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BAKGRUND: 
 
Ute i verksamheten kan man se att pedagogiken ofta utgår från Vygotskijs språksyn, vilken 
handlar om att eleverna lär sig bäst när de själva är aktiva. Detta har sin grund i det 
sociokulturella perspektivet på lärande, som betonar att lärandet sker i samspel med andra 
människor. Vygotskijs teori visar sig på olika sätt ute i verksamheten. Exempelvis belyses 
denna när pedagoger pratar om att läsningen måste vara meningsfull och engagerande, samt 
att eleverna bör marineras i läsning. Den visar sig också i olika läsmetoder, som får fram 
denna meningsfullhet. Till exempel är reflekterande efter läsning en användbar läsmetod, 
vilken får eleverna att tänka till om det lästa. Detta gör också att läsningens fokus blir på 
förståelsen. Metoden högläsning är en annan läsmetod som också är viktig. Tack vare denna 
kan eleverna höra hur språket är uppbyggt och även bli motiverade till läsning. 

 
 
 



 

SYFTE: 
 
Vårt syfte är att undersöka i vilken utsträckning några lärare uppger sig arbeta med olika 
läsmetoder. Undersökningen syftar också till att belysa på vilka grunder dessa lärare säger sig 
göra sina val av läsmetoder. 

 
METOD: 
 
Vi har använt oss av två datainsamlingsmetoder. Den första har en kvantitativ prägel och är 
ett läsprotokoll, vilket vi har tagit fram själva. Den andra är en kvalitativ intervju. 

 
RESULTAT: 
 
De läsmetoder som undersöktes användes i olika stor utsträckning bland lärarna. Metoden 
högläsning användes ganska ofta, där ett motiv var att eleverna skulle få höra språket talas. 
Samtliga lärare fokuserade på att eleverna skulle utveckla en god läsförståelse samt hade en 
variation av olika texter i sin läsundervisning. 
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1. Inledning 
 
Ett av skolans viktigaste uppdrag är att eleverna ska utmanas till att läsa och utveckla denna 
förmåga, då läsning är grunden till en stor del av lärandet i både skolan och i privatlivet. Det 
handlar dels om att eleverna ska komma vidare i sitt skolarbete och dels om att de ska kunna 
fungera i sociala sammanhang senare i livet. 
 
Det är tyvärr på det viset att många elever idag inte tillägnar sig tillräckliga läskunskaper 
innan de går ur skolan. Vi kan aldrig veta fullt ut vad detta beror på, men vi som blivande 
lärare har under vår utbildning förstått att det är viktigt med en utvecklande och intressant 
läsundervisning. Detta ser vi som viktigt för att eleverna ska utveckla sin läsning. 
Läsundervisning kan vara inriktad på flera olika metoder, då elever lär sig på olika sätt. Varje 
elev måste alltså få möjlighet att lära sig läsa och utveckla sin läsning på det sättet som gynnar 
dennes förutsättningar och behov. Har läraren lyckats med att ta fram en fungerande 
läsundervisning kan detta leda till ett läsintresse. Detta kan bidra till att eleverna tillägnar sig 
den läsförmåga som är nödvändig för att klara sig i dagens samhälle. 
 
Då vi har insett vikten av en givande läsundervisning, är vi intresserade av att undersöka just 
detta område. Vår undersökning skulle kunna resultera i att några lärare blir intresserade av att 
kartlägga, reflektera över och vidareutveckla sin läsundervisning. 
 
 
 

2. Syfte och frågeställningar 
 
Vårt syfte är att undersöka i vilken utsträckning några lärare uppger sig arbeta med olika 
läsmetoder. Undersökningen syftar också till att belysa på vilka grunder dessa lärare säger sig 
göra sina val av läsmetoder. 

2.1 Frågeställningar 

Vilka läsmetoder förekommer hos de i undersökningen medverkade lärarna? 
I vilken utsträckning förekommer de olika metoderna? 
Hur går arbetet till med de två mest förekommande metoderna? 
Hur motiverar lärarna sina metodval? 
Finns en teoretisk grund för dessa metodval? 
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3. Bakgrund och teoretisk ram 
 
Eftersom vårt arbete som lärare utgår från styrdokumenten, anser vi att det är betydelsefullt att 
utgå från dessa i vårt arbete, även om dessa är politiska dokument som inte är 
forskningsinriktade. I Lpo 94 (2006, s.15) står det att: ”Skolan skall sträva efter att vara en 
levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära”. 
 

3.1 Styrdokument 

Vi lärare har tagit på oss uppdraget att arbeta utefter läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. I denna, Lpo 94 (Skolverket, 2006, s. 16), 
står det att skolan ska ansvara för att varje elev ska utveckla kunskaper som är nog så viktiga 
för varje individ och samhällsmedlem. När det gäller pedagogiken handlar det bland annat om 
att alltid arbeta gentemot mål att sträva mot, för att eleverna ska ha större möjlighet att klara 
mål att uppnå. ”Mål att sträva mot anger inriktningen på skolans arbete”. Dessa mål berör 
syftet med den undervisning som lärarna i skolan ska arbeta med. ”Mål att uppnå uttrycker 
vad eleverna minst skall ha uppnått när de lämnar skolan”. Med dessa mål lär sig eleverna 
varför de ska inhämta sin kunskap. 
 
I kursplanen för svenska (Skolverket, 2000, s. 3) står det att eleverna i år fem skall: ”kunna 
läsa med flyt och uppfatta skeenden och budskap i olika texter, kunna samtala om läsningens 
upplevelser samt reflektera över texter” Detta är några exempel på moment som 
läsundervisningen ska innehålla, vilket berörda lärare måste ge utrymme för i undervisningen. 
Läsundervisningen berör många olika metoder och moment, vilka i sin tur kan ge eleverna en 
utvecklad läsförmåga. Det är i detta avseende av stor vikt att berörda lärare är väl inlästa på de 
nationella målen för år 3, 5 och 9. I Lpf 94, läroplanen för de frivilliga skolformerna, står det: 
 

Skolan kan inte själv förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva. 
Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade betingelserna för elevernas 
bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Därvid ska skolan ta till vara de 
kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som eleverna 
har bland annat från arbetslivet. Den värld eleven möter i skolan och det arbete 
eleven deltar i skall förbereda för livet efter skolan (Skolverket, 2006, s. 6).  

 
Detta gäller även för dem som arbetar med Lpo 94. Det är därmed viktigt att elever ges 
möjligheter att tillägna sig goda läskunskaper för hela livet. 

3.2 Teoretisk ram 

Vi har valt att utgå ifrån Vygotskijs sociokulturella teori, vilken i stora drag innebär att 
inlärning sker i ett socialt samspel mellan individer. Vygotskij och hans teorier har än idag en 
stor inverkan på skolans pedagogik och hans syn genomsyrar en del av undervisningen. 
Eftersom Vygotskij ansåg att människor lär av varandra i ett socialt samspel, är det inte svårt 
att koppla hans teorier om lärande i allmänhet och språkutveckling i synnerhet, till skolans 
värld. I dagens skola råder det ständigt olika samspel, där eleverna erbjuds möjligheter att lära 
sig av varandra. Enligt Vygotskijs teori lär sig människor bäst när de får delta aktivt själva. På 
många skolor fokuserar man på att eleven ska vara den aktive som tar ansvar för sitt lärande 
och att detta lärande sker i ett socialt och kulturellt sammanhang, där en av lärarnas uppgifter 
är att utmana eleverna till fortsatt lärande.   
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3.2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet betonar att lärande sker i interaktion mellan människor. Detta 
lärande är beroende av de kulturella omständigheterna vi lever i, då dessa påverkar hur vi tar 
del av kunskap och använder den i nya kommunikativa sammanhang (Säljö, 2000). 
 
I det sociokulturella perspektivet har psykologen/teoretikern Lev Vygotskij haft en mycket 
betydelsefull roll. Han menade att lärande är en form av social och kulturell praxis och den 
förverkligas av att man deltar i olika former av aktiviteter och sammanhang i konkreta 
situationer. Vygotskijs teori visar sig inom den närmaste utvecklingszonen, som innebär att 
eleverna utmanas och lär sig i ett socialt samspel med varandra samt lär sig av de som kan lite 
mer, av så väl läraren som eleverna. 
 
Jean Piaget var en annan teoretiker som också har anknytning till det sociokulturella 
perspektivet, enligt Beilin (1992), Han talar också om inlärning i ett socialt samspel och det 
finns vissa likheter med Vygotskij. En likhet mellan dessa teoretiker är att de utgår från den 
konstruktivistiska grundtanken. Denna handlar om att eleven är aktiv och konstruerar sin egen 
kunskap samt att det då sker en kognitiv utveckling hos denne. Detta betyder en tankemässig 
process där eleven utvecklas. Beilin tydliggör detta på följande sätt: 
 

The child's action was seen as the fundamental source of knowledge rather than the 
traditionally defined sources of perception and language. It is here too that Piaget's 
theory established itself with a distinctive point of view that only later would be 
widely accepted in psychological theory, namely, that the child is active in the 
creation of knowledge through constructive processes with which he or she is 
naturally endowed (Beilin, 1992). 

 
Säljö (2000) menar dock att olikheterna mellan dessa två teoretiker är betydligt fler än 
likheterna. Det som skiljer Piaget från Vygotskij är bland annat att Piaget hävdade att kunskap 
kan tas in först när barnet är moget för det. Piagets utvecklingsteori går ut på att det som 
kännetecknar den mänskliga intelligensen först kommer till genom utvecklingsprocessen och 
inte inlärningsprocessen. Piaget menade därmed att tanken kommer före språket. Vygotskij 
menade istället att tankarna utvecklas efter att det sociala språket visat sig samt att de därmed 
är sociala. I följande stycke förstärks detta genom Lindqvist (1999), som har skrivit förorden 
till den svenska versionen av Vygotskijs verk Tänkande och språk: 
 

Enligt Vygotskij visar Piagets teori att barnet från början är autistiskt för att senare 
bli socialt. Själv hävdar han att rörelsen är den motsatta; barnet är socialt från 
början och språket fyller en social funktion genom dialogen med andra människor 
(Vygotskij, 1999, s. 10).  

 
Här är det alltså interaktionen mellan utveckling och undervisning som är förutsättningen för 
lärande, till skillnad från ett biologiskt synsätt, där individens inre psykologiska utveckling 
anses vara den enda drivkraften till lärandet (Lindqvist i Vygotskij, 1999, s. 15). Lindqvist 
skriver här att Vygotskij menade att språket och tänkandet utvecklas i det sociala samspelet, 
varför lärandet måste äga rum i sociala sammanhang. I samband med detta argumenterade han 
mot Piagets teoretiska tankar samtidigt som han lyfter sin egen ideologi. 
 

Just detta försök att härleda barnets logiska tänkande och dess utveckling ur detta 
rena umgänge mellan medvetanden – som är fullkomligt lösryckt från verkligheten 
och inte på minsta vis räknar med barnets sociala praktik, som är inriktad på att 
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tillägna sig verkligheten – är också den centrala punkten i hela Piagets bygge 
(Vygotskij, 1999, s. 110). 

 
Här ovan betonas vikten av Vygotskijs tanke att eleverna lär av varandra i ett socialt 
sammanhang, vilken bland annat har uppmärksammats i Läroplanskommiténs betänkande 
Skola för bildning. Detta betänkande har bildat grunden för en ny pedagogisk inriktning 
(Statens offentliga utredningar, 1992:94, s.38). Strandberg (2006, s. 48) har utvecklat 
Vygotskijs teori i undervisningen, där han bland annat menar att eleven genom språkliga 
samspel får möjlighet att tillägna sig det sociala verktyget som vi kallar för språk och utifrån 
detta utveckla sitt tänkande. Detta kopplar Strandberg (2006) till Lpo 94 där det står att varje 
elev genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga, som handlar om sociala 
samspel. 
 

3.3 Läsinlärning 

Den forskning vi har valt att fokusera på har sin utgångspunkt i det sociokulturella 
perspektivet och vi har valt att lägga fokus på läsmetoderna högläsning, läsförståelse, 
tystläsning, reflekterande efter läsning samt läsning av andra texter. Följande forskning visar 
att det är av stor vikt att eleverna får utveckla sin läsförmåga. Därför har vi valt att bland 
annat undersöka ifall dessa läsmetoder får utrymme i undervisningen, då de kan ge eleverna 
en god läsförmåga. 
 
OECD (2005) definierar begreppet ”reading literacy” så här: 

 
Att ha läsförmåga innebär att förstå, kunna använda och reflektera över skriven 
information utifrån en rad syften. Det innebär att kunna vara aktiv under läsningen, 
interagera med texten och utvinna en mening ur den. Den här definitionen 
innefattar alla situationer där läsförmågan spelar en stor roll såväl i privatlivet som 
i det offentliga livet, i skolan och på arbetet, för livslångt lärande som aktiva 
medborgare (Översättning Ulrika Jakobsson, i Lindö (2005). 

 
Hallström (2006), som i sitt examensarbete har undersökt vilka arbetssätt, metoder och 
resurser 13 lärare använder för att utveckla sina elevers läsförståelse, kom fram till att alla 
lärare ansåg det viktigt att ge sina elever förutsättningar att utveckla sin läsförståelse. I 
samband med detta framkom att lärarna varierade sina metoder och arbetssätt. Exempelvis 
använde de sig av högläsning i helklass eller mindre grupper samtidigt som eleverna även fick 
läsa enskilt. Eleverna fick välja texter som intresserade dem samt läsa böcker som inte var av 
lärobokstyp. Lärarnas motiv för högläsningen var att eleverna skulle få kunskap om hur 
språket är uppbyggt och låter samt att utveckla elevernas ordförråd. Lärarna lät också sina 
elever läsa mycket under deras lektioner, för att de skulle utveckla sin läsförmåga 
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3.3.1 Högläsning 

Reichenberg (2008) menar att elever med hjälp av metoden högläsning kan motiveras till 
läsning. Han nämner vidare att om man får höra en saga eller berättelse läsas är 
högtidsstunder för de flesta. Denna metod ger alltså eleverna en gemensam och positiv 
upplevelse. Metoden låter också eleverna höra hur språket är uppbyggt samtidigt som de kan 
koncentrera sig på ett innehåll från en engagerad läsare.  Lundberg menar här att högläsningen 
ger rikliga möjligheter till att utveckla ordförrådet. Elever lär sig enligt honom också att 
succesivt se hur berättelser är uppbyggda och får på så sätt ett mönster som de senare kan 
känna igen i andra berättelser (Lundberg, 2006, s. 40). 
 
Högläsningen kan få elever som inte gillar läsning intresserade och metoden gynnar såväl de 
lässvaga som de utlandsfödda eleverna. De utlandsfödda eleverna behöver höra det svenska 
språket mycket för att förbättra sina muntliga förmågor. ”För läsovana klasser är högläsning 
ofta gynnande eftersom de mest lässvaga eleverna får hjälp av en röst som ofta tar dem genom 
texten” (Molloy, 1996, s. 26). 
 
Kaplan och Tracey (2007) sammanfattar om högläsningens betydelse för elevernas 
läsutveckling och hänvisar därvid till vad fyra andra forskare har sagt på följande sätt: ”The 
single most important activity for building the knowledge required for eventual success in 
reading is reading aloud to children” (Kaplan och Tracey, 2007, s. 2). De framhåller alltså 
vikten av att läraren läser högt för eleverna, som därmed kan tillägna sig en bättre läsförmåga, 
vilket innefattar såväl ordavkodning som läsförståelse. 
 
Lindö har i sin studie kommit fram till följande när det gäller vad som påverkar elevernas 
läsutveckling: ”Avgörande är att barnen har många läsande förebilder i föräldrarna och 
lärarna. Berättar- och högläsningsstunderna ska vara högtidsstunder som tas på största allvar” 
(Lindö, 2005, s. 23). Reichenberg (2008) skriver att det mest fokuseras på skönlitteratur i 
skolan idag och att det är mera tacksamt att samtala om texter i skönlitteratur än faktatexter. 
”Skönlitterära texter är i regel mer ”öppna”, de har mera tolkningsmöjligheter och torde 
därför lättare kunna inbjuda eleverna att vara medskapare, än vad som är fallet med till 
exempel lärobokstexter” (Reichenberg, 2008, s. 68).  

3.3.2 Läsförståelse 

Denna metod inriktar sig på vad eleverna har förstått av det de har läst. ”God läsförståelse är 
nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och grunden för ett livslångt lärande” 
(Reichenberg, 2008, s. 11). Han menar också att det är av stor betydelse att läraren hjälper 
eleverna att få insikt i vad god läsförståelse kan innebära i deras liv, vilket även Molloy 
(1996) betonar. 
 
För att eleverna ska tillägna sig en god läsförmåga är det fördelaktigt att de utmanas på olika 
sätt inom detta område. Ett sätt att utmana dem på är enligt Kispal (2008, s. 26) att ge 
eleverna förutsättningar till att utveckla sitt ordförråd, vilket underlättar elevernas läsning. Ett 
annat sätt är enligt Reichenberg (2008) att ställa frågor på texten, vilket det inte finns givna 
svar på i boken. Här kan läraren ställa frågor som såväl utmanar eleven och även stämmer 
överens med elevens närmaste utvecklingszon. Här förväntas eleven kunna läsa mellan 
raderna, vilket innebär att den får dra egna slutsatser utifrån vad den läst. 
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Brakas, Dunn och Pittman-Smith (2008) har i sin forskning kommit fram till att det är viktigt 
att eleverna får lära sig att reflektera över det lästa, vilket läraren enligt dem kan tillämpa 
genom diskussion med eleverna efter läsningen. I anknytning till detta skriver de: 
 

After reading the selection, educators can ask students to think about and respond 
to the specific focus questions. These should be restated based on the 
developmental level of the children and should eventually form the self-
questioning metacognitive strategies children use when reading independently. 
Helping children develop thoughtful habits requires generous teacher scaffolding 
(Brakas, Dunn och Pittman-Smith, 2008, s. 12). 

 
Genom att som lärare ställa öppna frågor om textens innehåll och budskap menar Brakas, 
Dunn och Pittman-Smith (2008) att eleverna kan lära sig att förstå sin läsning bättre samt 
tänka på att reflektera individuellt när de sedan läser själva.  
 
Sociologen Bourdieu (1997, s. 89) tar upp vikten av ett gott kulturellt kapital. Han menar att 
eleverna redan när de kommer till skolan bär med sig olika erfarenheter. Detta kapital 
innefattar vad eleverna har med sig hemifrån i bagaget när de kommer till skolan, vilket gäller 
bland annat deras läskunskaper och deras läsintresse. I samband med detta nämner Lindö att 
barnen ska få sinnliga upplevelser av böckernas världar, där hon säger följande: ”Barn som 
möter barnlitteratur från späd ålder får aptit på böcker och blir motiverade att upptäcka 
skriftspråkets mysterier” (2005, s. 25). 
 
Molloy (1996) har utvecklat Bourdieus teorier och menar att de eleverna med ett gott 
kulturellt kapital uppskattas särskilt väl hos lärare. Lärare bör därmed vara medvetna om att 
vissa elever har brister inom detta område och behöver mera stöttning. Om läraren är 
medveten om detta kan den skapa ett sådant socialt klimat i sitt klassrum, att alla eleverna har 
möjlighet att känna sig trygga oavsett kulturellt kapital, för att kunna öppna sig för nya 
läskunskaper. Därför bör läraren också fundera över vilka metodiska redskap den ska använda 
för att utmana eleverna med i deras individuella språkutveckling (Molloy, 1996, s. 20). 
 
Hur lätt läsaren uppfattar något i en text beror enligt Smith (2000, s. 109) på hur mycket 
eleven vet i förväg. Som lärare är det bra att ställa frågor om texten innan eleverna läser den, 
då större förståelse kan uppstå hos eleverna när de har hittat svaren. Ett annat metodiskt 
redskap läsaren kan använda sig av när den läser är enligt Molloy att personen gör kopplingar. 
Hon nämner att läraren vid boksamtalen ska göra kopplingar till sina tidigare erfarenheter när 
denne berättar om något den läst (Molloy, 1996, s. 179). Keene och Zimmerman (1997, s. 67) 
menar att en erfaren läsare spontant kommer på frågor före, under och efter läsningen. Enligt 
dem ställer erfarna läsare sig frågor för att klargöra innebörden, fundera över text som återstår 
att läsa och för att bedöma författarens syfte. Det kan också handla om att leta upp ett 
specifikt svar i en text. Kispal (2008) menar här att eleverna gör olika tolkningar av det lästa 
beroende på deras bakgrund samt tidigare kunskaper, men att det är av stor vikt att eleverna 
får samtala om det lästa, för att de ska utmanas och utveckla sin läsförståelse. 
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3.3.3 Tystläsning (Skönlitteratur) 

Denna metod förekommer ofta i skolan och är vanligtvis inriktad på läsning av skönlitteratur. 
Lärare arbetar med skönlitteratur för att det bland annat är identitets-, språk-, personlighets- 
samt kunskapsutvecklande. Arbete med skönlitteratur kan även ta upp både 
värdegrundsaspekten och den kulturella aspekten.1 
 
I arbetet med skönlitteratur brukar eleverna få välja en egen bok som ligger nära dem och 
deras intresse. Chambers (2002) nämner att man ständigt måste komma ihåg att all läsning är 
beroende av våra tidigare erfarenheter. Därför bör alla lärare orientera sig om vad eleverna 
tidigare läst och fått läst för sig för att sedan kunna föreslå passande litteratur till eleverna. 
Lundberg (2006) förordar i detta sammanhang vikten av att en text inte får vara för svår för 
eleven, då det finns risk för att den då kan tappa sammanhanget. Han menar att eleven lätt kan 
ge upp ifall den inte begriper eller får ut något ur texten (Lundberg, 2006, s. 46). Brakas, 
Dunn och Pittman-Smith (2008) nämner också att böckerna måste vara knutna till elevernas 
vardag och kunskapsnivå. Till exempel menar de att sagor passar en bred grupp elever oavsett 
läsförmåga och att dessa också är språkutvecklande.  
 
Kispal (2008) menar också att textinnehållet bör ta tillvara elevernas tidigare bakgrund. 
Vidare menar hon att texterna bör vara meningsfulla samtidigt som hon lyfter vikten av att 
texten inte bör vara för lättläst. Det är för att eleverna samtidigt som de är intresserade även 
ska utmanas vidare i sin läsning (Kispal, 2008, s. 35). 
 
Tankarna bakom detta är att eleverna ska utveckla såväl sitt läsintresse som sin läsförmåga. 
”Aktiva läsare gör förutsägelser om vad som ska komma i texten och kan därför när de läst ett 
stycke, upptäcka om förutsägelserna stämde eller inte” (Reichenberg, 2008, s. 61). Detta är 
betydelsefullt att tänka på när eleverna väljer en tystläsningsbok. Hon menar vidare att 
tystläsning inte fungerar lika bra för de elever som inte redan utvecklat goda lässtrategier, 
men att det däremot är bra att läsa tyst i en egen vald bok för att avkodningen ska 
automatiseras. Efterhand leder detta till att eleven försöker att förstå de avkodade orden. I 
detta avseende menar Smith (2000) att läsning grundar sig mer på vad som är bakom ögonen, 
icke-visuell information, än vad som är framför ögonen, visuell information, samt att det 
skapas ett tunnelseende om man tvingas att behandla alltför mycket information samtidigt 
(Smith, 2000, s. 45).  
 
Enligt Reichenberg (2008) är det också viktigt att man inte väljer faktatexter som är för svåra 
utan att de ligger inom den närmaste utvecklingszonen för att eleverna ska få tankemässiga 
utmaningar (Reichenberg, 2008, s. 81). 

3.3.4 Reflekterande efter läsning 

Denna metod innebär att eleverna ges möjlighet att tänka över det som de har läst. Molloy 
(1996, s. 23) menar att det är viktigt att man stannar upp i sin läsning och reflekterar över det 
lästa, för att bibehålla intresse och förståelse för texten. Detta förordar även Reichenberg 
(2008) som fört Molloys tankar vidare. Hon anser också att eleverna får större förståelse av 
texten när de får samtala om den, vilket även Kiplan (2008, s. 29) förespråkar. Detta kan ske 
på olika sätt. Vi har valt att fokusera på metoden boksamtal och läslogg, vilka utmanar 
eleverna till reflektioner. 

                                                 
 
1 Elber Gunilla Föreläsning 11 september 2007 
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Boksamtalet bidrar till reflektion och är ett alternativ för att fånga upp elevers läsförmågor på 
ett muntligt sätt. Molloy (1996) menar att vi hör oss själva säga vad vi tänker om boken när vi 
läser. Eftersom alla elevers tankar och åsikter är färgade av deras liv och deras erfarenheter, 
kommer en annan läsare enligt henne att ha andra tankar om samma bok. Det sker enligt 
henne ett meningsutbyte under samtalet. Hon nämner vidare följande om boksamtalet: ”När vi 
i en grupp hör våra olika åsikter kan ofta en ny förståelse för texten uppstå” (Molloy, 1996, s. 
69).  
 
För att kunna delge eleverna denna metod, krävs det att det finns ett tryggt klassrumsklimat, 
där eleverna vågar uttrycka sig inför varandra och där alla tolkningar accepteras. Detta är 
enligt Molloy (1996, s. 163) en viktig förutsättning för att diskussionerna och samtalen om det 
lästa ska fungera. Hon nämner att de språkliga uttrycken som finns måste accepteras, för att 
eleverna ska kunna utveckla sina självbilder och växa som människor Molloy nämner 
följande:  

 
Om vi vill att alla åsikter skall vara välkomna och bli respekterade, kan vägen dit 
inte vara att vi lärare slår ner på dem som tycker något om en annan elevs åsikt. Vi 
kan bara visa att en ”åsikt” inte är samma sak som ett ”jag”, att en åsikt ibland bara 
är en första tanke och att ”åsikter” kan prövas, bytas ut, fördjupas om eleverna får 
samtala mycket, formulera sig och pröva argument (Molloy, 1996, s. 164).  

 
Dysthe (1996) menar också att denna aspekt av trygghet är nog så viktig för att eleverna ska 
våga uttrycka sina tankar och åsikter.  
 

Det flerstämmiga klassrummet innebär ett klassrum där lärarens röst är en av 
många röster som lyssnas till, där eleverna också lär av varandra och där muntlig 
och skriftlig användning av språket står i centrum för inlärningsprocessen (Dysthe, 
1996, s. 13). 

 
Detta citat menar att eleverna utmanas genom att deras tankar och uttryck tas tillvara genom 
att läraren låter dem få utrymme till detta. 
  
Läsloggen är ett annat metodiskt redskap i läsundervisningen, där eleverna får skriva ner 
reflektioner över det lästa. Denna synliggör elevernas förståelse av det lästa. För att få 
eleverna att reflektera kan man ställa följande frågor, enligt Reichenberg (2008).  
 

Var det något jag kom att tänka på när jag läste texten? Kan jag känna igen mig i 
texten? Varför gör jag det? ”Vårt mål som lärare är att ställa frågor som utmanar 
elevernas tänkande (Reichenberg, 2008, s. 80).  

 
I läsloggen kan lärarna se vad eleverna har tagit in i sin läsning och vad de har behov av att 
diskutera, kommentera samt att starta en skriftlig dialog med eleven. Den här metoden gynnar 
elever som har lättare för att uttrycka tankar i skrift än i tal. Det ger också en tydlig bild av hur 
elevernas erfarenhetsvärld utmanas. Molloy nämner: ”Med läsloggens reflektioner som 
utgångspunkt kan textläsningen bli en språngbräda till elevernas verklighet” (Molloy, 1996, s. 
169). Denna metod kan visa sig i arbetet med skönlitteratur, vilket är mycket 
språkutvecklande.  
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3.3.5 Läsning av andra texttyper 

En viktig aspekt innan eleverna ska få en ny lärobok i handen är att läraren talar om boken 
först. ”Börja med att gemensamt titta på omslaget och bokens titel och fråga eleverna vad de 
tror att boken kommer att handla om och varför de tror det” (Reichenberg, 2008, s. 70). 
Förförståelsen väcker ofta nyfikenhet hos eleverna. 
 
När det gäller en lärobokstext är denna ofta anpassad för en bestämd ålder. Den brukar ha 
tillhörande lärarhandledning med en pedagogisk tanke bakom. Dessa texter som lärare 
använder sig av kan innebära faktatexter och kan bland annat finnas i läroböcker, på internet 
samt på biblioteket. Lärobokstexter kan hittas i såväl engelska och svenska som i de 
samhällsorienterade och naturorienterade ämnena. Andra exempel på texter är dikter, rim, 
ramsor, sånger, tidningsartiklar och referat. Lindö (2005) menar här att elever måste få ta del 
av olika textgenrer och bli bekanta med dessa för att utveckla sitt språk. 
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4. Metod och genomförande 
  
För att vi skulle få reda på vilka läsmetoder som används och hur ofta, använde vi oss av en 
kvantitativ datainsamlingsmetod, där vi tack vare insamlade läsprotokoll fick data som kunde 
mätas i antal minuter. Vidare användes en kvalitativ metod i form av intervjuer, för att vi 
skulle kunna undersöka på vilka pedagogiska grunder lärarna gör sitt val av samtliga metoder 
samt hur de uppger sig arbeta med de två metoder som främst används i undervisningen hos 
respektive lärare. 

4.1 Läsprotokoll som kvantitativ datainsamlingsmetod 

Vi utarbetade ett eget datainsamlingsverktyg, ett läsprotokoll, som användes för att få fram 
kvantitiva data som visade hur ofta läsmetoderna förekom, vilket var en av frågorna i vårt 
syfte. Detta protokoll fungerade som ett schema för de utvalda lärarna och var likvärdigt 
utformat hos samtliga lärare. (Se Bilaga A). 
 
Varje dag hade de olika lektioner där lektionernas längd skrevs in. Var det sedan så att någon 
av de i undersökningen berörda läsmetoderna användes under en lektion satte de sedan olika 
antal kryss i raden för denna läsmetod. Ett kryss stod för ¼ av lektionen, 2 kryss för halva 
lektionen och så vidare. Därefter kunde vi räkna ut hur ofta metoderna förekom i antal 
minuter i de olika klasserna. Vi bad även lärarna att skriva hur stor mängd av eleverna som 
fick ta del av respektive läsmetod. Detta sammanställdes sedan med hjälp av datorprogrammet 
Excel. 
 
Inom denna metod riktas studien mot frågor som bland annat anknyter till hur ofta ett 
fenomen förekommer, vilket Trost ger belägg för när han nämner: ”Om frågeställningen 
gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt skall man göra en kvantitativ studie.” (Trost, 2001, 
s. 22). I vår undersökning fokuserar vi på hur ofta läsmetoderna förekommer. Trost (2001) 
menar att en kvantitativ metod handlar om att insamla en kvantitet, alltså olika siffror, som är 
mätbara. Här handlar det därmed om att mäta och tolka data istället för att enbart tolka det. 
Vårt resultat gick att mäta i antal minuter, vilket vi därefter tolkade. Vid användandet av 
denna metod kan man inte gå in djupare på varför personen svarat som den gjort eller hur den 
uppger sig göra olika saker, vilket vi däremot utför i form av kvalitativa intervjuer. 

4.2 Intervju som kvalitativ datainsamlingsmetod 

Vi har använt oss av intervju som insamlingsmetod för att få svar på de övriga frågorna i vårt 
syfte, som var vilka motiv lärarna har för användandet av läsmetoderna samt hur de uppger 
sig arbeta med dem. Detta gjorde vi efter att vi sammanställt läsprotokollen för att 
intervjuerna skulle ha personliga samband med lärarnas protokoll. (Se Bilaga B). 
 
I en kvalitativ datainsamlingmetod är det alltså möjligt att tolka varför personen svarat som 
den gjort. Inom denna metod kan undersökaren också få reda på hur saker och ting går till. Är 
undersökaren intresserad av dessa aspekter ska den enligt Trost (2001) använda sig av en 
kvalitativ metod. Han nämner i detta avseende att en kvalitativ undersökning riktar in sig på 
frågorna ”Varför?”, ”Vilka föreställningar?” och ”Vilka motiv?” (Trost, 2001, s. 17-22). Det 
är därför möjligt att påstå att denna undersökning har en personlig prägel, då undersökaren får 
in väldigt individuella svar. Denna metod får enligt Kvale (1997) också en kvalitativ prägel då 
den går in mer på djupet. I vår undersökning visar sig detta då vi frågar lärarna om deras 
motiv för läsmetoderna. 
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Kvale (1997, s. 19) skriver att forskaren bör vara medveten om hur den undviker att påverka 
intervjupersonens svar. Exempelvis menar han att intervjuaren inte får ställa ledande frågor. 
Eftersom vi ville få till ett bra samtal gick vi igenom vilka frågor som skulle ställas så att de 
inte var ledande. Vi tränade också på att ställa frågor till en kurskamrat innan den ”riktiga 
intervjun”, vilket även Arfwedsson (2005, s. 63) förespråkar. Kvale (1997, s. 162) har i sin 
forskning kommit fram till att man måste tänka igenom hur intervjuerna ska analyseras innan 
de utförs. Detta är väldigt viktigt då uppläggets form påverkar hur resultatet ser ut. Vidare 
sammanfattar han det viktigaste kring upplägget genom att säga att ju mer strukturerad 
intervjusituationen är, desto lättare blir det senare under analysstadiet att strukturera intervjun. 
(Kvale, 1997, s. 121). I vår undersökning valde vi att ställa frågor som var anpassade utifrån 
våra frågeställningar. Kvale (1997, s. 19) menar också att det inte säkert blir en bra diskussion 
ifall forskaren har tydligt uppspaltade frågor, varför vi försökte anpassa frågorna så att de blev 
öppna.  
 
I en kvalitativ forskningsintervju rör det sig enligt Kvale (1997, s. 9) om ett samspel, om ett 
utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse. 
Därför valde vi som undersökare att diskutera frågor som såväl vi som informanterna delade 
intresse för. Arfwedsson (2005, s. 64) anser att det är av stor vikt att intervjuaren med sin 
attityd och reaktioner inte inverkar på vad den intervjuade svarar utan att den försöker inrikta 
sig på och försöker följa den intervjuades tankar. Detta betydde för oss att vi endast skrev ner 
utan tolkning vad vi hörde. Detta skedde i ett lugnt rum med endast läraren och vi som 
undersökare. Här höll en av oss i intervjun medan den andre antecknade, där vi också turades 
om. 
 
När intervjuerna bearbetades läste vi igenom våra anteckningar och skrev därefter rent svaren. 
Vid analys av data är det enligt Kvale (1997, s. 166) viktigt att ställa frågor om textens tema, 
gå in i texten och försöka utveckla, klargöra och utvidga vad som kommer till uttryck, så att 
man inte bara bryter ner texten till en samling ord och analyserar ett enskilt citat i taget. När vi 
analyserade vår data vi delade upp den inom respektive lärares motiv och tillvägagångssätt. 
När forskaren sedan analyserar sitt skrivna resultat är det lätt hänt att personen tolkar på ett 
sätt som den tror är rätt i sammanhanget, bara för att den relaterar det lästa till sin egen 
förförståelse. Kvale nämner att det inte finns någon objektiv tolkning av en text och att det 
viktiga är att forskaren är så medveten som möjligt om sina egna förutsättningar och former 
för påverkan och söker beakta dem vid tolkningen. (Kvale, 1997, s. 52).  
 
Efter denna analys måste intervjuresultatens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
diskuteras. (Kvale, 1997, s. 85). Validiteten innebär lämplighet och ger svar på ifall en 
undersökning undersökte det som var avsett att undersökas, ifall det fanns en tydlig koppling 
till syfte och frågeställningar. Missuppfattningar av frågor är en tydlig konsekvens av 
undersökaren som kommit ifrån sitt förutbestämda undersökningsområde. Här måste då 
forskaren fråga sig vad som framkommit och gå tillbaka till sina frågeställningar. I detta 
avseende måste undersökaren vara på det klara med vad som var syftet med intervjun, vad 
den egentligen ville veta (Dimenäs, 2006, s. 49). Det är därmed viktigt att forskaren under 
hela intervjun håller fast vid sitt valda ämne. Reliabilitet innebär att man granskar resultatets 
trovärdighet, där man kontrollerar att undersökningen gått rätt till. Detta kan förklaras med att 
situationen måste vara likadan för alla som svarar på intervjufrågorna. (Trost, 1994, s. 57). De 
som tar till sig en undersökning måste kunna lita på att undersökningen är noggrann gjord.  
 
Intervju skiljer sig ifrån samtalet på så sätt att den endast är till för att samla information och 
det förutsätts att intervjuaren har en avsikt eller ett syfte med utfrågningen. Ansvaret för 
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intervjusituationen har intervjuaren. ”I intervjun är det den som intervjuar som styr dialogens 
utveckling och processen har en i förväg bestämd riktning” (Lantz, 1993, s. 12).  Vi har under 
arbetets gång relaterat undersökningen till vårt syfte och frågeställningar, där vi också styrde 
intervjun till våra frågeställningar. När det gäller validiteten kring vår intervjuundersökning 
var vi noga med att ställa frågor som gav oss svar i förhållande till vårt syfte och våra 
frågeställningar. Reliabiliteten i arbetet har varit likvärdig för samtliga intervjuade lärare. I 
intervjun fick de alla besvara vissa gemensamma frågor samtidigt som de även fick två 
personliga frågor vardera. Enligt Trost (2001) är generalisering inom kvalitativa 
undersökningar inte möjlig, då undersökaren till största delen utgår från ett litet antal enskilda 
individer. Eftersom vi intervjuade fyra stycken lärare var det inte möjligt att generalisera den 
data vi fick fram. 
 
Holme och Solvang (1997) anser följande när de diskuterar kring hur undersökaren kan skilja 
på den kvantitativa och den kvalitativa datainsamlingsmetoden:  
 

Den grundläggande skillnaden kommer till uttryck i att vi med kvantitativa metoder 
omvandlar informationen till siffror och mängder. Utifrån detta gör vi sedan 
statistiska analyser. Inom kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller 
tolkning av information som står i förgrunden (Holme & Solvang, 1997, s. 76). 
 

I vår undersökning betyder detta att vi har förstått skillnaderna mellan en kvantitativ och en 
kvalitativ metod. Vi har vidare valt att använda oss av båda metoderna. 

4.3 Urval 

När läsprotokollet (Bilaga A) var helt komplett var det dags att finna några intresserade lärare, 
som kunde tänka sig att hjälpa oss med att föra protokoll. Vi bedömde att två veckor var 
lämpligt med tanke på vår och lärarnas arbetssituation. Ur bekvämlighetssynpunkt valde vi att 
besöka de två stadsskolor som fanns lättillgängliga för oss. Vidare valde vi strategiskt ut en 
lärare i årskurs 2 och 3 på vardera skola för att kunna utföra någon jämförelse mellan dessa. 
 
Vi visste att det kunde bli svårt att få tag i medverkande lärare då vi var medvetna om att 
lärarna idag har en stor arbetsbelastning. Detta hade i sin tur troligen påverkat deras vilja att 
delta, då detta förande av protokoll skulle ta ett visst utrymme av lärarnas tid varje dag. Vi var 
däremot fast beslutna att göra vår undersökning 
 
Lärare för förskoleklass och årskurs 1 valdes bort då vi menar att deras fokus på läsning 
främst handlar om att eleverna ska knäcka läskoden. Vi var inte intresserade av att jämföra en 
skola på landet med en stadsskola, utan vårt fokus låg på enskilda lärare, även om vi jämförde 
lärarnas resultat inbördes. 
 
Vi anser oss ha tagit med de läsmetoder som främst förekommer i årskurs två och tre. Vi är 
också medvetna om att det kan finnas andra metoder i dessa årskurser men att de inte är så 
vanligt förekommande. I de tidiga åldrarna vet vi att det även förekommer en metod som 
handlar om arbete med storbok/lillbok när eleverna ska lära sig att läsa, vilken är en metod 
som vi valt bort. När det gäller metoden närläsning, valdes också denna bort på grund av att 
denna förekommer mest i årskurserna fyra till sex. 

4.4 Etik 

Vetenskapsrådet (2000) har huvudkrav på forskning. Dessa består av fyra olika direktiv, vilka 
vi har använt oss av i vår undersökning. Det första, informationskravet, handlar om att de som 
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blir undersökta blir informerade om undersökningens syfte och att det är frivilligt att deltaga. 
Vi följde vidare samtyckeskravet som bland annat innebär att informanterna har möjlighet att 
avbryta sin medverkan när de själv vill detta. Därefter fokuserade vi på det tredje, 
konfidentilitetskravet, vilket innebär att ingen av lärarna ska kunna identifieras av någon 
utomstående samt att vi som studenter måste ta hänsyn till tystnadsplikten. Efter detta följer 
nyttjandekravet, vilket innebär att data endast får användas till forskningsändamål. Dessa krav 
har vi följt och informerat berörda lärare om. 
 
 
 

5. Resultat 
 
Först fokuseras vardera lärares resultat med en kort sammanfattning. Därefter lyfter vi hur 
ofta metoderna användes totalt sett under två veckors tid. Därefter följer en utförligare 
resultatdiskussion i relation till frågeställningarna. Diagrammen innefattar de läsmetoder som 
undersökningen berör. Varje stapel är uppdelad på de fyra olika gruppsammansättningarna. 
Detta ger en översikt över ifall metoden används, hur ofta den används samt hur många av 
eleverna som får ta del av den. 

5.1 Begreppsförklaringar 

När det gäller metoden tystläsning ligger fokus på skönlitteratur, vilket inte nämns nedan i 
diskussionen. Begreppet undervisning är ett samlingsord som vi relaterar läsmetoderna till. 
Begreppet läsmetoder innefattar de metoder vi valt ut, vilket är ett vedertaget begrepp inom 
skolvärlden. Vi har valt att dela in gruppsammansättningarna i fyra olika typer. Dessa är 
helklass, halvklass, grupp om 4-halvklass samt enstaka elever, för att få en tydligare förståelse 
för vilken elevmängd som får ta del av de olika metoderna.  
 
I resultatet används begreppet läsprotokoll, som står för de dokument som fyra lärare har fått 
fylla i under utsatt tid, för att vi skulle kunna få reda på hur ofta de utvalda läsmetoderna 
används i undervisningen. I denna resultatdel nämner vi begreppet läsförmåga vilket 
innefattar såväl ordavkodning som läsförståelse. 
 
För att följande diagram skulle kunna jämföras med varandra valde vi en likvärdig skala för 
samtliga lärares totala undervisningstid, av samtliga läsmetoder. En lärares undervisning 
innehöll dryga 417,5 minuter av läsmetoderna medan en annan lärare hade 800 minuter med 
läsmetoderna. Därför valde vi att utgå ifrån 417,5 minuter i total tid för samtliga lärare, som 
var den minsta totalen bland de fyra lärarna. Vi valde att anpassa undervisningstiden hos de 
andra lärarna neråt till denna lärare, då vi ansåg att vi inte kunde generalisera lärarens 
undervisning till fler än 417,5 timmar. Detta gjordes för att eventuella jämförelser mellan 
lärarna skulle kunna göras. 
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5.2 Lärare 1 

Lärare 1 arbetar i årskurs 3 och här följer resultatet från hennes läsprotokoll. 

5.2.1 Läsprotokoll lärare 1 

 
Hur ofta i procent förekommer läsmetoderna hos lärare 1?

 

 
 

Figur 5:1. Hur ofta i procent förekommer läsmetoderna hos lärare 1? 

 
Figur 5:1 visar att läraren främst arbetar med högläsning och att det främst är enskilda elever 
som får ta del av denna metod. När det gäller metoden läsförståelse har läraren mycket 
läsförståelse i helklass och nästan ingen i de övriga gruppstorlekarna. Det bedrivs inte mycket 
tystläsning i klassen och när det väl sker är det mest i grupp med enstaka elever. Vad gäller de 
övriga metoderna läsning av faktatexter och läsning av andra texter sker dessa främst i 
helklass och i ganska liten omfattning. Det är främst halvklass som får ta del av metoden 
reflekterande efter läsning. När det gäller läsning av lärobokstexter sker denna metod endast i 
helklass. 

5.2.2 Intervju lärare 1 

Nedan har vi delat upp insamlad data från intervjun i olika rubriker, vilka har koppling till 
våra frågeställningar. 
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5.2.2.1 Motiv för samtliga läsmetoder 

Ett av lärare 1:s motiv för högläsningen är att eleverna ska få en gemensam läsupplevelse. 
Ifall läraren lever sig in i sin berättarroll kan den också få eleverna intresserade för läsning 
samt få dem att vilja läsa mer själva. Ibland läser hon första boken i en serie för att eleverna 
sedan ska vilja låna den kommande i biblioteket, både för att öppna upp för olika kända 
författare och motivera eleverna. Tack vare metoden kan det enligt lärarna bli diskussion 
efteråt om det lästa, vilket bland annat utvecklar elevernas läsförståelse. Läraren nämner att 
denna diskussion kan inrikta sig på olika speciella frågor som boken tog upp. Det kan till 
exempel handla om att särskilda känslor, kärlek, vänskap, värdegrunden och rätt och fel 
fokuseras. Ibland väljer läraren ut böcker som passar det tema man vid tillfället arbetar med. 
Vid andra tillfällen lyfter hon begränsade områden på grund av att gruppen behöver detta, där 
döden kan vara ett exempel. 
 
Metoden framhäver också en språkmelodi beroende på vad som läses, vilket eleverna senare 
har nytta av när de själva ska läsa. Detta gynnar speciellt utlandsfödda som därmed får höra 
språket talas och för att de själva ska lära sig att tala det. 
 
Motiven för metoderna tystläsning och läsförståelse är att eleverna ska träna sin läsning och 
bli bättre läsare. Tanken är också att de ska få egna positiva läsupplevelser, vilket hon menar 
kan leda till ett läsintresse. Läraren tycker också att metoden berikar elevernas språk och låter 
dem lära sig nya ord. Vidare nämner hon att eleverna får leva sig in i andra världar och 
kulturer och förstå att människor lever på olika sätt.  
 
Lärare 1:s motiv för metoden reflekterande efter läsning är att lyfta elevernas egna tyckanden 
och om vad de exempelvis gillar med texten. Det blir också fokus på innehållet, där läraren 
till exempel kan fråga vad eleverna tror händer framöver i texten. Eleverna kan också få 
förståelse för att texter kan se olika ut. En elev kan tycka att en bok är svårläst medan en 
annan kan tycka att den är lättläst, beroende på exempelvis textmängd. Lärare 1 menar också 
att eleverna kan få förståelse för att olika böcker innehåller olika delar, där en bok kan vara 
mycket spännande medan en annan kan vara komisk. 
 
Lärare 1 ser att det är viktigt att ha en variation av texter i skolan, för att få till en så bra 
läsförmåga hos sina elever som möjligt. Inför Lucia fick eleverna träna på att sjunga många 
sånger, vilket är ett exempel som belyser metoden läsning av andra texter. Eleverna får också 
läsa egenproducerade texter som kan handlar om dem själva. När eleverna har läsläxa får de 
läsa ur sin läromedelsbok, vilken de sedan får frågor på. 
 
Vad gäller läsning av faktatexter (ej läromedel) menar läraren att dessa texter innehåller för 
mycket svår text, varför hon hellre använder sig av läromedel med innehållande faktatexter 
som eleverna förstår. Lärobokstexter är också bättre anpassade till en viss årskurs, vilket i sin 
tur utmanar eleverna där just de befinner sig. Dessa texter är också enligt läraren mer 
användbara, då de tar upp fakta på ett sätt som blir mer meningsfullt. Exempelvis får eleverna 
lära sig en hel del om Sveriges landskap när de läser Pojken och tigern, där läraren får in 
bland annat ämnen som naturkunskap samt geografi i svenskämnet. Denna bok finns också i 
två olika svårighetsnivåer. 

5.2.2.2 Arbetet med högläsningen 

När det gäller hur metoden högläsning går till hos läraren, nämnde läraren att hennes elever 
älskar denna form av läsning, vilken var en av de två mest förekommande läsmetoderna under 
denna tid. I dessa situationer händer det ibland att vissa elever är okoncentrerade. När läraren 
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läser högt ur en lärobok stannar hon upp och frågar eleverna om det lästa på vägen. Dessa 
böcker brukar enligt henne ha mer fakta där läraren behöver förklara svåra begrepp. Ibland 
diskuteras det även kring bilder och vart man exempelvis befinner sig på kartan. Exempel 
visar sig detta när läseboken Pojken och tigern är i fokus för högläsningen. Denna hade 
eleverna som läxbok, varför läraren i skolan gav eleverna lite stöd inför deras eget läsande 
hemma. När det gäller skönlitterärläsning försöker hon att inte stoppa och vill heller inte bli 
avbruten i sitt läsande, när elever räcker upp sina händer och vill fråga något. Ifall det blir så 
att något i läsningen behöver lyftas till diskussion försöker hon att inte stoppa just då, utan 
väntar istället tills kapitlet är slut. Ifall hon stannar upp i sin läsning brukar detta vara för att 
förklara något så att eleverna inte tappar tråden. Eleverna får ibland rita samtidigt som de har 
högläsning, men läraren anser att dessa stunder främst ska vara inriktade på en gemensam 
läsupplevelse. Beroende på hur läraren läser högt blir elevernas lyssnande därefter. Ifall 
läraren exempelvis läser med inlevelse menar läraren att eleverna har lättare för att lyssna. 
Eleverna är indelade i olika läsgrupper efter läsförmåga, om tre till fyra personer, där de får 
läsa högt för varandra. Alla har där varsin bok och eleverna turas om med att läsa (alla har en 
likadan och eleverna läser högt hela tiden). Efter detta får de prata om det lästa. Dock har en 
grupp en annan lärare till hjälp samtidigt som läraren i intervjun brukar gå runt i grupperna. 
Varje grupp har också en ansvarig för att allt sker korrekt. Tack vare att många av eleverna 
uppges vara ansvarsfulla kan läraren sitta i de grupper där eleverna behöver mer stöttning. Här 
valde först läraren ut vilka böcker som skulle läsas per grupp. Efter att denne tagit del av 
elevernas tankar om de lästa böckerna, fick de välja bland vissa som läraren tog fram, då det 
kan vara svårt för eleverna att välja en bok som både utmanar och är intressant. Här tog 
läraren hjälp av Mediapoolen, som lånar ut skönlitteratur till skolor. 

5.2.2.3 Arbetet med tystläsningen 

Metoden tystläsning var den andra läsmetoden som förekom i störst utsträckning under dessa 
två veckor. När eleverna läser tyst i klassrummet ställer de ibland egna frågor. Elever med 
lässvårigheter orkar inte läsa så långa stunder, vilket läraren har förståelse för. Det kan här 
variera mellan 10 och 30 minuter beroende på vad eleverna klarar av. Ibland kan läraren läsa 
tillsammans med någon elev i ett annat rum när den får möjlighet, vilket sällan ges möjlighet 
till. En elev läser inte själv utan får istället så kallade Daisyböcker upplästa för sig. Denna 
elev kan därmed inte träna på att avkoda snabbare. Däremot hoppas läraren på att eleven snart 
ska komma in på egen ordavkodning. Tanken med denna metod är att eleverna ska få en egen 
upplevelse, varför eleverna inte får några frågor på den. I samband med detta lyfter hon dock 
att hon arbetar en hel del med metoden läsförståelse. Här tar hon upp att eleverna får 
läsförståelsekort enskilt, där ena sidan har text och andra sidan har frågor på texten. De har 
också läsförståelse tillsammans, där de avläser olika bilder och texter och besvarar olika 
meningar med alternativen rätt, fel och kanske. De får ibland göra skriftliga bokrecensioner på 
böcker de läst och vid andra tillfällen får de hålla i ett boktips inför klassen för att uppmuntra 
andra till meningsfull läsning. 

5.2.3 Sammanfattning lärare 1 

Ett samband som kan utläsas från resultaten är att det förekommer en hel del läsning av andra 
texter och högläsning i klassen, enligt såväl protokollet som intervjun. När vi avläste att det 
skedde en hel del läsförståelse i helklass tolkade vi det som att läraren fokuserar på att alla 
elever i klassen ska tillägna sig en god läsförståelse, vilket framkom som ett viktigt fokus 
enligt läraren i intervjun. Vi funderade också kring hur hon vid vissa tillfällen kunde arbeta 
med högläsning med enskilda elever. I intervjun framkom det sedan att en annan lärare satt 
med vissa elever som behövde extra hjälp, där de exempelvis läste högt. Ett annat samband 
mellan läsprotokollet och intervjun är att båda visar att läraren har en variation av olika texter. 
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5.3 Lärare 2 

Lärare 2 arbetar i årskurs 2 och här följer hennes läsprotokoll. 

5.3.1 Läsprotokoll lärare 2 

  
Hur ofta i procent förekommer läsmetoderna hos lärare 2? 

 

 
 

Figur 5:2. Hur ofta i procent förekommer läsmetoderna hos lärare 2? 

 

Figur 5:2 visar att läraren främst arbetar med högläsning. Denna metod bedrivs nästan enbart i 
helklass. Här kan det också avläsas att metoderna tystläsning, läsning av faktatexter samt 
läsning av andra texter får mer utrymme än läsning av lärobokstexter. 

5.3.2 Intervju lärare 2 

Nedan har vi delat upp insamlad data från intervjun i olika rubriker, vilka har koppling till 
våra frågeställningar. 

5.3.2.1 Motiv för samtliga läsmetoder 

Läsning av lärobok sker inte så ofta i undervisningen, då hon uppger att hon hellre använder 
sig av annat material. Till exempel används en hel del material från Internet, vilket är inriktat 
på värdegrunds- och miljöfrågor. Lärare 2 använder också en hel del eget material, som hon 
samlat genom åren. Det kan handla om texter från olika läroböcker samt dikter. Läsning av 
faktatexter bedrivs inte i så stor utsträckning i klassen då de böcker som eleverna oftast väljer 
innehåller stora bilder som tar bort fokus från textinnehåll. Det är främst på biblioteket dessa 
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böcker finns. Eleverna får oftast skriva av det som de läst med antingen egna eller givna 
meningar.  
 
Enligt intervjun med lärare 2 är motiven för högläsning, läsförståelse och reflekterande efter 
läsning att de ska höja elevernas läsförmåga. Enligt läraren har skolan märkt att elever får 
sämre läsförmåga generellt sett och att det nu görs en medveten satsning på hela skolan. 
Lärare 2 märker redan att det har gett resultat, efter fem veckor, vilket kan kopplas till 
resultatet från lärarens läsprotokoll. (Se figur 5:2). Det är viktigt menar läraren att eleverna får 
till sig högläsningen genom en gemensam genomgång och där alla elever får ta lika stor del. 
När eleverna hör att någon annan läser med betoning och inlevelse vill den gärna ta efter och 
försöka att bli en duktigare läsare. 
 
När det gäller tystläsning anser läraren att alla elever har nytta av metoden men att de inte tar 
till sig den på samma sätt. De som redan är duktiga läsare läser med inlevelse och flyt. De 
lässvagare eleverna behöver mera stöttning genom att läraren, som vet vilka de eleverna är, 
hjälper dem att välja elevnära böcker samt går runt och försöker svara på eventuella frågor.  
 
De övriga metoderna, läsning av lärobokstexter; läsning av faktatexter och läsning av andra 
texter, gynnar eleverna när de till exempel arbetar med olika områden inom 
samhällsorienterade och naturorienterade ämnen. Till exempel uppger läraren att dessa texter 
kan ge stöd när de exempelvis arbetar med kroppen, då eleverna enligt henne kan koppla 
texten till bilden och få en större läsförståelse. 
 
När det gäller läsning av andra texter ser läraren att denna metod motiverar eleverna till 
läsning. Inom denna metod är det mest egenhändigt skrivna texter som läses upp, som till 
exempel kan komma från en Händelsebok . Exempelvis är eleverna oftast stolta över att få 
läsa upp en egen text, vilket i sin tur ger de övriga klasskamraterna en gemensam upplevelse 
av läsning.  

5.3.2.2 Arbetet med högläsningen 

Högläsningen i klassen är inlagd på schemat varje dag vid samma tid. Läraren väljer böcker 
som den vet är populära och som är nära eleverna, vilket hon har erfarit vara gynnande för 
eleverna. Böckerna anknyter till det tema som skolan arbetar med. Det kan då vara böcker 
som har fokus på hur man ska vara mot varandra för att stärka det positiva. Högläsning sker 
både i helklass och i mindre grupper, men oftast i helklass. När högläsningen sker med 
enstaka elever bedrivs denna med hjälp av en fritidspedagog. Om läraren i helklass märker att 
det är något konstigt begrepp i texten stannar hon upp när hon läser och förklarar. Märker hon 
att alla verkar följa med fortsätter hon att läsa tills någon räcker upp handen och frågar. Det 
sker inte så ofta att de frågar under själva högläsningen. 

5.3.2.3 Arbetet med läsförståelse 

För tillfället när klassen arbetar med läsförståelse sitter samtliga elever i läsgrupper där de 
lyssnar på varandra och ger varandra tips. De får då kort med såväl öppna som tankemässiga 
frågor, vilka ställer krav på att eleverna kan läsa mellan raderna. Läsfrågorna passar till vilken 
bok som helst. Dessa frågor får eleverna sedan svara på. Läraren talade också om att elevernas 
läskunskaper ställs mot schemat vid namn God läsutveckling, där läraren kan testa av vilka 
läsförmågor eleverna har. Detta schema är inriktat på områdena fonologisk medvetenhet, 
ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse (Lundberg och Herrlin, 2003). 



 

19 
 

5.3.3 Sammanfattningsvis lärare 2 

Det som framgick i såväl protokoll som intervju är att läraren arbetar en hel del med 
högläsning , då denne säger sig ha insett att denna metod gynnar alla elevers läsutveckling. 
Genom att läraren hade hjälp av en fritidspedagog kunde hon också få till högläsning med 
enskilda elever, vilket vi kunde utläsa med hjälp av protokollet och intervjun. Metoden 
tystläsning förekommer inte så mycket i klassen och i intervjun framkom det att det beror på 
att skolan nu medvetet satsar mest på högläsning och läsförståelse. Detta överensstämmer 
med protokollet. Av såväl protokollet som intervjun framgick det att läraren arbetar mindre 
med läromedelstexter än andra texter. I intervjun framgick det vilka anledningar läraren hade 
till detta. 
 

5.4 Lärare 3 

Lärare 3 arbetar i årskurs 2 och här följer hennes läsprotokoll. 

5.4.1 Läsprotokoll lärare 3 

 
Hur ofta i procent förekommer läsmetoderna hos lärare 3? 

 

 
Figur 5:3. Hur ofta i procent förekommer läsmetoderna hos lärare 3? 

 
I Figur 5:3 ser vi att det i helklass mest sker tystläsning och läsning av andra texter jämfört 
med de övriga metoderna, förutom läsning av faktatexter som inte bedrivs alls. I resultatet 
framgår att det knappt förekommer någon läsförståelse i helklass men att den metoden ofta 
används i halvklass. Metoderna reflekterande efter läsning och högläsning förekommer inte så 
ofta jämfört med tystläsning och läsning av andra texter. 
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5.4.2 Intervju lärare 3 

Nedan har vi delat upp insamlad data från intervjun i olika rubriker, vilka har koppling till 
våra frågeställningar. 

5.4.2.1 Motiv för samtliga läsmetoder 

Lärare 3:s läsundervisning innefattar en hel del tystläsning och läsning av andra texter. Olika 
former av läsning varierar under olika perioder, enligt läraren.  
Läraren anser att läsning är grunden till mycket, varför eleverna får läsa skönlitteratur tyst. 
Hon menar att eleverna behöver få öva mycket på läsning för att utvecklas i sitt språk. Att 
vara en god läsare är enligt henne nog så viktigt för allt skolarbete, vilket metoden 
läsförståelse bland andra kan ge möjligheter till. Vidare nämner hon att metoden ger eleverna 
en läsupplevelse. Reflekterade efter läsning ger bland annat eftertanke, läsförståelse, 
begreppsförståelse samt att eleverna får möjlighet till att berätta om sin läsupplevelse. Elever 
bör enligt henne ges möjlighet till olika sorters texter, då eleverna lär sig på olika sätt. Detta 
ökar bland annat elevernas ordförråd och självförtroende. Läraren menar att metoden 
högläsning ger eleverna en gemensam läsupplevelse, diskussionsunderlag samt att eleverna 
får höra hur språket uttalas. 

5.4.2.2 Arbetet med tystläsningen 

Nu har läraren arbetat en längre period med att stimulera eleverna till läsning av skönlitterära 
böcker och fått tid till att fördjupa sig i det läsandet. Bokprat har förekommit, där 
bibliotekarien har kommit till klassen och presenterat en mängd böcker för eleverna, för att 
väcka läslust. Bibliotekarien lämnar sedan böckerna och det ges möjlighet att låna dessa. Om 
det är flera av eleverna som vill låna samma bok får de skriva upp sig på en lista. Eleverna 
lånar även böcker på skolbiblioteket.  
De lånar och läser mycket och det är en förutsättning för att de ska utvecklas som läsare. 
Eleverna läser en längre sammanhängande tid för att komma in i sina berättelser/böcker och 
för att de ska hinna få tid till att komma in i sin läsning. Läsningen sker oftast i klassrummet 
där eleverna sitter vid sina bänkar.  Eleverna frågar när de stöter på svåra ord eller något som 
de inte förstår. När de läst färdigt en bok brukar de sätta sig med sin lärare och de får berätta 
om boken. Ibland pratar läraren med eleverna om deras bok och dess innehåll under deras 
lässtund. Läskort har barnen hemma tillsammans med läsläxan ”en kvart om dagen” där de 
skriver upp när de har läst. På baksidan har de bokrecension som de gör till någon av 
böckerna. De har ett läskort där de får skriva upp vilka böcker de läst och vidare får de välja 
ut en utav böckerna som de vill recensera. De har tidigare haft bokrecension till bänkboken. I 
samband med detta nämner hon att läsförståelsen bland annat tränas genom läsförståelsekort. I 
läroboken Läsförståelse A får de utläsa och förstå vad som sägs i texterna samt att de får läsa 
mellan raderna.  

5.4.2.3 Arbetet med läsning av andra texter 

När det gäller läsning av olika texter delas eleverna ibland in i mindre läsgrupper, 3-4 i varje 
grupp, där de läser högt tillsammans, ibland halvklass och i helklass. Det som läses är då 
bland annat faktatexter (SO/NO), utvald litteratur och sångtexter med mera. Faktatexter som 
ej är läromedel kan handla om exempelvis svampar, där eleverna skriver ner fakta och gör 
egna svampböcker. 

5.4.3 Sammanfattningsvis lärare 3 

När vi jämförde läsförståelse med tystläsning ställde vi oss följande fråga. Vi undrade ifall 
läraren fokuserade på läsförståelse inom metoden tystläsning, då det endast var halvklass som 
fick ta del av läsförståelsen, vilket innebär att alla elever inte fick ta del av denna samtidigt. 
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Vi funderade kring detta eftersom läsförståelse är en viktig aspekt i elevernas läsutveckling. I 
intervjun framkom det att tystläsningen ibland avslutades med samtal om boken med läraren 
samt bokrecensioner samt att läraren arbetar med läsförståelse på andra sätt. 

5.5 Lärare 4 

Lärare 4 arbetar i årskurs 3 och här följer hennes läsprotokoll. 

5.5.1 Läsprotokoll lärare 4 

 
Hur ofta i procent förekommer läsmetoderna hos lärare 4? 

 

 
Figur 5:4. Hur ofta i procent förekommer läsmetoderna hos lärare 4? 

 
Figur 5:4 visar att läraren använder sig av flera av läsmetoderna på ett varierat sätt. I 
diagrammet utläses att högläsningen får en stor del av undervisningens utrymme. Denna data 
kring högläsningen betyder att lärare 4 i genomsnitt arbetar cirka 30 minuter per dag med 
denna metod. Gällande metoden reflekterande efter läsning används denna flitigt i helklass 
men sker även i halvklass.  

5.5.2 Intervju lärare 4 

Nedan har vi delat upp insamlad data från intervjun i olika rubriker, vilka har koppling till 
våra frågeställningar. 
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5.5.2.1 Motiv för samtliga läsmetoder 

Läraren berättade att hon arbetade en hel del med högläsning och reflekterande efter läsning 
under denna tid, utan någon större anledning. Högläsningen ger bland annat positiva 
läsupplevelser som skapar intresse för litteratur, tränar eleverna att skapa egna bilder, 
stimulerar fantasin, ökar barnens ordförråd samt ger inblick i andra människors tankar. 
Reflekterandet förstärker dessa effekter och ger barnen möjlighet att utbyta tankar och 
funderingar med varandra. Läraren tror att alla elevgrupper gynnas, men speciellt de elever 
som inte har den läshastigheten där de kan få utbyte av egen läsning. Läsförståelse ger både 
övning i att tänka på vad man läser samt att eleverna får tillfällen till reflektion över det lästa. 
Tystläsningen ger enligt läraren både läsupplevelser och lästräning. Läroboks- samt 
faktatexter bedrivs i första hand för att eleverna ska få lära sig om olika fakta. Vad gäller 
andra texter kan det exempelvis vara något som en kamrat skrivit. Detta får eleverna att lära 
sig av varandras texter, både ur en positiv eller konstruktiv bemärkelse.  

5.5.2.2 Arbetet med tystläsningen 

När läraren läser högt för klassen sker det i helklass. Det händer att eleverna ställer frågor 
eller kommenterar, men oftast är det läraren som stannar upp och ställer någon fråga, eller 
förklarar något ord under läsningen. Stämningen brukar vara mycket behaglig, eleverna är 
oftast mycket fokuserade under högläsningen. När de har högläsning pratar de om vad de läst 
och funderar på fortsättningen av handlingen. Frågar som då kan dyka upp är exempelvis: 
Varför sa han så? Vad menade han med det? Vad tror ni händer nu? Dessa frågor ställs även 
när de har läsgrupper, där det ingår 3 till 5 elever. När boken är slut summerar de synpunkter 
på boken (dessa blir olika beroende på vilken bok de har läst), som exempelvis kan vara: Var 
utspelade sig boken? I vilken tid? Vad lärde vi oss? Vem av personerna skulle du ha velat 
vara? Tycker du att boken slutade bra? Kan du hitta på något annat slut? 

5.5.2.3 Arbetet med reflekterande efter läsning 

Eleverna reflekterade över sin läsning genom en ”tiominutersläsning” som de hade haft i läxa. 
Efter att eleverna har läst i tio minuter får de bokföra detta, och när boken är slut skriver de en 
sammanfattning av bokens handling. Andra tillfällen då eleverna fick ta del av reflektion var 
när de hade boksamtal. Här får de berätta för varandra om de böcker de läst och även ställa 
frågor till varandra.   

5.5.3 Sammanfattningsvis lärare 4 

Det vi fick fram när det gäller metoderna högläsning och reflekterande efter läsning var att 
läraren arbetade mycket med denna, vilket såväl läsprotokoll som intervju styrker. Enligt 
läsprotokollet, skedde de metoderna läraren använde sig av, mest i helklass. Detta tyder på en 
variation i läsundervisningen, som alla elever få ta del av.
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6. Diskussion 
 
I detta avsnitt presenterar vi vår resultat- och metoddiskussion.  

6.1 Resultatdiskussion 

Undersökningen har under sin gång haft en tydlig koppling till frågeställningarna för att vi 
skulle få svar på vårt syfte. Nedan knyter vi ihop dessa med syftet, för att se vad 
undersökningen har gett. Här knyter vi också an undersökningens resultat till vilka 
pedagogiska konsekvenser den för med sig samt egna förslag på fortsatt forskning. 

6.1.1 Förekommer läsmetoderna hos de i undersökningen medverkande lärarna? 

Vi anser att de utvalda metoderna förekommer hos samtliga lärare men i högst varierande 
utsträckning. (Se figur 5:1-5:4) 

6.1.2 I vilken utsträckning förekommer de olika metoderna och hur stor 
elevmängd får ta del av dem? 

Vissa metoder förekommer mera än andra. Den metod som mest används i läsundervisningen 
för samtliga lärare är högläsningen. Vad gäller den har vi fått fram att tre av fyra lärare 
använder sig av mycket högläsning. Den fjärde läraren använder sig nästan inte alls av 
högläsning. Denna metod bedrivs främst i helklass hos tre av lärarna medan lärare 1 mest 
bedriver denna metod med enstaka elever. (Här bör nämnas att det var en liten grupp med 
elever, vilka här fick stöd av en speciallärare.) Vi kan därför säga att många elever får ta del 
av metoden. Att lärarna använder sig av högläsningen som metod anser vi kan tyda på en 
medvetenhet när det gäller att få så många elever som möjligt att tillägna sig en god 
läsförmåga. Vi har fått insikt i hur viktig denna metod är för att eleven ska få höra hur språket 
är uppbyggt samt att metoden leder dem till att bygga upp sitt läsintresse. Detta anser också 
Molloy (1996) som bland annat menar att de lässvaga eleverna får hjälp av en röst som ofta 
tar dem genom texten. Hon lyfter också att läraren med hjälp av denna metod kan få elever, 
som annars inte tycker om läsning, intresserade av just läsning. Detta kopplar vi till Bourdieus 
teorier om att eleverna bör få ta del av ett gott kulturellt kapital för att utveckla sina kunskaper 
samt intresse inom läsning. Genom att läraren här lyssnar till elevernas läsintressen tar den 
också hänsyn till elevernas erfarenheter. Detta leder till att eleven utmanas vidare till deras 
närmaste utvecklingzon, vilket är en av Vygotskijs teorier. 
 
En annan metod som också var vanligen förekommande var tystläsning. Det är endast lärare 3 
som arbetar mycket med denna metod och då sker det i helklass. De andra lärarna arbetar lite 
med denna metod samtidigt som det sker både i helklass och i mindre grupper. När vi utläste 
detta resultat funderade vi kring ifall lärare 3 lät eleverna reflektera över det lästa, då vi ansåg 
att metoden annars inte hade varit så givande för elevernas läsutveckling. Denna metod kan 
nämligen vara en fälla om inte eleverna lär sig att ställa frågor till texten utan mest läser utan 
någon tanke bakom samtidigt som att eleverna inte får ta del av annan läsförståelse i 
undervisningen. Reichenberg (2008) betonar vikten av att läraren ställer frågor till texten för 
att eleverna ska utmanas till att utveckla en bättre läsförståelse. Detta kan också leda till att 
eleverna själva börjar reflektera mer över sin läsning och vidare ställer frågor till såväl läraren 
som sig själva, vilket vår tidigare forskning styrker. I detta sammanhang var det två lärare 
som använde sig av metoden reflekterande efter läsning, som då mest skedde i helklass. De 
andra två lärarna hade istället mer läsförståelse. Lärare 1 hade en hel del läsförståelse i 
helklass, vilket lärare 2 inte hade. Denna lärare hade emellertid hjälp av en fritidspedagog och 
kunde därför utöva denna metod genom mindre läsgrupper där alla eleverna fick deltaga. 
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Här kan vi därmed sluta oss till att samtliga lärare fokuserar på elevernas läsförståelse, även 
om det sker på olika sätt, med både hjälp av metoderna läsförståelse och reflekterande efter 
läsning. Detta menar vi kan ge eleverna möjligheter till att utveckla sin läsförståelse, vilket 
kan ske när de exempelvis läser mellan raderna eller diskutera kring det lästa. Smith (2000) 
menar att läsningen ska vara en ofta förekommande aktivitet för eleverna och fokuserar 
tillsammans med Molloy (1996) och Reichenberg (2008) på att elever ska utveckla en god 
läsförståelse. De tycker alltså att läraren inte bara ska låta eleverna läsa utan att de även måste 
förstå att läsningen innebär att kunna förstå och tänka till om det lästa, vilket nämnts tidigare. 
 
De övriga metoderna förekommer inte lika ofta, men det bör här nämnas att läsning av andra 
texter förekommer ganska mycket hos 3 av de 4 lärarna. Detta visade sig bland annat i 
elevproducerade texter och sångtexter. Det verkar därmed som att lärarna har insett 
betydelsen av arbeta med olika textgenrer, vilket Lindö (2005) lyfter som en viktig aspekt för 
att eleverna ska utveckla sitt språk. Detta är också något som styrdokumenten betonar som 
viktigt för att utmana elevernas språkutveckling.  

6.1.3 Hur motiverar lärarna sina metodval och finns det en teoretisk grund för 
dessa? 

Vi bygger undersökningen på en sociokulturell teori och har också studerat forskares 
argument för olika läsmetoder. Lärarna hade en hel del motiv för sina metodval men däremot 
fick vi inte fram ifall de hade någon teoretisk grund för dem. 
 
Det som vi kommit fram till vad gäller högläsningen är att samtliga lärare i intervjuerna 
påvisar vikten av att den ger en gemensam upplevelse till hela elevgruppen. De menar också 
att alla elever får lika stort utrymme i denna läsmetod. 2 lärare menar att eleverna får ta del av 
andra människors liv och erfarenheter samt lära sig av detta, vilket bland annat utvecklar 
elevernas identitet och lär dem om värdegrundsfrågor. När eleverna hör att någon annan läser 
med betoning och inlevelse vill den gärna ta efter och försöka att bli en bättre läsare, vilket 
samtliga lärare menar motiverar eleverna till fortsatt läsning. Detta kopplar vi till Vygotskijs 
tankar om den närmaste zonen för utveckling, där eleverna får lära sig av de som kan lite mer. 
Något som två lärare nämnde inom högläsningen var att den gynnar alla elevers läsutveckling 
när de får höra hur språket är uppbyggt, vilket överensstämmer med vad Hallström och 
Tamaddon (2006) också kom fram till i sin uppsats. Lärare 3 betonade att metoden gynnar de 
svaga eleverna som inte har tillägnat sig en automatiserad läsning samtidigt som lärare 1 ser 
att de utlandsfödda gynnas. Vi håller med om att detta är till en stor fördel för dessa elever, 
för att de ska kunna utveckla sitt basordförråd. Lundberg (2006) har kommit fram till att 
högläsningen är en betydelsefull aspekt för att eleverna ska utveckla just detta. Dessa elever 
behöver höra språket mycket då de till en början kan ha svårt att ta till sig det genom egen 
läsning. Molloy (1996) anser att lässvaga elever gynnas av att få höra språket talas, vilket 
samtliga elever här fick göra. 
 
När det gäller läsförståelse var ett motiv hos lärare 1 och 2, att eleverna skulle bli bättre 
läsare, vilket var något som deras skola fokuserade extra på. Samtliga lärare menar att 
läsförståelse innebär att eleverna får tänka över det lästa, vilket de menar förbättrar elevernas 
läsförmåga. 
 
Motiven för reflekterande efter läsning anser 3 av 4 lärare är att eleverna får tycka till om det 
de läst i grupp och dela med sig av sina tankar för varandra. 
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Ingen av de fyra lärarna nämnde några teorier eller tidigare forskning i samband med deras 
motiv för läsmetoderna. Här ställer vi oss frågan ifall lärarna har de läskunskaper som vi har 
tillägnat oss eller ifall deras tankar bottnar i teorier, även om teorierna inte uttalas? 

6.1.4 Hur går arbetet till med de två mest förekommande metoderna? 

Vid högläsningen tyckte Lärare 1 inte om att stanna upp vid sin läsning, då hon märkte att 
eleverna tappade fokus ifall hon gjorde detta. Eleverna kunde då börja prata om annat, varför 
hon istället på slutet kunde ställa någon fråga till eleverna. Hennes tanke var att eleverna 
skulle få en gemensam läsupplevelse. Lärare 2 däremot stannade ibland upp vid läsning då 
hon såg på eleverna att de inte förstod. Ifall vi ser till dessa elevgruppers ålder skulle denna 
kunna vara en orsak till att lärare 2 stannar upp, då hon har en årskurs 2. Vi har tolkat det så 
att denna elevgrupp inte ligger på samma nivå som lärare 1:s elever, vilka går i årskurs 3. Vi 
tolkade lärare 2:s arbete med högläsningen på det sättet att läraren i detta avseende fokuserade 
mer på läsförståelsen än upplevelsen, att hon ville se att eleverna hängde med. 
 
När det gäller lärare 4:s arbete med reflekterande efter läsning hade hon exempelvis samtal 
om högläsningsboken och läsgruppsboken. Vid andra tillfällen fick eleverna redovisa sin 
läxbok för resten av gruppen. Detta tyder på en variation inom denna metod. Reichenberg 
(2008) menar att eleverna får större förståelse för en text ifall de får tillfällen att tala om den i 
grupp, varför vi kan säga att lärare 4 arbetar på ett sätt som forskningen förespråkar. När det 
gäller hur lärare 4:s arbete med texterna gick till läste eleverna bland annat egenproducerade 
texter för varandra, instruktioner i ett arbetshäfte samt e-postmeddelanden från 
klasskamraterna. 
 
Metoden läsförståelse gick till på lite olika sätt hos lärare 1. Exempelvis lät hon eleverna få ta 
del av frågor som ställde krav på att eleverna hade en förmåga att läsa mellan raderna, vilket 
Reichenberg skriver är en viktig aspekt för att eleverna ska förstå det lästa. Eftersom lärare 1 
arbetar på detta sätt med frågor kan eleverna därmed lära sig att tänka till redan när de läser. 
Keene och Zimmerman (1997) menar att en erfaren läsare spontant kommer på frågor före, 
under och efter läsningen. Ifall lärare 1 fortsätter att arbeta på detta vis kommer eleverna 
troligen att bli sådana här erfarna läsare som Keene och Zimmerman skriver om. 

6.1.5 Slutsats 

Vi anser oss ha fått svar på vårt syfte i vår undersökning. Vårt syfte var att undersöka i vilken 
utsträckning några lärare uppgav sig arbeta med olika läsmetoder. Undersökningen syftade 
också till att belysa på vilka grunder dessa lärare säger sig göra sina val av läsmetoder. Vi har 
fått in en kvantitativ data på hur ofta lärarna arbetar med läsmetoderna. Det har även gått att 
få svar på vilka motiv lärarna har haft för sina val av läsmetoder genom ett kvalitativt verktyg. 
Med hjälp av detta verktyg har vi också fått svar på hur de mest förekommande läsmetoderna 
går till. 
 
När det gäller hur ofta läsmetoderna förekom kunde vi utläsa en viss variation mellan de olika 
lärarna, samtidigt som vi kunde utläsa en del likheter. Sammanfattningsvis kan vi konstatera 
att metoden högläsning fick mycket utrymme i undervisningen, vilket likaså läsförståelse fick. 
När det gäller den skolan där Lärare 1 och 2 arbetar på satsades det här på just läsförståelse 
och högläsning vid tiden för vår undersökning. Lärarna hade dock flera argument för varför 
dessa metoder var bra för eleverna, så troligen hade de arbetat med dem en hel del annars 
också. När vi ser till helheten av undersökningens resultat kan vi utläsa att eleverna får ta del 
av en variation av olika texter i läsundervisningen, vilket skolverket (2000) har lagt vikt vid i 
kursplanen för svenska.  
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I vår lärarutbildning har vi fått lära oss att det är av stor fördel att arbeta mycket med 
reflekterande läsning i läsundervisningen, vilket exempelvis Molloy (1996) också anser. Men 
om vi ser till resultatet var det inte så mycket av undervisningstiden inom läsning som var 
förknippad med denna metod, reflekterande efter läsning. Frågan är här ifall lärarna har de 
kunskaper kring reflekterande efter läsning som vi har fått med oss eller ifall de istället 
fokuserar på andra metoder inom läsundervisning, där eleverna kan utvecklas till bra läsare? 
Metoden reflektande efter läsning är ett tydligt exempel på en social situation när elever får 
tillfällen att lära sig av varandra samt de som kan lite mer, men ifall man ser till 
undersökningens resultat verkar det inte som att eleverna får så många tillfällen till att 
diskutera det lästa och lära sig av varandras olika tankar. Vygotskij menade att det först är i 
samspel med andra som tanken utvecklas, vilket därmed kan ge en förståelse. Därför kanske 
eleverna hade utvecklats extra mycket ifall det fått ta del av fler gruppdiskussioner. 
 
Efter att ha utläst våra insamlade läsprotokoll och intervjuer kan vi dock konstatera att 
samtliga lärare arbetar på ett sätt som utmanar eleverna till att bli bättre läsare, där det också 
är fokus på läsförståelsen.  
 
Ett av motiven för de olika läsmetoderna inom läsundervisningen, vilket återkom hos lärarna 
flera gånger, var att eleverna skulle utvecklas till att bättre läsare samt att de skulle lära sig att 
tänka till kring det lästa. Detta har en tydlig koppling till OECD:s förklaring av begreppet 
läsförmåga. Detta sätt att arbeta kan också hänvisas till såväl läroplanerna (2006) och den 
tidigare forskning som undersökningen stöttar sig emot. För att återigen citera Reichenberg 
skriver han: ”God läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och 
grunden för ett livslångt lärande”. Vi håller med om detta och anser att lärarna arbetar på ett 
sätt som såväl utmanar eleverna i deras läsning som har sin grund i den tidigare forskningen. 
 
Vygotskij menade att den som konstruerar sin kunskap själv måste vara den aktive samt att 
den måste utmanas på ett sätt som ger möjligheter till detta. Det verkar som att de i 
undersökningen undersökta lärarna ger eleverna detta och därmed låter dem läsa mycket och 
tänka till själva. Därför kan vi också säga att eleverna får tillfällen att utvecklas i en 
sociokulturell miljö där de utmanas av varandra. 

6.1.6 Pedagogiska konsekvenser  

Efter denna undersökning har vi än mer förstått att vi behöver arbeta på ett varierat sätt, som 
ger eleverna möjlighet att utveckla sin läsförståelse och därmed deras läsförmåga. I detta 
sammanhang är det viktigt att eleverna utmanas vidare utifrån var de befinner sig. Vi har 
också fått förståelse för att man kan på olika sätt kan få till goda förutsättningar, vilka utmanar 
eleverna till att eleverna utveckla en god läsförmåga. Bara för att en metod inte används 
behöver detta inte betyda att eleverna inte utvecklar sin läsförmåga på ett bra sätt. Andra 
metoder kan nämligen vara minst lika utmanande. Vi ser också att elever behöver variation i 
sin undervisning och har kommit fram till att lärare lättare kan förstå hur de ska bemöta sina 
elever ifall de funderar kring vad de olika metoderna ger eleverna. 
 
Vi har förstått att det är viktig att som lärare vara en god förebild för sina elever, för att deras 
uppbyggda läsintresse inte ska försvinna. Det är enligt oss viktigt att läraren själv tycker om 
att läsa böcker, för att den vidare ska kunna motivera eleverna till läsning. Ifall läraren är en 
förebild som också läser, kan denne också lättare komma med olika bokförslag till eleverna. 
Vi ser att elever har god nytta av att utveckla ett läsintresse för att de vidare ska kunna 
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utvecklas inom läsning. Detta har de följaktligen nytta av i såväl sin fortsatta skolgång som 
hela livet.  
 
När det gäller det protokoll vi skapade för undersökningen är denna ett bra verktyg för oss att 
använda oss av som verksamma lärare i framtiden. Vi har förstått att det är viktigt att 
reflektera över sin egen undervisning och även förändra den allteftersom, vilket detta 
protokoll kan hjälpa oss med. Protokollet kan kartlägga vilka metoder vi som lärare lägger 
vikt vid och det kan vidare få oss att tänka över varför vi gör de val vi gör. Detta verktyg 
kommer vi att kunna använda i olika ämnen, eftersom det är möjligt att välja fritt vilka 
metoder som ska undersökas. Vi ser också att andra lärare vill använda detta verktyg i sin 
undervisning, som hjälp av utveckla sig i sin yrkesroll. 

6.1.7  Förslag till fortsatt forskning 

En frågeställning som skulle kunna undersökas inom vårt område är vilka teorier lärarna 
kopplar sin läsundervisning till. En annan frågeställning är hur man får till ett bra boksamtal 
där alla elever exempelvis känner trygghet och vågar uttrycka sig. Alla elevers åsikter bör tas 
tillvara på, ingen behöver känna att den säger fel. 

6.2 Metoddiskussion 

Vi anser att de metoder vi använde har gett oss en hel del data kring det vi ville undersöka 
samt hjälpte oss att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. De metoder vi valde ut för vår 
undersökning var ett kvantitativt läsprotokoll samt kvalitativa intervjuer. 

6.2.1 Kommentar 

Nedan benämns att eleverna ska knäcka läskoden. Detta begrepp handlar om att eleverna ska 
lära sig att samtliga bokstäver i läsandet har enskilda ljud kopplade till sig. Efter ett tag när 
eleverna har lärt sig alla bokstävers ljud menar lärare att eleverna har tillägnat sig en 
automatiserad ordavkodning.   

6.2.2  Läsprotokoll som datainsamlingsverktyg 

För att vi skulle få svar på vårt syfte kände vi oss tvungna att ta fram ett eget 
datainsamlingsverktyg. Vi hade kunnat använda oss av en enkät, men då vi insåg att detta 
skulle leda till praktiska problem vid besvarandet för lärarna, gjorde vi istället detta 
läsprotokoll. I skolan arbetar nämligen lärarna på olika sätt med sina metoder. Ibland är det en 
hel klass som får ta del av metoden och vid andra tillfällen är det endast vissa elever. Därför 
skulle det bli missvisande, ifall vi i en enkät exempelvis ställde frågan: Hur ofta förekommer 
läsmetoden? tillsammans med svarsalternativen: Ofta, ganska ofta, sällan, aldrig, där vi som 
undersökare inte skulle får reda på hur många av eleverna som får ta del av metoden. 
Verktyget anpassades så att det såg ut som ett lärarschema, för att lärarna mer skulle förstå 
hur de skulle fylla i det. När vi framställde detta datainsamlingsverktyg fick vi lägga ner 
mycket tid på det, då formen skulle påverka vilket resultat vi fick fram.  
 
När detta var gjort var det dags att motivera fyra stycken lärare till att vilja fylla i det. Detta 
krysschema skulle fyllas i varje dag i två veckors tid. Redan till en början visste vi att 
chansen, att få tag i några intresserade lärare för vårt läsprotokoll ökade avsevärt ifall vi 
kunde utnyttja våra tidigare kontakter med dem. Vi visste att det annars skulle bli svårt att få 
tag i medverkande lärare då vi var medvetna om att lärarna idag har en stor arbetsbelastning. 
Detta hade i sin tur troligen påverkat deras vilja att delta, då detta förande av protokoll skulle 
ta ett visst utrymme av lärarnas tid varje dag. I kontakten med dessa lärare var vi tvungna att 
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förklara tanken med läsprotokollet på ett intressent och effektivt sätt för att få lärarna 
intresserade. Här ställdes därmed krav på oss som personer, där vårt förhållningssätt kan ha 
bidragit till att lärarna ville hjälpa till. 
 
Det som vi anser varit positivt med dessa protokoll är att de varit lätta att sammanställa samt 
att de gett oss mycket information om vilka metoder som används samt i vilken utsträckning. 
Det kan kopplas till vårt syfte där vi vill få reda på just detta. Det som varit svårt med att få 
till ett så användbart läsprotokoll som möjligt var just att läraren skulle förstå hur vi tänkt att 
de skulle fylla i det. Efter att vi skickat vårt förslag till vår handledare och fått respons, fick vi 
bearbeta och därefter skriva ut det.  

6.2.3 Intervju som datainsamlingverktyg 

Det som gör att det gett ett kvalitativt resultat av intervjuerna är att vi kommit lärarna in på 
djupet. När det gäller lärarnas motiv för samtliga läsmetoder fick lärarna likadana frågor. 
Vidare, när det gällde frågan hur ofta de två mest förekommande metoderna användes, 
anpassades intervjufrågorna därefter. Detta gjorde vi för att lärarna skulle känna att intervjun 
hade samband med deras läsprotokoll. När vi ställde frågorna kring lärarnas motiv för de olika 
läsmetoderna till lärarna, valde vi att inte nämna några teorier när vi ställde frågorna. Vi hade 
kunnat göra detta för att få in data kring ifall de har några teoretiska tankar bakom sina motiv. 
Vi insåg dock att vi hade styrt dem för mycket i deras svar i intervjusituationen, där de hade 
kunnat känna att vi ville kontrollera hur mycket de använde sig av teoretisk forskning. Detta 
var inte vår ambition med undersökningen. 

6.3 Slutord 

Ett stort tack till våra respektive familjer som stått ut med att vi suttit långa stunder framför 
datorn och ibland varit okontaktbara. Utan er förståelse hade det varit svårt att utföra detta 
examensarbete.  Ett varmt tack även till våra fyra informanter som har gett oss den 
nödvändiga information som vi behövt för att kunna utföra vår undersökning. Nästa tack vill 
vi ge till Christian Jonsson, som hjälpt oss med datorprogrammen Word och Excel. Sista men 
inte minst vill rikta ett stort tack till vår handledare Maria Ferlin för en mycket god 
handledning av vår studie. Hon har en stor del i detta resultat. 
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Bilaga A 

Läsprotokoll 

          
             
Vecka                       Plats för kommentarer 
                          
             
Högläsning             
Helklass                      
                       
Halvklass                      
                       
Grupp om 4-halvklass                      
                       
Enstaka elever                      
                       
                   
Läsförståelse             
Helklass                      
                       
Halvklass                      
                       
Grupp om 4-halvklass                      
                       
Enstaka elever                      
                       
             
Tystläsning (Skönlitteratur)             
Helklass                      
                       
Halvklass                      
                       
Grupp om 4-halvklass                      
                       
Enstaka elever                      
                       
             
Reflekterande efter läsning*             
Helklass                      
                       
Halvklass                      
                       
Grupp om 4-halvklass                      
                       
Enstaka elever                      
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Vecka                       Plats för kommentarer 

                          

             
Läsning av lärobokstexter             

Helklass                      

                       

Halvklass                      

                       

Grupp om 4-halvklass                      

                       

Enstaka elever                      

                       

             
Läsning av faktatexter (ej läromedel)            

Helklass                      

                       

Halvklass                      

                       

Grupp om 4-halvklass                      

                       

Enstaka elever                      

                       

             
Läsning av andra texter**             

Helklass                      

                       

Halvklass                      

                       

Grupp om 4-halvklass                      

                       

Enstaka elever                      

                       

             
* Innefattar boksamtal eller läslogg.            
             
** Innefattar dikt, tidningsartikel, referat, sånger, elevtexter, sånger mm.     
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Bilaga B 

Intervjufrågor 
 
Du arbetar mycket med läsmetoderna x och y. Beskriv dina motiv för detta.  
 
Hur brukar arbetet med x gå till? 
Följdfrågor. 
 
Hur brukar arbetet med Läsning av andra texter ske? 
Följdfrågor. 
 
Vad anser du att följande övriga metoder ger eleverna?  
 
Läsmetod a? 
 
Läsmetod b? 
 
Läsmetod c? 
 
Läsmetod d? 
 
Läsmetod e? 
 
(De 7 läsmetoder som undersöktes var: Tystläsning, Reflekterande efter läsning, 
Läsförståelse, Läsning av lärobokstexter, Läsning av andra texter, Läsning av faktatexter (ej 
läromedel) samt Högläsning.) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


