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Sammanfattning 
 
Inledning 
Läsförståelse är något som är väldigt centralt i skolans värld. Det finns också mycket forskat 

kring det och det är något skolor arbetar med kontinuerligt. Läsförståelse i sig är ett ämne som 

forskats mycket kring och därför blir det i det här arbetet intressant att se vilka delar av 

läsförståelsen lärare samt en bibliotekarie beskriver mer kring och anser är viktiga för att 

utveckla en god läsförståelse. Detta ger en bild över vad som uppfattas mer centralt än något 

annat inom begreppet läsförståelse. 

 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning av vad som utvecklar en god 

läsförståelse hos barn i de tidigare åldrarna. 

 
Metod 
Undersökningen är en kvalitativ studie som har inspirerats av den fenomenografiska ansatsen. 

Sammanlagt har fem personer intervjuats, fyra lärare och en bibliotekarie. Informanterna fick 

först svara på en större fråga om vad som var en bra lässituation för dem. Därefter följde mer 

specifika frågor kring läsförståelse. 

 
Resultat 
Ur intervjuerna framkom fem uppfattningar som var viktiga för att utveckla barns läsförståelse, 

dessa var; diskussion kring böcker, motivation, den dagliga läsrutinen, betydelsen av ordförråd 

och ordförståelse samt skapa stämning.  
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INLEDNING  
Människan arbetar hela tiden med att utveckla sina läskunskaper. När barn börjar skolan möts 

de av olika krav och en miljö där läsning är väldigt centralt. I de lägre åldrarna övas elevernas 

läsförståelse mycket genom både att de ska läsa själva eller att de får lyssna på böcker som 

högläsning. Med kravet att kunna läsa kommer också vikten av att förstå det som läses och 

kunna sätta in det i ett sammanhang. Strategier för det behöver många barn hjälp med att 

utveckla och där blir läraren viktig. Dagens samhälle bygger mycket på kommunikation i 

skriven form, både i yrkeslivet men även privat genom exempelvis sms och e-post. Kraven på 

läsning och förståelse har därför ökat. För att vara en del av det samhälle vi har idag behöver 

barn därför öva upp ett flyt i läsningen men även få en förståelse för det som läses. Forskning 

som Langer (2005, s. 17) har gjort beskriver vikten av litteratur i våra liv. Genom litteratur får 

människan möjlighet att utforska och fundera över olika livsfrågor. Våra minnen och 

förutfattade meningar omvärderas eller bekräftas i mötet med ny litteratur och nya upplevelser. 

 

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning av vad som utvecklar en god 

läsförståelse hos barn i de tidigare åldrarna. Intressant ur syftet är att se vilka delar av 

läsförståelsen som lärarna lyfter för att skapa en god läsförståelse. Det är dock viktigt att 

poängtera att alla delar av läsförståelsen är intressanta och viktiga på olika sätt. De delar som 

kommer lyftas i intervjufrågorna handlar bland annat om: diskussion, motivation, lässtrategier 

och mål med läsningen. Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem (2011, s. 9) 

betonar vikten av att lägga grunden för att eleverna ska kunna leva och agera i vårt samhälle. 

Kommunikationen utgör en viktig del för att göra sig förstådd i samhället och följa med i det 

stora informationsflöde som finns. Det beskrivs även (ibid, s. 248) att eleverna ska få kunskaper 

i, och kunna tolka olika texter samt anpassa sin läsning efter texten. 

 

Undersökningen har en grund i författarens tidigare arbete Att utveckla en god läsförståelse hos 

elever - en experimentell studie mellan boksamtal och högläsning i årskurs 1 där läsförståelse 

också behandlats. Denna studie kommer fokusera på lärare som undervisar i klass 1-3 och har 

lärarlegitimation i svenska. Det är intressant att intervjua lärare undervisande i dessa åldrar 

eftersom det är här grunden för elevernas läsförståelse läggs och därför blir lärares tankar kring 

läsförståelse spännande att undersöka. En del elever har med sig läsningen hemifrån eller från 

förskolan och då blir årskurs ett till tre åren där de får utveckla läsförståelsestrategier. Dessa 

intervjuer genererar i sin tur kunskap till min framtida yrkesroll där inspiration kan hämtas från 

lärare som provat olika metoder och haft olika tankar kring deras didaktiska val. Den kunskapen 

kan även andra ta del av och använda. Tillsammans med forskningen arbetet är baserat på och 

de intervjuer som är gjorda bidrar studien till ny kunskap inom området. 

SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning av vad som utvecklar en god 

läsförståelse hos barn i de tidigare åldrarna. 
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BAKGRUND 
I bakgrundskapitlet presenteras forskning som är relevant för studien. Kapitlet är indelat i två 

huvudrubriker som följs av underrubriker. Först redovisas vad läsförståelse innebär och sedan 

kommer en del kring forskning om läsning i skolan.  

 

Arbetet syftar till att undersöka lärares uppfattning av vad som utvecklar en god läsförståelse 

hos barn i de tidigare åldrarna. 

Läsförståelse 

För att få en bra läsinlärning och läsutveckling är det en grundförutsättning att ha en god 

språklig förmåga. Finns det problem med detta kan det bli svårigheter med läs- och 

skrivinlärningen. I oss finns språkliga ordböcker av tidigare redan inlärd språkkunskap som 

underlättar vår förståelse och avkodning vid läsningen (Fridolfsson 2015, s. 20). Läsprocessen 

börjar tidigt och grundar sig i att barn möter skrift tidigt i sitt liv. Att få del av det tidigt ger en 

positiv effekt på läs- och skrivinlärningen. Det finns en positiv inverkan på de elever som har 

föräldrar som stöttat dem i läsningen samt läst högt för dem. Däremot för de barn som växer 

upp i en miljö där föräldrarna inte visar intresse för böcker blir det svårare att lära sig läsa och 

skriva. Det kan enligt Fridolfsson grunda sig i att föräldrarna inte heller förväntar sig något 

intresse för böcker hos sina barn och därmed har låga förväntningar (ibid, s. 31). En annan 

faktor som är viktig är att kunna förstå vitsen i att kunna läsa. Läsning är dessvärre förknippat 

för många barn med skolan och de ser inte nyttan i att kunna det även på fritiden. Förstår eleven 

meningen med att kunna läsa är det lättare att få motivation till läsning (ibid, s. 34). Olin-

Scheller och Tengberg (2016, ss. 46-47) beskriver metakognition som är viktigt för att utveckla 

en god läsförståelse. Metakognition handlar om en persons medvetenhet om sitt eget tänkande. 

Det innebär också att kunna anpassa sina tankar till vissa uppgifter eller problem. I relation till 

läsning blir metakognition hos eleverna viktigt för olika val som görs under läsningen för att 

förstå en text.  

 

Begreppet literacy definieras enligt Eckeskog (2013, s. 11) som förmågan att kunna fungera i 

samhället på olika sätt genom kunskaper i tryckt eller handskriven text. Läsning och skrivande 

är förmågor som innebär att kunna avkoda en text, förstå, koppla text och dra slutsatser. Läsning 

beskrivs också som sammankopplat med förståelse för det lästa. En snarlik aspekt beskriver 

Roe (2014, ss. 29, 33) när hon definierar begreppet läsförståelse som: “Läsförståelse innebär 

att utvinna och skapa mening genom att genomsöka och interagera med skriven text”. 

Läsförståelse är ett sätt att ta del av information från omvärlden vilket görs genom reflektion 

och genom att dra slutsatser. Under tiden, dessa tankeprocesser sker, behövs koncentration samt 

uppmärksamhet för att kunna följa dem. Begreppet literacy finns med i studien eftersom målet 

med att eleverna ska kunna läsa och skriva är att de ska bli en del av samhället och kunna 

fungera i det.  

 

Läsförståelse diskuteras ännu mer när McLaughlin (2012, s. 433), som är rådgivare till den 

huvudansvariga för utbildningsdepartementet i USA och chef för internationella affärer på 

utbildningsdepartementet, redogör i sin artikel för att läsförståelsen byggs upp när eleven lär 

sig något som reflekteras och kopplas samman med det eleven redan kan. Till skillnad från 
Fridolfsson beskriver hon att det är en fördel om eleven kan mer om ett ämne då det är enklare 

att dra paralleller mellan den tidigare kunskapen och den nya. För att få en djupare förståelse är 

det viktigt att diskutera sina kunskaper med andra människor. Något som också är av stor vikt 

vid främjandet av en god läsförståelse är att de elever som är duktiga på att läsa och förstå det 

lästa har mål som de sätter i relation till den text de ska läsa. Läsare av den här sorten har olika 
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strategier för att komma vidare samt förstå det lästa. Genom att använda olika lässtrategier 

menar McLaughlin i likhet med Olin-Scheller och Tengberg att eleverna kan ha lättare att bli 

metakognitiva läsare som i nästa led även kan reflektera över sina tankeprocesser. Dessa läsare 

kan även ställa frågor under läsningen samt lösa problem och upptäcka ny information. När 

eleven förstår innehållet läses texten om och eleven kan söka efter ledtrådar att föra samman. 

En annan person som också lyfter fördelar kring metakognition är Roe (2014, s. 58). 

Metakognitiv förmåga är att kunna följa upp sina egna kognitiva prestationer samt bedöma dem 

med jämna mellanrum. Metakognitionens funktion är att hålla uppe kvalitét hos läsförståelsen 

men också finnas där när vi inte förstår texter. Metakognitionen går att kontrollera vilket de 

duktiga läsarna gör under läsningen. Härigenom går det att se att det finns flera aspekter som 

exempelvis, mål med läsning, diskutera kunskaper och använda olika strategier, som tycks vara 

positiva för att eleverna ska bli metakognitiva läsare. 

 

Ett begrepp som det också talas om, när det gäller läsförståelse, är goda läsare. Roe (2014, ss. 

59-60) beskriver dem som duktiga på att se vad som händer under läsningen genom att hålla 

fast vid koncentrationen som behövs för att förstå texten. De har även flera lässtrategier som de 

vet när och hur de ska användas. De vet även om läsningens ändamål är att lära sig något eller 

för att bli underhållen. En organisering av läsningen görs för att den ska bli effektiv och 

målinriktad. Läsaren kan också lösa olika problem under läsningen med sina lässtrategier och 

kan se att svårigheter kan uppstå vid nya ord eller en obekant text. Här tycks mycket övning 

och vilja ligga bakom de kompetenser Roe beskriver att en god läsare har. 

 

Läraren spelar en mycket viktig roll i elevers utveckling av sin läsförståelse. McLaughlin (2012, 

s. 434) menar att läraren måste inneha goda kunskaper om läsförståelse och ge eleverna 

möjligheter att utveckla sin läsförståelse. För att genomföra detta behöver läraren ge mycket 

stöd till eleverna och modellera. Det är avgörande för en god läsutveckling att läraren tror på 

sina elever, har kunskap kring motivation och att ge instruktioner, ser läsning som en social 

aktivitet och har kunskaper om språket på olika sätt. Läraren bör även möjliggöra situationer 

där eleverna får läsa, skriva och diskutera, se till de individuella behoven i gruppen, förstå de 

strategier som finns samt kunna lära ut dem till eleverna. Alla elever ska ha lika stor möjlighet 

att få en god läsförståelse, vilket då är lärarens uppdrag att se till att eleverna får. McLaughlin 

(ibid, ss. 434-435) nämner åtta strategier för att ha en god läsförståelse. Den första är att förutspå 

vad en text kommer handla om. Den andra är att ställa frågor till sig själv under läsningens 

gång. Den tredje är att koppla text till sig själv, olika texter och andra saker. Den fjärde är att 

kunna se inre bilder medan läsningen pågår. Den femte är att ha en förståelse för ord och hur 

de är uppbyggda. Den sjätte är att kontrollera med sig själv om innehållet känns rimligt. Den 

sjunde är att kunna sammanfatta det mest centrala i texten. Den åttonde och sista är att kunna 

ta avstånd från en text och se på verket utifrån och bedöma det. Dessa strategier tycks kräva en 

hel del träning från elevernas sida samt kräver att läraren lägger ner mycket tid och ger eleverna 

det stöd de behöver i sin utveckling. 

 

För att kunna förstå en text på bästa sätt behöver läsare kunna tolka innehållet och skapa 

förståelse för det. Tolkningar kan både ske av sig självt eller mer aktivt. Alla texter oavsett 

svårighetsgrad behöver tolkas på något sätt (Roe 2014, ss. 47-48). 

Motivation till läsning 

En viktig faktor för att elever ska få en god läsförståelse är att ha motivation till att lära sig läsa 

och förstå det lästa. I klassrummen är det viktigt att lärare inspirerar till läsning genom att 

modellera och presentera böcker av olika genrer genom att ha dem framme i bokhyllor. Det 

finns en större möjlighet att elever som har en god motivation kommer läsa mer under livet 
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(McLaughlin 2012, s. 434). Ytterligare ett exempel på betydelsen av motivation tar Roe (2014, 

ss. 51-52) upp. För att få en vilja att läsa behöver eleven ha både motivation och engagemang. 

Författaren själv ger exempel på hur viktigt det varit för henne att en bok ska fängsla henne som 

läsare för att hon ska fortsätta läsa den. Hon beskriver hur läsning grundar sig i antingen lust 

eller nöd. Läslusten innebär en glädje att läsa samt att text fängslar. Det finns även de tillfällen 

text måste läsas utan att intresset finns och då sker det genom nöd. Vid sådana situationer är det 

en nyttoaspekt som gör att vi fortsätter läsa. En intressant tanke i sammanhanget som hon tar 

upp är hur läraren i skolan ofta förväntar sig att eleverna ska tycka texterna är intressanta och 

roliga. Men det är inte alltid de tycker det och där blir lärarens motivation en viktig del för att 

eleverna ändå ska se värdet i att läsa den. Vidare finns det några viktiga faktorer för 

motivationen och en av dem är att ha mål med läsningen. Kan eleven sätta mål för vad den 

behöver lära sig underlättar det.  

 

Gunilla Molloy, är lärarutbildare men också docent i svenska med didaktisk inriktning och har 

även skrivit ett flertal böcker. Hon har skrivit en intressant artikel i tidningen Svenskläraren 

som tar upp en mer komplicerad aspekt av läsförståelse. Artikeln är inte vetenskaplig, ur 

perspektivet publicerad i en vetenskaplig tidskrift, men är författad av en person med lång 

forskarerfarenhet. Hon skriver om en pojke som recenserat en bok där ord som “tråkigt” och 

“läsa” finns i en kombination. Ofta beskriver barn och ungdomar böcker som antingen tråkiga 

eller spännande. Tråkigt kan dock i dessa situationer betyda flera saker och därför är det viktigt 

att kontrollera vad det är som gör att eleven beskriver det så. I vissa fall kan tråkigt vara en 

täckmantel för läs- och skrivsvårigheter (Molloy 2007, ss. 9-10). Tomas Saar är 

universitetslektor och docent har också skrivit en artikel som är publicerad i Svenskläraren. 

Han redogör också för den debatt som finns i skolvärlden idag kring pojkars läsning och deras 

motivation. Pojkar beskrivs som mer ointresserade än flickor och får lägre betyg på de 

nationella proven inom dessa områden. Pojkar framställs också ofta som att de vill skapa en 

negativ trend och kultur kring att studera (Saar 2007, ss.15-16). Detta hänger samman med det 

Alatalo (2016, s. 79) skriver om hur motivation och läslust hänger samman. De goda läsarna 

läser oftare böcker än de mindre goda läsarna. När barn misslyckas med läsningen blir de 

automatiskt mindre motiverade till att försöka igen. Härigenom går det att se att lärare tycks ha 

ett stort arbete i att få alla att vilja läsa samt att läraren behöver vara kritisk till omvärldens 

allmänna uppfattning av hur pojkar och flickor skiljer sig åt. 

 

Gladstone, Wigfield och Turci (2016, ss. 190-195) redogör för den forskning de gjort kring 

elevers motivation att läsa i relation till läsförståelse. För att lyckas senare i sin skolgång och i 

sitt framtida yrke behövs en god kunskap om läsning och skrivning samt att behärska det 

flytande. För att uppnå detta behövs dock motivation hos eleverna att vilja lära sig. Det finns 

många elever som har svårt med sin läsning under hela skolgången, vilket olika studier visar. 

Motivation innebär att barnet tror på sin egen förmåga och att de kan klara av olika uppgifter. 

Förstår eleven att exempelvis läsning är viktigt är det mer troligt att eleven gör bättre ifrån sig 

i ämnet. I början av elevers skoltid ses ofta olika aktiviteter som roliga och de vet även vad de 

är bra på. Det är dock inte alla barn som bibehåller entusiasmen speciellt länge. Forskning har 

visat att motivationen för läsning svalnar ju äldre eleverna blir. De beskriver även hur viktigt 

det är med instruktioner som är motiverande och får eleverna att bli intresserade av uppgifter. 

Studien visar även hur flickor har större motivation än pojkar. Pojkar har även en mindre tilltro 

till sin egen förmåga, något som även Alatalo (2016, s. 79) tar upp. Detta innebär att lärare 

måste arbeta med att motivera sina elever och få dem att förstå vikten av att kunna läsa.  

 

Även Fridolfsson (2015, s. 36) belyser vikten av motivation för att ett barn ska komma framåt 

i sin läsutveckling. Att lära sig läsa riktigt bra tar lång tid, vilket gör det extra viktigt att orka 
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hålla igång motivationen. Hon beskriver i likhet med Gladstone, Wigfield och Turci att läsning 

är mer kämpigt i början vilket innebär att eleverna måste ha större vilja och motivation då. 

 

En undersökning som gjorts kring läsförståelse är PISA, Programme for International Student 

Assessment, som är OECD:s internationella kunskapsundersökning. Undersökningen görs vart 

tredje år och utgår från 15-åriga elevers kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och 

matematik. PISA belyser även orsaker och konsekvenser av det de observerat. Tidigare har 

Sveriges resultat varit nedslående och skapat stor debatt. Men i rapporten för 2015 ses ett mer 

positivt resultat än tidigare och resultaten visar en uppåtgående trend (PISA 2016, s. 3). I figur 

8 i rapporten ses prestationsnivåerna för de år Sverige deltagit i undersökningen. Figuren visar 

att procentsatsen för de elever som ligger under nivå två, de lägsta nivåerna av en sjugradig 

skala, har minskat sedan 2012. Det är dock inte den lägsta siffran genom åren då både 2000 och 

2009 hade en lägre andel. De elever mellan nivå två och fyra har ökat med tre procent och de 

elever som hade nivå fem och över har ökat med två procent från föregående år (ibid, s. 23). 

 

PIRLS, Progress in International Literacy Study, är en studie som undersöker läsförmågan hos 

elever i årskurs fyra. Anledningen till studien är att undersöka och ge kunskap om elevers 

läsutveckling genom att jämföra internationellt. Studien visar att svenska elever som går i fjärde 

klass läser bra vid jämförelse mellan länder. Dock har både Finland och Danmark högre resultat 

än Sverige. Sett över en längre period visar resultaten att läsförmågan bland svenska elever har 

försämrats. Det är inte bara i Sverige detta skett utan generellt har en försämring av elevernas 

läsförståelse på den avancerade nivån sjunkit. Positivt är att de flesta elever ligger över 

lägstanivån (PIRLS 2012, s. 6). 

Forskning om läsning i skolan 

Forskning om läsning i skolan anses viktigt för denna studie eftersom den syftar till att 

undersöka lärares uppfattning av vad som utvecklar en god läsförståelse hos barn i de tidigare 

åldrarna. Nedan följer en beskrivning av högläsning, tystläsning, diskussioner i grupp samt hur 

en god läsundervisning kan skapas i skolan. 

 

Att ha tid för högläsning är något som är viktigt för att hjälpa elever framåt i deras läsutveckling. 

Ivarsson (2016, s. 86) skriver att högläsning inte bara är bra för elevernas förståelse för 

avkodning eller vad texten vill förmedla. Det är även ett sätt för elever att få motivation till 

läsning och ett intresse för att läsa oftare. Högläsning är inte heller endast bra för att få lyssna 

till hur olika ord låter utan skapar även en gemenskap där alla kan vara med och samtala kring 

det lästa oavsett kunskapsnivå.  

 

En annan person som också forskat kring högläsning är Jönsson (2007, ss. 10-11). Han har 

dessutom fokuserat på hur elevernas stund för högläsning går till. Utgångspunkten är att läsning 

i grupp har många fördelar där en gemenskap kan skapas och eleverna får ta del av andra 

människors erfarenheter. Han beskriver, likt Ivarsson, att det blir en inkluderande miljö då alla 

elever oavsett läsförmåga kan delta. Eleverna får även en möjlighet att ta del av längre texter 

de annars kanske inte hade valt att läsa. Texten kan också diskuteras mer ingående i en grupp 

och alla deltagare har en möjlighet att bidra till diskussionen. Alla deltagare får också börja och 
sluta lässtunden samtidigt vilket håller samman gruppens upplevelse. Aktiviteten fortsätter 

sedan med att eleverna får skriva i sina läsloggar för att själva fundera över vad de hört samt 

skriva ned och rita det. Därefter får alla berätta för klassen vad de funderat över vilket sedan 

leder till diskussion där eleverna kan koppla sina erfarenheter till olika saker. Här tycks alla 

elever kunna delta utifrån sina egna förutsättningar. 
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Att arbeta med samtal om böcker i grupp är inget nytt. Eriksson (2002, ss. 393-394) beskriver 

en undersökning som gjorts i årskurs 4-7 i en mellanstor svensk stad. Studien gjordes under ett 

år och innefattade 24 läsecirklar. Samtalen spelades in med videoinspelning. Samtalen var 

inspirerade av Chambers teori för boksamtal där han beskrev att det är viktigt att samtala kring 

böcker och lyssna på andra personers uppfattningar av en bok. Eriksson (ibid, ss. 402-403) 

beskriver målet med läsecirklarna att inspirera till att läsning är roligt och kan det göras på olika 

nivåer. Andra kriterier som exempelvis avkodning, i likhet med det Ivarsson skriver, kunde 

mycket väl testats i undersökningen men då hade risken funnits att den lustfyllda läsningen hade 

uteblivit.  

 

Det kan finnas olika anledningar till vad lärare har för utgångspunkt i valet av 

högläsningsböcker. Jönsson (2007, ss. 14-15) beskriver att hon sällan väljer böcker utifrån tema 

eller ett särskilt ämne när det gäller läsning tillsammans. Hennes utgångspunkt är att elevernas 

behov och erfarenheter ligger till grund för hennes val. När det gäller läsning på egen hand får 

eleverna själva välja de skönlitterära böcker de är intresserade av. Den dagliga läsningen i 

klassen innebär tyst läsning av en bok de själva valt i ungefär 30 minuter. Sedan finns även en 

överenskommelse där eleverna fortsätter läsa samma bok hemma i ungefär 30 minuter. Detta 

görs istället för en läsläxa och kontrollerar inte flyt i läsningen utan det hålls endast samtal om 

innehållet. Här finns en vikt vid innehållet i de texter eleverna läser. 

 

Den tysta läsningen är väldigt vanlig i svenska skolor enligt Fridolfsson (2015, ss. 189-191) 

som beskriver det som väldigt viktigt att barn får läsa fritt och på egen hand för att få upp flyt i 

läsningen. Den här läsningen måste ske regelbundet och är en viktig del i skolan då inte alla får 

lika mycket läsning hemifrån. För att eleverna ska bli lockade till läsning är det också viktigt 

med ett urval av böcker i klassrummet där eleverna kan välja mellan dem. De viktiga 

anledningar som finns till den fria läsningen är att eleverna ska få ett intresse för läsning, lära 

sig avkoda bokstäver och ord men också till att utveckla den språkliga förmågan där ordförrådet 

blir större. Andra saker är att böckerna blir modell för hur texter kan skrivas och är uppbyggda 

men också att eleverna får erfarenheter från dem. När böcker ska väljas till eleverna är det 

viktigt att de ger ett intresse för läsning men också utmanar den. Elever kan alltså ändå inte 

endast läsa samma sorts böcker och få välja själva då de behöver upptäcka andra sätt att bygga 

upp en berättelse. De komponenter som kan tas i akt är hur mycket text boken har, vilka ord 

som används, hur texten är uppbyggd, hur bilderna ser ut med mera. Läraren hjälper eleverna 

om det finns lagom många böcker att välja mellan samt genom att berätta om dem för att väcka 

intresse.  

Att skapa en god läsundervisning 

För att få en inspirerande läsundervisning lyfter Liberg (2016, s. 125) fram några didaktiska 

val. Det är viktigt att fundera över varför eleverna ska läsa texten eller boken. Vad är syftet med 

den? Sedan behöver läraren fundera på hur eleverna på bästa sätt ska bli inspirerade och 

engagerade i boken. Vilken förförståelse behöver eleverna tillgodogöra sig innan läsningen 

sätter igång? Att veta vilka läsförståelsestrategier som ska övas på och hur de ska presenteras 

är viktigt. Sedan är det viktigt att eleverna får samtala om det lästa på ett givande sätt. Där 

behöver läraren fundera över hur ett sådant samtal görs samt vad eleverna ska ha lärt sig av det. 

Dessa didaktiska val är även något Roe som (2014, ss. 100-101) tar upp som viktigt. 

 

Vid ett besök i en tredjeklass fick Serafini (2012, ss. 457-458), som är en professor i utbildning 

för läskunnighet och barnlitteratur vid Arizona State University, vara med i en 

klassrumsdiskussion kring bilderböcker. När eleverna diskuterade bilderböckerna fanns en 

djupare förståelse av den diskuterade texten. Bilderna och utseendet på boken spelade en viktig 
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roll i hur eleverna tog emot texten och dess innehåll samt förstod den. Mycket information finns 

att diskutera kring till exempel bokens utsida och titel. Mer tid borde användas till att diskutera 

det som ett komplement till bokens innehåll. Det är också ett sätt för att introducera boken och 

förbereda eleverna inför läsningen genom att ta in de förkunskaper de har, vilket även Liberg 

lyfter. I en annan artikel beskriver Serafini (2012, s. 239) hur läraren ofta frågar hur boken 

kommer fortsätta vilket betyder att eleverna får prata om sådant de inte vet vilket är enkelt att 

svara på. Istället föredrar han att lärare frågar vad eleverna vet utifrån exempelvis en framsida 

på en bok och inte vad de inte vet.  

 

En studie om frivillig läsning utanför skolan för årskurserna tre till fem gjordes av White och 

Kim (2008, ss. 116, 124). White är en forskare vid University of Virginia, Charlottesville och 

Kim undervisar vid Harvard Graduate school, Cambridge, Massachusetts. Eleverna 

uppmuntrades läsa både högt och tyst under sommaren för att öva upp sin läsning. De beskriver 

hur viktigt engagemanget till texten är för att kunna förbättra sina läskunskaper. Deras forskning 

visar att lärare tror att frivilligt läsande är bra och främjar lässkicklighet, att kunna känna igen 

ord, ha flyt i läsningen och en förståelse för texten. De beskriver även hur ett ökat ordförråd, 

begreppsförståelse och en förståelse för omvärlden främjas. Studien gjordes genom två 

experiment och av dem framkom det tvärt emot tesen, att det inte är effektivt att bara ge elever 

böcker att läsa utan någon form av ”scaffolding”, en stödjande struktur. Där av ställs den 

ursprungliga tesen kring att frivilligt läsande är bra i ett mer komplicerat utgångsläge. De kom 

fram till att det är viktigt att föräldrarna är med och stöttar sina barn. Där med blir inte den 

frivilliga läsningen lika enkel och frivillig. Läraren måste också valt ut böcker som passar 

elevernas intressen och kunskapsnivåer vilket i sin tur gör att läraren i högsta grad är inblandad 

även i den frivilliga läsningen som sker utanför skolan.    

 

Ovanstående bakgrund pekar ut några delar som anses som viktiga i arbetet för en god 

läsförståelse. Dessa delar är bland annat, stöttande familjer, mål med läsningen, att kunna 

fungera i samhället, olika lässtrategier, motivation till läsning och gemenskap kring läsning. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det ingår många delar i att nå en god läsförståelse. 

En del av dem kanske fungerar på några elever och på andra fungerar de inte alls. Här ligger en 

utmaning för läraren att välja bland de olika tillvägagångssätt som finnas för att hjälpa eleverna 

till en god läsförståelse. 

  



 

8 

 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Eftersom arbetet syftar till att undersöka lärares uppfattning av vad som utvecklar en god 

läsförståelse hos barn i de tidigare åldrarna, blir Judith Langers teori om litterära 

föreställningsvärldar en central del. Langer är forskare vid State University of New York. 

Hennes teori om Litterära föreställningsvärldar utgår från ett sjuårigt forskningsprojekt på 

National Research Center om Literature Teaching and Learning. De exempel som används 

kommer från cirka 50 universitetsforskare, lärare som både forskar och undervisar sina elever 

samtidigt. Lärarna undervisade på olika platser och olika slags skolor (Langer 2005, ss. 9-10). 

Litterära föreställningsvärldar 

Litteratur är en central del för människan och en ingång till kunskapsinhämtning. Langer (2005, 

s. 13) beskriver begreppet litteracitet som att skapa mening i de tankar och språk vi har för att 

föra vidare de tankar som uppkommer. Det ger viss makt att kunna reflektera över de tankar vi 

möter och pröva dem mot våra tidigare erfarenheter.  

 

Begreppet föreställningsvärld beskriver Langer (2005, ss. 23-24) som en människas förståelse 

vid en tidpunkt. Föreställningsvärld är en plats där texter får leva i våra sinnen. Dessa världar 

är formade på olika sätt beroende på person. När vi får intryck från böcker och händelser av 

olika slag samlas bilder, idéer, frågor, förväntningar, föraningar och argument i 

föreställningsvärlden. Här finns både saker personen förstår och inte förstår därför är 

föreställningsvärlden i förändring eller öppen för förändring. Världen kan även förändras när 

vi lär saker om oss själva, andra eller omvärlden. Langer (ibid, s .29) beskriver även att 

byggandet av föreställningsvärlden kan ses som ett sätt att skapa ett sammanhang och en 

mening. Vi får en större förståelse för föreställningsvärlden ju mer den utvecklas och blir större. 

För att beskriva föreställningsvärldar mer ingående har Langer (2005, s. 31) delat in byggandet 

av dem i fyra faser. Dessa faser är inte linjärt uppbyggda utan kan upprepas när som helst under 

läsningen.  

 

För att få en god läsförståelse behövs en modell för hur inlärning av nya kunskaper kan gå till. 

Studiens syfte är att undersöka lärares uppfattning av vad som utvecklar en god läsförståelse 

hos barn i de tidigare åldrarna. Utifrån det kan Langers teori fungera som ett sätt att arbeta för 

en god läsförståelse. De faser som ingår kan användas av lärare vid lektioner kring läsförståelse 

där olika böcker de ska diskuteras. Med dessa faser som stöd kan läraren förklara för eleverna 

hur de kan tänka när de läser och får till sig ny kunskap. Det här är även en teori som går att 

använda ut ett forskningsperspektiv då teorin kan användas till att förstå hur lärare tänker kring 

hur de arbetar för att barn ska nå en god läsförståelse. 

 

Fas 1: Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld innebär att vi alltid är utanför en 

föreställningsvärld innan vi börjar läsa. När vi kliver in i den försöker vi ta till oss intryck för 

att kunna skapa en föreställning om textens innehåll. Innehållet är vagt, men är ett första steg 

där vi kan samtala med oss själva för att skapa en struktur för den information vi fått till oss. Vi 

tar till de erfarenheter vi själva har för att försöka få klarhet i texten. Den här fasen återvänder 

under läsningen när ny fakta uppstår. Då måste vi skapa ordning i tankarna och klarhet i 

läsningens tråd. Detta kan göra att föreställningsvärlden ser ut på ett annat sätt än tidigare 
(Langer 2005, ss. 31-32). 

 

Fas 2: Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld innebär att med de ytliga 

uppfattningarna från fas ett, samt erfarenheter vi varit med om tidigare, bildas en djupare 

förståelse för texten. Vi är inne i textvärlden och använder ny information för att söka oss längre 
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bort än det vi känner till. Här ifrågasätts den tidigare kunskapen för att få en bättre förståelse. 

Vi fortsätter koppla samman ny information med tidigare erfarenheter och vår omvärld (Langer 

2005, s. 33).  

 

Fas 3: Att stiga ut och tänka över det man vet är en fas som skiljer sig från föregående faser. 

Här används de reflekterade uppfattningarna för att ge en större kunskap och erfarenhet hos oss 

själva. Vi tar till oss erfarenheterna och sätter dem i perspektiv till våra egna liv och vad de 

innebär för oss själva. Här kan även föreställningsvärlden användas för att fundera över något 

som hänt innan texten lästes. Livet och föreställningsvärlden lever i relation till varandra. Den 

här fasen kan inte alltid användas utan texten måste ha en djupare mening för att vi ska koppla 

den till vårt eget liv (Langer 2005, ss. 33-34). 

 

Fas 4: Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen innebär att ta större avstånd från 

föreställningsvärlden som byggts upp och fundera över den. Föreställningsvärlden analyseras 

och funderas över samt kopplas till andra verk och upplevelser. Här fokuseras det även på 

författarens arbete kring struktur och innehåll. En medvetenhet kan också framkomma varför 

en speciell författare eller text är viktig. Läsaren blir här kritisk och reflekterar över 

bakomliggande tankar och antydningar (Langer 2005, ss. 34-35).  

 

I Langers teori är tänkandet kring texter det centrala. Eleverna ska bli reflekterande individer 

som funderar över ny kunskap de får till sig i relation till egna erfarenheter. Den här teorin 

valdes som teoretisk bakgrund eftersom läsförståelse handlar om att skapa mening när en text 

undersöks (Roe 2014, s. 29). Med den utgångspunkten blir den litterära föreställningsvärlden 

en plats där mening kan skapas. Den första fasen, att vara utanför och kliva in i en 

föreställningsvärld, kan jämföras med att förutspå en text då läsaren greppar de lösa trådar som 

finns för att skapa en uppfattning om boken. Den andra fasen, att vara i och röra sig i en 

föreställningsvärld, kan jämföras med ställa frågor till texten och reda ut oklarheter. Bokens 

information ifrågasätts i relation till våra egna erfarenheter. Den tredje fasen, att stiga ut och 

tänka över det man vet, kan jämföras med att reflektera över det lästa. Läsaren tar sina 

kunskaper och reflekterar över dem i relation till sitt liv. Den fjärde fasen, att stiga ut ur och 

objektifiera upplevelsen, är att ta läsförståelsen till en högre nivå. Läsaren blir mer kritisk och 

kopplar texten till andra texter. Faserna blir tydliga att försöka uppnå under elevernas 

läsutveckling. Dessa faser kopplas till studiens syfte att undersöka lärares uppfattning av vad 

som utvecklar en god läsförståelse hos barn i de tidigare åldrarna. Litterära föreställningsvärldar 

är ett sätt att öva upp läsförståelsen och kopplas därför samman med studiens syfte, men teorin 

används också för att förstå på vilket sätt lärarna uppfattar att de gör detta.  
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METOD 
I det här kapitlet kommer fenomenografi beskrivas vilket är den metod som använts i den här 

studien. Sedan kommer ett avsnitt om urvalet och genomförandet. Följt av ett avsnitt om hur 

materialet analyserats samt hur undersökningen säkerställts. Därefter beskrivs de etiska 

riktlinjerna för arbetet. 

Fenomenografi  

Kvalitativ metod, som innefattar den fenomenografiska ansatsen, handlar om hur något 

gestaltas. Alltså hur god beskrivning av ett sammanhang som kan göras. Det innebär hur 

människor uppfattar världen omkring sig själva (Larsson 1986, s. 12). Fenomenografi är i mitt 

fall ett lämpligt sätt att undersöka syftet för att få reda på vad för uppfattningar informanterna 

har kring den undervisning som bedrivs kring läsförståelse. Valet av att göra intervjuer 

grundade sig också i tidsaspekten. Observationer kunde möjligen varit ett annat alternativ men 

då det var informanternas uppfattningar som var av intresse ansågs intervju vara den mest 

lämpliga metoden. 

 

I den här undersökningen undersöktes informanternas uppfattningar genom en öppen inledande 

fråga där informanterna fick beskriva ett scenario av en bra lässituation. Syftet var att undersöka 

lärares uppfattning av vad som utvecklar en god läsförståelse hos barn i de tidigare åldrarna. 

För att komma åt informanternas uppfattningar om deras arbetssätt blev fenomenografin en bra 

inspirationskälla till intervjuerna då metoden utgår från att hitta uppfattningar. Undersökningen 

var gjord utifrån andra ordningens perspektiv då informanterna beskrev hur de upplevde arbetet 

kring läsförståelse i sina klasser. Kihlström (2007, s. 157) beskriver fenomenografi som en 

kvalitativ forskningsansats där det mest centrala är att se hur människor noterar olika delar av 

sin omgivning. Hon beskriver det som inom fenomenografin kallas för andra ordningen vilket 

förklaras som hur något upplevs av en människa. Det är detta perspektiv som här 

fenomenografiska studien utgår från. Hur människor noterar sin omgivning, eller oftast uttryckt 

som den uppfattning en människa har om omvärlden.  

 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide1 med en större inledande fråga. Därefter kom 

följdfrågor utifrån läsförståelse. Det ger intervjuaren möjlighet att fortsätta samtalet kring 

intressanta aspekter som uppkommer vilket bör ge ett stor innehåll (Dahlgren & Johansson 

2015, s. 166). Intervjuguidens områden skapades utifrån studiens syfte att få reda på vad som 

utvecklar en god läsförståelse i de tidigare åldrarna. Det var viktigt att informanternas svar var 

de som fick komma fram och att intervjuarens tankar hölls utanför samtalet. Detta kan ses som 

en fallgrop för intervjuerna. Även Kihlström (2007, s. 161) beskriver intervjuarens neutralitet 

som viktigt. Hon lyfter det också som en styrka att intervjua personer från olika grupper då flera 

olika uppfattningar kring samma ämne kan komma fram. Detta gjordes i studien genom att 

intervjua både en bibliotekarie samt lärare. Lantz (2007, s. 56-59) redogör för att det är en fördel 

att ställa några uppvärmande frågor av informativ karaktär. Därefter kan den mer öppna frågan 

komma. Vilket i det här fallet var kring hur en bra lässituation ser ut.  

Urval 

Undersökningen syftade till att undersöka lärares uppfattning av vad som utvecklar en god 

läsförståelse hos barn i de tidigare åldrarna. Studien genomfördes med fyra lärare i årskurs 1-3 

samt en barnbibliotekarie. I undersökningen har olika aspekter tagits in genom att båda 

yrkesgrupperna intervjuades. De båda hade erfarenheter av barn och läsförståelse vilket gjorde 

                                                 
1 Bilaga 3 
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att de kunde bidra med olika aspekter och synvinklar. Lärarna är med och lägger i de grunden 

för elevernas läsförståelse i de tidigare åldrarna, därför var lärarna till det åldersspannet 

intressant att studera. Kontakter knöts genom utbildningen för att hitta deltagare till studien. De 

som deltog var medvetet utvalda för studien. Missivbrevet2 lämnades ut till sju personer varav 

fem deltog. En av dessa svarade via mail på samma frågor som ställdes under intervjuerna. 

Mailsvaret behandlades på samma sätt som resterande intervjuer. I resultatdelen finns 

informanterna synliga genom citat. Lärarna är benämnda som Lärare 1-4 och bibliotekarien 

som bibliotekarie.  

Genomförande  

Insamlingen av data började genom att de tilltänkta personerna kontaktades. Ett missivbrev, 

med information om studien. I missivbrevet framgick även information kring hur de 

forskningsetiska principerna skulle tas i akt. När informanterna hade svarat bestämdes även 

plats och tid för intervjuerna över mail. Här togs både informanternas schema samt studiens 

tidsplan i akt. En viktig del i att skapa en väl genomförbar intervju var att få intervjuguiden 

bedömd och reviderad av handledaren samt handledningsgruppen. En av informanterna ville 

svara på frågorna via mail vilket beviljades. Frågorna skickades och informanten ombads att 

svara utförligt. Materialet som inkom hanterades på samma sätt som resterande intervjuer. 

 

På plats hade informanten förberett en plats där intervjun kunde genomföras vilket var i 

klassrum respektive personalrum. Intervjuerna inleddes med en bakgrundsdel för att 

informanterna skulle veta vad arbetet handlade om. De fick också höra syftet igen samt att 

intervjun skulle ta mellan 30-60 minuter. De informerades också om att det gjordes en 

ljudupptagning. Därefter fick de några uppvärmande frågor i form av hur länge de arbetat, 

vilken ålder de har på barn samt vilken utbildning de har. Därefter kom den öppna frågan på 

vilken den fenomenografiska analysen vilade på; Berätta för mig vad som är en bra lässituation 

för barn. Sedan kom fler frågor kring läsförståelse. Intervjuerna transkriberades samma dag 

som intervjuerna gjordes. Under hela arbetet var det viktigt att ha distans till arbetet och inte 

värdera resultatet.  

Analys 

I arbetet för att finna olika uppfattningar beskriver Larsson (1986, s. 31) hur det behövs 

reflektion och läsning för att hitta dem. Det resultat som först framkommer ska forskaren inte 

nöja sig med utan granska det kritiskt för att hitta andra möjliga sätt att se det på. I processen 

försöker hela tiden likheter och skillnader hittas för att finna uppfattningar. För att underlätta 

utskiljandes av uppfattningarna skrevs intervjuerna ut på papper och lästes igenom för att få en 

mer tydlig bild än endast inspelningarna i sig själva kunde ge. Därefter markerades intressanta 

passager under för att sedan hitta det informanterna underförstått säger. Det här arbetssättet är 

något Larsson (ibid, ss. 36-37) redogör för. De första uppfattningarna som framkom var sex 

stycken. Därefter studerades materialet igen och uppfattningarna kunde sammanslås till fem 

olika. Därefter var det viktigt att se till att tolkningarna och det informanterna sa stämde 

överens. Mina egna uppfattningar fick inte färga resultatet på något sätt, vilket även Larsson 

(1986, ss. 38-39) lägger vikt vid. Dahlgren och Johansson (2015, ss. 162-163) redogör för den 

stora utmaning som finns i att urskilja uppfattningar. Det kan vara komplicerat att förstå och 

sätta sig in i en annan människas syn på omvärlden då världen uppfattas på olika sätt. Det var 

viktigt i analysarbetet att inte se personligen till de personer som intervjuades utan deras 

uppfattningar. De kategorier som skapades av uppfattningarna bildade en slags struktur över de 

                                                 
2 Se bilaga 1 och 2 
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uppfattningar intervjupersonerna hade om världen. Dessa kategorier utgjorde resultatet. 

Kategorierna är något som Kihlström (2007, s. 163) lyfter som centralt för analysarbetet. 

 

Analysen presenterades med hjälp av en beskrivning av uppfattningen samt ett eller två citat 

för att styrka den. Citaten var en hjälp för läsaren att förstå det centrala i uppfattningarna. Dock 

kan citaten inte ses som ett bevis på att kategoriseringen gjorts på bästa sätt (Larsson 1986, ss. 

38-39). För att försöka få så säker analys som möjligt låg de transkriberade intervjuerna alltid 

bredvid för att kunna jämföras med. 

Säkerställa undersökningen 

För att säkerställa kvaliteten på undersökningen har jag försökt uppfylla kraven på en god 

validitet och reliabilitet. Texten är indelad i de två rubrikerna validitet och reliabilitet. 

Validitet 

För att få ett trovärdigt resultat behöver validiteten diskuteras. Kihlström (2007, s. 164) 

beskriver kommunicerbarheten som ett tecken på god validitet i fenomenografisk forskning. 

För att uppnå detta är det viktigt att forskaren beskriver tydligt hur processen gått till kring 

intervju- och analysarbetet. Det är också viktigt att de som tar del av undersökningen kan förstå 

den och kunna föra diskussion kring den. Karlsson (2007, s. 249) beskriver vikten av diskussion 

kring hur väl studien undersökt det den hade för avsikt att undersöka.  

 

För att styrka validiteten i den här studien var det viktigt att tänka på att alla informanter skulle 

förstå intervjufrågorna och syftet med undersökningen. Uppfattades frågorna olika av 

informanterna fanns risken att resultatet blev missvisande. Därför lästes frågorna igenom av 

flera personer innan för att de skulle uppfattas på samma sätt. Processen för att få fram 

intervjufrågorna beskrivs även tydligt här i metoddelen för att läsaren ska kunna följa den 

tydligt. Arbetet skulle vara tydligt och lätt att ta till sig för att främja diskussion i ämnet 

läsförståelse. Genom hela arbetsprocessen har syftet lästs igenom för att arbetet inte ska frångå 

det. 

Reliabilitet 

För att få ett trovärdigt resultat beskriver Thurén (2007, s. 26) att om en studie är gjord på ett 

korrekt sätt har den en hög reliabilitet. Kihlström (2007, s. 164) beskriver också att för att få en 

hög reliabilitet bör citat ur intervjuerna användas i resultatdelen.  

 

För att säkerställa hög reliabilitet i studien användes citat för att förtydliga och stärka 

informationen från intervjuerna. Det var också viktigt att analysera intervjuerna med 

noggrannhet för att citaten och den löpande texten skulle stämma överens med det informanten 

sagt. 

Etik 

Hermerén (2011, ss. 66-67) beskriver hur diffust det är vad som ingår i forskningsetik. Han 

(ibid, s. 10) beskriver att det är viktigt att göra etiska överväganden genom att se vad som är 

rimligt för allas intressen. Det finns ett intresse för kunskap vilket främjar samhället på olika 

sätt. Men det finns även ett integritetsintresse som innebär att en människa har rätt till skydd 

för att inte skadas av en undersökning. Han redogör även för hur personer som deltar i 

undersökningen ska behandlas. Det är viktigt att de som är med inte utsätts för skador eller 

kränkningar för att de deltagit. Innan den här studien gjordes var det viktigt att fundera över 

vilka etiska ställningstagande som var viktiga och hur de skulle säkerställas. Forskaren vill ha 

fram fakta men måste samtidigt se till informantens bästa. Under intervjuerna var det därför 
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viktigt att känna in informanternas sinnesstämning och ta hänsyn till hur de reagerade på de 

frågor som ställdes. Frågorna borde inte upplevts som obekväma, men det var inte säkert 

frågorna uppfattas som lika neutrala av alla. Därför var det viktigt att se hur de reagerade för 

att veta om ämnet skulle diskuteras mer eller avslutas. Informanterna skyddades också genom 

att deras identiteter doldes. Målet var att informanterna skulle känna sig trygga med sin 

medverkan i studien, vilket intervjuaren aldrig helt säkert kan veta. Men det försöktes 

tillgodogöras genom de krav Vetenskapsrådet har, vilka beskrivs nedan. 

 

Vetenskapsrådet (2002, ss. 7-14) redogör för fyra viktiga krav för att individerna i en studie ska 

skyddas. Den första är informationskravet som innebär att den som deltar ska veta sin uppgift i 

projektet och de villkor som gäller. De ska även informeras om att deltagandet är frivilligt och 

kan avbrytas när som helst.  Det andra är samtyckeskravet som innebär att den som deltar måste 

gett sitt samtycke till att vara med i studien. Är personen under 15 år ska en vårdnadshavare ge 

sitt samtycke. De som medverkar ska också kunna avsluta sin medverkan utan att några 

negativa följder händer. Det får inte heller finnas en beroendeställning mellan forskare och 

deltagare. Det tredje är konfidentialitetskravet som innebär att de som deltar inte ska gå att spåra 

genom arbetet. Utomstående personer ska inte kunna få tillgång till det insamlade materialet. 

Det fjärde är nyttjandekravet som innebär att all information angående personuppgifter som 

kommer in inte får lämnas till någon obehörig person. Alla uppgifter är för forskningsändamål 

och får därför inte användas till något annat än det.  

 

I den här studien har informationskravet försökts levas upp till genom att informanterna fick ett 

missivbrev där deras rättigheter stod. Förhoppningen var att de förstod och läste de rättigheter 

som presenterades. För att säkerställa att alla förstått informationen upprepades den även innan 

intervjun började och informanterna fick möjlighet att ställa frågor. Samtyckeskravet levdes 

upp till genom att informanterna fick tacka ja eller nej till att delta i studien. Det var inte alla 

som tackade ja och då respekterades deras val. Någon informant kunde förstås ändå känt sig 

tvingad att medverka för att den exempelvis kände dåligt samvete för min skull, men 

förhoppningen var att alla tackade ja av intresse för studien. För att inte få någon 

beroendeställning mellan informanten och mig försökte jag vara ödmjuk för att ge förtroende, 

vilket de nödvändigtvis inte behövde känt. Det var även viktigt att lyssna uppmärksamt och 

värdesätta det informanten sa för att inte informanten skulle känna någon beroendeställning 

från min sida. Konfidentialiteten uppfylldes genom att allt material förvarades säkert för att inte 

spridas till obehöriga personer. All information om personer och plats har utelämnats, vilket 

bör vara tillräckligt för att informanterna inte ska kunna identifieras. Nyttjandekravet togs också 

hänsyn till genom att inte dela med sig av några uppgifter om personerna i studien samt genom 

att ha kontroll på alla papper. När studien var över var det viktigt att se till att all information 

bevarades säkert för att inte komma ut till obehöriga. Det finns tyvärr alltid en risk att någon 

råkar hitta materialet, därför är det viktigt att platsen för det är väl genomtänkt.  
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RESULTAT  
I följande kapitel kommer resultatet från analysen av intervjuerna sammanställas. De fem 

uppfattningarna kommer presenteras nedan. Citat från intervjuerna har använts för att förtydliga 

resultatet. 

Informanternas uppfattning av vad som är en god lässituation 

Under den här rubriken kommer fem uppfattningar av vad som är en god lässituation redovisas; 

diskussion kring böcker, motivation, den dagliga läsrutinen, betydelsen av ordförråd och 

ordförståelse samt skapa stämning. Avsnittet avslutas med en kort reflektion. Den här analysen 

är inspirerad av fenomenografi. 

Diskussion kring böcker 

En uppfattning som finns för vad som är en god lässituation är att ha diskussioner kring böcker. 

Dessa diskussioner kan både ske i större eller mindre grupper. Diskussioner beskrivs som 

viktiga för att kunna gå mer på djupet och gräva i en bok för att eleverna ska känna sig delaktiga 

och få modeller för hur de kan tänka när de läser böcker. En av lärarna beskriver att det kan 

vara trevligt att sitta ned tillsammans på en matta och ha en sagostund men det är inte ofta det 

finns möjlighet till det. 

 

“ (...) då har man hela klassen men sen kan man ju dela upp dom och ha, att man har 

samtal i mindre grupp och det kan ju också vara värdefullt. Att man verkligen mer går 

på djupet i en bok och vad dom förstår och så.” (1) 

 

“Alltså en bra lässituation tycker jag är när man sitter tillsammans och har en otroligt 

bra text som… ja… liksom… finns mycket mer, det går att gräva mycket i den och som 

gör att när man läser så känner man att barnen är med och att man får stoppa upp 

och prata, berättar hur jag tänker, så jag tänker högt och resonera så man får med 

barnens tankar i det (...).” (4) 

 

Uppfattningen innebär även diskussion kring böcker för att förbereda läsningen och arbeta med 

boken under läsningen är centralt. När klassen ska börja med en ny bok eller text kan läsningen 

förberedas genom att studera och diskutera bokens framsida eller någon bild ur boken. Titeln 

eller baksidan kan läsas för att sedan föra en diskussion kring vad eleverna tror boken kommer 

handla om. Är det en serie kan texten jämföras med tidigare böcker eller karaktärer. Boken eller 

texten kan också jämföras med en annan liknande bok eller en bok som är det motsatta. Det här 

arbetssättet kan kallas för att förutspå.  

 

“Så det tycker jag faktiskt är väldigt bra att jobba på det sättet att som får tänka lite 

före och liksom ta hjälp av bilder och vad vi kan försöka lista ut nu innan (...). Det 

försöker jag mata dom med. Att börja titta på det.” (1) 

 

När det gäller att reflektera kring text för att kunna bearbeta den beskrivs diskussion kring texten 

som viktig. Diskussionerna kan exempelvis ske som ett boksamtal. Eleverna får möjlighet att 

prata om sina egna erfarenheter med varandra. De kan även uttrycka dessa genom text eller 

bild. En läslogg kan även vara ett bra sätt för eleverna att skriva ned sina tankar kring en bok. 
De får möjlighet att koppla texter till sina egna liv. 

 

När det handlar om att ställa frågor till texten arbetar lärarna med att eleverna ska kunna räcka 

upp handen och fråga om de inte förstår något. En del nämner att frågekort kan användas vid 
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högläsning som en signal till läraren att eleven undrar något. Att ställa frågor handlar om att 

eleverna ska bli aktiva läsare där de lär sig fundera över böckernas handling. Eleverna kan också 

få skriva frågor på Smartboarden. Det gäller också att eleverna känner att ett tillåtande klimat 

finns för att kunna ställa frågor och diskutera olika saker de funderar på. 

 

“Att jag som vuxen stannar upp och tänker men ibland kan barnen också vara med 

och tänka högt kring det vi läser och ge dom olika strategier och så. Det är ju det man 

vill ska pågå hela tiden sen när de läser sin bok, att de hela tiden har ett samtal i 

huvudet.” (4) 

 

När det gäller att eleverna ska reda ut oklarheter i texter kommer förslag som att ställa frågor 

på innehållet och diskutera det läraren tror eleverna kan tycka är svårt. Läraren kan också innan 

läsningen börjar gå igenom ord som kan vara svåra. Under och efter läsningen kan läraren ställa 

frågor till eleverna för att se att de förstår och är med. Det kan även vara en fördel att arbeta 

med texter fler gånger för att bearbeta dem och förstå dem mer. Material som ABC-klubbens 

böcker med tillhörande material innehåller många bra övningar. Även “En läsande klass”-

materialet rekommenderas. 

 

När eleverna ska sammanfatta texter krävs mycket övning och modellering. Olika sätt att göra 

det på kan vara att använda sig av ett berättelseansikte, stödord eller att utgå från bilder. I början 

är det bra att göra en sammanfattning muntligt tillsammans i klassen. Sedan kan eleverna själva 

få sammanfatta exempelvis veckans läsläxa i en skrivbok. Att sammanfatta texter är svårt och 

kräver mycket träning. Att arbeta gemensamt med sammanfattning och diskutera är viktigt i 

början för att eleverna ska få modeller. 

Motivation 

En uppfattning som framkom var vikten av motivation för en god läsförståelse. Här framkom 

både vad som motiverar, om pojkar är svårare att motivera än flickor samt om hur duktiga läsare 

kan uppmuntras. Uppfattningen rymmer också vikten av att ha ett mål med sin läsning för att 

skapa motivation. 

 

Uppfattningen är att för att ge eleverna motivation ska finnas mycket att välja mellan för att 

barnen ska kunna “bada i litteratur”. Det är en utmaning att hitta böcker som passar alla men 

gör läraren det finns en stor möjlighet till att alla hittar läsglädjen. Eleverna kan alltid 

rekommendera varandra böcker genom exempelvis en pärm med boktips där elever kan 

inspireras av andras lästa böcker.  

 

“ (...) låta barnen bada i litteratur. Det ska finnas mycket att välja mellan.” (4) 

 

Ett annat sätt kan vara att läsa olika böcker som högläsningsbok för att sedan ha dem framme i 

klassrummet för att eleverna ska kunna välja att läsa dem själva. Det behöver finnas olika genrer 

och boktyper för att alla ska kunna hitta något som passar. Böckerna ska även finnas i olika 

nivåer för att passa alla.  

 

“ (...) det är så viktigt att ha böcker i klassrummet som lockar till läsning och sen att 

det finns på olika nivåer.” (1) 

 

Vidare kan motivation väckas via lärarens engagemang eller via läsning för en kompis. Att 

skapa en spänning och förväntan kring en bok är också viktigt. Att förbereda läsningen genom 
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att prata om boken och de förväntningar som finns på den. Sedan när läraren boktipsar är det 

viktigt att entusiasmen för en bok är äkta för att ge eleverna boktips de kan lita på. 

 

“När jag boktipsar får man ju försöka hitta något engagerande, det gäller ju att läsa 

böckerna själv och prata, tro på det man säger liksom.”(Bibliotekarie) 

 

Uppfattningen innehåller även skilda tankar kring om pojkar är svårare att motivera än flickor 

fanns det skilda åsikter hos informanterna. De som tycker att pojkar är de som är svårast att 

motivera beskriver hur de upplever att pojkar har svårare att komma igång med läsningen. Det 

finns alltid undantag säger en av informanterna, men erfarenheter av tidigare klasser pekar på 

att pojkar är de som varit svårast. En lösning de nämner kan vara att hitta olika sätt att läsa på 

för att alla ska hitta motivationen. Andra informanter tror inte det beror på bristande motivation 

utan mer på mognad. Flickor mognar ofta fortare än pojkar vilket kan ge ett resultat av bristande 

motivation för läsning för pojkar. En annan faktor de nämnde var att utbudet av böcker för 

pojkar varit begränsat under många år. Nu har det kommit fler böcker som intresserar en bredare 

läsekrets, exempelvis mysterieböcker. 

 

Uppfattningen innehåller också tankar kring hur de duktiga läsarna kan motiveras. Det måste 

finnas bra böcker även för dem att kunna erbjuda. Läsläxboken är en möjlighet där texten kan 

nivåanpassas. För att ge dessa elever mer utmaning var ett förslag att låta dem skriva lite om de 

böcker de läser. 

 

“(...) när de blir lite äldre, skriva lite om den boken man läst och hur den påverkat 

dom.” (4) 

 

Duktiga läsare kan också testa en ny genre eller en bok som är lite svårare än tidigare böcker. 

Ibland kan svårigheten ligga i att eleven vill läsa väldigt svåra böcker men är för ung för 

innehållet i dem. Där får läraren stötta och hjälpa eleven att välja böcker. Det är viktigt att 

kontrollera att eleven verkligen förstår böckerna och inte endast har läsflytet. 

 

“Att man får se till att de förstår det de läser. Även fast man läser snabbt är det inte 

alltid att dom är med.” (1) 

 

Uppfattningen innehåller också vikten av att arbeta med att eleverna ska sätta mål med sin 

läsning. Flera av informanterna beskriver att de använder Skolverkets bedömningsstöd. På 

utvecklingssamtalet sätts olika mål upp för exempelvis läsningen. I klassrummet kan läsningens 

mål göras tydligt med indelning av böcker i exempelvis korgar där eleverna kan sträva efter att 

byta till en svårare korg med böcker.  

 

“Det är viktigt att veta vilket steg som är nästa samt läsa mycket för att bli en bättre 

läsare.”(4) 

 

För att eleverna ska vara delaktiga i sina mål beskriver några av informanterna att läraren 

behöver prata ofta om vart eleven befinner sig och stämma av målen med eleven. För att få de 

bästa förutsättningarna behöver även föräldrar vara insatta i vikten av läsning och få se 

kunskapsmålen. Läraren behöver också prata med eleverna om varför läsning är viktigt och 

stötta dem i att sätta upp mål då det kan vara svårt i början. 
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Den dagliga läsrutinen 

En annan uppfattning av vad som skapar en god lässituation är den dagliga läsrutinen. Det 

handlar också om att få en rutin på läsningen och läsa lite varje dag. Tyst läsning är ett bra 

komplement för att träna upp barnens läsning. Det är även viktigt att barnet får prata om det 

den läst även när det gäller tyst läsning. Barn ska inte läsa bok efter bok utan att få prata om 

dem. Den tysta läsningen beskrivs av några av informanterna som ett moment som återkommer 

nästan varje dag. 

 

“ (...) dels försöker jag få dom till att läsa varje dag, så att dom kommer igång med 

det.” (1) 

 

“Ja alltså jag tänker att tystläsning är bra som komplement såklart att barnen måste 

träna upp sin läsning.” (4) 

Betydelsen av ordförråd och ordförståelse 

Ytterligare en uppfattning om vad som skapar en god lässituation är att ha ett tillåtande klimat 

vid läsning. Eleverna ska våga fråga om de inte förstår ord och det ska vara tillåtet att stanna 

upp i en text. Har inte eleverna ordförståelsen är det svårt att förstå texterna. 

 

“Ordförståelse är otroligt viktigt för att eleverna ska förstå. Även om man kan få ett 

litet hum om det, innehållet ändå.” (3) 

 

“ (...) det är viktigt att de måste få ordförråd och kunna… bli en del i samhället och ta 

till sig texter i tidningen och allting. ” (Bibliotekarie) 

 

Ordförråd beskrivs som viktigt för att bli en del av samhället och förstå den information som 

ges i texter som tidningen. Att få eleverna att hitta glädjen i läsningen är bättre än att säga till 

dem att de behöver utvidga sitt ordförråd. 

Skapa stämning 

En av uppfattningarna till att skapa en god lässituation är att skapa stämning kring läsning. en 

lärare beskrev en högläsningssituation på följande sätt: 

 

“En härlig känsla när det är alldeles tyst i gruppen och jag läser en spännande saga 

eller berättelse. Jag har levande ljus, sagosjalen på mig och kanske någon sak framför 

mig ur berättelsen (en skål, ett glas, ett leksaksdjur…). Man ser spänningen i barnens 

ögon, någon stoppar omedvetet in tummen i sin mun, barnen håller nästan andan…. 

Jag slutar när det är riktigt spännande, alla stönar och vill höra fortsättningen.” (2) 

 

Vidare beskrivs läsning som en viktig del där läraren kan modellera och visa med kroppen vad 

berättelsen handlar om genom exempelvis drama. Även vid tyst läsning framkommer önskan 

om att eleverna ska få förlora sig i bokens värld. 

Reflektion 

I analysen framkom fem olika uppfattningar om vad som är en bra lässituation vilka var; 

diskussion kring böcker, motivation, den dagliga läsrutinen, betydelsen av ordförråd och 

ordförståelse samt skapa stämning. Uppfattningen att diskussion kring böcker ger eleverna 

möjlighet att på ett djupare plan utforska dem och skapa en förståelse för dem. De kan även få 

möjlighet att koppla böcker till sitt eget liv.  Här nämns även att diskussion kan föras kring en 

bok genom att förutspå bokens innehåll för att skapa en bild av boken, reflektera samt diskutera 
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kring böckers innehåll, ställa frågor till texten för att bli aktiva läsare handlar om att eleverna 

ska bli aktiva läsare, att reda ut oklarheter och att sammanfatta texter genom diskussion för att 

få bra modeller. Uppfattningen finns även att motivation är viktigt för läsförståelse. 

Resonemang förs kring om pojkar är svårare att motivera än flickor samt hur duktiga läsare kan 

motiveras. Här innefattas även hur viktigt det är med mål för läsningen för att vara motiverad. 

Vidare finns uppfattningen att läsa för att träna är viktigt för att få ett flyt i läsningen och en 

kontinuitet i läsningen. Uppfattningen finns att betydelsen av ordförråd och ordförståelse är 

viktigt då det gör att eleverna kan följa med bättre i texter och förstå dem. En uppfattning är 

också att eleverna ges möjlighet till att leva sig in i böcker om en spänning och förväntan skapas 

kring läsandet vilket i sin tur ger eleverna större möjlighet att skapa ett intresse.  
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DISKUSSION 
I det här kapitlet diskuteras resultatet utifrån vilka uppfattningar informanterna beskrivit kring 

vad som utvecklar en god läsförståelse. Sist i kapitlet kommer didaktiska konsekvenser, som 

beskriver vad undersökningen kan ha för didaktiska konsekvenser för läraryrket. 

Resultatdiskussion  

Under den här rubriken diskuteras de fem uppfattningarna; diskussion kring böcker, motivation, 

den dagliga läsrutinen, betydelsen av ord och ordförståelse samt skapa stämning. 

 

Syftet med studien har varit att undersöka lärares uppfattning av vad som utvecklar en god 

läsförståelse hos barn i de tidigare åldrarna. Här är det intressant att se vilka delar av 

läsförståelseundervisningen som lärarna, med stöd av bibliotekarien, tycker är viktiga för en 

god läsförståelse.  

Diskussion kring böcker 

Under analysen av intervjuerna framkom uppfattningen att diskussion kring böcker var väldigt 

viktigt för att få en god lässituation där eleverna kunde gå mer på djupet i böcker.  Detta 

tankesätt stödjer McLaughlin (2012, s. 433) när hon beskriver hur viktigt det är för den djupare 

förståelsen att få diskutera sina kunskaper med andra människor. Informanterna var positiva till 

att eleverna skulle få diskutera sina upplevelser för att få djupare kunskaper. Dock beskriver de 

även att det inte finns tillräckligt med möjligheter att kunna diskutera böcker i liten grupp, vilket 

är något Jönsson (2007, ss. 10-11) redogör för som väldigt viktigt då texterna får diskuteras mer 

noggrant. Då är frågan varför inte diskussioner i grupper görs mer? Det självklart bero på brist 

på resurser men eftersom det uttrycks som väldigt viktigt borde det kanske finnas resurser till 

att kunna föra samtal i mindre grupper då och då. Langer (2005, s. 13) beskriver makten av att 

kunna reflektera över de tankar vi möter och jämföra dem med våra tidigare erfarenheter. En 

tanke är att den lilla gruppen är ett av de forum där eleverna får möjlighet att reflektera och 

diskutera högt tillsammans med sina klasskamrater och läraren. Det kan i sin tur ge en grund 

och modell för hur reflektionsarbetet kan göras på egen hand.  

 

Inom uppfattningen, diskussion kring böcker, framkom flera lässtrategier som hör ihop med 

det. Att förbereda eleverna inför läsningen av en text genom diskussion var en av de 

lässtrategier som framkom som en viktig del i att utveckla en god läsförståelse. McLaughlin 

(2012, ss. 434-435) tar upp, att förutspå vad en text kommer handla om, som en strategi för en 

god läsförståelse. Även Serafini (2012, s. 239) beskriver detta men framhåller också att eleverna 

inte ska spekulera i sådant de inte kan svara på kring en bok utan istället prata utifrån det de 

kan ta reda på, genom exempelvis bilderna. Där uppstår ett dilemma mellan forskarna i och 

med att när en boks utsida diskuteras vet troligen inte eleverna vad boken kommer handla om. 

Det gör att eleverna troligen också kommer spekulera i sådant de inte vet. Läraren skulle i 

sådana fall få leda eleverna till att endast diskutera det de faktiskt ser på exempelvis bilderna. 

Sådan styrning kan möjligen kväva elevernas fantasi och förmåga till att leva sig in i boken. 

Langer (2005, ss. 31-32) redogör i sin första fas för att vi ska kliva in i föreställningsvärlden 

och ta till oss intryck för att skapa en bild av texten. Fasen kan kopplas samman med den ovan 

beskrivna lässtrategin då de båda utgår från att skapa sig en förståelse utifrån intryck.  
 

Vidare tog informanterna upp vikten av att reflektera kring en text genom att diskutera den, att 

kunna ställa frågor till en text för att bli en aktiv läsare samt att kunna reda ut oklarheter. 
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McLaughlin (2012, s. 433) beskriver hur läsförståelsen byggs upp när eleven får lära sig något 

som kan kopplas samman med elevens egna liv. Men även hur metakognitiva läsare kan ställa 

frågor under läsningen för att lösa problem och upptäcka ny information. När det gäller att reda 

ut oklarheter beskriver McLaughlin (ibid, ss. 434-435) hur eleven får öva på förmågan att 

kontrollera sig själv och sin förståelse under läsningens gång. I relation till Langers (2005, ss. 

32-34) andra och tredje faser kring hur vår kunskap ifrågasätts för att få en bättre förståelse och 

att tänka över det man vet, är lässtrategierna kring reflektion, ställa frågor och reda ut oklarheter 

centrala. Här kan flera slutsatser dras; diskussion för att få en bättre läsförståelse var något som 

togs upp av flera informanter som viktigt. Både forskning och informanternas uppfattning 

menar detsamma, att reflektionen kring en bok är viktig för utvecklande av en god läsförståelse. 

Att ställa frågor handlar också om att reflektera och förstå en text mer. Detta verkar vara något 

lärarna arbetar med på skolorna och anser vara viktigt för elevernas läsutveckling. Några av 

informanterna lyfter att de arbetar med ett klimat där eleverna ska öva på att räcka upp handen 

och ställa frågor på sådant de inte förstår. En fundering som uppkommer av det är att fokus 

verkar hamna på att eleverna ska öva på att ställa frågor i klassrummet på sådant de inte förstår. 

Frågan är då hur kopplingen ser ut mot att eleverna mer frekvent ska ställa frågor till texten 

under läsningen. Det kan kräva att lärarna förklarar kopplingen för eleverna för att de ska förstå 

att frågor även kan ställas till sig själva som en kontroll under läsningen och inte bara till läraren. 

Motivation 

Under analysen av intervjuerna framkom uppfattningen motivation som en central del för att 

nå en god läsförståelse. Lärarna beskrev hur viktigt det var för eleverna att ha motivation för 

läsning och även mål med sin läsning. Ett problem som kan ses i det lärarna beskrev kring hur 

de arbetar med att eleverna ska kunna sätta mål med läsningen, var att olika bedömningsmallar 

var det första som togs upp. Här kan jag fundera på om det är elevernas egna mål eller 

samhällets mål som ska ses som mest viktiga att uppfylla? Här hamnar lärarna i ett dilemma då 

de troligen vill att eleverna och deras kunskapsnivåer ska vara i centrum när målen för läsning 

sätts. Något lärarna troligen vill ha i fokus är elevernas egna intressen och nyfikenhet samt vad 

de själva vill ha för mål. Dock behöver läraren hela tiden ha målen, som är satta av exempelvis 

Skolverket eller kommunen, i fokus för att eleven ska klara samhällets kunskapskrav. Då blir 

frågan vad som faktiskt har störst prioritet och hur lärarna faktiskt tänker kring elevens egna 

ambitioner. Fridolfsson (2015, s. 34) redogör för att om eleverna förstår meningen med att läsa 

bidrar det automatiskt till motivation för läsning. Eleverna behöver få veta varför det är bra att 

kunna läsa och inte endast se det som en skolaktivitet utan något de behöver kunna även på 

fritiden. Det är även något som Roe (2014, ss. 51-52) beskriver.  

 

I resultatet togs även engagemang upp som del av läsförståelsen. Lärarna och bibliotekarien 

lyfte hur viktigt det är, vid exempelvis bokpresentationer, att vara genuint intresserad av boken 

och tycka den är bra. Annars finns risken att det lyser igenom och eleverna förstår att läraren 

eller bibliotekarien inte tycker om boken. Gladstone, Wigfield och Turci (2016, ss. 190-195) 

redogör för att aktiviteter i början av skolgången ofta ses som roliga men med tiden minskar 

intresset. Här lyfte lärarna högläsning som ett tillfälle där alla elever kan delta och bli 

inspirerade. Högläsning lyfter Ivarsson (2016, s. 86) som ett bra sätt för att skapa motivation 

och gemenskap. Langers (2005, ss. 34-35) fas fyra som innebär att läsaren objektifierar 

upplevelser handlar mer om en kritisk läsare som ser djupare i textens struktur och kopplar till 

andra verk. Detta kan vara en svårare fas att undervisa i för barn i de tidigare åldrarna då det är 

att ta läsförståelsen till en högre nivå. Men vid högläsning kanske fasen kan vara något läraren 

kan ta till och sikta mot för att eleverna ska nå läsförståelse på en högre nivå. Det finns också 

de duktiga läsare som behöver mer utmaning och då kan läraren stötta dem mot en mer 

utvecklad läsförståelse. Informanterna beskrev även att det var viktigt att kontrollera att de fick 
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med sig förståelsen i läsningen och inte bara flytet. Roe (2014, ss. 59-60) beskriver hur goda 

läsare är duktiga på att veta vad som händer under läsningen genom olika lässtrategier. Av 

informanterna nämndes inte de tankar Roe tar upp. Det som nämndes var att förståelsen måste 

kontrolleras för att inte eleven ska läsa bok efter bok utan att förstå innehållet. Känslan är att 

lärarna har svårt att hinna med att kontrollera de duktiga läsarnas lässtrategier utan fokuserar 

mer på vilka böcker de läser. För att utveckla de duktiga elevernas läsning skulle lärarna behöva 

lägga mer tid på att kartlägga vilka lässtrategier de har och hur väl de fungerar för att sedan 

bygga vidare undervisning för dem utifrån det.  

 

I den här studien finns en diskussion kring huruvida pojkar är svårare att motivera till läsning 

än flickor. Diskussionen kring detta kan vara ett hinder mot den goda läsförståelsen. 

Informanterna beskrev olika upplevelser då det fanns de som höll med samt de som inte hade 

sett någon skillnad. Saar (2007, ss. 15-16) lyfter hur pojkar ofta beskrivs som mer ointresserade 

än flickor och får lägre resultat på de nationella proven inom området. De framställs också ofta 

som att vilja skapa negativitet kring att studera. Att resultatet visade olika kunde möjligen tyda 

på att alla elever var olika och därför mötte lärarna olika elever. En del har mött pojkar som inte 

haft motivation till läsning och andra har mött pojkar och flickor som har samma motivation 

till läsning. Här kan slutsatsen dras att en del av lärarna antingen har influerats av omvärldens 

syn på pojkars motivation eller att de faktiskt upplevt det likadant. Här är det nog väldigt viktigt 

att lärare håller sig neutrala och inte dömer elever utan ser att både flickor och pojkar har goda 

förutsättningar för att få motivation till läsning. Det var intressant och aningen oväntat att några 

av informanterna inte märkt någon skillnad. Det blev då ett slags motbevis av den allmänna 

uppfattningen som finns kring pojkar och motivation. 

Den dagliga läsrutinen 

Uppfattningen, den dagliga läsrutinen, framstod som viktig för att nå den goda läsförståelsen 

under flera intervjuer och något som var återkommande i undervisningen nästan varje dag. Den 

tysta läsningen beskrevs som ett sätt att träna upp ett flyt i läsningen och att få rutin på den. 

Fridolfsson (2015, ss. 189-191) lyfter fram hur viktigt det är att barn får läsa fritt för att få upp 

flyt i läsningen och att den måste ske regelbundet eftersom den är en betydelsefull del då inte 

alla får med sig läsningen hemifrån. Här väcks funderingen kring vad den tysta läsningen ska 

ha för funktion. Den beskrivs inte som ren nöjesläsning utan mer som ett rutinmässigt inslag 

där eleverna ska få öva upp sin läsning. Är all läsning till för att eleverna ska lära sig något eller 

finns också ett värde i att eleverna bara får upptäcka litteraturens nöje och värde? I relation till 

syftet, att undersöka lärares uppfattning av vad som utvecklar en god läsförståelse hos barn i de 

tidigare åldrarna, nämner några av informanterna att den tidiga läsningen mer fokuserar på att 

få upp en rutin på läsningen än att öva på läsförståelsen. Langer (2005, s. 29) lyfter hur 

föreställningsvärlden blir ett sätt att skapa sammanhang. Detta leder till en större förståelse, 

vilket då gör att den dagliga läsrutinen blir en viktig del i byggandet av föreställningsvärldar 

hos eleverna. Att läsa för att träna framställs inte av informanterna som någon större del av att 

utveckla en god läsförståelse, vilket kan grunda sig i att uppfattningen är mer central tidigt i 

läsutvecklingen, men sen inte har samma utrymme i undervisningen.  

Betydelsen av ordförråd och ordförståelse 

För att nå en god läsförståelse framkom även uppfattningen; betydelsen av ordförråd och 

ordförståelse i intervjuerna. Det beskrevs som viktigt att eleverna vågade fråga om de inte 

förstod för att i sin tur kunna skapa en ordförståelse som hjälp för ett större ordförråd. Detta 

ordförråd bidrar till att eleverna blir en del av samhället genom att kunna ta del av information. 

När Eckeskog (2013, s. 11) definierar begreppet literacy menar hon att det står för förmågan att 

kunna fungera i samhället på olika sätt genom kunskaper i tryckt eller handskriven text. 
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Slutmålet beskrivs här som att eleverna ska kunna ta del av all information som strömmar 

genom olika kanaler i samhället. Delmål som finns på vägen kan då vara att utöka sin ord- och 

begreppsförståelse. De elever som inte har samma förmåga att ta till sig nya ord och begrepp 

riskerar här att hamna utanför den sociala gemenskapen som byggts upp kring att ta till sig 

information i samhället på olika sätt. Fridolfsson (2015, ss. 189-191) lyfter vikten av ordförråd 

och ordförståelse där den fria läsningen inte bara ska bidra till ett intresse för läsning utan också 

till att kunna avkoda samt utveckla den språkliga förmågan för att få större ordförråd. White 

och Kim (2008, ss. 116, 124) presenterar forskning som visar att det är bra med lärare som tror 

på att frivilligt läsande är bra och bidrar till lässkicklighet, igenkänning av ord, flyt i läsningen 

och förståelse för texten. Här behöver lärare fundera över hur de ska arbeta kring det frivilliga 

läsandet. En fundering som väcks är hur mycket skolan ska involveras i den frivilliga läsningen 

eleverna har på fritiden. Ur White och Kims studie urskiljs vikten av att den frivilliga läsningen 

även ska utveckla ordförråd etcetera, men när ska eleverna bara få läsa för nöjes skull där inte 

det främsta målet är att eleven ska lära sig något nytt? Finns det något sådant läsande eller bör 

de lära hela tiden? Betydelsen av ordförråd och ordförståelse framställs som en mindre del i att 

utveckla en god läsförståelse ur informanternas synvinkel.   

Skapa stämning 

Uppfattningen att skapa stämning kring en bok beskrevs som en bra lässituation för att utveckla 

en god läsförståelse. Det framstod som positivt om en elev kunde förlora sig i en bok. Alla som 

någon gång läst en bra bok som fängslar kan nog skriva under på att det bidrar till att läsningen 

känns enklare. Därför bör det kanske ses som en viktigare del att skapa stämning kring en bok? 

Lärarna beskrev även kring hur de kan läsa i mindre grupper, på exempelvis en matta, då det 

kan upplevas mysigt av eleverna.  Roe (2014, ss. 51-52) beskriver hur viktigt det varit att böcker 

ska fängsla henne. Hon menar att läsningen handlar om lust eller nöd. Ger boken oss läslust får 

vi glädje i att läsa och fängslas av texten. En fundering som uppkommer av detta är att skapa 

stämning i sig självt kanske inte utvecklar den goda läsförståelsen utan mer är en hjälp till de 

andra strategierna, som motivation, diskussion etcetera. Stämningen kan kanske ge eleverna ett 

mer öppet sinne för lässtrategierna men det kanske inte ger en god läsförståelse i sig självt. 

Några av informanterna berörde att skapa stämning lite grann men det var inget som de beskrev 

mer ingående. En fundering kring vad det beror på kan vara att informanterna har mer fokus på 

de olika lässtrategierna. 

Slutsats 

Syftet med den här studien var att undersöka lärares uppfattning av vad som utvecklar en god 

läsförståelse hos barn i de tidigare åldrarna. Intressant kring det var att se vilka delar av 

läsförståelsen informanterna lyfte och diskuterade som viktiga för den goda läsförståelsen. 

Analysen av resultatet visade en större vikt vid diskussioner kring böcker samt kring hur elever 

kan motiveras till läsning som i sin tur kan generera en god läsförståelse. Arbete med ordförråd, 

ordförståelse och träna upp läsningen lyftes inte lika mycket. Detsamma gällde att skapa 

stämning kring läsning. Där av är slutsatsen att diskussioner, lässtrategier och motivation är det 

lärare arbetar mest kring när det gäller att utveckla elevers läsförståelse. Langers teori om 

föreställningsvärldar ger en tyngd till arbetet genom att kunna relateras till flera viktiga delar, 

som exempelvis lässtrategier och diskussion kring böcker. I enighet med Langers teori om 

föreställningsvärldar tas de fyra faserna upp i samband med diskussion kring böcker samt delvis 

under motivation i relation till högläsning. Langer har även en del som kan kopplas till den 

dagliga läsrutinen där föreställningsvärlden kan bli till ett sammanhang som leder till rutin för 

eleven. Dock har inte teorin någon funktion för de delarna av motivation gällande goda läsare 

eller pojkar och flickors motivation. Den har inte heller någon större förankring i betydelsen av 
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ordförråd och ordförståelse eller att skapa stämning kring böcker. Det kan ses som en brist att 

inte dessa viktiga delar av läsförståelsen kan omfattas av teorin.  

Metoddiskussion 

Studien har varit en kvalitativ studie som inspirerats av fenomenografi eftersom syftet var att 

undersöka lärares uppfattning av vad som utvecklar en god läsförståelse hos barn i de tidigare 

åldrarna. Här nedan kommer metodvalet att diskuteras i förhållande till syftet för studien. 

 

Under intervjuerna användes en intervjuguide där frågor fanns konstruerade utifrån syftet med 

undersökningen. Intervjuguiden blev ett sätt för att få en väl planerad intervju där informanterna 

kunde känna sig trygga. Vid intervjuerna användes intervjuguiden som ett stöd men ofta 

inflikades andra frågor. Intervjun utgick från en öppen fråga som möjliggjorde att få mer 

spontana svar från informanterna, där jag som intervjuare, inte kunde styra vad de skulle prata 

om i detalj. En brist var att inte göra en pilotstudie innan då kanske viss osäkerhet från mig 

under den första intervjun kunnat undvikas samt att en pilotstudie gör att intervjuguiden blir 

mer säkerställd. Anledningen till att pilotstudien uteblev var på grund tidsbrist. Denna osäkerhet 

kan möjligen ha gjort den första informanten osäker vilket kan ha bidragit till att hon inte kunde 

ge tillräckligt uttömmande svar. En risk som fanns med intervjuerna var att även om följdfrågor 

ställdes för att få djupare svar var det inte säkert att informanterna gav de djupa svar de kanske 

egentligen skulle gett. Frågorna kunde upplevts obekväma för dem att svara på eller de kanske 

kände att de inte hade tillräckligt med kunskap i ämnet. Risken fanns även att informanterna 

kände sig pressade och inte kunde fundera tillräckligt mycket på deras egna tankar. Under några 

av intervjuerna blev vi störda av personer som gick in i rummet vilket kan ha varit en distraktion 

för informanten. En av informanterna kunde inte träffas för en intervju utan svarade via mail. 

Negativt med det var att det inte fanns någon möjlighet till att ställa följdfrågor. Dock framkom 

användbar information ändå. Sammantaget upplevdes ändå intervjuerna som givande och 

informanterna framhöll att de fått sagt det de ville säga. 

 

Sju informanter tillfrågades varav två tackade nej på grund av tidsbrist och en valde att svara 

via mail. Positivt var att jag kände till några av informanterna sedan tidigare vilket gjorde att 

alla parter kände sig mer trygga i situationen. Det som var svårt med att känna några av 

informanterna var att inte ta in tidigare kunskap om personerna eller arbetsplatserna under 

intervjun och istället lyssna utan förutfattade meningar. Det fanns också svårigheter i att hela 

tiden hålla sig neutral och inte ställa ledande frågor. Det var något jag fick påminna mig om då 

och då. En risk som fanns med valet av intervjupersoner var att endast en bibliotekarie 

intervjuades. För att få en mer heltäckande bild skulle fler barnbibliotekarier intervjuats.  

 

Under analysarbetet fanns en stor fördel i att ha skrivit ut intervjuerna på papper. Det var enkelt 

att anteckna i marginalerna och stryka under viktiga passager. Det var en fördel att ha genomfört 

intervjuerna och transkriberat dem då jag blev väl insatt i arbetet på det sättet. Dock var en brist 

att materialet kanske blev för bekant för mig och att intressant information förbisågs. Den 

fenomenografiska analysen tar tid att genomföra samt kräver goda kunskaper i det. Sättet att 

analysera gjorde att informanternas uppfattningar kom fram och hade materialet exempelvis 

analyserats med innehållsanalys kanske inte samma information hade framträtt. Det var väldigt 
intressant och givande att diskutera uppfattningar fram och tillbaka för att få det till en helhet. 

Brister som gjorde analysen svår var att tänka bort personerna för att hitta intressanta 

uppfattningar. Det krävdes också en del tankeverksamhet för att fördjupa uppfattningarna och 

inte nöja sig med de första som framkom utan gå ännu djupare för att leta efter andra möjliga 

uppfattningar. En brist som blev utifrån det insamlade materialet och analysen var att det från 
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början var tänkt att utgå från barnlitteratur som en ingång i läsförståelsen. Men eftersom det 

kom in dåligt med material kring det fick den delen av arbetet tas bort.  

 

Didaktiska konsekvenser 

Genom arbetet har det framkommit att lärarnas uppfattningar stämde överens med 

beskrivningen av forskningen. Dock krävs det hela tiden övning och fortbildning inom området 

för att hålla sig ajour med forskningen. Saker att arbeta vidare med kan vara att skapa en 

undervisning där alla elever kan känna att läsningen ger dem något som i sin tur utvecklar 

läsförståelsen positivt. Exempel på det kan vara att lärarna undervisar mer explicit i 

lässtrategierna och modellera ännu mer för eleverna. Lärarna skulle även kunna ta mer stöd i 

Langers teori om litterära föreställningsvärldar för att eleverna ska få utveckla sina lässtrategier.  

När det gäller att eleverna ska ha mål med sin läsning är det troligen, trots målen på 

utvecklingssamtalen, svårt för eleverna att hela tiden sträva för att uppnå dem. Mycket annat 

tar fokus och målen glöms troligen bort den mesta tiden. Där är det viktigt att läraren påminner 

då och då om varför läsning är viktigt samt målen eleven satt. Men det är också intressant att 

fundera över för vem målen sätts. Är det för eleven själv eller för skolans skull? Lärarna behöver 

nog fundera över balansen däremellan för att eleven ska känna att de egna målen är viktiga.  

 

De olika strategierna lärarna har för en god läsförståelse speglas i forskningen av bland annat 

Fridolfsson och Roe. De används troligen mer eller mindre i klassrummen men förhoppningsvis 

kommer de att bli en given del av läsningen för både lärare och elever där även eleverna kan se 

kopplingen att de faktiskt har lässtrategier som de använder sig av i läsningen. Lärarna skulle 

även behöva fundera mer över den frivilliga läsningen och dess betydelse för elevens lärande. 

Läsförståelse är något som är djupt rotat i den svenska skolundervisningen. Nu gäller det för 

lärarna att försöka hitta nya infallsvinklar och arbetssätt för att bli ännu säkrare när det gäller 

läsförståelseundervisningen för att inte stanna upp och bli för bekväma. Forskningen får hela 

tiden framåt och då gäller det att hänga med och plocka av det som verkar givande.  

Förslag på vidare forskning 

Vid en vidare studie av läsförståelse hade det varit intressant att undersöka vad eleverna tycker 

är viktigt i barnlitteratur för att det ska vara intressant och lärorikt. Då det var en av studiens 

utgångspunkter från början hade en sådan studie varit en intressant infallsvinkel på 

läsförståelseundervisningen. Det finns inte speciellt mycket forskning kring kvalitetsaspekter i 

barnböcker och därför skulle vidare studier kring ämnet vara intressanta för att få en annan 

utgångspunkt för läsförståelsen. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Missivbrev lärare 

Informationsbrev 

 

Till dig som lärare! 

 

Jag heter Emma Forsberg och studerar min åttonde och sista termin till grundskollärare vid 

Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Under sista 

terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall undersökas. 

Jag har valt att fokusera på vilka delar som anses viktiga för att gynna läsförståelsen. Jag 

kommer att undersöka detta genom intervju och skulle gärna vilja ha med dig i studien! 

 

Det är viktigt att du som lärare vet att jag i min undersökning utgår ifrån de forskningsetiska 

principerna. Det innebär följande:  

 Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 

inga obehöriga kan ta del av dem.  

 De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 

undersöknings syfte.  

 Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas.  

 Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

För att kunna genomföra undersökningen behövs ditt samtycke. Jag ber dig därför återkomma 

till mig med svar om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju på 30-60 minuter. 

Om du har frågor och funderingar kring undersökningen kan du nå mig på min mail eller mobil 

 

SXXXXXX@student.hb.se  

07XXXX 

 

Med vänliga hälsningar  

Emma Forsberg 

  

mailto:SXXXXXX@student.hb.se


 

 

 

Bilaga 2: Missivbrev bibliotekarie 

Informationsbrev 

 

Till dig som barnbibliotekarie! 

 

Jag heter Emma Forsberg och studerar min åttonde och sista termin till grundskollärare vid 

Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Under sista 

terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall undersökas. 

Jag har valt att fokusera på vilka delar som anses viktiga för att gynna läsförståelsen. Jag 

kommer att undersöka detta genom intervju och skulle gärna vilja ha med dig i studien! 

 

Det är viktigt att du som bibliotekarie vet att jag i min undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna. Det innebär följande:  

 Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 

inga obehöriga kan ta del av dem.  

 De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 

undersöknings syfte.  

 Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas.  

 Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

För att kunna genomföra undersökningen behövs ditt samtycke. Jag ber dig därför återkomma 

till mig med svar om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju på 30-60 minuter. 

Om du har frågor och funderingar kring undersökningen kan du nå mig på min mail eller mobil 

 

SXXXXXX@student.hb.se  

07XXXX 

 

Med vänliga hälsningar  

Emma Forsberg 

  

mailto:SXXXXXX@student.hb.se


 

 

 

Bilaga 3: Intervjuguide 

Intervjuguide 

Barn möter böcker av olika slag under hela sin uppväxt på olika sätt. När de börjar skolan 

möts de troligtvis av böcker och genrer de inte mött tidigare. Dessa böcker kan vara både 

sådant de läser själva eller får lyssna på som högläsning. Med kravet att kunna läsa kommer 

också vikten av att förstå det som läses och kunna sätta in det i ett sammanhang. Dessa 

strategier behöver många barn hjälp med att utveckla och där blir läraren en viktig ingång.  

 

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning av vad som utvecklar en god 

läsförståelse hos barn i de tidigare åldrarna. 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat i yrket? 

Vilka åldrar på barn arbetar du med? 

 

 Berätta för mig vad som är en bra lässituation för barnen. 

 

Följdfrågor: 

Kan du ge exempel på hur du motiverar eleverna till läsning? 

Är pojkar svårare att motivera än flickor? 

Kan du ge exempel på bra kvaliteter i en barnbok? 

Hur kan du utmana duktiga läsare? 

Hur arbetar du med att barnen ska kunna sätta mål med sin läsning? 

Hur arbetar du med att barnen ska kunna förutspå texter? 

Hur arbetar du med att barnen ska reflektera över det lästa för att bearbeta det? 

Hur arbetar du för att barnen ska ställa frågor till texter? 

Hur arbetar du med att barnen ska reda ut oklarheter i texterna? 

Hur arbetar du med att barnen ska kunna sammanfatta texter? 

 

Finns det något du vill tillägga? 
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