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1 Inledning 

”Skolans viktigaste uppgift är att lära barn att förstå vad de läser.” (Westlund 

2009:7). 

Emellanåt hör vi rapporter om den låga läsförmågan hos eleverna i den svenska 

skolan. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) har som mål att för 

Sveriges del ge kunskap om läsutvecklingen hos svenska elever i årskurs fyra ur ett 

internationellt perspektiv. Under de tidiga skolåren domineras undervisningen i 

skolorna av formell färdighetsträning, enligt PIRLS 2006. När eleverna börjar i 

årskurs fyra inträffar övergången från ”lära läsa för att läsa” till ”läsa för att lära”. Då 

får läroböckerna ett allt större och mer avancerat innehåll och eleverna förväntas nu 

att självständigt klara att bearbeta informationen i dessa. I årskurs fyra är läsningen 

mer ämnesinriktad i böckerna och mindre muntligt berättande görs i undervisningen. 

Rapporten visar att det i årskurs fyra i genomsnitt avsätts endast 1,6 timmar i veckan 

åt att öka elevernas läsförmåga. Jämför man det med ett internationellt perspektiv är 

det en knapp timme mindre än genomsnittet. Två tredjedelar av lärarna i de svenska 

skolorna i årskurserna tre och fyra låter eleverna läsa högt varje vecka ur diverse 

böcker medan enbart drygt hälften använder läroböcker i sin läsundervisning. 

 

I PIRLS 2011 står det att svenska elever i årskurs fyra läser bra om man gör en 

jämförelse med andra länder, som också deltar i dessa studier, även om svenska 

elever har tappat mycket i god läsförmåga under det senaste decenniet. Liberg (2014) 

menar att Sveriges unga elever har blivit sämre läsare. Orsaken är att elevers tysta 

läsning är den som hittills varit rådande i de svenska skolorna under 2000-talet. 

Problemen när det kommer till läsning börjar i årskurs tre och fyra enligt Liberg, 

bland annat därför att texten blir längre. 

 

PIRLS 2011 visar att färre svenska elever får arbeta med olika former av lässtrategier i 

jämförelse med andra länder som också undersökts. Den vanligaste strategin är att 

eleven får söka efter information i texterna för att öka sin läsförståelse och rapporten 

fastslår också att inställningen hos eleven till läsning är viktig för utvecklingen. Av de 

svenska eleverna säger 21 procent att de tycker om att läsa. De förutsättningar för 

lärande som finns på skolan genom den pågående undervisningen och lärarnas och 

elevernas samarbete bör förbättras enligt undersökningen.  
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Vad lärare i årskurs tre och fyra har för syn på läsundervisning och läsutveckling är 

mot bakgrund av ovanstående intressant att undersöka. Dessutom finns det lite 

forskning om övergången mellan specifikt årskurserna tre och fyra när det gäller 

läsning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur åtta lärare i årskurserna tre och fyra arbetar 

med elevernas läsundervisning och läsutveckling. Ytterligare ett syfte är att se om det 

finns skillnader mellan lärarna i årskurs tre och fyra i deras syn på arbetet med 

läsundervisning och läsutveckling. 

De frågeställningar jag valt att utgå från i min undersökning är 

- Vilka strategier använder de åtta lärarna för att utveckla elevernas 

läsförståelse? 

 

- Vilka förväntningar har de åtta lärarna på eleverna i årskurs tre respektive fyra 

vad gäller förmågan att klara läsningen på egen hand? 

 

- Hur följer de åtta lärarna upp elevernas läsning? 

 

1.2 Disposition 

Nedan presenteras forskning först om vad läsning i generell mening innebär. Sedan 

förklaras vad forskning säger om läsförståelse och läsutveckling samt 

läsundervisning. Om läroböcker i årskurs tre och fyra tas upp i avsnitt 2.4 och om 

övergången mellan dessa årskurser nämns i avsnitt 2.5. I det sista avsnittet i kapitel 

två skriver jag om arbetssätt i klassrummet för att öka elevens läsutveckling genom 

varierande läsundervisning. Detta för att ge läsaren en bild av vad lärare kan göra i 

klassrummet som en bakgrund till vad mina informanter säger i intervjuerna. I 

efterföljande kapitel tre beskrivs metodvalet till denna studie. Därefter följer en 

resultatdel (kapitel fyra) och som avslutning en diskussionsdel i kapitel fem. 
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1.3 Definition 

Med högläsning avser jag både lärares läsning för elever och enskilda elevers läsning 

för lärare och kamrater. 

 

2 Bakgrund 

Det finns enligt Chambers (2011:25-26) två förutsättningar som påverkar allt vi gör, i 

detta fall läsningen. Han kallar dessa inre och yttre förutsättningar. De inre 

förutsättningar vi alla har för att lyckas med läsning innebär vilka mentala och 

emotionella inställningar vi bär med oss. Även våra tidigare erfarenheter och 

förkunskaper räknas in i denna dimension. Våra yttre förutsättningar är hur den 

fysiska miljön ser ut och hur den är anpassad för vad vi ska göra. Chambers menar att 

man bör ha i åtanke att en medvetenhet om de inre förutsättningarna kommer ha en 

inverkan på ett yttre resultat. Resultatet blir en djupare förståelse av det som blivit läst 

då läsaren bidragit till sitt eget meningsskapande. Lundberg och Herrlin (2007:16) 

skriver att det är viktigt att eleverna har en inneboende lust till att vilja läsa om 

läsningen ska lyckas och bli rolig för dem. De anser att läsandet öppnar en outforskad 

värld för eleverna där det är tillåtet att använda sin fantasi. Läsning ger också den 

enskilda eleven kunskap och glädje. Enligt Lundberg och Herrlin (2007:15) liksom 

Bråten (2008:13-15) handlar läsning om ett interaktivt möte mellan den som läser och 

den aktuella texten, där läsaren är den aktiva parten. Westlund (2009:70) anser att 

läraren är den som bär ett betydande ansvar vad gäller att lägga en grund för ett 

bestående intresse när det gäller läsning. Självklart behöver man möta elevernas vilja 

att läsa i andra miljöer än enbart i skolan, skriver Lundberg och Herrlin (2007:16) och 

menar vidare att åtminstone 5000 timmar av lästräning behövs för att bli en fullgod 

läsare med läsflyt i skolan. 
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2.1 Läsförståelse och läsutveckling 

Taube (2007:39) förklarar människans sätt att agera när det gäller läsningen utifrån 

två processer, en kontrollerad och en automatiserad. De processer som är kontrollerade 

behöver mycket tid och uppmärksamhet eftersom de anses vara mer ansträngande 

medan de processer som är automatiserade sker snabbare och utan problem. Enligt 

Taube använder vi kontrollerade processer när vi alla ska lära oss nya kunskaper. De 

automatiserade är sådana processer som redan har erövrats av läsaren. 

Läsflyt skapar en god läsförståelse vilket i sin tur leder till att elever får en egen vilja att 

läsa för att utveckla sin ordkunskap, sin kunskap om omvärlden samt kunskaper om 

texter generellt (Bråten, 2008; Reichenberg, 2008; Taube, 2007; Tornéus, 1986; 

Westlund, 2009). Några aspekter som anses viktiga för att eleven ska uppnå god 

läsförståelse behandlas i det följande. Bråten (2008:49) menar att om man ska lyckas 

uppnå god läsförståelse och läsningen ska bli automatiserad bör man som läsare kunna 

läsa och identifiera orden korrekt i en text utan några problem och Reichenberg (2008) 

anser att en ”god läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och 

grunden för ett livslångt lärande” (Reichenberg 2008:11). Taube (2007:68) förklarar 

däremot en god läsförståelse som något djupare då hon menar att en god förståelse 

ställer kravet att läsa både på och mellan raderna medan exempelvis Westlund 

(2009:107-108) anser att hen behöver läsa mycket för att bli en läsare med god 

läsförståelse. Vad gäller läsandet mellan raderna, så kallade inferenser, lämnas mycket 

åt läsaren att personligt tolka det lästa. Följaktligen blir förmågan att kunna dra egna 

slutsatser av avgörande betydelse för om utvecklingen av läsförståelsen ska bli god eller 

sämre, anser hon. Om en utveckling av ordkunskap ska kunna ske måste eleven våga 

pröva att läsa texter som är för hen avancerade, enligt Westlund (2009).  

Enligt Tornéus (1986) har elever med dålig läsförståelse ett likgiltigt förhållningssätt 

till innehållet i texten. Dessa läser bara texten utan att tänka på textens budskap och 

klarar inte av att läsa mellan raderna. En orsak till att elever har svårt med läsförståelse 

är att de i skolorna uppmanas att stanna upp vid varje enskilt ords korrekta uttal för att 

kunna läsa det korrekt samt lära sig orden med hjälp av en bokstav i taget, skriver 

Tornéus. 
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En god läsutveckling förklaras på olika sätt inom forskningen (Björk och Liberg, 1996; 

Kispal, 2008; Myrberg, 2006; Parks Duncan, 2010; Taube, 2007). Samtliga anser att 

textinnehållet är något som bör ta tillvara elevernas tidigare bakgrunder och intressen 

samt att läsförmågan och lusten att lära är två viktiga komponenter när det talas om 

god läsutveckling. Om eleverna ska få chanser att utveckla en god läsförståelse, anser 

Kispal (2008) och Taube (2007:11-20) att de bör ställas inför diverse utmaningar inom 

detta samt att skolans ansvar att stödja eleverna, så att deras väg till en god 

läsutveckling blir en positiv erfarenhet, bör lyftas fram. Elevernas individuella 

ordförråd har visat sig vara ett bra mätinstrument för att se på dennes senare 

läsutveckling, skriver Taube (2007) vidare.  

Ett annat sätt att se på läsförståelse och läsutveckling gjordes under det så kallade 

Konsensusprojektet åren 2001–2006 som Myrberg (2006:5) skriver om. Syftet med 

projektet var att ta fram konkreta bevis för vad som karakteriserar god läs- och 

skrivutveckling i enlighet med relevant forskning. Ytterligare ett syfte med projektet var 

att försöka identifiera lärare vilka alla kan ses som representativa för en god 

yrkesutövning när det handlar om undervisningen av barn som någon gång har fått 

problem i sin läsutveckling. Projektet karakteriserades av att man primärt såg på 

lärarens kompetens och på betydelsen att tillämpa pedagogiska metoder för att öka 

elevernas individuella utveckling i skolan. Myrberg anser att en lärare som har goda 

kompetenser kan behärska ett flertal metoder samt har en förmåga att kunna anpassa 

dessa efter elevernas olika behov samt skapa ett läsintresse hos eleven. Vidare skriver 

han att lärare som bara har förmågan att tillämpa en metod kan skapa något som kan 

vara riskabelt för elevernas läsutveckling. Därför borde elever och lärare ägna mycket 

tid åt diskussioner om läsning, enligt Björk och Liberg (1996:86). 

 

2.2 Läsundervisning 

Som redan nämnts är en förutsättning för en god läsförståelse och läsutveckling en god 

läsundervisning. Forskning anser att en god läsundervisning medvetandegör och 

hjälper eleverna att förstå vad det innebär att läsa mellan raderna och hur de ska gå till 

väga (Andreassen, 2008; Brink, 2005; Fridolfsson, 2008). Som tidigare nämnts är det 
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viktigt med stöttning för att främja elevernas personliga läsutveckling. Detta menar 

Andreassen (2008:229-261) är viktigt i undervisningen när eleverna kommer till svåra 

ord eller meningar som de inte förstår. När det gäller att undervisa eleverna om 

läsförståelse skriver Fridolfsson (2008:190) och Brink (2005:219) att det handlar om 

att göra dem medvetna om läsningens betydelse, att utvecklingen sker genom 

repetition och anser att det finns många medvetna val från läraren som kan användas 

för om eleven ska bli skicklig och erövra läsningen. Brink (2005:219) presenterar det 

man inom forskningen kallar för litterär kompetens och syftar på att läsutveckling sker 

just genom upprepning samt en god läsundervisning. Dock ska det framhållas att något 

sådant kan leda till att enbart formell undervisning görs eller att lärartexten blir det 

styrande inne i klassrummet. Om det är lyckat att eleverna själva ska få välja vad de ska 

läsa ställer sig Fridolfsson (2008) tveksam till. Det gäller i synnerhet elever ”som inte 

på egen hand klarar av att utveckla goda läsförståelsestrategier” (Fridolfsson 

2008:190). 

Forskare är eniga om lärarens förhållningssätt till läsning (Chambers, 2011; Stadler, 

1998). Om elever som brister i sin språkliga medvetenhet inte får hjälp av läraren 

kommer de ha svårt att komma vidare i sin läsning, menar Stadler (1998:15-22). 

Chambers (2011) anser å sin sida att lärande inom läsning sker ”om vi själva får pröva 

oss fram” (Chambers 2011:18). Detta val, att pröva själv eller inte, som eleven gör, sker 

individuellt och har det gemensamma målet att eleverna ska bli läskunniga. Han 

nämner hur viktigt det är att eleven har en erfaren läsare som förebild. Den kan visa på 

hur det går till och även ge den hjälp eleven behöver när och om det behövs. Det bästa 

sättet för att hjälpa en läsare under dennes utveckling är, enligt Chambers, att ge 

positiv bekräftelse när läsaren lyckas. Något viktigt att dock komma ihåg inom läsning, 

skriver han, är att det tar tid att bli en bra och duktig läsare. 

Hur en läsundervisning ska bedrivas råder det tämligen stor enighet om i forskningen 

(Björk och Liberg, 1996; Bråten, 2008; Jenner, 2004; Lundberg och Herrlin, 2007; 

Pardo, 2004; Stadler, 1998; Westlund, 2009). I det följande behandlar jag några av de 

aspekter som dessa forskare anser viktiga i en god läsundervisning. I läsundervisningen 

och i arbetet som lärare utför är det, enligt Lundberg och Herrlin (2007:57) samt Björk 

och Liberg (1996:18-70), viktigt att ha en tydlig struktur och läraren behöver ha god 

vetskap om sina mål med undervisningen, i detta fall för att utveckla elevernas läsning, 
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samt ha samtal innan, under och efter en text har lästs. Därigenom kommer en kontakt 

mellan texten och eleven skapas. 

Jenner (2004) och Bråten (2008:75-79) menar däremot att lärarens främsta uppgift är 

att motivera sina elever, då motivation har en stor inverkan på vad eleven väljer att 

göra vid sin läsning och att den framför allt är något som präglas av elevens självkänsla 

och tidigare erfarenheter. De elever som har en hög motivationsnivå kommer självmant 

att läsa oftare än elever med lägre motivationsnivå. Motivationen ger energi och den 

som läser mycket har lättare för att ha sitt fokus på läsningen. Bråten (2008) menar att 

lärare kan göra mycket för att öka elevernas inre motivation. Till exempel nämner 

Bråten att lärare kan välja att stimulera elevernas olika intresseområden, ge dem olika 

valmöjligheter och bland annat genom att låta dem själva bestämma ämnesområde 

samt arbeta med samarbete i olika former i läsningen. Lärarens bemötande och 

kunskap kring vilka faktorer som styr vår motivation, blir därför av avgörande 

betydelse. Dennes förmåga att kunna skapa den trygghet som behövs, är viktig för att 

eleven ska våga och vilja. Läraren behöver ”stärka elevens självbild och motivation 

genom att göra eleven medveten om sitt eget lärande och utveckling” (Westlund 

2009:63) och även hjälpa eleverna att få en förförståelse för det ämne boken tar upp 

anser Pardo (2004). Enligt Stadler (1998:65) blir motivationen således betydelsefull i 

alla former av inlärning. Han menar att läsinlärning fodrar en stor insats av eleven och 

utan motivation kommer inlärning aldrig ske. Läraren har också som uppgift, menar 

Pardo (2004), att hjälpa sina elever att ta lärdom av sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter inför läsningen. Hur eleverna kan göra kopplingar till sig själva och sina 

erfarenheter samt till andra texter i läsundervisningen är lärarens ansvar att visa, 

menar han vidare. Han nämner att läraren till exempel kan stanna upp vid 

högläsningsstunden och exemplifiera för eleverna vad och hur hen tänker. Ännu ett 

tillvägagångssätt läraren kan använda är att lära eleverna hantera nya okända ord i ett 

försök att koppla det till några andra ord som eleven redan känner till. 

 

2.3 Skolans styrdokument om läsning 

I det följande behandlas vad skolans styrdokument tar upp om läsning. 

Styrdokumenten för grundskolan är tydliga vad gäller läsning, både när det gäller 
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läsundervisning och vad som ska göras i syfte att eleven ska utvecklas. Läroplanen för 

grundskolan – Lgr11 (Skolverket 2010) anger att skolan ska stödja elevernas personliga 

utveckling. Undervisningen som ges ska vara strukturerad och målet med den ska 

bland annat vara att den ger kunskap i det svenska språket i olika arbetsformer. Läser 

man kursplanen i svenska för grundskolan (Skolverket 2010) står det att eleverna 

genom utbildningen som ges i skolorna ska ges goda förutsättningar för att ”utveckla 

sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i 

olika sammanhang...” (Skolverket 2010:222). Eleven ska ges förutsättningar att lyckas 

utveckla sin läsning utifrån sin läsförståelse, enligt kursplanen. I kursplanen betonas 

att undervisningen ska ge eleven förkunskaper som får dem att själva komma till insikt 

hur kunskapen och egna åsikter kan utvecklas. ”Undervisningen ska stimulera elevens 

intresse för att läsa och skriva” (Skolverket 2010:222). Hen ska även få möjlighet att 

använda olika lässtrategier för att kunna förstå men också dra egna slutsatser av 

textens innehåll och form i enlighet med det centrala innehållet för årskurserna 1-3. Ett 

av kunskapskraven när eleven slutar årskurs tre är att eleven kan läsa texter med flyt 

genom att hen kan använda sig av olika strategier. Hen ska också kunna argumentera 

och återge viktiga delar av texternas innehåll för att visa på en grundläggande 

läsförståelse. I det centrala innehållet för årskurserna 4-6 anges att eleven ska kunna 

”urskilja textens budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna i en 

text” (Skolverket 2010:224). 

 

2.4 Läroböcker i årskurs tre och fyra 

En rad forskare behandlar läroböckernas betydelse för läsundervisningen. Ewald 

(2007) talar om variationen av vad elever läser för läroböcker, vilken är mycket stor, 

enligt Ewald. Reichenberg (2000) menar att läroboken är viktig i den svenska 

skolundervisningen. Hon har i sin studie undersökt om läroböckers texter är väl 

anpassade i betydelsen att hjälpa eleven att förstå en text. Hon kom fram till att en 

berättande röst behöver tillföras till läroböckerna om det ska öka elevernas 

läsförståelse samt deras förmåga att kunna läsa mellan raderna. Ewald (2007) skriver i 

sin avhandling att tendensen är att den stora variationen av olika läroböcker förstärks 

under elevernas så kallade mellanår, det vi förr kallade mellanstadiet. När det gäller att 
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se om lärobokstexterna är lätt- eller svårhanterliga för eleven talas det om begreppet 

läsbarhet, som lärare kan använda i sin strävan att finna texter så nära elevens 

läsandenivå som möjligt (Hellspong 2001:85–86). En förutsättning för om läsbarheten 

ska bli gynnsam är bland annat läsarens förkunskaper. Förr fanns det en statlig 

läromedelsgranskning skriver Reichenberg (2012) och menar att det därigenom var 

enklare att finna lämpliga läroböcker åt eleverna. När den svenska staten valde att ta 

bort denna granskning lade man över allt ansvar på de olika lärarna i skolorna. 

 

2.5 Övergången mellan årskurs tre och fyra 

Forskningen talar om att övergången mellan årskurs tre och fyra kan vara kritisk då 

den innebär nya krav och utmaningar (August och Akos, 2009; Garpelin, 2003; 

Sandberg, 2012). Övergångar kan även ha påverkan på elevens resultat både på kort 

och på lång sikt, skriver August och Akos (2009) medan Garpelin (2003) anser att en 

ny konstellation av klassammansättning kan föra med sig inre påfrestningar men också 

positiva förhoppningar. När det gäller transitioner skriver han vidare att ”Hur fritidens 

värld ser ut verkar ha betydelse för den unga människans förutsättningar att klara sina 

dagliga transitioner” (Garpelin 2003:404). Transitioner är ett annat ord för 

övergångar. Garpelin (2003) beskriver övergångar inom olika stadier, såsom till 

exempel övergången från låg- till mellanstadiet i skolan. Hur den gestaltas ”kan ge olika 

förutsättningar för den enskildes fortsatta skolkarriär” (Garpelin 2003:49) och även 

vidare utveckling i resten av livet. 

 

2.6 Arbetssätt i klassrummet 

I detta avsnitt presenteras några utvalda arbetssätt i klassrummet när det kommer till 

läsundervisning. 
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2.6.1 Minibibliotek i klassrummet 

Parks Duncan (2010) anser att utbudet av litteratur i klassrummet är viktig och 

lärarens uppgift är att se till att eleverna får bestående läsvanor, som hon anser vara 

grunden för ett livslångt lärande. Björk och Liberg (1996:91) menar vidare att lärare 

kan ha ett bibliotek i mindre format i sitt klassrum bestående av olika inspelningar av 

berättelser som barnen ges möjlighet att lyssna på. Denna metod anser författarna i 

synnerhet mest passa elever som ännu har svårigheter i sin läsning. 

 

2.6.2 Högläsning och boksamtal för och med eleverna 

Betydelsen av att ha en lärare som läser högt anses vara ett viktigt inslag för elevernas 

läsutveckling talas det mycket om inom forskningen (Björk och Liberg, 1996; 

Chambers, 2011; Fridolfsson, 2008; Kaplan och Tracey, 2007; Molloy, 1996; Westlund, 

2009). Samtliga dessa forskare betonar vikten av högläsning för utveckling av 

elevernas läsförmåga, i synnerhet under elevernas första skolår. En av de mest centrala 

delarna inom högläsning, den sociala funktionen, genererar gemenskap inom gruppen: 

”ingenting skapar så starka band mellan människor som en gemensam upplevelse” 

(Chambers 2011:71). Högläsningen ger också möjligheter till diskussioner om läsning 

generellt och eleverna får ett brett ordförråd. Även elevernas omvärldskunskap 

utvecklas. De elever som har problem i sin läsutveckling ”får hjälp av en röst som ofta 

tar dem genom texten” (Molloy, 1996:91) och Björk och Liberg (1996:86-90) 

konstaterar att när en text lästs många gånger skapar den en ”röst” vilken eleven sedan 

kommer kunna imitera. 

 

2.6.3 Läsgrupper 

Björk och Liberg (1996:70-71) menar att ett arbetssätt som kan tillämpas i skolan för 

att det ska bli möjligt med en god läsutveckling är att dela in klassen i mindre 

läsgrupper. Dock menar de att det ställer grundkravet att läraren finns med som stöd 

och att hen vet om vilka elever som kan passa ihop med vilka, för att alla ska få en 
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känsla av gruppsamhörighet och att utbytet dem emellan ska kunna ske på lika villkor. 

Inom gruppen läggs en betoning på samspel med varandra genom gemensam 

högläsning och att eventuella problem reds ut inom gruppen först och främst, även om 

läraren bör finnas till hands för att kunna stödja.  

 

2.6.4 Välja ut och förklara svåra ord 

Forskare talar om att elever tillsammans kan få hjälpas åt att leta efter svåra ord i 

texterna som de sedan berättar för resten av klassen och som läraren förklarar (Bråten, 

2008; Lundberg och Herrlin, 2007). Att förklara svåra ords definitioner anses även 

hjälpa till att underlätta läsförståelsen när eleverna läser texter, enligt Bråten 

(2008:59-60). Lundberg och Herrlin (2007:53-58) skriver att de ord som eleverna 

väljer ut förslagsvis kan hängas upp på en tvättlina längst fram i klassrummet. 

Författarna menar att genom att eleverna sedan tillsammans med sina kamrater och 

läraren får tala om orden ”vid att reflektera över en text och tänka kritiskt” (Lundberg 

och Herrlin, 2007:53). De anser också att läraren kan, innan eleverna ska läsa en text, 

leta efter centrala ord i texten samt begrepp och olika händelser som avslöjas i texten. 

De menar att det hjälper eleven att på ett nyanserat sätt se hur berättelsen är uppbyggd 

kronologiskt samt om händelserna har en påverkan på varandra. Vidare anser Bråten 

(2008:59-60) att lärare kan välja att läsa mer avancerad litteratur med eleverna för att 

få igång ett interaktivt samtal om okända ords betydelser. 

 

3. Metod och material 

I detta kapitel redogör jag för metodvalet och det material som används i studien. 

Sedan gör jag en kort beskrivning av de åtta lärare som har intervjuats (3.6), om 

tillförlitligheten i studien (3.7) samt om de etiska överväganden (3.8) som har gjorts. 
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3.1 Insamlingsmetod 

För att få svar på forskningsfrågorna har jag valt semistrukturerade intervjuer som 

metod. Intervjuer anser jag kan vara den bästa metoden tack vare sin variation av svar 

från lärarna återspeglas i svaren. Varför jag valde intervjuer och inte enkäter eller 

observationer var på grund av möjligheten till djupgående diskussioner med mina 

informanter. I strukturerade intervjuer används en tydlig ordning på frågorna menar 

Stukát (2005:38) vilka på förhand är bestämda av den som intervjuar. Denscombe 

(2009:233) skriver att strukturerade intervjuer innebär att den som ska undersöka har 

kontroll över frågornas form. Mina frågor var strukturerade så att jag ställde dem i en 

viss ordning och med samma formulering till alla informanter. Jag gav möjlighet till 

följdfrågor beroende på vilka svar jag fick. Vid intervjuerna är ambitionen att försöka 

skapa ett tillstånd i vilken ”interaktionen mellan den som frågar och den som svarar 

blir så neutral som möjligt…” (Stukát, 2005:38). Jag eftersträvade att få en god 

interaktion med dem jag intervjuade för att undvika svar som på grund av effekten av 

intervjuerna och frågeformuleringarna kan bli alltför färgade. En positiv aspekt med 

strukturerade intervjuer är att det kommande resultatet blir enkelt att bearbeta efteråt, 

enligt Stukát. 

Ytterligare en sak att tänka på när det gäller intervjuer är dess tidsutrymme. Stukát 

(2005:37-38) anser att om tidsutrymmet för intervjuer är stort kommer det kunna ge 

goda möjligheter till att nya aspekter ska framkomma. Därför eftersträvades att 

intervjuerna med lärarna skulle vara som minimum 25 minuter vardera. 

Även betydelsen av vilken typ av frågor som ställs bör betonas. I intervjuerna ställdes 

så kallade öppna frågor, vilket innebar att frågor ställs utan på förhand givna svar. Tack 

vare de öppna frågorna fick jag mycket rådata. Något positivt med att använda denna 

typ av frågor är enligt Denscombe (2009:221-222) just att det kommer kunna ge 

innehållsrik information. Ytterligare en fördel menar han är att informanterna ges 

utrymme att själv välja egna ord för att uttrycka sig. Han skriver också om två negativa 

sidor med att använda öppna frågor. Den första negativa aspekten är att öppna frågor 

ställer högre krav på informanternas ansträngning vilket kan leda till mindre vilja att 

delta i studien. Den andra negativa sidan är att jag som intervjuare får mycket rådata 

vilket kommer kräva mycket tid av analyser innan man kan använda dem. 
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Man behöver även ta ställning till hur intervjuerna ska gå till, med andra ord om de ska 

ske individuellt eller i grupp. Flera personer bör inte intervjuas samtidigt, i en så kallad 

gruppintervju anser Trost (2005:46-47). Han motiverar det med att de tystlåtna inte 

har lätt att ta samma talutrymme om de intervjuas tillsammans med andra som gärna 

tar sig stort talutrymme. Ett etiskt problem kan uppstå när flera personer intervjuas vid 

samma tillfälle, i form av att den som intervjuar har tystnadsplikt men inte de 

personerna som intervjuas. Med dessa aspekter i åtanke intervjuade jag lärarna enskilt.  

3.2 Urval 

När jag gjorde urvalet till studien kontaktades samtliga lärare i årskurserna tre och fyra 

i en kommun i Mellansverige via e-post för att informera (se Bilaga 1) och höra om 

intresse fanns att bli intervjuade. Samtliga lärare som fick informationen är utbildade 

för de årskurserna. Lärare i årskurserna tre och fyra valdes ut då det är intressant med 

övergångens betydelse mellan låg- och mellanstadiet. Tio lärare svarade ja på förfrågan 

om att bli intervjuade. Åtta av dem valdes ut och då jag eftersträvar en jämn 

könsfördelning valdes fyra av vardera kön. En annan grund var en strävan att finna 

informanter med minst fem års undervisningserfarenhet. Åtta av de lärarna som 

svarade på min förfrågan uppfyllde detta. Valet av skolor motiveras av min strävan att 

ha skolor av olika storlek för att få så bra bredd som möjligt. Den minsta skolan 

(Tallskolan) har 70 elever, den andra skolan (Ekskolan) har 95 elever, den näst största 

skolan (Aspskolan) har 120 elever och den största (Rönnskolan) har 200 elever. 

 

3.3 Beskrivning av mina informanter 

De lärare som intervjuas är Anders, Alfred, Elin, Erika, Rico, Rut, Tomas och Tilda. 

Anders är lärare i årskurs tre och Alfred i årskurs fyra på Aspskolan. Elin arbetar i 

årskurs fyra och Erika likaså på Ekskolan. Rico är lärare i årskurs tre och Rut i årskurs 

fyra på Rönnskolan. Tomas och Tilda är lärare i årskurs tre på Tallskolan. Samtliga 

lärarnamn och skolors namn är fiktiva. Skolor och informanter anges i tabell 1. 

Tabell 1: Översikt över lärarna i respektive årskurs och skola 
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Skola Årskurs 3 Årskurs 4 

Aspskolan Anders Alfred 

Ekskolan  Elin och 

Erika 

Rönnskolan Rico Rut 

Tallskolan Tomas och 

Tilda 

 

På Ekskolan lyckades jag inte få någon informant från årskurs tre och från Tallskolan 

ingen i årskurs fyra att ställa upp på intervju. 

 

3.4 Genomförande 

Intervjuerna spelades in med bandspelare. Lärarna fick inte veta frågorna i förväg, bara 

vilket ämne frågorna skulle handla om. Intervjuerna skedde i fem av lärarnas klassrum 

efter deras elever hade slutat skolan för dagen. De andra tre intervjuerna skedde i 

klassernas grupprum under elevernas lunchrast. Vi placerade oss mitt emot varandra 

för att kunna se varandra tydligt. Vi fick trevliga samtal utan avbrott förutom under 

intervjun med Tomas. Då knackade en lärarkollega till honom på dörren och önskade 

att få samtala med honom. Då pausades inspelningen i fem minuter och sedan fortsatte 

intervjun. Samtliga lärare verkade tillfreds med intervjusituationen och var lugna i sina 

svar och använde sitt kroppsspråk vid några tillfällen när de skulle betona något. 

 

3.5 Insamlat material och analysmetod 

Materialet består av åtta lärarintervjuer à 25-35 minuter vardera. Anders intervju 

varade i 26 minuter, Alfreds 32 minuter, Elins 26 minuter, Erikas 27 minuter, Ricos 25 

minuter, Ruts 35 minuter, Tomas 28 minuter och Tildas i 33 minuter. 
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Jag har valt att tematisera intervjuerna utifrån punkterna Förhållningssätt (lärarnas 

förhållningssätt till läsundervisning och läsutveckling), Tillvägagångssätt (hur de 

arbetar konkret i sina respektive klassrum) samt Förväntningar (förväntningar lärarna 

har på sina elever när det gäller deras egen läsning) (se Bilaga 2) som också var 

utgångspunkt för mina intervjuer. När jag i efterhand har lyssnat igenom 

intervjuresultaten har transkriberingar gjorts på samtliga intervjuer och en 

resultatsammanställning som utgångspunkt i mina analyser. 

 

3.6 Tillförlitlighet 

Bryman (2008:354-356) skriver om tillförlitlighet utifrån fyra delkriterier – 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt Möjlighet att styrka och konfirmera. 

Trovärdighet handlar om, vilket ordet anger, den trovärdighet som en studie har. Här 

beskrivs den sociala verkligheten på ett koncentrerat sätt, vilket eftersträvats i 

beskrivningarna av lärarnas svar. Överförbarhet innebär mycket detaljbeskrivningar 

av de intervjuade och vad som framförts under studien. Det gör jag genom att noggrant 

beskriva vad som kommer fram under intervjuerna. Pålitlighet innebär att den som 

undersöker behöver göra det ur en granskande aspekt genom att göra en komplett 

beskrivning av alla delarna som ingår i den forskande processen. Beskrivningarna är 

hämtade direkt ur intervjuerna. Dessa kan till exempel vara val av informanter och 

utskrifter från intervjuerna samt analyser och diskussioner av resultaten. Det senare 

sker i en efterföljande diskussionsdel (se punkt 5). Möjlighet att styrka och konfirmera 

är när det går att läsa en studie utan att medvetna personliga värderingar från 

undersökaren har haft påverkan på intervjuerna. Jag har förhållit mig neutral i 

intervjusituationen. 

3.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om individskyddskravet vid en undersökning och fyra 

allmängiltiga krav som behöver komma till stånd innan en undersökning påbörjas. 

Dessa kallas för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att den som undersöker ska informera 
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om syftet med sin undersökning för de som berörs, vilket gjordes med ett 

informationsbrev (se Bilaga 1) via e-post. De ska också få information om att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. 

Detta stod också i informationen jag sände ut. Samtyckeskravet handlar om att 

deltagare i en undersökning själva får bestämma över sin medverkan i studien. De har 

rätt att ställa villkor på hur länge de ska delta och kan avbryta sin medverkan utan att 

det blir negativa följder. Jag förklarade både i mitt informationsmejl och innan 

intervjun började att lärarna när som helst fick avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter inte ska komma ut till obehöriga, 

med andra ord sekretess. Det informerades för samtliga åtta lärare vid respektive 

intervjutillfälle. Känsliga uppgifter om personer som går att identifiera måste undvikas 

och en förbindelse om tystnadsplikt måste undertecknas av den som undersöker. 

Därför skrevs ett papper på om tystnadsplikt och fiktiva namn på de åtta lärarna och de 

skolor som de arbetar på används. I nyttjandekravet ryms att de uppgifter om enskilda 

personer som framkommit enbart får användas i forskningsändamål. Detta nämndes 

för dem både innan och efter intervjun med samtliga lärare samt i informationsbrevet. 

 

4 Resultat 

Här följer en resultatredovisning av vad som framkom under intervjuerna med de 

åtta lärarna Anders, Alfred, Elin, Erika, Rico, Rut, Tomas och Tilda. Som tidigare 

nämnts tematiseras intervjuresultaten med en sammanfattande rubrik och under 

respektive intervjufråga som jag ställer till de åtta olika lärarna. Först redovisas vad 

informanterna i årskurs tre (Anders, Rico, Tomas och Tilda) svarade och sedan 

svaren från informanterna i årskurs fyra (Alfred, Elin, Erika och Rut). 

 

4.1 Förhållningssätt 

Vad innebär god och sämre läsförståelse enligt dig? 

Lärarna är eniga om att läsa med flyt och ordförståelse kännetecknar en god 

läsförståelse, dock är de inte lika eniga om vad en sämre läsförståelse innebär. Anders 
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anser att en god läsförståelse är när eleverna har en välutvecklad ordförståelse och 

kan läsa i stort sett obehindrat. En sämre läsförståelse menar han är när eleverna har 

en likgiltighet i sitt förhållningssätt till texten och kan läsa ”men hela tiden måste 

stanna upp och ljuda fram varje ord och fråga om hjälp hela tiden utan vilja försöka 

själva”. Rico säger att god läsförståelse kan vara svårdefinierat då det är olika 

beroende på vilken lärare man frågar. För honom innebär det att ”eleven kan läsa 

med gott flyt”. Han menar att sämre läsförståelse är att eleverna inte kan läsa utan 

hjälp från någon annan elev, eller ibland också läraren. Tomas säger att god 

läsförståelse är ”när man kan förstå och ta till sig textens budskap för att hitta den 

information man behöver”. Sämre anser han är när eleven inte kan ta till sig textens 

budskap. Enligt Tilda är en god läsförståelse ”när eleven kan diskutera texten, ställa 

relevanta frågor på det man läst samt ta ut delar från texten och koppla till sin egen 

värld”. En sämre läsförståelse kan innebära att eleven inte lärt sig avkoda orden eller 

inte förstår vad man läser eller att läshastigheten är låg menar Tilda. 

Alfred är noga med att poängtera hur viktigt det är att ha en god kännedom om 

ordens betydelser när det talas om god läsförståelse. Han anser att när eleverna läser 

”hackigt och stakande” är det ett tydligt tecken på att de har en sämre läsförståelse. 

Elin säger att god läsförståelse är när hennes elever ”kan läsa med korrekta uttal och 

språkljud”. När eleverna inte gör några förbindelser och reflektioner över vad de läser 

tyder det på en sämre läsförståelse, menar hon. Erika anser att ”en god läsförståelse 

är när de kan läsa obehindrat utan att behöva be om hjälp”. Sämre läsförståelse är för 

henne att eleverna ”bara kan läsa på men inte mellan raderna”. En god läsförståelse 

är, enligt Rut, när eleven ”har förstått vad det står, vad varje ord betyder och att de 

kan läsa i en någorlunda bra hastighet”. Problem med detta är något som 

kännetecknar en sämre läsförståelse, säger hon. 

4.2 Tillvägagångssätt 

Samarbetar du med hemmen vad gäller läsningen? 

Anders svarar att han gör det tack vare läsläxan som hans elever får varje vecka.  

Han ger ibland sina elever även i uppgift att hemma med sina föräldrar leta fram en 

bra tidningsartikel som de ska ta med och berätta om inför klassen. Han uppmuntrar 

även föräldrarna till att hitta bra böcker som barnen kan ta med till skolan och bli till 
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bra tips för sina kamrater. Rico säger att han uppmanar sina elevers föräldrar att läsa 

mycket med barnen genom böcker som finns hemma samt dagstidningar och internet 

och ställa frågor på det. Tomas talar ofta med föräldrarna om att läsa mer med sina 

barn och nämner böcker och tidningar som sådana exempel han tipsar föräldrarna 

om att läsa tillsammans med sina barn. Tilda säger att hon gör det och tar läsläxan 

som ett exempel, i vilken föräldrarna ska skriva en kort sammanfattning om hur det 

har gått för eleven att läsa. Hon menar att detta sätter ”en press på föräldrarna” men 

att den inte är av ondo utan snarare leder till att föräldrarna engagerar sig mera i sina 

barns läsutveckling. 

 

Alfred nämner att hans elever tillsammans med sina föräldrar får leta fram böcker 

och tidningar som de tar med till skolan och sedan ”i skolan arbeta med texten genom 

att skriva reflektioner kring texten”. Elin talar om läsläxan i vilken hon ”försöker 

involvera föräldrarna för elevens bästa”. Hon motiverar det med att eleven behöver 

ha en god relation till sitt hem om de ska lyckas i skolan med sina uppgifter. Erika ger 

sina elever ett lässchema varje måndag över vilka sidor de ska läsa hemma under 

veckan tillsammans med sina föräldrar. Dessa sidor går sedan klassen igenom i 

skolan i halvklass under fredagen och schemat lämnas in till Erika för att hon även 

vill ha vårdnadshavarnas underskrift som visar att eleven har läst för dem. Rut säger 

sig ge ”föräldrarna uppdraget att varje vecka välja ut en artikel på internet 

tillsammans med barnet som de ska ta med till skolan och berätta om samt rita 

någonting till”. 

 

Hur introducerar du läsningen av en ny bok för att skapa intresse? 

Anders väljer att introducera en ny bok genom att ha samtal om sina personliga 

erfarenheter och tankar kring bokens ämne. Ibland visar han också en liten film som 

har anknytning till ämnet. Rico säger att hans introduktion består av att han 

”samtalar mycket med sina elever om ämnet som boken tar upp”. Det gör han för att 

han vill få reda på elevernas förförståelse och förkunskaper. Tomas menar att han 

brukar berätta om boken och om författaren. Ämnet försöker han också ta upp. 

Ämnesvalet sker utifrån både hans personliga intresse och elevernas. Hans strävan är 

att variera sig. Tilda använder sig av kort information om boken och dess ämne. Hon 

ger eleverna en ny bok varje vecka och ser inte det som nödvändigt med 

introducering varje gång då hon utgår från att de är intresserade av att lära sig något 
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nytt. Det viktigaste är enligt henne att man i klassen ”skapar en god kultur där 

läsningen ska utgöra grunden för all inlärning”. Alfred har ibland högläsning och 

samtal utifrån sina och barnens tidigare erfarenheter inom ämnet. Elin introducerar 

läsningen ”genom högläsning och samtal utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper 

inom ämnet”. Erika kopplar till hennes personliga erfarenheter. Även hon använder 

högläsning men också korta dramatiseringar ur den nya boken innan den börjar läsas 

för att bygga upp en förförståelse i barnen. Dockteater har hon använt sig av en gång 

men det rekommenderar hon inte då det ”tar bort barnens fokus från läsningen”. Rut 

säger sig använda enbart högläsning för sina elever när hon ska introducera 

läsningen av en ny bok. 

 

Vilka medvetna språkutvecklande strategier använder du i klassrummet 

för att öka läsförståelsen hos eleverna? 

Vilka strategier som används för att öka läsutvecklingen hos eleverna i årskurserna 

tre och fyra i de fyra skolorna skiljer sig åt mellan dem som intervjuas. Anders låter 

eleverna möta olika former av text, i både muntlig och skriftlig form. Exempel han 

nämner på det är film med textning. Generellt menar han att ”man behöver 

uppmuntra och stötta eleverna till att våga läsa mycket och vara en god läsande 

förebild själv som lärare”. Det menar han kan vara en extra motivation för eleverna. 

Han menar att alla lärare behöver rannsaka sig själva hur bra förebild man egentligen 

är generellt i skolan. Rico säger att han motiverar eleverna genom att uppmuntra och 

stötta de till att läsa högt. Det menar han är det bästa sättet och han säger sig 

dagligen försöka med detta. Tomas har högläsning, diskussioner om bokens ämne, 

mindre läsgrupper som strategier i klassrummet för att öka läsförståelsen hos 

eleverna. Tilda anser att, som elev, är det viktigt att reflektera mycket över det man 

läser för att kunna öka sin läsförståelse. Dock säger hon att det i hennes klassrum 

sker utan att hon behöver säga det. Hon säger också att hon använder mycket samtal 

om böckerna och högläsning tillsammans med eleverna. 

Alfred menar att skolorna borde anordna läsveckor i samtliga årskurser för att 

tillsammans hjälpas åt att vända trenden om låg läsförståelse i skolorna. Han 

tillägger dock att ”frågan är om det kanske inte skulle få motsatt effekt hos de 

lässvaga. Alltså, att de skulle känna sig ännu sämre under sådana 

prestationsbaserade former”. Han säger också att han försöker motivera och 

uppmuntra sina elever ”så ofta det ges möjlighet”. Elin betonar att den ”bästa 
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strategin för att öka läsutvecklingen är läsa, läsa, läsa”. Erika säger att hon 

eftersträvar att göra läsningen meningsfull för eleverna genom att variera 

lektionsinnehållet. Allt ifrån tyst läsning till filmvisningar använder hon. Rut nämner 

att hon har mycket diskussioner om böcker i sitt klassrum med eleverna. Något hon 

menar också borde vara en självklarhet i elevernas hemförhållanden. 

Läser du högt för eleverna? Vad tycker de om det i så fall? 

Anders läser högt för sina elever som tycker att det är roligt. Dock ställer han kravet 

på dem att de lyssnar koncentrerat eftersom de har samtal och han ställer frågor om 

det nyss lästa efteråt. Rico läser för sina elever ibland och hans elever tycker det är 

spännande. Också Tomas läser högt för sina elever. Reaktionerna från eleverna är 

olika då ”en del tycker det är jätteroligt och andra tycker det är jättetråkigt”. Tilda 

säger att hon gör det och att eleverna tycker om det. Hon kallar dessa stunder, som är 

en gång i veckan, för ”gyllene stunder” då alla i klassen är samlade i en cirkel på 

mattan längst fram i klassrummet och intresset från samtliga elever är påtagligt. Det 

har hänt att de får rita något till och det menar hon inte stör deras koncentration. 

Alfred säger ”jag läser inte för mina elever så ofta som jag kanske borde” vilket han 

menar har lett till att hans elever ”inte känner någon glädje eller förväntan över det”. 

Elin läser högt för sina elever och säger att hon tror och hoppas det skapar en 

gemenskapskänsla och samhörighet. Enligt henne tycker de om det och att ibland 

önskar hennes elever att hon kunde ha fler tillfällen för detta. Erika läser också för 

sina elever även om hon säger att några av pojkarna tycker det är ”töntigt och gör allt 

för att störa vid dessa tillfällen”. Av flickorna däremot brukar merparten sitta tysta 

och lyssna, menar hon. Rut säger att hon läser för eleverna och att det är en rolig 

stund för både eleverna och henne. Hon säger att hon försöker göra det till ”en mysig 

stund med dämpad belysning och utlagda mattor i klassrummets myshörna”. Ibland 

får hon höra spontana ”Yes!” och ”Äntligen!” när hon berättar för eleverna att det ska 

bli högläsningsstund. 

 

Tar du upp svåra ord och begrepp? Hur får eleverna arbeta med dessa? 

Anders säger att ansvaret lägger han på sina elever och låter dem själva, i sina texter, 

välja ut vilka ord de tycker är svåra och får sedan försöka förklara vad de tror att de 

betyder inför klassen. Ordlexikon får användas om de måste. Hur han vet att de ord 

som eleverna väljer verkligen är svåra kan han inte svara på. Rico menar att han gör 

det vid högläsningen och låter sina elever, i de texter som de möter under 
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svensklektionerna, välja ut två ord var som de tycker är svåra. Sedan får de skriva 

berättelser med de orden med i texten. Tomas säger att han låter eleverna säga till om 

det finns ord i texterna som de inte förstår. Ibland säger han till dem vad orden 

betyder och ibland låter han dem använda ordböcker för att söka efter det aktuella 

ordets betydelse. För att bevisa för honom att de har förstått ordens innebörd låter 

han dem sätta in dem i nya meningar. Tilda menar att hon uppmanar eleverna till att 

fråga om det är något de inte förstår, medan hon läser högt för dem. Ibland frågar 

hon dem själv om de förstår betydelsen av ordet. 

 

Alfred säger att han tar upp svåra ord och begrepp samt att han har en låda framme 

vid sin kateder där eleverna får lägga lappar med svåra ord. Sista lektionen under 

fredagen går klassen igenom samtliga ord för att se om de tillsammans kan hjälpas åt 

att förklara dem. Elin säger att hon gör det hela tiden och nämner att det sker i 

synnerhet när hon har högläsning då hon stannar upp i texten och förklarar ord. 

Sedan skrivs orden upp på Whiteboardtavlan i en så kallad ”ordbank” där de sedan 

får försöka sätta in dem i flera olika sammanhang. Erika säger att även hon använder 

en ordbank framme vid sin Whiteboardtavla. ”De får sedan stå kvar till fredag 

morgonen då de gås igenom och eleverna får sätta in dem i nya meningar”. Det gör 

hon för att se om eleverna har förstått ordens betydelser. Rut säger att hon har en 

lista med ”Veckans ord” som eleverna får varje måndag. Det är en lista med tio 

avancerade ord och dess betydelser som de ska öva hemma på under veckan. På 

fredagen när de kommer till skolan förhörs de sedan på orden. 

 

Hur motiverar du elever med sämre läsförståelse till en fortsatt lust att 

läsa? 

Anders försöker hitta böcker som passar elevernas intressen och läsförmågor. Han 

anser att det ger en god stimulans som utvecklar individen och ger dem en känsla av 

att vara nöjd med sitt bokval. Rico säger att han motiverar dessa elever genom att 

”försöka ha variation i läsundervisningen” och använda nytt och modernare material 

vilket han tycker både ses ”som nödvändigt och ett krav”. Han säger också att han 

skriver mycket rimramsor till dessa elever samt att de själva får skriva egna texter 

med sina personliga intressen som utgångspunkt. Tomas menar att han ”försöker ta 

tillvara elevens intressen så de får läsa mycket böcker inom det ämnet”. Tilda 

försöker uppmuntra eleverna till att hitta böcker hemma som de vill ta med och läsa i 
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skolan. Hon anser att det är viktigt att eleverna får komma in i en bra läsgrupp där 

elevernas olika läsförmågor varierar så ”de ska känna sig trygga med sin egen 

kunskap”. 

Alfred låter även han sina elever välja böcker utifrån deras intressen. Däremot menar 

han att han ”måste ge sitt godkännande till vilken bok de ska läsa för att de inte ska 

bli bekväma och läsa en bok som är alltför enkel”. Elin säger att hon ger mycket 

uppmuntran och försöker hitta olika milstolpar i det eleven kan klara av och sedan 

arbeta för att kunna utveckla vidare. Tillsammans med föräldrarna och eleven sätter 

de upp nya mål som eleven ska klara inom en tidsperiod. Hon betonar att hon gör det 

tillsammans med dem och inte bestämmer ”över huvudet på dem”. Erika låter 

eleverna läsa böcker utifrån sina egna intressen. Det motiverar hon med att hon ”inte 

vill styra och kontrollera eleverna för mycket”. Rut säger att hon använder material 

som enligt henne är tilltalande för eleven, såsom serietidningar, dataspel och böcker. 

Dessa behöver dock även utgå från elevernas olika kunskapsnivåer, menar hon. 

Hur stöttar du goda läsares läsutveckling? 

Ingen av lärarna kopplar läsningen till läroböcker. Anders säger att de goda läsare 

som finns bland hans elever får ”läsa olika genrer av böcker inom ämnet de är 

intresserade av”. Rico menar att han inte har så många elever som han ”skulle kunna 

klassa som goda läsare” men han säger sig låta dessa elever välja texter utifrån sina 

olika intresseområden. Tomas gör det genom att ge dem lite svårare böcker som han 

ser att de kan klara av ”även om de inte själva kanske tror det”. Oftast är det utifrån 

elevens intressen. Tilda ger sina elever böcker utifrån deras kunskapsnivå men att de 

får arbeta med mer avancerade frågor. Det viktigaste är dock att materialet inte är för 

enkelt, säger hon. 

 

Alfred säger att han ger uppmuntran till sina elever med förhoppningen att de 

kommer fortsätta läsa och välja olika texttyper. Elin nämner mycket uppmuntran till 

läsningen och menar att det är något viktigt att göra kontinuerligt så att man visar på 

att det är roligt och givande. Erika gör det genom att eleverna får ”läsa olika typer av 

böcker inom ämnet de är intresserade av”. Rut menar att hennes elever får välja 

böcker som är anpassade till deras kunskapsnivå med motiveringen att ”de känner 

bäst till var de ligger kunskapsmässigt”, säger hon. 
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Hur följer du upp läsningen? 

Hur man följer upp läsningen är en fråga som visar sig ge olika svar. Anders säger att 

han ger sina elever frågor på tavlan som de ska svara på efter sin läsning och ber även 

att de ska berätta om sina reflektioner kring det de läst. Rico nämner att hans elever 

får berätta om textens innehåll för klassen, ”som typ en muntlig bokrecension”. 

Tomas säger sig ha samtal om den aktuella boken och lyssnar på vad hans elever har 

för tankar om den. Tilda menar att hennes elever får både muntligt och skriftligt 

svara på frågor om texten. 

Alfred säger att han ”brukar ha boksamtal med eleverna där alla får berätta någonting 

om sin bok när det gäller innehållet för resten av klassen. Jag brukar även låta dem ge 

ett kort omdöme om boken”. Elin svarar att hon låter eleven återberätta för sin 

bänkgranne om sin bok. Erikas elever får återberätta i mindre grupper, med ungefär 

fyra personer i varje grupp. Hon går runt och lyssnar på dem. Rut säger att hennes 

elever får arbeta med att ”skriva små recensioner på det de har läst som sedan sätts 

upp på väggarna i klassrummet. Det brukar vara uppskattat av både elever och 

föräldrar när jag visar dem på föräldramöten”. 

 

Får eleverna skriva texter av olika slag med utgångspunkt i läsningen? 

Samtliga lärare svarar att de får det och variationen av olika textgenrer är stor visar 

intervjuerna. Anders säger att hans elever får skriva sagor och småberättelser om 

vardagsanknutna händelser för barnen. Enligt Rico får hans elever arbeta med egna 

texter utifrån vad de är intresserade av samt ibland sammanfattningar av 

tidningsartiklar. Tomas svarar att hans elever får testa att läsa inom olika genrer 

kontinuerligt under skolans hela läsår. Han tror detta är något som ”gynnar allas 

läsning då inte alla genrer passar alla”. Tilda svarar att eleverna får skriva texter av 

olika slag med utgångspunkt i läsningen och nämner att faktatexter, dikter och 

berättelser är de vanligaste texttyperna bland hennes elever. 

 

Alfred svarar att de får skriva mycket faktatexter och bokrecensioner. Elin låter sina 

elever skriva dikter och faktatexter. Erikas elever får skriva mycket småberättelser 

utifrån det de läst och som gärna har med något vardagsanknutet och 

verklighetsbaserat från elevens liv att göra. Rut nämner att hennes elever får arbeta 

mest med bokrecensioner. 
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4.3 Förväntningar 

Vilka förväntningar har du på dina elever vad gäller att klara läsningen 

på egen hand? 

Anders har förväntningar på att eleverna ska kunna läsa med flyt, framföra egna 

åsikter om texten och börja kunna göra inferenser, det vill säga läsa mellan raderna. 

Rico vill att eleverna ska förstå vad de läser genom att kunna framföra sina personliga 

åsikter om texten på ett argumenterande sätt samt sammanfatta innehållet med egna 

ord. Tomas anser att de ska ”kunna de mest grundläggande sakerna som till exempel 

läsa med flyt och förstå textens innebörd”. Han menar också att det är för tidigt att i 

trean ställa kravet på eleven att hen ska kunna läsa mellan raderna. Enligt Tilda är 

hennes förväntningar på sina elever medvetet högt ställda. Hennes elever ska kunna 

läsa med hög hastighet, ha ett flyt när de läser, kunna återberätta texten samt kunna 

dra slutsatser av textens budskap. 

 

Alfred förväntar sig att eleverna kan börja urskilja textens budskap, läsa mellan 

raderna och även ge en sammanfattning av bokens innehåll i den ordningen 

händelserna inträffar. Elin har förväntningarna att hennes elever kan läsa med flyt 

och kan göra egna analyser av det de läser. Erikas förväntningar på eleverna är att de 

kan formulera egna åsikter om texten samt återberätta centrala delar ur den.  

Rut vill att hennes elever ska kunna läsa mellan raderna och göra egna tolkningar av 

texten samt kunna återberätta texten med egna ord. 

 

Har du något tips på hur man kan vända trenden om låg läsförståelse i de 

svenska skolorna? 

Hur vi ska lyckas vända trenden med den låga läsförståelsen i skolorna råder det inte 

enighet om mellan lärarna. Anders säger att hans ”elever säger rakt ut att de tycker 

dataspel är roligare än böcker”. Därför tycker han att lärare kan använda olika typer 

av pedagogiska dataspel där läsförståelse betonas. Rico anser att ”introducera läsning 

tidigt kan vara en lösning på gåtan om hur vi ska lyckas vända den låga läsförståelsen 

i skolorna”. Tomas menar att lärare borde våga använda mer av ljudböcker som hör 

till en text i undervisningen. När eleven sitter och lyssnar på rösten ska hen följa med 

i texten och därigenom kunna utveckla både sin auditiva och visuella förmåga. Tilda 

jämför läsning med träning och säger att ”för att bli riktigt duktig och hela tiden 
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utvecklas behöver man träna, träna och åter träna”. Hon anser att det borde ligga i 

allas (bland skolpersonal) intresse att eleverna ska bli goda läsare och att som lärare 

vara en god läsande förebild. Mycket handlar om att skapa goda läsupplevelser och en 

god läslust, säger hon, och menar vidare att det kräver både tid och engagemang från 

läraren. 

 

Enligt Alfred borde lärare, generellt sett, bli bättre på att använda annat än bara 

traditionell text. Filmer, drama och lekar med texten som en utgångspunkt föreslår 

han. Elin anser att det bästa för eleven är att fortsätta läsa mycket genom att läsa högt 

och läsa tillsammans inom olika textgenrer eftersom ”läsning är a och o för all annan 

inlärning i skolan och det är något roligt som kan öppna nya världar och vidga ens 

sinne”. Erika nämner att lärare ska skapa meningsfulla lärsituationer som exempelvis 

mer högläsningstillfällen och även ”genom att visa för eleverna vilken utveckling de 

har gjort”. Rut anser att lärare borde ägna mer tid åt högläsning och se filmer som är 

textade så ”att eleverna ska se sambandet mellan text och handling”. 

 

4.4 Sammanfattning av intervjusvaren 

I det följande ges en sammanfattning, i form av två tabeller, av intervjusvaren jag fick 

från lärarna. I den första tabellen presenteras svaren från lärarna i årskurs tre och i 

den andra tabellen svaren från lärarna i årskurs fyra. 

Tabell 2: Sammanfattning av intervjusvaren från lärarna i årskurs tre 

Fråga Anders Rico Tomas Tilda 

Vad innebär god 

och sämre 

läsförståelse 

enligt dig? 

God: Välutvecklad 

ordförståelse 

Sämre: Eleven 

måste fråga om 

hjälp och har ett 

likgiltigt 

förhållningssätt 

till text 

God: Läsflyt 

Sämre: Eleven 

måste ha hjälp  

 

God: Förstå och ta 

till sig textens 

budskap 

Sämre: Inte 

kunna förstå vad 

det står i texten 

God: När eleven 

kan diskutera 

texten och ställa 

frågor om den 

Sämre: Kan inte 

avkoda orden, 

inte förstå textens 

budskap, låg 
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läshastighet 

Samarbetar du 

med hemmen vad 

gäller läsning? 

Ja, tack vare 

läsläxan 

Ja, uppmanar 

föräldrarna att 

läsa mycket med 

eleven 

Ja, tipsar 

föräldrarna om 

vad de kan läsa 

hemma med sina 

barn 

Ja, genom 

läsläxan för att få 

föräldrarna 

engagerade 

Hur introducerar 

du läsningen av 

en ny bok för att 

skapa intresse? 

Samtal om 

erfarenheter och 

kunskaper inom 

ämnet samt film 

ibland 

Samtal om ämnet Berättar om 

boken och om 

författaren 

Högläsning, kort 

information om 

boken och dess 

ämne 

Vilka medvetna 

språkutvecklande 

strategier 

använder du i 

klassrummet för 

att öka 

läsförståelsen hos 

eleverna? 

Uppmuntran och 

stöttning, 

motivation 

Uppmuntran och 

stöttning, 

motivation 

Högläsning, 

diskussioner om 

bokens ämne, 

skapar läsgrupper 

Boksamtal och 

högläsning 

Läser du högt för 

eleverna? Vad 

tycker de om det i 

så fall? 

Ja, de tycker det 

är kul 

Ibland, de tycker 

det är spännande 

Ja, åsikterna är 

delade i klassen 

Ja, de tycker om 

det 

Tar du upp svåra 

ord och begrepp? 

Hur får eleverna 

arbeta med 

dessa? 

Nej, eleverna 

väljer ut dessa 

själva. De 

förklarar dem för 

klassen 

Ja, de får skriva 

berättelser där 

orden ska ingå 

Eleven får säga till 

om det är något 

ord de inte 

förstår. De får 

sätta in dem i nya 

meningar 

Uppmanar eleven 

att fråga om de 

inte förstår orden 

när hon har 

högläsning 

Hur motiverar du 

elever med sämre 

läsförståelse till 

en fortsatt lust att 

läsa? 

Hitta böcker som 

passar dem och 

deras förmåga 

Använder sina 

egna rimramsor 

och eleven får 

skriva utifrån sitt 

intresse 

Tar tillvara 

elevernas 

intressen och 

låter dem läsa 

böcker inom sina 

intresseområden 

Uppmanar sina 

elever att hitta 

böcker hemma 

som de vill ta med 

och läsa i skolan 

Hur stöttar du 

goda läsares 

läsutveckling? 

Läsa olika 

textgenrer 

Välja texter 

utifrån intressen 

Ge dessa elever 

lite svårare 

böcker, men 

fortfarande 

utifrån deras 

Väljer böcker 

utifrån elevernas 

nuvarande 

kunskapsnivå 

men har mer 
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intressen avancerade frågor 

till texten 

Hur följer du upp 

läsningen? 

Frågor på tavlan 

om texten 

Eleven får berätta 

för klassen om sin 

text 

Samtal om boken Eleverna får svara 

på frågor både 

muntligt och 

skriftligt 

Får eleverna 

skriva texter av 

olika slag med 

utgångspunkt i 

läsningen? 

Ja, sagor och 

småberättelser 

Ja, 

sammanfattningar 

av tidningsartiklar 

Ja, under hela 

läsåret får de 

kontinuerligt 

arbeta med nya 

genrer i läsningen 

Ja, faktatexter, 

dikter och 

berättelser är 

vanligast i hennes 

klass 

Vilka 

förväntningar har 

du på dina elever 

vad gäller att 

klara läsningen på 

egen hand? 

Läsa med flyt, 

framföra sina 

egna åsikter och 

börja kunna läsa 

mellan raderna 

Framföra sina 

personliga åsikter 

om texten samt 

sammanfatta 

innehållet med 

egna ord 

De kan läsa med 

flyt och förstå 

textens innebörd 

Eleverna har en 

hög läshastighet, 

läsflyt, kan 

återberätta texten 

samt dra egna 

slutsatser om 

textens budskap 

Har du något tips 

på hur man kan 

vända trenden om 

låg läsförståelse i 

de svenska 

skolorna? 

Använda sig mer 

av pedagogiska 

dataspel 

Introducera 

läsning tidigare än 

vad som görs nu 

Använda 

ljudböcker i 

undervisningen 

med text 

utskriven till så de 

både kan se och 

lyssna på texten 

samtidigt 

Träna mycket på 

att läsa, vara en 

god läsande 

förebild själv som 

lärare 

 

Tabell 3: Sammanfattning av intervjusvaren från lärarna i årskurs fyra 

Fråga Alfred Elin Erika Rut 

Vad innebär god 

och sämre 

läsförståelse 

enligt dig? 

God: En god 

kännedom om 

ordens betydelser 

Sämre: Eleven 

läser ”hackigt och 

stakande”  

God: Eleven läser 

med korrekta 

uttal och 

språkljud 

Sämre: Eleven gör 

inga reflektioner 

över det som läses  

God: Eleven kan 

läsa obehindrat 

Sämre: Eleven 

kan läsa på men 

inte mellan 

raderna 

God: Förstår 

ordens betydelser 

samt läser med 

god hastighet 

Sämre: Problem 

med ordens 

betydelser 



32 
 

Samarbetar du 

med hemmen vad 

gäller läsning? 

Ja, eleven får 

tillsammans med 

föräldrarna leta 

fram böcker och 

tidningar 

Ja, genom 

läsläxan 

involveras 

föräldrarna 

Ja, använder 

lässchema 
Föräldrarna ska 

tillsammans med 

eleven välja ut en 

tidningsartikel 

som tas med till 

skolan 

Hur introducerar 

du läsningen av 

en ny bok för att 

skapa intresse? 

Högläsning och 

samtal utifrån 

erfarenheter inom 

ämnet 

Högläsning och 

samtal utifrån 

tidigare 

erfarenheter och 

kunskaper 

Högläsning, 

kopplar till sina  

personliga 

erfarenheter samt 

dramatiseringar 

Högläsning 

Vilka medvetna 

språkutvecklande 

strategier 

använder du i 

klassrummet för 

att öka 

läsförståelsen hos 

eleverna? 

Läsveckor, 

mycket 

motivation 

Läsa mycket Tyst läsning, 

filmvisning 

Diskussion om 

böcker 

Läser du högt för 

eleverna? Vad 

tycker de om det i 

så fall? 

Inte så ofta, ingen 

glädje över det 

Ja, de tycker om 

det 

Ja, det är olika. 

Pojkarna tycker 

det är töntigt. 

Flickorna är tysta 

och lyssnar 

Ja, roligt 

Tar du upp svåra 

ord och begrepp? 

Hur får eleverna 

arbeta med 

dessa? 

Ja, har en låda 

framme vid 

katedern som 

öppnas varje 

fredag och orden 

läses igenom 

Ja, sparar dessa i 

en ”ordbank” och 

sedan får eleverna 

sätta in orden i 

nya sammanhang  

Ja, sparar dessa i 

en ”ordbank”. De 

får sätta in dem i 

nya meningar 

Ja, ”Veckans 

ord”- läxa och 

förhör 

Hur motiverar du 

elever med sämre 

läsförståelse till 

en fortsatt lust att 

läsa?  

Väljer böcker åt 

dem utifrån deras 

intressen 

Ger dem mycket 

uppmuntran 

Låter de läsa 

böcker utifrån 

sina intressen 

Låter dem läsa 

serietidningar, 

spela pedagogiska 

dataspel och läsa 

mer lättlästa 

böcker 

Hur stöttar du 

goda läsares 

läsutveckling? 

Uppmuntrar de 

att läsa olika 

texttyper 

Mycket 

uppmuntran 

Låter dem läsa 

mycket olika 

textgenrer 

De får läsa böcker 

anpassade efter 

deras 

kunskapsnivå 
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Hur följer du upp 

läsningen? 

Boksamtal Eleven får 

återberätta om sin 

bok för 

bänkgrannen 

Eleverna delas in i 

mindre grupper 

och får då berätta 

om sin bok 

Bokrecensioner 

 

Får eleverna 

skriva texter av 

olika slag med 

utgångspunkt i 

läsningen? 

Ja, faktatexter 

och 

bokrecensioner 

Ja, dikter och 

faktatexter 

Ja, småberättelser Ja, 

bokrecensioner 

Vilka 

förväntningar har 

du på dina elever 

vad gäller att 

klara läsningen på 

egen hand? 

Kunna urskilja 

textens budskap, 

läsa mellan 

raderna och ge en 

sammanfattning 

med egna ord 

Läsa med flyt, 

göra egna 

analyser om 

texten 

Framföra egna 

åsikter om texten 

och göra analyser 

om den 

Läsa mellan 

raderna, göra 

egna tolkningar 

samt kunna 

återberätta texten 

med egna ord 

Har du något tips 

på hur man kan 

vända trenden om 

låg läsförståelse i 

de svenska 

skolorna? 

Använda 

komplement till 

traditionell text, 

till exempel film, 

drama och lekar 

Läsa mycket, 

mera högläsning 

samt läsa mer 

tillsammans i 

klassen 

Mer högläsning Mer högläsning 

och se på 

pedagogiska 

filmer 

 

5 Diskussion 

De frågeställningar jag valde att utgå från i min studie var Vilka strategier använder de 

åtta lärarna för att utveckla elevernas läsförståelse? Vilka förväntningar har de åtta 

lärarna på eleverna i årskurs tre respektive fyra vad gäller läsningen på egen hand? 

samt Hur följer de åtta lärarna upp elevernas läsning? I det följande diskuterar jag 

vilka svar min studie gett på dessa frågeställningar. 

Av intervjuerna framgår att samtliga lärare tycks ha lyckats väl med att erbjuda olika 

arbetsformer för inlärning, i linje med grundskolans läroplan Lgr 11 (Skolverket 2010). 

I sina svar beskriver lärarna vilka strategier de använder för att utveckla en god 

läsförståelse hos sina elever. Det är allt från diskussioner om böcker till textade filmer 

som används. Kanske beror det mest på de olika personligheter informanterna har och 
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inte minst vilken kunskapssyn de har. Utifrån intervjusvaren framkom det att samtliga 

lärare lyckas variera både valet av strategier och användningen av olika textgenrer i sin 

läsundervisning. 

Lundberg och Herrlin (2007:57) anser att i läsundervisningen är det viktigt med samtal 

innan, under och efteråt om texten. Detta var något som Tomas (3)1 och Tilda (3) talade 

om. Erika (4) ansåg däremot att tyst läsning är en bra språkutvecklande strategi. Det 

skiljer sig från Anders (3) och Rico (3) som menade att uppmuntran och stöttning i 

generell mening är språkutvecklande. Enligt Björk och Liberg (1996:18-70) kan ett 

samtal om en ny text hjälpa eleverna att få en uppfattning om vad den ska handla om. 

Likaså bör den kunna hjälpa läraren att leda in eleven i läsningens värld om hen först 

har ett samtal om texten. Några av lärarna, bland annat Anders (3) och Rico (3) talade 

om betydelsen att ge eleven mycket uppmuntran och stöttning när de ska utveckla sin 

personliga läsning. Det kan ge eleverna inre motivation vilket enligt Bråten (2008:75-

79) ger energi åt läsaren. Genom uppmuntran och en kontinuerlig feedback kan det öka 

elevernas tillit till sin egen förmåga. Tilliten kan de sedan ha hjälp av i sin nuvarande, 

men också ständigt pågående, utveckling. Chambers (2011) anser att förebilder där 

eleverna får se något en annan gör är viktigt, i detta fall läser. Eventuellt blir det sedan 

vad eleven själv sedan kommer välja att göra på egen hand. Dock kräver det en 

medvetenhet hos förebilden vilket inte bör ses som något självklart och givet på 

förhand. 

Lärarna förklarade att de låter sina elever med sämre läsförståelse välja, utan lärarnas 

inblandning, vad de ska läsa. Det går emot Fridolfsson (2008:190) som menar att det 

krävs givna strategier från läraren för att eleven ska kunna klara läsningen på egen 

hand. Detta kan bero på hur pass väl man känner sin elevgrupp. Läraren kan behövas 

som stöd för att avgöra vilken bok de ska läsa. Här kan också interaktionen mellan 

läraren och eleverna bli viktig. En av de kvinnliga lärarna, Tilda (3), nämnde betydelsen 

av att utmana sina elever genom att ge dem en bok de inte tror sig om att klara läsa. 

Detta stöds inte av Hellspong (2001:85-86) som nämner begreppet läsbarhet som 

innebär att man ska finna böcker efter elevernas befintliga läsandenivå. 

                                                             
1 Siffrorna 3 och 4 som återfinns inom parentes efter lärarens namn anger vilken 
årskurs hen är lärare i 
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Troligen blir det lätt så att självförtroendet kan svikta då det är viktigt att de lyckas. Att 

uppmuntra, i syfte att skapa en inre motivation hos eleven, borde ses som betydelsefullt 

i alla skolämnen, kanske mest i teoretiska ämnen då de antagligen kräver en mer 

utvecklad kognitiv förmåga. Tilda (3) sa ingenting om att hon hjälper sina elever att 

göra reflektioner över det de läser vilket kan medföra att något viktigt missas. Därför 

borde det tas på allvar och ge elever möjligheter till reflektioner när de läser då det kan 

vara något som stärker självkänslan och självförtroendet på lång sikt. 

Vad gäller att välja texter utifrån elevernas intressen, som Bråten (2008:75-79) skriver 

om är det Alfred (4), Erika (4), Rico (3) och Tomas (3) som säger sig göra det. De låter 

sina elever själva välja inom vilket ämnesområde de ska läsa. Det kan vara positivt om 

man ska lyckas motivera eleverna till att fortsätta vilja stimulera sin läslust. Motivation, 

såväl inre som yttre, är en central del för om läsutvecklingen ska bli god eller sämre. 

Läsundervisningen, liksom motivationen, kan arbetas med på olika sätt. Som tidigare 

nämnts är uppmuntran också en viktig del i att eleven ska öka sin personliga tilltro till 

sig själv och vad hen kan göra, såsom läroplanen Lgr11 (Skolverket 2010) uttrycker. 

Därför kan motivation från lärare hjälpa eleven vidare i sin utveckling av sin läsning, 

både på kort och på lång sikt. 

Betydelsen av att ha högläsning som ett inslag i strävan att öka elevernas läsutveckling 

talas det mycket om inom forskningen (Björk och Liberg, 1996; Chambers, 2011; 

Fridolfsson, 2008; Kaplan och Tracey, 2007; Molloy, 1996; Westlund, 2009). Det tycks 

som att merparten av lärarna har förstått hur viktig denna metod är då det bara är 

Alfred (4) som tycks vara tveksam när jag frågar honom om han läser högt för sina 

elever. Fridolfsson (2008:196) understryker att högläsning, i vilken läraren läser för 

eleven, borde få ett stort utrymme i skolan under elevernas första skolår. Med det i 

åtanke har mina informanter lyckats väl. Viktigt att komma ihåg är att högläsning är ett 

bra tillvägagångssätt när lärare ska diskutera texter med sina elever såsom Björk och 

Liberg (1996:86-90) nämner. Flera av lärarna, bland annat Anders (3) och Erika (4) 

talade om att de bara nämner sina personliga erfarenheter vid dessa tillfällen. Dock 

hördes ingenting om elevernas erfarenheter, vilket borde ses som beklagligt då dessa är 

minst lika viktiga som lärarnas. En balans mellan att ha med både elevernas och 

lärarens erfarenheter kanske vore det mest fördelaktiga. 
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Att försöka hitta böcker som är anpassade efter elevernas intressen och läsförmågor 

kan vara en problematisk process, men det torde förmodligen ge eleverna 

förutsättningar för lärande som det står i kursplanen i svenska (Skolverket 2010). Detta 

kan generera positiva följder, såvida att man får eleven med sig redan i början av 

läsundervisningen och får eleven att känna sig sedd. Att, som Tomas (3) sade, ”ta 

tillvara elevens intressen så de får läsa mycket böcker inom det ämnet” är i linje med 

kursplanen i svenska (Skolverket 2010). Tomas (3) är den enda av lärarna som försöker 

utmana sina elever att läsa mer avancerade texter, vilket Kispal (2008) anser är 

betydelsefullt om de ska kunna utveckla en god läsförståelse. Det känns som om de 

andra lärarna inte vågar testa detta på grund av en rädsla att eleven ska känna sig 

misslyckad och på sikt tappa intresset för läsning. Tilda (3) anser att det är viktigt att 

eleverna får komma in i en bra läsgrupp där elevernas olika läsförmågor varierar så ”de 

ska känna sig trygga med sin egen kunskap”. Författarna Björk och Liberg (1996: 18–

70) skriver om läsgrupper. Arbete i mindre läsgrupper kan vara en bra strategi då den 

ger eleverna meningsfullhet och glädje över att vara med och försöka påverka sitt eget 

lärande tillsammans med andra, anser Björk och Liberg vidare. Även en stark 

sammanhållning inom gruppen skapas vilket kan gynna klassen som helhet på lång 

sikt. Det problematiska med läsgrupper kan vara att få alla i gruppen att känna sig 

nöjda med vilka de övriga medlemmarna är. Därigenom finns risker att oönskade 

konflikter uppstår. Det kan vara svårt att lyckas med dessa grupper fullt ut, då det är 

många viljor som ska enas inom gruppen. Det kan också finnas en stor risk i att en eller 

ett par tar över gruppen och styr och kontrollerar resten på ett negativt sätt. 

Enligt Pardo (2004) ska läraren hjälpa eleverna att få en förförståelse för det ämne 

boken tar upp. Anders (3) sätt tyder på att han troligen försöker involvera eleverna för 

att skapa ett ömsesidigt samarbete mellan dem och honom. Kanske kan det dock vara 

så att han inte är bekväm med att han måste ha med elevernas åsikter och känner viss 

osäkerhet över det. Eftersom ingen annan lärare nämnde något om att de tar med 

elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter, kan det å andra sidan tolkas som att 

eleverna känner sig övertygade om vad texten handlar om. Dock kan det innebära att 

de ändå inte känner att deras erfarenheter återspeglas i texten. Därför kan elevernas 

inslag ses som att dessa inte fyller en funktion i denna situation. Det vore kanske att 

föredra om man låter eleverna vara delaktiga i ett så tidigt skede som möjligt då 

forskningen visar att elevers delaktighet är viktig. 
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När det kommer till arbetet med svåra ord och begrepp undrar jag hur Anders (3) kan 

veta att orden hans elever väljer verkligen är svåra. Om de ska förklara orden inför 

klassen kanske de väljer ett lite enklare ord. Om läraren engagerar sig mera kan hen 

hjälpa eleven om hen inte kommer på någon förklaring till orden som valts ut. Det bör 

dock betonas att ord bör arbetas med i det sammanhang de används. Ämnesspecifika 

ord bör därför behandlas i ämnet. Att låta eleverna tillsammans få leta fram svåra ord 

och begrepp skriver Bråten (2008) och Lundberg och Herrlin (2007) om. Dock nämns 

det inget om samarbete inom detta bland de åtta lärarna, utan där framställs det som 

att eleverna enskilt ska göra det. En fördel med det kan vara att de övas i individuellt 

arbete. Dock borde det bästa kanske ändå vara om eleverna får samarbeta exempelvis i 

par då det ger goda förutsättningar för djupare lärande i en interaktiv lärandemiljö. 

Förväntningarna som lärarna har på sina elever vad gäller förmågan att klara läsningen 

på egen hand stämmer överens med kursplanen i svenska (Skolverket 2010). Samtliga 

lärarnas förväntningar är inte orimliga utan snarare befogade. Ett av kunskapskraven 

när eleven slutar årskurs tre är att eleven kan läsa texter med flyt. Detta krav är något 

som samtliga lärare i årskurs tre nämner när vi samtalar om deras förväntningar på 

sina elever vad gäller att klara läsningen på egen hand. Kanske är det för tidigt att 

eleven redan i årskurs tre ska kunna läsa mellan raderna i en text som Tomas (3) sa. 

Alfred (4) menade däremot att hans elever ska kunna läsa mellan raderna. Skillnaden 

kan möjligen bero på att det inte är ett kunskapskrav i årskurs tre medan det är ett 

kunskapskrav i årskurs fyra. Eleverna ska också kunna argumentera och återge viktiga 

delar av texternas innehåll för att visa på en grundläggande läsförståelse. Rico (3) säger 

att han förväntar sig att hans elever ska ha en förståelse för det de läser. Deras 

personliga åsikter om texten ska också tas med utan att värderas av läraren. Det är 

förvisso inget som Rico (3) talar om. Om läraren ska blanda in sitt eget tyckande ska 

det vara i ett kompletterande syfte och inte för att hävda sig och sina åsikter. Inte alla 

elever kan förstå syftet med att ha med egna åsikter och följer därför läraren ”blint” för 

att vara hen till lags. Förväntningarna lärarna har på sina elever skiljer sig åt. 

Stadieövergången från årskurs tre till fyra märks tydligt då lärarna i årskurs fyra har 

högre förväntningar på sina elever vad gäller förmågan att klara av läsningen på egen 

hand. Den riskerar att bli än mer kritisk, vilket bland annat August och Akos (2009) 

skriver om, för eleven. Eleven behöver ges möjlighet till att kunna dra egna slutsatser 

av textens innehåll, som det nämns om i det centrala innehållet i kursplanen i svenska 
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för årkurserna 1-3 (Skolverket 2010). När det gäller för eleverna att dra egna slutsatser 

av det som lästs borde kanske lärare bli bättre på att tala om olika tankestrategier 

eleven kan använda när hen ska dra egna slutsatser. Det är intressant att det enbart är 

Tilda (3) som nämner dra egna slutsatser som en förväntning hon har på sina elever. 

Kanske kan det bero på att de andra lärarna har elever som ännu inte har utvecklat en, 

enligt lärarna själva, god kognitiv förmåga. Det är viktigt att komma ihåg att läsning är 

en process som kan vara mödosam och kännas besvärlig. Därför är det bra med 

repetitioner. Ett talesätt säger att övning ger färdighet. Lundberg och Herrlin (2007:16) 

skriver att minst 5000 timmar av läsning krävs för att bli en god läsare och att 

läsningen innefattar många olika delmoment. Bland annat såsom att förstå varje 

bokstavs form och ljud, hur orden ska uttalas när flera bokstäver sammanfogas samt 

hur ord kan bilda meningar, stycken och längre texter. 

Hur man följer upp läsningen är en fråga vars svar skiljer sig mellan lärarna. En av 

dem, Anders (3), säger sig ge sina elever frågor på tavlan som de ska svara på efter sin 

läsning. När det gäller boksamtalen, vilket Chambers (2011) skriver om, som Alfred (4) 

också nämner kan användas som uppföljning i läsningen, bör kanske lärarens 

förhållningssätt vara det som motiverar, i linje med Jenner (2004) och Bråten 

(2008:75-79) som tidigare nämnts. 

Mitt första syfte var att undersöka hur de åtta lärarna arbetar med elevernas 

läsundervisning och läsutveckling. Det intressanta här var att ingen av lärarna sa sig 

göra någon koppling till någon annan text än den text som var aktuell för stunden. Det 

kan eventuellt bero på att man inte vill riskera att eleven ska tappa fokus från den text 

som läses där och då. Eller kan det vara så att undervisningen är så splittrad på olika 

mindre moment att kopplingar blir svåra att göra. Om man läser i teman exempelvis är 

det lättare. Att ”träna, träna, träna” som Elin (4) uttryckte det gällande läsningen anser 

jag ställer kravet att hitta tilltalande litteratur åt eleven för att de ska vilja fortsätta 

träna, även dagar då det känns besvärligt och om de stannat av i sin läsutveckling. 

Läser man kursplanen i svenska (Skolverket 2010) står det att ”Undervisningen ska 

stimulera elevens intresse för att läsa och skriva.” (Skolverket 2010:222). Detta säger 

sig Tilda (3) och Erika (4) göra genom att låta sina elever läsa böcker inom sina 

intresseområden även om de arbetar i olika årskurser. Det skiljer sig från de andra 

lärarna som man kan fundera på varför de inte tillåter det. Tillåts eleverna enbart att 

läsa inom det som är intressant kanske det kommer gynna deras läsutveckling både på 
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kort och på lång sikt. De många svaren från lärarna om hur de arbetar med elevernas 

läsutveckling och läsundervisning ledde till att det första syftet med studien uppfylldes. 

Det andra syftet med studien var att se om det finns skillnader mellan lärarna i årskurs 

tre och fyra i deras syn på arbetet med läsundervisning och läsutveckling. Som tidigare 

nämnts var det skillnad på lärarnas förväntningar av vad deras elever ska klara av när 

det gäller läsningen på egen hand. Bland lärarna i årskurs tre var förväntningarna på 

eleverna att de ska kunna läsa med flyt och framföra sina åsikter. Det går i linje med 

kunskapskraven i svenska (Skolverket 2010) för årskurs tre. Däremot talade lärarna i 

årskurs fyra om att eleverna ska kunna urskilja textens budskap och läsa mellan 

raderna i texterna, vilket understödjs av kunskapskraven för årskurs fyra. Ytterligare en 

skillnad mellan lärarna i de olika årskurserna är den som förespråkar att läraren i 

läsundervisningen ska visa eleverna hur de kan göra kopplingar till sig själva och sina 

erfarenheter samt till andra texter, menar Pardo (2004). Alfred (4), Elin (4) och Erika 

(4) gjorde kopplingar till sig själva och sina erfarenheter men det gjorde ingen annan 

lärare. Läraren bör göra det möjligt för eleverna att göra kopplingar till sig själva. Ännu 

en skillnad var att inte alla lärarna talade om högläsning som ett tillvägagångssätt som 

kan utveckla elevernas läsförståelse. En sak som inte diskuterades under intervjuerna 

om läsundervisningen var det Chambers (2011:18) anser om att lärande inom läsning 

sker ”om vi själva får pröva oss fram.” Ingen av lärarna talade om att låta eleverna få 

själva pröva sig fram och reflektera över det de läser. Det mesta kan bero på hur stort 

det personliga självförtroendet är hos eleven. I detta känner läraren sin elev bäst om 

detta fungerar för hen. Därför kan inget försök till generalisering göras. Dock ansåg 

Elin (4), som den enda av lärarna, att det bästa sättet för att bli en god läsare är att läsa 

mycket, vilket understöds av Brink (2005:219) som menar att läsning är något man tar 

till sig genom kontinuerlig repetition. Sammanfattningsvis kan sägas att det andra 

syftet infriades genom att jag fick höra om skillnader mellan de åtta lärarnas olika syn 

på läsundervisning och läsutveckling. 

 

5.1 Metoddiskussion 
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Resultaten anser jag är tillförlitliga då variationen av svar blev stor och utifrån den 

mångåriga erfarenhet som lärarna har. Genom fler lika långa intervjuer hade jag 

troligen fått ytterligare kunskap om detta ämne. 

Att enbart använda intervjuer torde vara den bästa metoden när man vill ta reda på 

något subjektivt då det skapar utrymme för personliga ställningstaganden och som inte 

är färgade av undervisningssammanhang. Att samtliga deltagare intervjuades enskilt i 

stället för i par hade att göra med att jag ville att lärarna lättare skulle kunna framföra 

sina åsikter. Det hade kunnat bli så att den ena hade tagit mer talutrymme än den 

andra om jag hade gjort intervjuer i par, vilket Trost (2005:46-47) skriver om. 

Interaktionen mellan mig och den jag intervjuade fungerade väl. Intervjuerna gav mig 

bra svar för att få en tydlig bild av skillnaden mellan lärarna om deras syn på arbetet 

med läsundervisning och läsutveckling. Dock kan tilläggas att observationer hade varit 

ett lämpligt komplement till intervjuerna då jag i konkreta lektionssituationer hade fått 

se om det lärarna sade under intervjuerna stämmer med vad de gör i sin undervisning. 

Stukát (2005:37-38) skriver att genom de strukturerade intervjuerna blir det mycket 

material att arbeta med. Denscombe (2009:221-222) menar att det kan vara negativt i 

det avseendet att det kräver mycket tid av analyser innan man kan använda det. Dock 

fann jag det vara positivt med mycket material, vilket gav ett flertal nya insikter och 

förståelser för hur lärare arbetar med läsundervisning och elevers läsutveckling. 

5.2 Avslutning 

Som nämndes i inledningen av denna studie har skolan i uppgift att lära eleverna förstå 

vad de läser. PIRLS-undersökningarna behöver ses på stort allvar om vi skall lyckas 

vända trenden om låg läsförståelse bland elever i årskurserna tre och fyra. Att det 

endast används 1,6 timmar i veckan åt läsning bland elever i årskurs fyra är beklagligt. 

Mer tid behövs och fler pedagogiska resurser tillsättas för att öka denna siffra. Läraren 

är elevens viktigaste resurs i skolan. Om eleven ska kunna lyckas tillgodogöra sig 

kunskap behöver de möta duktiga och kompetenta lärare som kan ge dem en god 

läsundervisning som blir viktig vid erövring av en god läsförståelse och läsutveckling. 
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5.3 Framtida forskning 

Under arbetet med studien har tankar kommit om vad som kan arbetas vidare med i 

andra studier. Det vore intressant att göra en observationsstudie med samma vinkel 

som detta arbete och sedan göra jämförelser dessa emellan. Något mera som skulle 

kunna forskas i är hur eleverna uppfattar vad god läsundervisning och läsutveckling är. 

Ytterligare något som kan undersökas är hur lärarnas val av läroböcker styr elevernas 

inre motivation till att utvecklas i sin läsning. 
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Bilaga 1 

Till svensklärare i årskurs 3-4 

 

Information om undersökning till examensarbete 

Undersökningen handlar om vad skolan kan göra för att för att vända den negativa 

utvecklingen vad gäller elevernas läsförståelse som den senaste PISA- 

undersökningen visade. Denna information skickas till samtliga lärare i år 3-4 i er 

kommun för att ta reda på hur ni ser på denna problematik. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.   

Jag heter Daniel Jakobsson och är student på Mälardalens högskola där jag läser min 

sista termin på lärarutbildningen, i vilken ingår att skriva ett examensarbete. Min 

inriktning på utbildningen är Språk- och språkutveckling. Jag har under min 

utbildning i synnerhet intresserat mig för läsning och faktorer som kan påverka den. 

Anledningen till att jag valt detta ämne till mitt examensarbete är den aktuella 

debatten kring elevers sjunkande läsförståelse. Intervjuer med lärare utgör mitt 

underlag för examensarbetet. 

Jag har valt ut tre skolor i kommunen där svensklärare i årskurs 3-4 tillfrågas om 

deltagande. Min önskan är att du som fått förfrågan om att delta väljer att göra det, 

för att underlaget till min undersökning ska bli så bra som möjligt. Jag vore tacksam 

om ni kunde ställa upp på intervju under vecka 11. Den information jag får från er 

lärare under intervjuerna behandlas anonymt. Den kommer endast att läsas och 

sammanställas av mig och de berörda på Mälardalens högskola. Det insamlade 

materialet kommer därefter att förstöras men en sammanställning av svaren kommer 

att finnas kvar i min slutliga version av examensarbetet. Ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.  
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Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.  

Daniel Jakobsson: djn10002@student.mdh.se  

Telefon: 072-5882618 

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

Telefon: 016-155128 

 

Flen den 25 februari 2014 

Med vänlig hälsning 

Daniel Jakobsson 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till lärarna 

Förhållningssätt 

Vad innebär god och sämre läsförståelse enligt dig?  

 

Tillvägagångssätt 

Samarbetar du med hemmen vad gäller läsningen? 

 

Hur introducerar du läsningen av en ny bok för att skapa intresse? 

 

Vilka medvetna språkutvecklande strategier använder du i klassrummet för att öka 

läsförståelsen hos eleverna? 

 

Läser du högt för eleverna? Vad tycker de om det i så fall? 

 

Tar du upp svåra ord och begrepp? Hur får eleverna arbeta med dessa? 

 

Hur motiverar du elever med låg läsförmåga till en fortsatt lust att läsa?  

 

Hur stöttar du goda läsares läsutveckling? 

 

Hur följer du upp läsningen? 

 

Får eleverna skriva texter av olika slag med utgångspunkt i läsningen? 

 

Förväntningar 

Vilka förväntningar har du på eleverna i årskurs 3 (årskurs 4) vad gäller att klara 

läsningen på egen hand? 

 

Har du något tips på hur man kan vända trenden om låg läsförståelse i den svenska 

skolan? 


