inte, har det inte blivit av eller jag har inte fått utrymme 

helt enkelt för högläsningen, för högläsningen är bra annars. De började fyran. Hur mycket högläsning 

som helst. Så på sätt och vis kände också jag lite att de har – de här var lite mätta på högläsning. (Lärare 

4) 

 

Denna lärare har haft klassen sedan årskurs 4 och arbetat väldigt mycket med högläsning 

vilket har lett till att klassen är ”mätt” på högläsning och därför inte får ut något av den. 

Läraren har valt att inte arbeta med högläsning i undervisningen just nu för att minska risken 

att eleverna tappar intresse för högläsning. Under högläsningen i de klasser vi observerade 

fick eleverna sitta och rita medan läraren läste högt vilket ledde till att eleverna inte alltid 

uppfattade vad läraren läste och detta fick vi höra i en intervju med en elev i årskurs 4 som 

inte visste vilken bok som läraren läste högt ur eftersom denna elev alltid ritade under 

högläsningen och därmed inte lyssnade.  

Lärarna avsätter även tid till eleverna att läsa högt för varandra. I årskurs 6 samt i en av 

klasserna i årskurs 4 får eleverna läsa faktatexter för varandra för att sedan diskutera 

innehållet och svara på frågor. Något som alla klasser får tid till i undervisningen är att läsa 

högt i mindre grupper. Dock får den andra klassen i årskurs 4, som inte läser faktatexter för 

varandra, istället läsa skönlitteratur. I årskurs 6 sker gruppindelningen slumpmässigt eller 

efter vilka elever som arbetar bra tillsammans. I de två klasserna i årskurs 4 delas eleverna 

upp i läsgrupper utifrån läsförmåga. Lärarna har tagit stöd i H4-resultat. H4 är något som alla 

lärare har låtit sina elever genomföra för att se hur elevens läsflyt är genom att se hur många 

ord eleverna behärskar att läsa under en viss tid. Utifrån H4-resultaten där elevernas förmåga 

testas arbetar två av klasserna, en i årskurs 4 och en i årskurs 6, med intensivläsning. Under 

dessa tillfällen får de elever som behöver förbättra sitt läsflyt arbeta med en speciallärare och 

intensivläsa under långa stunder flera gånger i veckan. Arbetet med den tysta läsningen i 

undervisningen sker under minst tjugo minuter om dagen. Eleverna får även ta upp bänkboken 

vid tillfällen där de har blivit klara med pågående arbete i väntan på nästa uppgift eller när 

eleverna får tid till eget val. 

 

5.2.1.3 Loggbok och bokrecension 

Lärarna arbetar även med loggböcker i läsundervisningen. Detta är något som återkommer i 
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alla klasser även om arbetssätten och innehållen skiljer sig. Eleverna får i loggboken föra 

anteckningar över det lästa där de får skriva sina åsikter om innehållet, vilka sidor de läst, om 

det var något i det lästa som de inte förstod eller som de fann intressant och ville prata mer 

om. En av klasserna i årskurs 6 arbetar med bokrecensioner istället för loggboken. Utöver 

denna loggboksskrivning i undervisningen får eleverna föra läsjournaler i samband med 

läsläxor. Där skriver de vilka sidor de läst, för vem de läst och hur det gick.  

 

5.2.2 Syftet med läsning i undervisningen 

I intervjuerna med lärarna frågade vi vad syftet med läsundervisningen var och varför de 

arbetar som de gör.  

 

Vi har läsförståelse. Då läser man en text och sedan svarar man på frågor. Så går vi igenom det i helklass 

sen för att man ska lära sig att läsa mellan raderna. Sen har vi tillsammans med speciallärarna på skolan 

intensivläsning. Då får de elever som har svårt för läsningen tillsammans med en speciallärare 

intensivläsa några gånger i veckan. (Lärare 1) 

 

[…] samt ska de läsa högt hemma minst två sidor för en förälder sedan har de ett protokoll de fyller i. Då 

uppmärksammas även föräldrarna och läraren kan visa på att det här barnet behöver mer lästräning. 

(Lärare 2) 

 

Sen har vi ju läsförståelseböcker som vi använder oss av också. Sen är ju läsförståelse i vartenda ämne så 

jag menar om du läser en historiebok eller en lärobok så är ju det också en läsförståelse. Så läsförståelse 

är med i vartenda ämne mer eller mindre, du kan ju inte förstå mattetal om du inte har läsförståelse. 

(Lärare 3) 

 

Den högläsningen. Underlättar för de som inte läser så bra att man får tillfälle att förklara ord och att de 

hör texten uppläst snarast än att de läser skulle läsa den tyst för sig själv, att läsa tyst är jättejobbigt för 

barn i den här åldern och sen få ut något av texten (Lärare 4) 

 

Syftet med undervisningen är att eleverna ska få lära sig att läsa mellan raderna. Genom 

högläsning ska eleverna träna sig på att betona och uttala ord. Lärarna som medverkat i vår 

undersökning arbetar med tyst läsning i undervisningen för att eleverna ska få en lustfylld 

upplevelse och utveckla en nyfikenhet och ett läsintresse. Tyst läsning hjälper dessutom 

eleverna att förbättra sitt läsflyt och sin läshastighet. Arbetet med bokrecensioner samt 

loggböcker ska utveckla elevernas läsförståelse och ge ett utökat ordförråd. Eleverna får även 

möjlighet att utveckla förmågan att reflektera över innehållet i det lästa samt uttrycka sina 
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åsikter.  

Syftet med att lärarna arbetar med faktatexter där eleverna får läsa texten högt är att 

eleverna ska få en förståelse för innehållet och därmed kunna dra slutsatser gemensamt i 

klassen om vilken fakta som är relevant för uppgiften. Genom att faktatexterna får läsas upp 

högt för resterande klasskamrater får även eleverna öva på att betona och läsa tydligt. Ett 

generellt syfte hos lärarna är att de vill ge eleverna ett intresse som ska vidmakthållas och 

lyfta eleverna ytterligare i deras roll som läsare. Lärarna vill även ge eleven förmågan att 

använda läsning för att nå kunskaper i alla ämnen. 

Under intervjutillfällena påpekade två av lärarna att de upplevde att tiden inte räcker till 

för färdighetsträning i undervisningen.  

 

[…] det är lite som att slå undan fötterna på barnet, barnet måste få mera, mera lästräning för att bli bättre 

(Lärare 2) 

 

Det här året har jag inte haft högläsning, här inne. Men högläsning har de ju haft härinne tidigare.  På sätt 

och vis en slags lästräning också bakvägen men i år har jag inte, har det inte blivit av eller jag har inte fått 

utrymme helt enkelt för högläsningen. (Lärare 4) 

 

5.2.2.1 Skillnader mellan årskurser 

De lärare som vi har intervjuat har inte visat några tydliga skillnader i syftet med läsning i 

undervisningen i årskurs 4 och 6. Vi har observerat att arbetet med läsningen i årskurs 4 

uppfattas som mer tydligt eftersom lärarna i årskurs 4 arbetar med läsningen ofta och genom 

olika aktiviteter, exempelvis gruppläsning eller presentationer, där fokus ligger på läsning. Vi 

upplevde inte läsningen som ett tydligt moment i årskurs 6 eftersom det inte fanns några 

läsaktiviteter i undervisningen utöver tyst läsning, högläsning och läsförståelse. 

 

5.2.3 Elevernas uppfattning om läsning i undervisningen   

I vår studie har vi, genom intervjuer och observationer, dragit slutsatsen att den ena eleven i 

årskurs 4 inte är lika medveten om hur mycket läsning undervisningen innehåller eller om 

syftet med läsundervisningen som den andra eleven i årskurs 4 och eleverna i årskurs 6. 

Eleverna i årskurs 6 har uppfattat att läsundervisningen genomsyrar alla ämnen. 

En av de två intervjuade eleverna i årskurs 4 är medveten om läsningen i matematiken 

och anser att läsningen är viktig för att förstå och kunna beräkna tal och lösa problem i 

matematiken. Denna elev tycker att det är viktigt att läsa nu för att som vuxen kunna läsa med 
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ett gott läsflyt, eleven läser även på fritiden för småsyskon. Den andra intervjuade eleven i 

årskurs 4 anser att läsningen är tråkig, för att man enbart sitter still och tittar ner i boken, samt 

oviktig eftersom läsning aldrig utövas på fritiden och därmed inte är en del av vardagen. 

Eleverna i årskurs 6 säger att de ofta får läsa och arbeta med läsning i undervisningen för att 

tillägna sig kunskaper i alla ämnen. Eleverna i årskurs 6 läser även på fritiden enligt 

intervjuerna.  

 

5.3 Val av litteratur 

De intervjuade lärarna låter eleverna välja böcker själva vid den tysta läsningen. Dock 

påpekar två av lärarna att de är med och bestämmer svårighetsgrad på böckerna. Syftet med 

att eleverna själva får välja böcker till tyst läsningen är att de ska få intresse för läsningen och 

därmed träna sitt läsflyt. Högläsningsböckerna som lärarna läser för klassen är valda av 

läraren själv med ett visst inflytande av skolans bibliotekarie samt elevernas önskemål. En av 

lärarna i årskurs 4 arbetar tematiskt med genre genom högläsningen och introducerar en ny 

genre varje termin för eleverna.  

 

Vi har även olika teman, på vårterminen kan vi läsa exempelvis klassiska böcker och på höstterminen kan 

vi läsa en annan genre.  Men vi läser i alla ämnen. Sen försöker vi köpa in olika genrer eftersom målet är 

att man ska få skriva och läsa i olika genrer. Vi har en deckare, vi har en saga och sen kanske man har 

instruktioner och så vidare när man läser högläsning.. (Lärare 1) 

 

En av lärarna som under höstterminen låtit eleverna själva välja böcker till tysta läsningen 

kommer under vårterminen att styra valet av böcker och undervisningen kommer att utgå ifrån 

elevernas tystläsningsböcker. Alla elever i klassen kommer att läsa samma bok både i 

undervisningen och som hemläxa. De läromedelsböcker som lärarna använder i 

undervisningen är ofta valda av skolan. Det är läromedel som används i alla ämnen men som 

innehåller text som eleverna får läsa och förstå. 

 

5.4 Lärarkompetensens betydelse i läsundervisningen 

Genom intervjuer har vi sett att majoriteten av lärarna anser att det är viktigt med kompetens 

kring läsning hos lärare. Utifrån intervjuerna och observationerna som är genomförda i 

undervisningssituationer har vi dragit slutsatsen att kompetens kring läsning finns hos tre av 

de fyra lärarna. Vi såg att kompetensen saknas hos en av lärarna som under intervjun påpekar 



30 
 

att det finns lärare som är bättre lämpade än läraren själv, som inte har utbildning. Läraren 

arbetar med läsning genom oplanerade aktiviteter som saknar syfte eller tydliga mål. När vi 

under intervjun frågar läraren om kompetens kring läsning är viktig får vi till svar: 

 

Jaa och neej. Det beror på faktiskt, för jag menar om du har sunt förnuft så klarar du dig ganska långt. Så 

att jag, jag vet faktiskt inte om jag kan säga ja eller nej det beror på vad du är för sorts människa. För jag 

har jobbat med kollegor som inte har en timmes utbildning och jag anser att de är mycket bättre lämpade 

än vad jag är i vissa tillfällen. Men det är viktigt med utbildning och det är viktigt med läsförståelse. 

(Lärare 3) 

 

De övriga lärarna påpekar själva att kompetens är viktig och vi ser att dessa lärare har tydliga 

mål och argument för sin läsundervisning. De kan berätta om sina läsaktiviteter, varför de 

genomförs och vad eleven ska utveckla. Lärarna har även ett brinnande intresse för 

läsutveckling och anser den vara livsviktig. Lärare 2 anser dessutom att nyexaminerade lärare 

saknar kompetens kring läsning eftersom utbildningen erbjuder för lite medel, material och 

praktiska erfarenheter. 

 

5.5 Resultatsammanfattning 

I vår studie framgår det att högläsning och tyst läsning är en stor del av läsundervisningen i 

dessa klasser. Lärarna arbetar dessutom med läsning i alla ämnen och genom olika aktiviteter. 

Lärarna har även ett syfte med läsningen och arbetar för bättre läsförmåga och läsförståelse 

hos eleverna. Vi har även kommit fram till att alla lärare prioriterar läsningen och ser den som 

betydelsefull. Även eleverna är i stor utsträckning medvetna om läsningen i undervisningen 

och ser den som viktig. Det framgår även, genom observationer och intervjuer, att skillnader 

mellan arbetet och syftet med läsning i undervisningen inte skiljer sig mellan årskurs 4 och 6 

då lärarna i de olika årskurserna arbetar på samma sätt och med samma syfte. 

 

6 Diskussion 

Nedan presenteras vår metod- och resultatdiskussion i denna studie som en avslutning på 

studien för att knyta samman alla delar. Här kommer vi att ställa resultaten, erfarenheter och 

bakgrund mot varandra för att se ett slutgiltigt resultat. 

 

6.1 Metoddiskussion 
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Vi valde att genomföra vår studie genom intervjuer och observationer. Vi valde intervjuer 

istället för enkäter eftersom vi ville ha en chans att få mer utvecklade svar och kunna 

komplettera med följdfrågor. Vi trodde att enkäter skulle ge oss många men korta svar och 

detta var vi inte ute efter i vår studie. Undersökningarna genomförde vi för att se hur lärarna 

arbetade i klassrummet, hur klassrumsmiljön stimulerade läsningen samt hur skolan 

uppmuntrade eleverna och gav möjligheter till att läsa. Vi valde att spela in våra intervjuer till 

ljudfiler för att vi ville ha fokus på intervjusituationen och informanten. Dock valde vi att inte 

spela in med video för att vi uteslöt kroppsspråk och andra signaler som kan påverka 

resultatet. Vi känner i efterhand att det hade varit intressant att göra en videoinspelning 

eftersom vi gick miste om uttryck och signaler hos informanterna som var av vikt att kunna se 

efteråt. Kvale (1997) skriver om registrering av intervjuer. Han menar att genom att spela in 

en intervju kan intervjuaren koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun istället för att 

anteckna svaren. Den ljudinspelade intervjun saknar dock det visuella i situationen eftersom 

enbart ljudet spelas in. Detta kan utelämna något som händer runt omkring som kan vara 

påverkande. Med hjälp av att spela in på video får man med ansiktsuttryck och kroppsuttryck 

vilket i sin tur ger en bättre tolkning av intervjuresultatet. Om vi istället hade valt att spela in 

med video hade vi fått med uttryck som kunde ha varit viktiga men vi tror även att detta hade 

påverkat vårt resultat eftersom en videoinspelning kan störa informanten som kan bli nervös 

eller lägga alla tankar på inspelningen istället för på intervjufrågorna. Vi spelade in 

intervjuerna med hjälp av våra mobiltelefoner för att vi ansåg att elever och lärare idag är 

välbekanta med telefoner och därmed skulle inte fokus läggas på inspelningen och 

inspelningen skulle inte heller störa. Vi upptäckte att det fungerade väldigt bra att spela in 

med telefoner. 

Våra intervjuer var i förväg planerade vilket Ewald (2007:68) menar är mer formellt än 

att observera. Vi genomförde intervjuerna och observationerna parallellt på skolorna för att 

skapa en uppfattning av läsningens betydelse i klasserna. Genom att vi deltog i den vardagliga 

verksamheten under en längre period fick vi en djupare förståelse av läsningen i lärarnas 

planerade undervisning när vi observerade och samlade material till vår studie. Vi kunde även 

se trovärdigheten i de svar vi fick under intervjuerna eftersom vi såg att undervisningen var 

uppbyggd på det sätt som lärarna påstod.  

Vi utförde deltagande observationer eftersom den naturliga undervisningssituationen 

inte påverkades av vår närvaro. Ewald (2007:55) beskriver den deltagande observatörens roll 

som kan variera mellan att vara helt dold, öppen eller en naturlig del av miljön. Vi valde att 

observera som en naturlig del av miljön eftersom vi var synliga för eleverna men samtidigt 
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inte drog uppmärksamheten till oss. Detta för att vi inte ville att eleverna skulle bli påverkade 

och agera annorlunda vilket hade påverkat vårt resultat. Vi deltog delvis i undervisningen och 

aktiviteterna samtidigt som vi förde anteckningar. I diskussioner mellan oss efter 

observationerna har vi uppfattat vårt val av observationsform som ett bra val. Detta eftersom 

vårt resultat är trovärdigt och för att elevernas svar eller agerande inte har blivit påverkat 

under observationen. När vi även observerade klassrumsmiljön fick vi möjlighet att göra detta 

utan att miljön blivit påverkad av lärare eller elever. 

Det slumpmässiga valet av elevinformanter skedde för att undvika felkällor. Om läraren 

får välja elevinformanter är det lätt att enbart välja lässtarka elever. Eftersom vi hade 

begränsad tid till denna studie hann vi inte intervjua fler än totalt fyra elever. Detta leder till 

att vi inte kan säga att vårt resultat gäller alla elever i dessa årskurser. Vi har sett att elevernas 

uppfattning om läsning är lika vilket lett till att vi ändå dragit slutsatsen att vårt resultat är 

trovärdigt. Vi ansåg även att vi kunde ge ett tyngre och mer fördjupat resultat än om vi 

behandlat fler frågeställningar och enbart fått ytliga resultat. Vi har även i efterhand diskuterat 

genomförandet av vår studie och hur resultaten kan ha påverkats. Vi anser att elevintervjuerna 

kan ha påverkats av faktorer i omgivningen såsom tid, rum och lektion. Elever som uppfattade 

intervjun som en störning i lektionen kan ha gett oss kortfattade svar för att få komma tillbaka 

till klassrummet. Detta har vi inte uppfattat som ett stort problem i vår studie eftersom 

majoriteten av eleverna fann våra intervjuer intressanta. Faktorer som kan ha påverkat 

intervjuerna med lärarna kan vara att de kände sig stressade eftersom de har mycket annat att 

göra eller kände sig pressade att svara något som de trodde att vi förväntade oss. Inte heller 

detta uppfattade vi vara ett problem i vår studie eftersom de lärare som vi intervjuade avsatte 

tid för intervjun. De visste heller inte vad intervjun skulle handla om förutom läsning i 

allmänhet vilket medförde att de inte kunde förbereda sig inför intervjuerna. Vi valde att inte 

ge informanterna mer information innan intervjuerna eftersom vi inte ville att de skulle läsa på 

och ge sådana svar de trodde att vi sökte. 

 

6.2  Resultatdiskussion 

Av resultatet framgår det att läsningen har en större del i undervisningen än vad vi tidigare 

trodde. Utifrån detta resultat motbevisade studien vår tidigare hypotes. Efter att vi genomfört 

studien har vi sett att det i undervisningen är viktigt att läraren har ett tydligt syfte som 

synliggörs för eleverna. Vi anser att ett övergripande mål där det påpekas att läraren i alla 

ämnen ska utveckla elevens läsförmåga saknas i Lgr11 (2011). Vi drar slutsatsen att 
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avsaknaden av ett sådant mål kan vara en bidragande faktor till att lärare inte ser 

läsundervisningens betydelse.  

Vi har genom intervjuer sett att alla medverkande lärare anser att läsningen är 

betydelsefull. De har gett oss olika argument för läsningens betydelse och dessa har varierat 

från att vara betydelsefullt för att klara sig i alla skolämnen, förstå historiska texter, förstå 

omvärlden till att vara livsviktigt. Fridolfsson (2008) skriver att läsning är betydelsefull för 

elevernas kommande liv i samhället eftersom vi ständigt omges av text som vi måste kunna 

tyda för att ta oss fram i livet. Det finns ett samband mellan landets ekonomi och 

befolkningens läsförmåga och den senare är därför avgörande för vårt välstånd. Hon skriver 

vidare att lärarens attityder gentemot läsningen avspeglas på eleven och därför är det viktigt 

att läraren ser läsningen som betydelsefull för att motivera eleven till läsning.  

Under vår studie har vi sett att lärarna som deltagit i vår undersökning har prioriterat 

läsförståelsen och arbetat med läsförståelse genom olika aktiviteter. Något som återkommit i 

alla klasser är en läsförståelsebok (Hydén, Schubert & Svidén, 2012) som innehåller olika 

slags texter med tillhörande frågor. Snow, Burns och Griffin (1998:181) menar att man så 

tidigt som möjligt i barnets läsutveckling ska introducera olika genrer. Böcker för yngre barn 

sätter ofta fokus på bilderna istället för på orden. Genom att olika slags texter introduceras får 

barnen uppleva orden istället för att enbart fokusera på bilderna. Vi upplevde att 

läsförståelseböcker är ett bra läromedel men vi ansåg det märkligt att både årskurs 4 och 6 

använde samma bok och även samma svårighetsgrad. Vi anser att årskurs 4 och 6 bör arbeta 

med olika svårighetsnivåer på böcker för att eleverna ska utmanas till utveckling. Eftersom 

det är viktigt att utmana eleven i dess utveckling så var det en av de medverkande lärarna som 

arbetade på ett sätt som vi tyckte var bra. Denna lärare hade som regel att alla elever skulle 

hinna med de lätta frågorna. Sedan fick eleverna arbeta vidare så långt de hann. Som 

avslutning gick läraren igenom frågorna med alla elever och de som inte hunnit göra alla 

frågor fick skriva ner alla svar för att läraren ville lyfta eleverna ytterligare i deras utveckling 

(se bilaga 4).  

Lärarna arbetade även med bokrecensioner för att se om eleverna hade förståelse för det 

lästa, kunde presentera innehållet och framföra sina åsikter om det lästa. Bokrecensionerna 

fick eleverna skriva och sedan lämna in till läraren. Vår undersökning avslutades strax efter 

att arbetet med bokrecensionerna startat vilket ledde till att vi inte fick se hur arbetet fortlöpte. 

Vi hade önskat att vi fått se mer av detta arbete eftersom vi tycker att det är viktigt att 

eleverna även får diskutera och presentera sina bokrecensioner högt för varandra. Ett annat 

arbetsområde som startade i två av klasserna i samband med att vår undersökning avslutades 
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var att alla elever i klassen skulle läsa samma bok enskilt och föra en dagbok. I denna dagbok 

skulle de skriva ner ett citat efter varje gång de läst. Dessa citat diskuterades sedan i helklass 

för att förstå budskapet. Citatet kunde vara något eleverna inte förstod eller något som de fann 

intressant och ville prata mer om. Detta tycker vi är en intressant aktivitet för att utöka 

elevernas läsförståelse genom att de får se andras perspektiv och får prata och diskutera om 

det lästa.  

Det har enligt Ahl (1998) blivit vanligare att elever får skriva bokrecensioner och lärare 

anser att de då får reda på om eleven verkligen har läst boken och vidare om eleven förstått 

det lästa. Men bokrecensionen fyller inte alltid sitt syfte eftersom det i många fall kan, för 

läraren, vara en kontroll av vilka böcker som eleven läst. Vi anser att muntliga 

bokrecensioner, även kallade boksamtal, kan ha en fördel när det gäller att utmana elevens 

tänkande men att de skriftliga bokrecensionerna kan vara bra att ha för att tillsammans med 

eleven gå igenom och få eleven att synliggöra sina egna starka och svaga sidor. I PIRLS 

(2007) internationella utvärdering ser vi att många elever får följa upp det lästa skriftligt och 

genom samtal. Dock är det få elever, knappt hälften av Sveriges elever, som får prata och 

diskutera med varandra om det lästa. I denna utvärdering ser vi att antalet boksamtal mellan 

elever har minskat sedan Ahls undersökning år 1998. Detta tycker vi är synd eftersom vi anser 

att muntliga boksamtal är viktiga för elevens kunskapsutveckling. Enligt Fridolfsson (2008) är 

det betydelsefullt för läsinlärningen att eleverna får fundera på om de känner igen sig själva i 

texten eller kan jämföra innehållet med egna erfarenheter. Genom att eleverna får fundera 

skapas en möjlighet att uppleva känslor som förmedlas i texten. Genom intervjuer och 

observationer har vi sett att planerade aktiviteter för att väcka elevens funderingar inte 

existerar men att eleverna vid boksamtalen kan berätta om något som de har varit med om 

som återfinns i texten. Herkner (2011) menar att läsförståelseundervisning är särskilt viktig i 

mellanstadiet. Innehållsorienterad läsförståelseundervisning där eleverna får sammanfatta 

texter och svara på frågor ger bäst resultat i elevens utveckling.  

Högläsning bör vara en stor del av undervisningen (Fridolfsson, 2008; Elbro, 2004; 

PIRLS, 2007; Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001; Herkner, 2011). Genom att ställa frågor 

och samtala kring det lästa vid högläsning skapas ett samspel och eleverna får strategier för att 

kunna förstå en text. Högläsningen skapar även möjlighet att utöka ordförrådet och den 

funktionella förmågan. Om texten dessutom återberättas utan stöd av boken öppnas en bro 

mellan skriftspråket och talspråket. Det är även viktigt att vid högläsning synliggöra 

intonationen och interpunktionen för eleverna. Vi har, genom observationer och intervjuer sett 

att högläsning är den vanligaste formen av läsundervisning i skolan förutom i en av de fyra 
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klasserna. Där har läraren valt att göra ett uppehåll med högläsningen eftersom klassen fått 

väldigt mycket högläsning och läraren vill inte att eleverna ska uppleva högläsningen som 

något tråkigt och tjatigt. Högläsningen i klasserna såg olika ut. En av lärarna arbetade med en 

bok som läraren själv hade valt och lät samtidigt eleverna rita vid högläsningen, vilket vi 

upplevde leda till att eleverna inte lyssnade aktivt under högläsningen. Dock arbetar denna 

lärare med olika genrer från termin till termin för att eleverna ska få kunskaper och få uppleva 

olika genrer genom högläsning. En annan lärare lät istället eleverna vara med och bestämma 

vilken bok som de ville höra under högläsningstillfällena vilket leder till att eleverna visar ett 

stort intresse och lyssnar aktivt.  

Majoriteten av lärarna lät eleverna dessutom läsa högt för varandra i mindre grupper 

eller inför hela klassen. Högläsningssituationer som vi har deltagit i eller observerat i 

undervisningen är högläsning i mindre grupper där en elev i taget läser, högläsning där en elev 

eller lärare läser för hela klassen och högläsning där det ställs frågor kring det lästa. 

Fridolfsson (2008) påpekar att högläsning kan utövas genom körläsning, parläsning, 

individuell läsning eller i helklass för att utveckla läsförmågan. Hon påpekar dock att 

högläsning inte räcker för att eleverna ska utveckla en god läsförmåga. Det krävs dessutom att 

eleverna får vara i en miljö rik på böcker och få en tydlig undervisning. 

Vi tycker att det är positivt att högläsningen får så pass mycket tid i undervisningen och 

att den genomsyrar alla ämnen. Dock anser vi att det är viktigt att alla elever är med och 

lyssnar aktivt under högläsningen för att få höra paus och betoning. Detta anser vi inte sker 

om eleverna får utöva någon annan aktivitet samtidigt som att rita eftersom elevernas fokus 

ligger på deras teckning istället för på högläsningen. PIRLS (2007:11, 85–86) nämner i sin 

utvärdering att det i svenska skolor är vanligt att de flesta elever får höra högläsning någon 

gång per vecka. Våra resultat visar att medverkande lärare i denna undersökning arbetar med 

högläsning minst en gång per dag. PIRLS utvärdering visar att fyra femtedelar av alla elever 

någon gång i veckan får läsa högt för varandra i mindre grupper. Detta stämmer inte överens 

med elevers bild av högläsningen i mindre grupper enligt utvärderingen som visar att endast 

tre fjärdedelar av eleverna anser att de får läsa högt för varandra i mindre grupper eller i 

helklass någon gång per vecka. Att lärarnas och elevernas syn på läsundervisningen inte 

överensstämmer är något som vi sett i vår studie genom intervjuer med lärarna och 

observationer som visar att läsundervisningen får mycket mer tid och innehåller mycket fler 

aktiviteter än vad eleverna berättar om i intervjuerna. Detta anser vi vara ett problem, att 

eleverna inte uppmärksammar läsningen. Vi anser att eleverna bör vara medvetna om hur 

mycket de läser på en dag, både i skolan och på fritiden. Om läraren uppmärksammar 
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läsningen i undervisningen mer, tror vi att eleverna i sin tur kommer att uppmärksamma 

läsningen på fritiden mer och därmed bli mer motiverade att behärska läsningen. 

Den fria och den tysta läsningen bör utgöra en central del av undervisningen där alla 

delar är viktiga för att eleven ska bli en god läsare (Fridolfsson, 2008; Elbro, 2004; PIRLS, 

2007; Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001; Herkner, 2011). I läsundervisningen ska enligt 

författarna förståelsen stå i centrum eftersom den är den viktigaste delen att behärska för att 

utveckla sin läsförmåga. Den fria läsningen är särskilt viktig för de elever som inte mött 

läsning i hemmet. Dessutom ger den fria läsningen, enligt litteraturen, eleven en möjlighet att 

utveckla en förståelse för det lästa om de får frågor till texten. En text skapar inte visuella 

bilder åt oss utan det är vi läsare som får skapa våra egna bilder och upplevelser genom texten 

och detta måste eleven få möjlighet att träna på för att få intresse för läsningen. I vår studie 

har vi funnit att även den tysta och den fria läsningen får mycket utrymme i undervisningen 

och ofta på morgonen som en start på dagen. Detta är bra eftersom det är viktigt att eleverna 

får se att läsningen inte bara är något som ska utövas för att lära sig och för att svara på frågor. 

Genom att eleverna läser tyst kan de få ett intresse för läsningen eftersom läsningen kan ta 

eleverna till en annan värld där de kan drömma sig bort en stund, samtidigt som deras 

läsförmåga tränas omedvetet när de läser tyst för sig själva. Dock tycker vi att lärarna kan 

utnyttja den tysta läsningen mer i undervisningen för att se om eleven har en läsförståelse 

genom att eleven kan få berätta i mindre grupper om vad deras bänkbok handlar om. Detta gör 

att läraren får veta vilka elever som har utvecklat en läsförståelse utan att eleven behöver 

genomgå något slags test. Vi kunde under observationerna se att många elever själva valde 

läsning som en aktivitet under fritt val, vilket visar att eleverna har ett intresse för läsning 

även om alla elever inte uppskattade läsning. För att skapa denna läslust och motivation till att 

utvecklas som läsare krävs det att det finns bra böcker som lockar eleverna till läsning.  

Vi har under studiens gång sett att en av skolorna har ett skolbibliotek där det två dagar i 

veckan finns en bibliotekarie som hjälper elever och lärare att välja böcker. Skolan har även 

andra böcker som finns i klassrummen. Ändå har vi upplevt att dessa elever har svårt att hitta 

intressanta böcker när urvalet är för stort. Den andra skolan har slagit igen sitt bibliotek i brist 

på lokaler och därför delat upp dessa böcker på olika rum. Urvalet är mindre men eftersom det 

består av mest äldre böcker har vi observerat att eleverna ofta klagar på att böckerna är tråkiga 

och att de gärna skulle vilja ha mer aktuella böcker. Många av eleverna diskuterade med 

varandra om böcker de hade hemma och böcker de skulle vilja läsa. Elever tog även med sig 

böcker hemifrån eftersom de inte kunde hitta något av intresse i bokrummen. Vi tycker att ett 

skolbibliotek är ett måste på en skola men då ska det även finnas en tydlig struktur bland 
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böckerna eller någon som kan hjälpa eleverna att hitta rätt bok eller lära dem hur man ska leta. 

Det ska även finnas böcker som följer samhällsutvecklingen och trender bland eleverna, 

exempelvis Twilight-sagorna. De böcker vi hittade i skolbiblioteket är väldigt gamla böcker 

och vi uppmärksammade att det var samma böcker som vi läste när vi var barn och som fanns 

i våra skolbibliotek på den tiden. En lärare i vår undersökning talade om detta i intervjun, att 

läraren tog med sig eleverna till kommunens bibliotek för att lära eleverna bokkunskaper och 

diskuterade även hur viktigt det är att ta vara på bibliotekarier och deras kunskaper.  

I PIRLS (2007) redovisas utbudet av böcker i Sveriges skolor. Utbudet består av två 

basmaterial som är läroböcker och läseböcker. Valet av böcker i de klasser vi har undersökt 

har skett genom individuella val vid tyst läsning. Vid högläsning är det ofta läraren som valt 

högläsningsbok men ibland genom önskemål från eleverna. En av lärarna arbetade terminsvis 

med olika genrer och läste därför högläsningsböcker ur dessa genrer för att ge eleverna 

upplevelser inom de olika områdena. En av lärarna valde på förhand ut, med stöd av en 

bibliotekarie, ett antal tystläsningsböcker till eleverna som de fick välja mellan, detta för att 

svårighetsgraden skulle vara anpassad och för att läraren skulle få en översikt över vilka 

böcker eleverna läste. När det gällde läsförståelseböcker var det läraren som på förhand 

bestämde vilken text eleverna skulle arbeta med. Inköp av läromedelsböckerna i sin tur var 

styrda av rektor och lärarlag. Lärarna ansåg att det var viktigt att eleverna själva fick välja 

tystläsningsböcker för att få intresse för läsningen. Vi anser att det fria valet var positivt för att 

väcka deras intresse. Tvingar man eleverna att läsa en specifik bok kan de tappa intresset och 

lusten att läsa. Dock anser vi att det är viktigt att lärarna går in och styr lite i valet så att 

elevernas läsförmåga utmanas och att eleverna kommer vidare i utvecklingen. Det är även 

viktigt att se till att alla elever får uppleva olika slags texter och inte enbart får läsa bekanta 

texter. Att läsa bekanta texter gör att eleven stannar i sin utveckling och det blir svårt för 

läraren att uppmärksamma barnens lästeknik. Att i förväg välja ut ett antal böcker som 

eleverna sedan får välja mellan tycker vi därför är ett bra sätt att styra detta val. Dock kan det 

bli svårt att individualisera svårighetsgraden eftersom en lässvag elev kan välja en för svår 

bok och därmed tappa motivationen till att läsa och tvärtom. Elbro (2004) påpekar betydelsen 

av tillgängliga böcker i klassrummet för en gynnsam läsutveckling. Vi har genom 

observationer sett att de intervjuade lärarna i eller intill sina klassrum har tillgängliga böcker. 

Som vi nämnde tidigare saknas det dock fler böcker som intresserar barnen eftersom böckerna 

är gamla och inte följer trender inom samhällsutvecklingen. För att stimulera läsintresset 

krävs det enligt Fridolfsson (2008) tillgänglighet till anpassade och varierade böcker som 

utmanar elevens läsutveckling.  
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Vi tycker att det är betydelsefullt att ha ett tydligt syfte med undervisningen i skolan och 

att synliggöra detta syfte för eleverna. Det syfte som lärarna hade med läsningen i 

undervisningen fick vi ta del av i våra intervjuer. De intervjuade lärarna ansåg att 

läsundervisningens syfte var att eleverna skulle skapa en förmåga att läsa mellan raderna, 

träna på betoning och uttal, samt att väcka elevernas läsintresse och att öka elevernas läsflyt 

och läshastighet. Läsningen skulle även gynna elevernas ordförråd och läsförståelse. Detta för 

att eleverna skulle förstå budskapet i texter och kunna förmedla detta. Lärarna hade vad vi 

kunde se ett tydligt syfte med läsundervisningen men vi såg inte att detta syfte var synliggjort 

för eleverna eftersom det i elevintervjuerna framgick att eleverna inte var medvetna om syftet. 

Vi anser att lärarnas syfte är bra men vi tycker inte att ett bra syfte räcker om inte eleverna får 

ta del av det. Eleverna kom med olika svar på vad de ansåg vara syftet med att läsa i 

undervisningen. Några av elevintervjuerna visade att syftet var att få ett bra jobb. En av 

eleverna menade att man lärde sig nya ord genom att läsa. Eleverna i årskurs 4 ansåg att syftet 

med att läsa enbart var att ha roligt eller att det helt enkelt inte fanns något syfte och att 

läsningen endast var tråkig.  

För att öka motivationen och läsintresset hos eleverna anser vi att det är viktigt att 

eleverna vet syftet bakom läsningen. Att inte behärska läsning i vårt samhälle idag är enligt 

flera författare (Ericson, 2010; PIRLS, 2007; Herkner, 2011) ett handikapp eftersom vi 

ständigt omges av texter och ord som vi måste kunna tyda. Vi bedömer att det är viktigt att 

synliggöra för eleverna hur ofta de läser på en dag och därigenom göra eleverna medvetna om 

ett syfte och öka en inre motivation till att utveckla sin läsförmåga. Läsundervisning är därför 

viktig för att samhällsmedborgare ska få möjlighet att följa samhällsutvecklingen och för att 

skapa sig ett liv i samhället. Detta syfte tycker vi ska vara tydligt för eleverna. Eftersom Lgr11 

(2011) betonar vikten av att undervisning ska ge eleven tilltro till sin egen språkliga förmåga 

är det viktigt att vi skapar möjligheter för eleverna i undervisningen att arbeta kring läsningen. 

Något som förvånade oss var att syftet med läsundervisningen inte skilde sig mellan 

årskurs 4 och 6. Lärarna i de olika klasserna hade samma syfte och samma läromedel. Vi 

anser att läsundervisningen bör ligga på olika nivåer i de olika årskurserna för att eleverna ska 

utmanas och utvecklas. Eleverna i årskurs 6 bör enligt vår uppfattning ha kommit längre än 

eleverna i årskurs 4 när det gäller läsning. Vi har sett att en del elever, i de klasser i årskurs 6 

som vi har undersökt, har svårigheter att tillgodogöra sig de texter som används i den aktuella 

årskursen och att deras läsfärdigheter är i nivå med eleverna i årskurs 4. Detta ställer frågor 

hos oss angående hur läsundervisningen sett ut tidigare för dessa elever eftersom de ännu inte 

behärskar en del av det som eleverna i årskurs 4 anser vara lätt. De skillnader som vi upplevt 
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är att lärarna i årskurs 4 arbetade mot tydligare mål och syften i läsundervisningen medan en 

av lärarna i årskurs 6 inte hade den kompetens som krävs för att sätta tydliga mål. Dock hade 

eleverna i årskurs 6 en större förståelse för nyttan med att behärska läsningen och en större 

inblick i läsningens användningsområden i samhället. 

Alla dessa komponenter skapar en helhet och för att kunna ha en gynnsam undervisning 

med ett tydligt syfte krävs det att läraren har kompetens i ämnet. Tre av fyra lärare ansåg att 

kompetens var viktig men den fjärde läraren ansåg sig inte ha kompetens och ansåg att 

kompetens inte alltid hörde ihop med framgång. Vi har dragit slutsatsen att denna lärares brist 

på egen kompetens inom ämnet kan skapa åsikterna om kompetensens betydelse. Kompetens 

om läsning är något som vi under denna studie funnit vara viktig enligt lärarna. För att 

undervisningen ska vara gynnsam för elevernas läsutveckling krävs kompetens hos läraren 

(Elbro, 2004; Fridolfsson, 2008; Herkner, 2011). En kompetent lärare kännetecknas enligt 

litteraturen av tydlighet, återkommande läsuppgifter och en positiv attityd gentemot läsning. 

Vi har upplevt att de medverkande lärarna överlag har en positiv inställning till läsning och 

läsundervisning.  

Vi ser de fyra komponenterna läsningens betydelse, lärarens kompetens, tydliga syften 

samt en gynnsam inlärning som en cirkel (se figur1). En gynnsam läsundervisning kräver 

tydliga och synliggjorda mål. Dessa mål och syften kräver i sin tur en kompetens kring ämnet 

vilket i sin tur kräver ett intresse för ämnet. Om man inte anser att läsningen är betydelsefull 

ser man inte heller någon mening med att skaffa sig kunskaper kring ämnet och därmed ser 

man inget syfte med att arbeta med läsningen och läsundervisningen försvinner eller blir 

obetydlig. Om en av dessa komponenter saknas brister därför denna cirkel. 

 

Figur 1. Komponenternas påverkan av och på läsning i undervisningen.  
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Denna cirkel avspeglas även på eleverna. Om läraren har alla dessa delar kommer även 

eleverna att se läsning som något betydelsefullt, få kunskaper och färdigheter, bli medvetna 

om syftet med läsningen och därmed delta aktivt i undervisningen. 

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning  

Vi uppskattade elevintervjuerna och fann dessa intressanta, dock inte i forskningssyfte 

eftersom de var svåra att använda ur ett vetenskapligt perspektiv på grund av materialets 

storlek. Vi tycker dock att det hade varit intressant att intervjua fler lärare eftersom vi fann ett 

mönster där lärarna i årskurs 6 inte var lika engagerade i läsundervisningen som lärarna i 

årskurs 4. Vi hade gärna velat se om detta resultat var en tillfällighet eller ett generellt resultat 

bland fler lärare i dessa årskurser. 
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Bilaga 1. Missivbrev till lärare 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter vid Mälardalens högskola som heter Carolin Adolfsson och Emma 

Palm. Vi studerar nu sista terminen inom lärarprogrammets inriktning språk och 

språkutveckling i de lägre åldrarna. Vi skriver för närvarande ett examensarbete där vi 

behandlar ämnet läsning. I vår undersökning vill vi studera hur lärare samt elever ser på 

läsning då läsningen betonas mycket i styrdokumenten och det är därför viktigt att dessa 

studier om läsning genomförs. 

Intervjuerna kommer att ske under veckorna 41–43 och tar cirka 30 minuter. Vi kommer att 

spela in intervjun med hjälp av bandspelare för att lättare behålla fokus på den vi intervjuar 

och på vad som sägs. Inspelningarna kommer sedan att skrivas ut utan att ditt namn finns 

med. 

Med detta brev tillfrågas du härmed om deltagande i denna undersökning. Medverkan sker 

frivilligt där ditt namn inte kommer att finnas med och inte heller vilken skola 

undersökningen är genomförd i. Vi har tystnadsplikt enligt reglerna för vår praktik och 

kommer enbart använda materialet för denna uppsats vid Mälardalens högskola (Mdh).  

Uppsatsen kommer i sin slutversion läggs ut på databasen Diva som är en offentlig databas 

där alla examensarbeten finns att läsa. Materialet kommer att vara konfidentiellt. Under 

intervjun har du rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och 

utan några negativa konsekvenser för dig. 

Vi tar gärna emot frågor eller funderingar på telefon eller mail. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Carolin Adolfsson och Emma Palm.           Eskilstuna den___________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Carolin:   can09009@student.mdh.se 

  

Emma:  epm09001@student.mdh.se  

 

Håkan Landqvist Hakan.Landqvist@mdh.se                       (Handledare vid Mdh) 

 

 
Klipp här_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 
Med denna underskrift godkänner jag härmed mitt deltagande i denna undersökning. Jag 

förstår att mitt medverkande sker frivilligt och att mitt namn inte kommer att användas. 

 

 

 

UNDERSKRIFT 

 

 

 

mailto:epm09001@student.mdh.se
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Bilaga 2. Missivbrev till elevs vårdnadshavare 
 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter vid Mälardalens högskola som heter Carolin Adolfsson och Emma 

Palm. Vi studerar nu sista terminen inom lärarprogrammets inriktning språk och 

språkutveckling i de lägre åldrarna. Vi skriver för närvarande ett examensarbete där vi 

behandlar ämnet läsning. I vår undersökning vill vi studera hur lärare samt elever ser på 

läsning då läsningen betonas mycket i styrdokumenten och det är därför viktigt att dessa 

studier om läsning genomförs. 

Intervjuerna kommer att ske under veckorna 41–43 och tar cirka 30 minuter. Vi kommer att 

spela in intervjuerna med hjälp av en bandspelare för att lättare behålla fokus på den vi 

intervjuar och på vad som sägs. Inspelningarna kommer sedan att skrivas ut utan att barnets 

namn finns med. 

Med detta brev tillfrågas du härmed, som målsman, om godkännande för ditt barns deltagande 

i denna undersökning. Ditt barns medverkan sker frivilligt och barnets namn kommer inte att 

finnas med och inte heller vilken skola undersökningen är genomförd i. Vi har tystnadsplikt 

enligt reglerna för vår praktik och kommer enbart att använda materialet för denna uppsats vid 

Mälardalens högskola (Mdh). Uppsatsen kommer i sin slutversion läggas ut på databasen 

Diva som är en offentlig databas där alla examensarbeten finns att läsa. Materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt. Under intervjun har barnet rätt att när som helst avbryta sitt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för eleven. 

Vi tar gärna emot frågor eller funderingar på telefon eller mail. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Carolin Adolfsson och Emma Palm.           Eskilstuna den___________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Carolin:   can09009@student.mdh.se 

  

Emma:  epm09001@student.mdh.se  

 

Håkan Landqvist                Hakan.Landqvist@mdh.se                       (Handledare vid Mdh) 

 
 
Klipp här_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Med denna underskrift godkänner jag härmed, som målsman, mitt barns deltagande i denna 

undersökning. Jag förstår att mitt barns medverkan sker frivilligt och att mitt barns namn inte 

kommer att användas. 

 

___________________________________    _____________________________________ 

 

    Mitt barns namn                                                     Målsmans underskrift 

 

 

Var god klipp ut och lämna detta godkännande till barnets klassföreståndare innan 8/10 

mailto:carolinadolfsson@hotmail.com
mailto:epm09001@student.mdh.se
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Bilaga 3. Intervjufrågor 
 

Intervju frågor till lärare 

 

• Hur arbetar ni med läsningen i undervisningen? 

• Hur arbetar ni med läsningen för att uppnå målen i Lgr11? 

• Vilken litteratur läser ni? 

   – hur väljer ni böcker?  

• Vad är syftet med de böcker ni väljer? 

• Hur betydelsefull tycker du att läsningen är?  

   – varför? 

 

 

 

Intervju frågor till elever 

 

• Vad läser ni i skolan? 

• Vem är det som bestämmer vad ni ska läsa? 

• Varför läser ni? 

• Tycker du att det är viktigt att kunna läsa?  

– varför? 

• Hur mycket läser du på en dag? 
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Bilaga 4. Läsförståelse B. 

 

Källa:  

Hydén, Görel. Schubert, Magdalena & Svidén Cecilia (2012) Läsförståelse B Studentlitteratur: Adastra.  

Teckningar: Thommy Gustavsson 
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Källa:  

Hydén, Görel. Schubert, Magdalena & Svidén Cecilia (2012) Läsförståelse B Studentlitteratur: Adastra.  

 


