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Sammanfattning: 
Bakgrund: Enligt den nuvarande läroplanen och skollagen ska undervisningen i skolan utgå från 
elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter, samt ge en livslång lust att lära. I kursplanen för 
svenska står att elevernas intresse för att läsa ska stimuleras och att de i årskurs 3 ska ha utvecklat 
en grundläggande läsförståelse. 
Syfte: Syftet med denna undersökning är att få en inblick i verksamma lärares arbete med och 
kring litteratur som utgår från elevers intressen och erfarenheter för att utveckla elevernas 
läsförståelse. 
Metod: Metoden för arbetet har en kvalitativ ansats och använder kvalitativ intervju som 
datainsamlingsmetod. Som analysmetod av det insamlade datamaterialet användes fenomenografi. 
Resultat: Resultatet visar att de intervjuade lärarna inte alltid arbetar med att involvera litteratur 
som utgår från elevers intressen och erfarenheter för att utveckla elevernas läsförståelse. Det 
beror dels på svårigheter att finna material som passar varje enskild elev och dels på att de inte 
satt sig in varje enskild elevs intressen och erfarenheter. Men resultatet visar också på lärare som 
anser det vara viktigt att vara insatt i elevernas intressen och erfarenheter och som brukar försöka 
involvera dessa så mycket som möjligt. 
Slutsats: En undervisning som handlar om sådant som eleverna finner intressant och 
motiverande gör att eleverna får en större möjlighet att få en egen lust och vilja att fortsätta 
utvecklingen av läsförmågan och läsförståelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: 
Läsförståelse, intresse, erfarenhet, eget val, lärarkompetens, litteratur  



 

Innehållsförteckning 
Inledning ........................................................................................................................................................ 1 

Bakgrund ........................................................................................................................................................ 2 

Centrala begrepp och teorier ............................................................................................................. 2 

Läsförståelsematerial ........................................................................................................................... 2 

Syfte ................................................................................................................................................................ 3 

Frågeställningar ............................................................................................................................................. 3 

Metod ............................................................................................................................................................. 3 

Kvalitativ undersökningsmetod ........................................................................................................ 3 

Sökning av litteratur ............................................................................................................................ 4 

Intervju som undersökningsmetod ................................................................................................... 4 

Urval och avgränsningar ..................................................................................................................... 4 

Genomförande av forskningsintervjun ............................................................................................ 4 

Resultatbearbetning/fenomenografi som analysmetod ................................................................. 5 

Möjliga felkällor ................................................................................................................................... 5 

Etiska överväganden ........................................................................................................................... 5 

Reliabilitet och validitet ...................................................................................................................... 6 

Litteraturgenomgång .................................................................................................................................... 6 

Intresse, motivation, erfarenhet ........................................................................................................ 7 

Elevernas eget val av litteratur ........................................................................................................... 7 

Skolbibliotekets betydelse för läsutveckling .................................................................................... 9 

Lärarkompetens ................................................................................................................................... 9 

Elevernas förkunskaper ...................................................................................................................... 9 

Hemmet och vårdnadshavare .......................................................................................................... 10 

Resultat ......................................................................................................................................................... 10 

Presentation av informanterna ........................................................................................................ 10 

Lärarnas definition av begreppet läsförståelse .............................................................................. 11 

Undervisning för utveckling av läsförståelse ................................................................................. 11 

Läsning i klassrummet ...................................................................................................................... 13 

Elevernas intressen och erfarenheter i undervisningen ............................................................... 15 

Resultatdiskussion ...................................................................................................................................... 16 

Utveckling av läsförståelse / inkludering av eleverna och deras intressen/erfarenheter ........ 16 

I vilken utsträckning de använder litteratur som utgår från eleverna ........................................ 17 

Elevernas eget val av litteratur och skolbibliotek ......................................................................... 18 

Hemmets betydelse ........................................................................................................................... 19 

Elevernas förförståelse ......................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Elevernas intressen och erfarenheter ................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 



 

Förtydliga svaren från frågeställningarna ............................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Metoddiskussion ......................................................................................................................................... 19 

Slutsats ......................................................................................................................................................... 22 

Vidare forskning ......................................................................................................................................... 22 

Referenser .................................................................................................................................................... 23 

Elektroniska referenser ......................................................................................................................... 24 

Bilagor .......................................................................................................................................................... 26 

Bilaga 1 .................................................................................................................................................... 26 

Bilaga 2 .................................................................................................................................................... 27 

Bilaga 3 .................................................................................................................................................... 28 

 

  



 

1 
 

Inledning 
I mitt föregående examensarbete under lärarutbildningen frågade jag mig vad forskningen säger 
om litteratur som utgår från elevers intressen och erfarenheter kan bidra till att utveckla deras 
läsförståelse. Denna fråga väcktes dels i samband med en VFU-period då en elev i behov av att 
utveckla sin läsförmåga efterfrågade böcker om traktorer men inte fick någon respons på detta, 
och dels på grund av samhällsdebatten om svenska elevers försämrade läsförmåga. 
 
Resultatet av arbetet visade att läsförståelsen kan utvecklas genom användning av litteratur som 
utgår från elevens intresse och erfarenheter, eftersom eleven då kan använda sina förkunskaper 
till att förstå texten. Att också låta eleven välja litteratur på egen hand kan ge högre motivation 
för fortsatt läsning, vilket i sig bidrar till kunskapsutveckling. 
 
Enligt den senaste läroplanen ska undervisning främja en livslång lust till kunskapsutveckling och 
ha elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter och kunskaper som utgångspunkt. Den ska stimulera 
elevernas intresse för att läsa och eleverna ska få möta många olika former av texter. Eleverna ska 
i slutet av årskurs 3 ha utvecklat en grundläggande läsförståelse (Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 2011:7, 8, 222, 223, 227). 
 
Det här arbetet är en vidareutveckling från mitt föregående arbete och ställer frågan i vilken 
utsträckning och på vilka sätt verksamma lärare använder litteratur som utgår från elevers 
intressen och erfarenheter för att bidra till ökad läsförståelse.  
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Bakgrund 

Centrala begrepp och teorier 
En litteratur som utgår från elevernas intressen och erfarenheter hjälper till att utveckla viktiga 
förmågor för utvecklingen av läsförståelse. De förmågor som kommer att beskrivas i detta arbete 
är fonologisk medvetenhet, ordförråd, inferens, läsförmåga och ordavkodning. Dessa begrepp 
beskrivs nedan. 
 
Fonologisk medvetenhet innebär att man förstår hur uppbyggnaden av orden går till, genom att 
förståelsen för sambandet mellan ljud och tecken, fonem och grafem, utvecklas. För att kunna 
utveckla läsförmågan är denna medvetenhet en viktig faktor, och framför allt för de elever som 
har sämst språklig förmåga (Tjernberg (2013:34), Herkner (2011:25, 26, 34) och Schmidt 
(2013:12, 78). 
 
Ett välutvecklat ordförråd är enligt Tjernberg (2013:35) och Frank (2009:72) ytterligare en viktig 
faktor för utvecklingen av läsförståelsen. Den utvecklingen sker ofta omedvetet vid läsning och 
bygger ofta på den fonologiska förmågan. Att ha ett utvecklat ordförråd är grundläggande för 
textförståelsen då det är möjligt att läsaren inte förstår ordets betydelse även om den avkodar 
ordet korrekt. Kunskap om och förståelse av ord måste finnas för att kunna förstå en text, menar 
Herkner (2011:39). 
 
Att kunna dra inferenser, slutsatser, om texten är viktigt för att utveckla god läsförståelse. Om en 
elev inte har förmågan att dra inferenser om en text uppstår ofta läsförståelseproblem, då den 
inte förstår vad texten handlar om, menar Herkner (2011:39). En god inferensförmåga kan vara 
grundläggande för utvecklingen av läsförmågan, hävdar Stenlund (2011:30). 
 
Läsförmåga handlar om att kunna förstå, använda och reflektera över det lästa. För att förstå det 
man läser krävs att eleven ständigt återkopplar texten med sina tidigare erfarenheter hävdar 
Skolverket (2012:16), Eckeskog (2013:20, 21) och Stenlund (2011:24). Det viktigaste med att läsa 
är att förstå det lästa och därför är undervisning i läsförståelse en av lärarnas största utmaningar 
(Eckeskog 2013:21). Både Herkner (2011:38) och Nation (2005:248) menar att målet för 
läsförmågan är att utveckla god läsförståelse. 
 
Ordavkodning är en förståelse för hur språket är uppbyggt, hur man känner igen ord, menar 
Herkner (2011:32) och Nation (2005:253). ”När avkodningen har automatiserats och eleven 
känner att läsningen ’flyter’ kan man ägna sig mer åt förståelsen av texten”, skriver Herkner 
(2011:38). Att ha kunskap om ordavkodning är av stor betydelse för att ha möjlighet att utveckla 
god läsförståelse menar Herkner (2011:31, 38) och Tjernberg (2013:35).  
 
För att läsförståelsen ska utvecklas i en positiv riktning krävs både ökad läserfarenhet och 
motivation hävdar Nation (2005:253) och Stenlund (2011:32). 

Läsförståelsematerial 
De lärare som intervjuas i arbetet använder sig av olika material, men flera av lärarna kombinerar 
några av dessa material. Materialen går alla ut på att öka elevernas läsförståelse genom olika 
övningar och metoder. Materialen som används heter En läsande klass, Läsförståelse A, God 
läsutveckling i praktiken, Språklyftet, Läslyftet, Språkskrinet och Vi läser. 
 
I En läsande klass bygger undervisningen på en modell där man lär ut fem olika lässtrategier med 
hjälp av fem olika karaktärer. Läsaren ska med hjälp av dessa utveckla en förmåga att förutspå 
och ställa hypoteser, att ställa frågor, att reda ut oklarheter, att sammanfatta och att skapa inre 
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bilder. När dessa förmågor är utvecklade är läsaren medveten om när den inte förstår texten och 
vet då vilken strategi den kan använda sig av för att förstå texten. Materialet innehåller en 
lärarhandledning med ingående lektionsplaneringar samt de texter som behövs. 
 
I Läsförståelse A ska läsaren läsa en text, och sen fundera över texten och förstå texten med hjälp 
av olika övningar och uppgifter. Boken innehåller det material som behövs. 
 
God läsutveckling i praktiken är ett arbetsmaterial för läraren som innehåller kartläggningar och 
övningar för att utveckla elevernas språkliga medvetenhet och därmed läsförståelse. 
Arbetsmaterialet ger konkreta exempel, metodiska tips och arbetsscheman till det dagliga arbetet 
med läsutveckling hos eleverna. 
 
Nya språket lyfter! är ett bedömningsstöd för lärare. Materialet är uppdelat i fyra områden – tala, 
samtala, läsa och skriva – vilka sedan utmynnar i sex avstämningar som samspelar med 
kunskapskraven i årskurs 3 och årskurs 6. Materialet består av lärarhandledning, lärarmatriser och 
observationsscheman. 
 
Läslyftet är en kollegial fortbildning från Skolverket som syftar till att öka elevers läsförståelse och 
skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Materialet innehåller 
material för kollegiala diskussioner, reflektioner över undervisningen och gemensam planering 
och uppföljning av klassrumsaktiviteter för att utveckla undervisningen. 
 
Språkskrinet är ett arbetsmaterial som innehåller texter och illustrationer med tillhörande frågor 
och uppgifter för att utveckla elevernas ordkunskap, språklära och skrivning i samma bok. 
 
I Vi läser tränas bokstäver genom bilder och skrivuppgifter, samt läsinlärning genom text. 
Materialet tillhandahåller lärarhandledning, arbetskort samt läsebok. 
 

Syfte 
Syftet med denna undersökning är att få en inblick i verksamma lärares arbete med och kring 
litteratur som utgår från elevers intressen och erfarenheter för att utveckla elevernas läsförståelse. 

 

Frågeställningar 
För att uppfylla syftet med arbetet kommer frågeställningarna nedan att undersökas. 
 
Kan litteratur som utgår från elevers intressen och erfarenheter bidra till ökad läsförståelse och i 
så fall på vilka sätt? 
 
I vilken utsträckning och på vilka sätt använder verksamma lärare i årskurs 1-3 litteratur som 
utgår från elevers intressen och erfarenheter för att bidra till ökad läsförståelse? 
 

Metod 

Kvalitativ undersökningsmetod 
En kvalitativ datainsamlingsmetod innehåller mycket information om få enheter och innebär att 
forskaren strävar efter att nå djupare kunskap om frågeställningen genom att söka förståelse och 
mönster i det insamlade resultatet. En kvalitativ undersökningsmetod kan inte generaliseras 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:43, 127 och Larsen 2009:24). 
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Sökning av litteratur 
Jag valde att använda mig av en urvalsprocess som finns beskriven i Eriksson m.fl. (2013:83). 
Denna process innebär att man börjar med att identifiera intresseområde och definiera sökord. 
Jag använde sökverktyget trunkering, vilket innebär att man ersätter början eller slutet av ordet 
med en asterisk * (se Eriksson m.fl. 2013:81). De sökord jag använde mig av var ”läsförståelse” 
och ”litteratur”. Därefter bestämdes vilket eller vilka språk studierna skulle vara skrivna på samt 
vilka publiceringsår som skulle gälla i sökningen. Språket bestämdes till svenska och 
publiceringsår till 2014-2015. Jag ansåg att den litteratur jag hittat till föregående examensarbete 
även passade till detta, (se bilaga 3) vilket gjorde att jag nöjde mig med en mindre sökning efter 
enbart ny forskning. Databassökningen gjordes i databaserna libris.kb.se, scholar.google.se samt 
skolverket.se. I nästa steg kan en manuell sökning göras, och därefter ska litteraturen granskas 
och ett urval ska göras. Det sista steget innebär att den valda litteraturen ska läsas i sin helhet. 
Under läsningen valde jag ut stycken och citat som passade till min frågeställning för att sedan 
kunna använda i mitt arbete. 

Intervju som undersökningsmetod 
För att nå ett djupare resultat i undersökningen valde jag att använda mig av intervju som 
undersökningsmetod. Att träffas ansikte mot ansikte och ha ett samtal med informanterna ger 
möjlighet till att läsa informanternas kroppsspråk och deras svar ”mellan raderna”. 
 
Enligt Eriksson m.fl. (2013:129) uppmuntrar intervjuaren både genom kroppsspråk och ljud 
informanten att ge uttryck för sina ”uppfattningar, upplevelser, värderingar och attityder.” De 
svar som behöver följas upp kan göras med uppföljningsfrågor. 
 
Jag valde att använda mig av en halvstrukturerad intervju. En halvstrukturerad intervju innebär att 
forskaren har bestämt vilka ämnesområden och teman som ska beröras under intervjun genom 
ett mindre antal frågor, och beroende på hur dialogen utspelas kan frågorna ändra ordning och 
utökas med följdfrågor (Eriksson m.fl. 2013:128, 130 och Fejes & Thornberg 2009:126). Med en 
halvstrukturerad intervju kan dialogen föras friare och därmed kan validiteten i datainsamlingen 
ökas (Eriksson m.fl. 2013:131 och Larsen 2009:27). 

Urval och avgränsningar 
Då jag läser grundlärarprogrammet med inriktning F-3 kändes det naturligt att göra 
avgränsningen att ha arbetande lärare inom dessa årskurser. Då min fråga handlar om 
läsförståelse valde jag att avgränsa ytterligare genom att ha 1-3- lärare, då jag ville undersöka hur 
lärarna arbetar med läsning i undervisningen. Att inte ta med lärare ur förskoleklass är ett 
medvetet val då jag enligt erfarenhet vet att de inte kräver att eleverna ska ha utvecklat 
läsförmågan när de avslutat läsåret. 
 
Jag valde att använda mig av urvalsmetoden självselektion. Självselektion innebär att 
informanterna får välja om de vill vara med i undersökningen (Larsen 2009:77). Jag skickade 
genom mejl ut en förfrågan (se bilaga 1) om deltagande i min undersökning till 4 rektorer där jag 
bad dem vidarebefordra min förfrågan till de 1-3- lärare som fanns inom deras rektorsområde. På 
grund av tidsramarna för arbetet valde jag att avgränsa antalet deltagare till 5-6 stycken, och 
resultatet blev 6 deltagande 1-3- lärare. Andra avgränsningar, som kön, ålder, erfarenhet eller 
utbildning har inte varit en aktiv del av urvalsprocessen men har i resultatet ändå visat sig ha viss 
relevans. 

Genomförande av forskningsintervjun 
När kursen startade skickades en förfrågan (se bilaga 1) via mejl ut till skolor via rektorer. När de 
lärare som avsåg att delta i min undersökning kontaktade mig om sitt intresse till medverkan 
skickade jag dokumentet med intervjufrågorna (se bilaga 2) så att de kunde ta del av dessa inför 
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intervjun. Varje intervju tog 20-30 minuter att genomföra. Med tillåtelse av informanterna valde 
jag att spela in intervjuerna, dels för att inte missa något viktigt svar och dels kunna lyssna på 
intervjuerna igen för att kunna tolka resultatet så noggrant och djupt som möjligt. Alla intervjuer 
skedde individuellt. 

Resultatbearbetning/fenomenografi som analysmetod 
Då intervjuerna spelades in behövdes de transkriberas till dator. Transkriptionen skedde nästintill 
ordagrant, dock har småord utelämnats. Därefter använde jag mig av analysmetoden 
fenomenografi. 
 
Fenomenografi innebär att tolka ett datamaterial för att urskilja variation eller skillnader mellan 
uppfattningar för att komma fram till och att beskriva den centrala kärnan (Fejes & Thornberg 
2009:129, Eriksson m.fl. 2013:151, 152). Denna metodansats är enligt Fejes & Thornberg 
(2009:122) lämpad att användas vid halvstrukturerade intervjuer då den beskriver och analyserar 
olika uppfattningar av händelser och skeenden. 
 
När man använder sig av denna analysmetod bör man börja med att bekanta sig med det 
insamlade materialet. Därefter kommer steget som kallas för kondensation. I detta avsnitt ska 
man skriva ut intervjuerna för att sedan skilja ut de mest intressanta uttalandena genom att klippa 
passager eller stycken. När detta är gjort är det möjligt att skapa olika grupper av uttalandena som 
i nästa steg ska användas som grund för jämförelser, där man ska hitta likheter och skillnader. 
Nästa steg är att man ska gruppera och samla urklippen i högar och relatera dem till varandra där 
man sedan ska skapa olika kategorier. När dessa har namngivits ska alla urklipp granskas igen för 
att se så att alla urklipp bara finns i en kategori (Fejes & Thornberg 2009:127-131). 

Möjliga felkällor 
Vid en intervju kan felkällor förekomma. Enligt Larsen (2009:27, 28, 87, 108, 109) finns det risk 
att informanterna inte är sanningsenliga i kvalitativa intervjuer, vilket kallas för intervjueffekten. 
När informanten och intervjuaren sitter öga mot öga kan det hända att informanten svarar det 
den tror att intervjuaren vill höra, antingen för att göra ett gott intryck eller för att dölja brist på 
kunskap. Därför är det viktigt att forskaren undviker att visa vad den själv tycker är ”rätt” svar. 
En annan möjlig felkälla vid intervjuer kallas för frågeeffekten. Intervjuaren måste ha tänkt på 
frågeformuleringen inför intervjuerna och ställa frågorna på ett sätt som inte blir ledande för 
informanterna. En tredje möjlig felkälla kallas för kontexteffekten. Det innebär att på grund av 
hur kontexten ser ur kan svaret från informanten bli påverkat av tidigare frågor eller svar. Även 
här kan informanten svara något som den tror att intervjuaren vill höra. Larsen (2009:12) menar 
också att det vid intervjuer kan finnas olika tillfälligheter som kan påverka resultatet, som till 
exempel om en annan intervjuare ställt frågorna eller om intervjun skett vid ett annat tillfälle. 
 
Vid halvstrukturerade intervjuer menar Eriksson m.fl. (2013:131) att det finns en svaghet i att 
utformning och ordningsföljd av frågorna kan leda till att de uppfattas på olika sätt av 
informanterna och att homogeniteten i insamlade data då kan minska. 
 
Även vid analysmetoden finns möjliga felkällor. Det finns risk för att samla in för mycket data, 
för att informanterna inte är tillräckligt representativa för undersökningen, att man väljer bort 
data som är svår att komma åt, att man medvetet eller omedvetet använder sig av bias, vilket 
betyder att man vinklar resultatet åt sina egna personliga åsikter (Fejes & Thornberg 2009:220-
222). 

Etiska överväganden 
I både arbetet med litteratur och med intervjuer har mina val präglats av etiska aspekter. 
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Enligt Högskolan Dalarnas forskningsetiska principer (se Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning) finns ett individskyddskrav. Detta krav innehåller i 
sig fyra huvudkrav vilka kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att informanterna var informerade om 
undersökningens syfte och informanternas betydelse i undersökningen. De blev informerade om 
att varken identiteter eller data skulle registreras, samt att deltagandet var helt frivilligt. För att 
skydda informanternas identitet har jag alltså valt att använda mig av fiktiva namn i arbetet. 
Informanterna fick också förhandsinformation inför intervjun genom att jag vid meddelat 
intresse för deltagande skickade dokumentet med intervjufrågorna (se bilaga 2). Samtyckeskravet 
innebär att deltagarna helt och hållet själva valde om de ville delta i undersökningen, samt om de 
vid något tillfälle ville avbryta deltagandet. Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagande i 
undersökningen gavs största möjliga konfidentialitet, samt att deras svar och personliga uppgifter 
förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av dem. Informanterna blev informerade 
om att intervjun skulle spelas in och att materialet skulle raderas efter att arbetet godkänts. 
Nyttjandekravet innebär att den insamlade datan endast får användas i den aktuella forskningen 
(se bilaga 1). 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet i en kvalitativ undersökning handlar om att informationen behandlats på ett noggrant 
sätt och att man inte blandar ihop vem som sagt vad. Reliabilitet visar på exakthet eller precision, 
att undersökningen är tillförlitlig och att noggrannhet präglat förloppet (Larsen 2009:81). 
 
Validitet står för giltighet, vilket betyder att undersökningen enbart bör mäta data som är 
relevanta för frågeställningen (Eriksson m.fl. 2013:105 och Larsen 2009:80). 

 
Enligt Fejes & Thornberg (2009:228) handlar generalisering ”om i vilken utsträckning studiens 
resultat kan appliceras på personer, situationer, händelser eller fall som inte ingått i studien. 
Generalisering ställer frågor kring hur, var, när, och för vilka individer eller grupper 
forskningsresultat är användbara.” Då detta är en kvalitativ undersökningsmetod som innehåller 
mycket information om få enheter går resultatet inte att genrealisera. Däremot kan resultatet visa 
på tendenser som går att översätta till andra verksamheter (Larsen 2009:12). 
 

Litteraturgenomgång 
En undervisning ska främja alla elevers utveckling och lärande och bör utgå från elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenheter och kunskaper. Den ska även anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov, samt ska ge en livslång lust att lära, framhåller både Skollagen (Sverige 
2010:800 § 4) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011:7,8). 
För att läsförmågan ska utvecklas i en positiv riktning är det av vikt att det både finns ett 
läsintresse hos eleven och riklig tillgång på litteratur (Vad händer med läsningen? En 
kunskapsöversikt om läsundervisningen i Sverige 1995-2007 2007:75). 
 
Det finns svensk forskning som menar att barns läsintresse allmänt minskar, och att allt fler barn 
redan under det första läsåret ger uttryck för att läsning är ointressant och svårt, och försöker 
undvika att läsa, skriver Skolverket (2007:83) och Ewald (2007:140). Enligt Skolverket (2007:68) 
så utvecklas läsförmågan bäst hos de elever och unga som redan har ett stort läsintresse och läser 
mycket på fritiden. 
 
Bland lärare inom skolan finns ofta ett förgivettagande att bara eleverna läser får de per 
automatik god läsförmåga. Risken med det menar Ewald 2007: (365, 366) kan vara att många 
lärare inte utmanar eleverna för fortsatt läsutveckling mot förståelse för vad, hur och varför de 
läser. Men samtidigt, menar Mullis (2011:202, 210), bara eleverna får tid och tillfälle till att läsa i 
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skolan gör att de får möjlighet att utveckla en lust, ett intresse och motivation för att fortsätta 
läsa. Skolan måste locka fram den spontana nyfikenheten och väcka elevernas intresse för att vilja 
lära sig läsa (Åge 1995:66). Enligt Schraw, Flowerday & Lehman 2001:214) visar en mängd 
forskning att motivation för läsning är grundläggande för möjligheten att kunna fortsätta 
utvecklingen av läsförmågan. 

Intresse, motivation, erfarenhet 
Avgörande faktorer för att utveckla läsförståelse är intresse, motivation och engagemang för 
arbetet. Dessa är även väsentliga för att eleverna ska vilja fortsätta kunskapsutvecklingen menar 
Eckeskog (2013:29), Tjernberg (2013:35), Baker & Wigfield (1999:1, 2) och Herkner (2011:33, 
41). Men alla elever motiveras till arbete av olika orsaker och anledningar. Därför bör varje lärare 
lära känna sina eleverför att finna vilken motivationskälla varje individ har (Baker & Wigfield 
1999:26, 32, 33, 40). Rätten till kunskap: en granskning av hur skolan kan lyfta alla elever 
(2010:21), Litteraturöversikt för Läs- och skrivundervisning i grundskolans tidiga år (2011:5, 12, 
15), Fast (2007:187) och Jönsson (2007:19) hävdar att elevernas motivation kan tillta om 
undervisningen utgår från deras tidigare kunskaper och erfarenheter, och en sådan undervisning 
också kan gynna utvecklandet av läs- och skrivutvecklingen. Schmidt (2013:34) och Fast 
(2007:185, 188) menar att det händer att lärare känner sig överkörda när elevernas erfarenheter 
och intressen blir en stor del av skolans dag, men att ta del av och involvera elevernas 
erfarenheter och intressen i undervisningen kan skapa möjligheter för barnen att lära sig av 
varandras kunskaper. Inlärning av ny kunskap underlättas om man får bygga vidare på redan 
befintliga kunskaper av sådant man har erfarenheter och intresse av hävdar Fast (2007:14, 126, 
182) och Eckeskog (2013:14). Men, det viktiga är att lärandet utgår från meningsfulla och 
utvecklande sammanhang framhåller Fast (2007:126), Eckeskog (2013:9) och Texters, 
textuppgifters och undervisningens betydelse för elevers läsförståelse: [fördjupad analys av PIRLS 
2006] (2008:35). 
 
Många barn berättar ofta om sina intressen och erfarenheter av läsning för sina lärare, (Fast 
2007:101, 124, Skolverket 2007:9 och Skolinspektionen 2011:5), men dessvärre tar inte alltid 
lärarna tillvara på detta, menar Tjernberg (2013:54), Fast (2007:169), Skolinspektionen (2010:11, 
12 och 2011:5). Dewey (1999:175, 176, 185, 188, 193, 194, 196) betonar att alla elever bär med sig 
erfarenheter och kunskaper och att detta kan ge en stadigare grund för det nya lärandet. Han 
menar att en undervisning som utgår ifrån intressant kunskap som byggs på och knyter an till 
elevernas vardagserfarenheter kan underlätta för eleven att ta till sig den nya kunskapen. Lärarna 
borde därför utveckla sin undervisning till sådant som är av betydelse eller intresse för eleven, 
hävdar han. ”En skola där undervisningen utgår från elevernas bakgrund, erfarenheter och 
intressen kan ge fler elever förutsättningar och möjligheter att nå högre resultat” 
(Skolinspektionen 2010:41). Att inte koppla undervisningen till eleverna kan medföra att de 
tappar intresset och motivationen för den (Skolinspektionen 2010:11, 12). 
 
Skolverket (2015-09-24) menar att lärare många gånger ”skulle vinna på att bättre ta tillvara 
elevernas erfarenheter och förhållningssätt till de böcker som läses. /…/ Men det gäller inte bara 
att fånga upp elevernas befintliga intressen, utan också att utmana dem.” 

Elevernas eget val av litteratur 
Forskning har visat att det är främjande för elevernas läsmotivation och läslust när de själva får 
möjlighet att få göra egna val av texter. När de får det väljer de ofta litteratur efter sina intressen 
eller sådant som går att koppla till sina egna liv, eftersom de då förstår innehållet på ett djupare 
plan och ofta blir mer engagerade i läsningen, menar Reichenberg (2011:13), Jönsson (2007:160), 
Eckeskog (2013:91), Baker & Wigfield (1999:35) och Schraw m.fl. (2001:214, 215, 216). Att läsa 
sådan litteratur kan utveckla läsintresse och läsutvecklingen menar Schraw m.fl. (2001:215), 
Eckeskog (2013:16), Fast (2007:116) och Bommarco (2006:164). När eleverna ska utveckla sin 
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läsförståelse hävdar Jönsson (2007:74) och Eckeskog (2013:55) kopplar de texten till sina tidigare 
kunskaper och erfarenheter för att förstå det lästa. Det verkar vara gynnsamt för elever, men 
särskilt gynnsamt verkar eget val av litteratur vara för de elever som har lågt läsintresse och 
motivation (Schraw m.fl. 2001:215). Enligt Liberg m.fl. (2007:74) får elever som gör ett eget val 
av litteratur ofta ett bättre resultat på läsförståelsetest än riksgenomsnittet. Skolverket (2012:88) 
skriver ”att eleverna får läsa böcker som är utmanande och intresseväckande är viktigt för att 
väcka deras läslust.” 
 
Att ha tidigare kunskap för uppgiften eller ämnet ökar engagemanget och förståelsen (Schraw 
m.fl. 2001:214, 215, 216 och Jönsson 2007:152), men risken finns att eleverna inte utmanar sig 
själva och heller inte utvidgar deras litterära repertoarer. 
 
Enligt Ewald (2007:216) och Liberg m.fl. 2007:74 gäller det att hitta ”rätt bok” till eleverna, dels 
för att de ska kunna utveckla läsutvecklingen och läsförståelsen genom att de förstår vad texten 
handlar om och dels för att öka läsintresset, framför allt de elever som har begränsade 
läserfarenheter. Att läsa en bok som ligger på en för hög läsnivå kan ge en negativ inverkan på 
elevens självkänsla och engagemang för läsningen, menar Baker & Wigfield (1999:32). 
 
Barn och elever som har svårt med läsningen väljer ofta litteratur med korta och lättlästa texter. 
Men sådana texter ger ingen utveckling av läsförmågan hävdar Liberg m.fl. (2007:74) och 
Reichenberg (2011:9). Risken med lättlästa böcker är texterna bli alltför komprimerade och då 
förlorar sitt spännande innehåll. Läslusten avtar snabbt om läsningen känns tråkig (Löthagen & 
Staaf 2009:71 och Åge 1995:70, 71.) 
 
I Ewalds (2007:137), Jönssons (2007:14) och Eckeskogs studier (2013:46, 88, 91, 104) är det 
lärarna som väljer vilken litteratur som ska ingå i undervisningen, och de menar att den sällan 
utgår från elevernas intressen och erfarenheter. En anledning till att många lärare inte låter 
eleverna själva välja texter är att de menar att det är skillnad på kvalitén på det textmässiga 
innehållet i olika texter, skriver Fast (2007:185) och Ewald (2007:231). De menar vidare att många 
lärare ser de ”klassiska” texterna som de med det bästa textmässiga innehållet. Löthagen & Staaf 
(2009:54, 55) menar dock att lärare måste välja litteratur som intresserar och motivarar eleverna 
samt ställa sig frågan om vad som ligger nära elevernas vardag. De menar att många klassiker 
knappast rubriceras som elevnära texter. 
 
Enligt Skolverket (2015-09-24) väljer elever böcker utifrån intressen och erfarenheter, samtidigt 
som lärare väljer böcker med målsättningen att eleverna ska utveckla sina kunskapsområden. 
 
Enligt Stenlund (2011:109) tror många lärare att ett läsintresse utvecklas genom skönlitteratur. 
Men för att utveckla elevernas läsförståelse menar Mullis (2011:238) att det är grundläggande att 
de får läsa en mängd olika sorters litteratur. Även serier och serietidningar kan stimulera och 
underlätta barnens läsintresse (Åge 1995:87). Lärare måste uppmärksamma och tillgängligöra vad 
eleverna vill läsa påpekar Schraw m.fl. (2001:218). För att väcka elevernas nyfikenhet och lust att 
lära måste lärarna ta tillvara på de tillfällen som ges, till exempel genom att använda de texter 
barnen har med sig hemifrån (Schmidt 2013:34 och Tjernberg 2013:158, 164). Att lärarna 
planerar sina bokval med en medvetenhet över elevernas intressen är av vikt, menar Bommarco 
(2006:220). 
 
På fritiden läser många elever mer än de gör i skolan menar Rosén m.fl. (2004:92, 93), och de gör 
detta många gånger på grund av att de där kan läsa av helt andra anledningar än i skolan. Att få 
den möjligheten har en avgörande betydelse för utvecklingen av elevernas läsförmåga och 
läsintresse. Att låta elever få möta spännande böcker i skolan kan öppna möjligheten för ett 
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ökande bokintresse för de elever som inte läser skönlitteratur av lust på sin fritid menar Ewald 
(2007:266). 
 
För att förbättra läsutvecklingen hos eleverna menar Schraw m.fl. (2001:218) att egna bokval 
samt ett klassrumsbibliotek är två fördelaktiga strategier. 

Skolbibliotekets betydelse för läsutveckling 
Valet av böcker begränsas av tillgången på litteratur, och många gånger får inte eleverna välja 
böcker själva menar Reichenberg (2011:12), då böckerna ofta väljs av en lärare eller en 
bibliotekarie. Det kan vara en nackdel då en bibliotekarie ofta inte känner barnen lika väl som 
klassläraren och då inte vet vad de har för tidigare kunskaper och intressen (Skolinspektionen 
2011:7 och Skolverket 2007:10, 11, 82). Men samtidigt har tillgång till skolbibliotek och 
bibliotekarie visat sig vara betydelsefulla faktorer för elevernas läsfärdigheter och läsintresse och 
utvecklingen av läsförståelsen menar Skolverket (2012:88), Mullis (2011:148), Jönsson (2007:157), 
(Skolinspektionen 2011:14) och Rosén m.fl. (2004:172). På biblioteket kan elever välja mellan 
många olika böcker och litteratur helt av egen vilja, påpekar Mullis (2011:154). Att kunna utveckla 
läsförståelsen och läsintresset kan också bero på vilket material man har att tillgå menar Rosén 
m.fl. (2004:171). 

Lärarkompetens 
Lärarnas kompetens spelar en avgörande roll för hur väl elever utvecklas i framgångsrik läs- och 
skrivpedagogik och därmed läsförståelsen, menar Tjernberg (2013:24), Stenlund (2011:33), 
Gustafsson & Rosén (2004:98), Frank (2009:76) och Herkner (2011:50). 
 
Frank (2009:80) menar att lärarkompetens är ett mångfacetterat begrepp som handlar om hur väl 
hen kan utföra sitt uppdrag som lärare. Men det räcker inte med god lärarkompetens för att 
elevernas läsförståelse ska utvecklas, utan det krävs också en väl strukturerad och planerad 
undervisning som kopplar uppgifterna till elevernas olika erfarenheter, menar Herkner (2011:50, 
51), Tjernberg (2013:50, 53, 70) och Eckeskog (2013:3). 
 
Något som kan främja läsmotivationen och läsintresset är om läraren väljer texter som är 
spännande och intressanta för eleverna (Bommarco 2006:220). Engagerade och elevnära texter 
kopplade till elevernas tidigare kunskaper kan göra läsförståelseutvecklingen mindre komplicerad, 
hävdar Tjernberg (2013:51) och Texter, textuppgifters och undervisningens betydelse för 
elevernas läsförståelse: [fördjupad analys av PIRLS 2006] (2008:9). 

Elevernas förkunskaper 
Alla elever kommer till skolan med olika förutsättningar för hur läsförståelsen ska 
utvecklas(Herkner 2011:19 och Skolverket 2012:3), men en undervisning som är planerad efter 
elevernas livssituation och deras förkunskaper är centrala aspekter för att läsandet ska utvecklas i 
positiv riktning (Skolinspektionen 2010:17 och Skolverket 2008:17). En undervisning som gör att 
eleverna kan koppla sina vardagsliv till skolan visar att eleverna klarar uppsatta mål bättre, menar 
Skolverket (2008:10, 36) samtidigt som en undervisning som inte låter eleven relatera till tidigare 
kunskaper och intressen kan leda till att eleven tappar intresse och motivation ju längre 
lektionstiden går (Skolinspektionen 2010:17, 18, 29). 
 
Ett nytt lärande bygger på tidigare kunskaper och erfarenheter (Mullis 2011:225) men om 
undervisingen inte anpassas eller om det inte finns några förkunskaper om ämnet kan det nya 
lärandet innebära svårigheter för eleven. ”Ett sätt att stödja elever i deras aktiva läsande är att 
uppmuntra dem att aktivt dra nytta av sin förhandskunskap”, skriver Schmidt (2013:73). Därför 
är det av vikt att lärare lär känna sina elever och anpassar undervisningen efter dem (Tjernberg 
2013:47, 54, 56, Eckeskog 2013:22 och Skolverket 2007:14). När man lärt känna en elev kan man 
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lyfta fram det de redan kan och är intresserade av (Skolinspektionen 2010:8, 38, Schmidt 
(2013:69). 
 
Tjernberg (2013:123, 151, 158, 164) och Schmidt (2013:34) framhåller att det gäller att väcka 
elevernas nyfikenhet, intresse och lust att lära, vilket bör ske genom att lärarna möter och sätter 
sig in i varje enskild elevs intresse, behov, kunskaper och erfarenheter. 

Hemmet och vårdnadshavare 
Vårdnadshavarnas intressen och värderingar är faktorer som kan påverka elevens möjligheter och 
förutsättningar för hur väl de tillägnar sig ny kunskap och lärande. Elever som kommer från hem 
där vårdnadshavarna är intresserade av elevernas skolgång presterar betydligt bättre i skolan än 
andra elever (Skolverket 2012:45, 48 och Fast 2007:179). 
 
Fast (2007:63, 95), Frank (2009:73) och Schmidt (2013:33) betonar vikten av förebilder som läser 
och visar intresse för barnets läsning. I familjer där olika läs- och skrivaktiviteter tar plats i 
vardagen finns goda möjligheter för att barnen ska få ett eget intresse för detta och därmed en 
möjlighet till att lättare utveckla sina läsvanor på ett gynnsamt sätt för den fortsatta 
läsutvecklingen (Fast 2007:95). 
 
Vårdnadshavarnas läsvanor och inställning till läsning spelar roll för elevernas läsutveckling, 
menar Frank (2009:74, 75) och Fast (2007:71, 74, 76, 95). Många vårdnadshavare i Sverige anger 
att de läser hemma för nöjes skull, ofta läser för sina barn, att de har en positiv inställning till 
läsning, samt att det finns många böcker i hushållet (Skolverket 2012:2, 3, 58 och Rosén m.fl. 
2004:111). Gustafsson & Rosén (2004:9, 82) framhåller att det finns ett samband mellan frekvens 
av läsning av böcker i skolan och läsprovsresultat med det antal böcker som finns hemma. De 
menar också att det är stor skillnad i både läsförmåga och läsförståelse hos elever vars 
vårdnadshavare har en positiv inställning till läsning och som själva läser för nöjes skull mot de 
vars vårdnadshavare inte har det. Frank (2009:173, 174) menar att en viktig faktor för att en elev 
ska utvecklas till en god läsare är om eleven kommer från ett hem där man ägnar mycket tid åt 
läsning. 
 
Men, hemmet kan också ha negativ betydelse för läsutvecklingen genom kaotiska 
familjeförhållanden eller bristande stöd, vilket kan utmynna i bristfälligt läsflyt, bristande 
motivation för att läsa eller en bräcklig självuppfattning, menar Frank (2009:174). 
 
Frank (2009:171) menar att det finns ett samband mellan föräldradelaktighet, föräldraengagemang 
och läsprestation. Frank (2009:125, 173) påstår att lika viktig som lärarkompetensen är för 
elevernas läsprestation är också deras hembakgrund och miljö. 

 

Resultat 

Presentation av informanterna 
Anna är utbildad lärare mot förskola, fritidshem, förskoleklass samt klasslärare 1-6. Hon har 
arbetat som lärare i 2 år och arbetar nu i årskurs 1. 
  
Beata är inte utbildad lärare men har utbildning mot ämnena svenska och samhällsorientering. 
Hon blev anställd som ämneslärare i dessa ämnen för 1 år sedan och arbetar från i år som 
klasslärare i årskurs 3. 
 
Carina är utbildad barnskötare och har utöver den utbildningen läst kursen ”vägar till 
skriftspråket”. Hon har arbetat med en förberedelseklass i 2 år och som 1-3- klasslärare med 
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delad klass 1 år där hon nästan uteslutet arbetade med läs- och skrivinlärning. Från i år arbetar 
hon som klasslärare i en årskurs 3. 
 
Dorotea är utbildad grundskollärare 1-7 i ämnena svenska, samhällsorientering, engelska samt 
matematik upp till åk 3. Hon har arbetat som klasslärare i 21 år, och arbetar nu i en årskurs 2. 
 
Emma är nyutexaminerad klasslärare mot 1-7 med inriktning matematik och naturvetenskap. Hon 
arbetar i årskurs 1-3. 
 
Frida är utbildad klasslärare 1-7 med inriktning mot ämnena svenska och samhällsorientering. 
Hon har arbetat som klasslärare i 17 år, nu i en årskurs 1. 
 
Lärarnas namn är fingerade för att de inte ska kunna bli identifierade av obehöriga. För att 
underlätta förståelsen för läsaren har informanterna fått namn som börjar på varsin bokstav. 

Lärarnas definition av begreppet läsförståelse 
Alla de intervjuade lärarna svarar att läsförståelse är ett brett begrepp men att det handlar om att 
eleven ska förstå det den läst. Anna och Beata säger att många tror att bara en elev har ett gott 
läsflyt har den god läsförståelse. De menar att det är felaktigt att tänka så då en elev kan läsa en 
text bra utan att förstå vad den just har läst. Om det är en faktatext menar Dorotea att eleverna 
ska de lära sig av den. 

Undervisning för utveckling av läsförståelse 
Alla lärarna framhåller att läsförståelse är något de arbetar med varje dag i varje ämne genom att 
de läser olika texter. Frida menar att läsförståelse till och med går att utveckla på idrottstimmarna 
genom att eleverna får läsa olika beskrivningar av uppdrag eller regler. Frida, Anna och Dorotea 
arbetar alla mycket med högläsning utifrån läsförståelseboken för eleverna. De berättar att de ofta 
har en diskussion med eleverna om handlingen och varför den utspelade sig på det sätt som den 
gjorde, och om huvudpersonerna och varför de gjorde som de gjorde. Dorotea menar att de här 
diskussionerna inte är lätta för eleverna och att hon gör denna diskussion med eleverna så de ska 
lära sig hur de ska tänka själva. Frida brukar förutom högläsningen och diskussionen av 
läsförståelseboken också arbeta med små kort med meningar som eleverna ska rita till och där 
läraren får möjlighet att se om eleven uppfattat texten rätt. Dessa meningar kan till exempel lyda: 
Rita en kam som borstar tänderna. Hon menar att beroende på var eleven ligger i sin 
läsutveckling kan de få arbeta med olika uppgifter. Till en början kan läsförståelsen utvecklas med 
hjälp av bilder. Dorotea läser samma text flera gånger, pratar om ord och fraser och låter sedan 
eleverna leta efter svaren, antingen direkt i texten eller implicit, att eleverna får leta mellan raderna 
eller relatera texten till någon egen erfarenhet. Anna säger att hon också ofta låter eleverna läsa 
mycket själva, och även de som ännu inte knäckt läskoden kan få sitta och titta i sina böcker, på 
de bilder som finns och försöka ljuda. Frida menar att det gäller att tänka på vilka barn man har 
runt sig, vilken ålder, och vilken läsnivå de ligger på. Därför måste man börja på rätt nivå, även 
om den nivån innebär bilderböcker. ”Man kan ju aldrig träna läsförståelse på någonting när man 
inte ens kan läsa texten.” 
 
Emma och Beata låter också eleverna läsa mycket, och de låter eleverna arbeta mer individuellt än 
de andra lärarna. Emma menar att all undervisning och läsning i hennes klass är individanpassad 
och Beata menar att hon ser bättre hur eleverna utvecklas när de arbetar en och en. I Emmas 
klass arbetar de med ett material där eleverna får rita vad de tyckte om boken och hur de 
uppfattade den. I Beatas klass får eleverna svara på frågor i olika nivåer, antingen sådana som de 
kan finna direkt i texten eller sådana som gör att de får läsa mer implicit. 
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Carina berättar att hon arbetar på många olika sätt med läsning, dels individuellt, dels i mindre 
grupper och dels att hon har högläsning för hela klassen. Hon framhåller att hon använder sin 
röst mycket när hon ritar och förklarar ord på tavlan då det inte finns tillräckligt med material för 
hela klassen. 
 
Carina och Emma utgår mest från material där färdiga punkter finns att följa. De menar att de 
gör detta för att inte missa någon viktig del i elevernas utveckling. Frida, Anna, Beata och 
Dorotea använder ett material där läsningen efterföljs av frågor i en arbetsbok. Frida menar att 
det är bra uppgifter att börja med, men att eleverna lär sig snabbt vad de ska leta efter och därför 
behöver mer utmanande uppgifter ganska snart. Men Frida, Emma och Dorotea påpekar att ett 
intresse och motivation för läsningen måste finnas för att utvecklingen ska kunna ske över huvud 
taget. 
 
Anna berättar att när hon känner att hon kan sätta sig ner och samtala med eleven om texten och 
den kan svara utan att fundera särskilt mycket känner hon att den har uppnått läsförståelse. Hon 
vill att läsningen alltid ska vara utmanande för eleverna, att nivån på böckerna alltid ligger ett 
snäpp högre än elevernas läsnivå. 
 
Dorotea använder texter som är anpassade för elevernas ålder, som är valda på rätt nivå så de kan 
förstå och tillgodogöra sig texten. Därför menar hon att det är bra att ha väldigt enkla texter. Hon 
använder också individualiserade skönlitterära böcker som läsläxor för de elever som redan har 
ett läsflyt. Dessa böcker ligger strax över elevernas läsnivå så de ska få utvecklas mer och få en 
utmaning. Även om hon ofta väljer enkla och lätta texter till eleverna så kan hon ibland lägga in 
andra mer ovanliga texter, som informationsblad om lantbruket då många elever har det intresset. 
Hon menar att eleverna blir mer nyfikna på texten när de kan relatera till sina egna liv. ”Jag vill ha 
litteratur som är relevant för eleverna, som de kan känna igen sig i, just för att väcka läsglädjen. 
Man måste också visa olika sorters texter för eleverna så de får möjlighet att vidga sina vyer.” En 
sorts text hon dock inte börjat använda i undervisningen än är dagstidningstexten, då hon menar 
att det är för kortfattat språk. 
 
Även Frida säger att det är viktigt att välja texter utifrån elevernas värld, som de kan knyta an till. 
Hon påpekar att man som lärare inte bara ska få eleverna att läsa, de behöver tycka att det är 
roligt också. Därför ser hon ingen begränsning i vilken sorts texter som används, det kan vara 
tidningar, reklam, filmer eller texter från internet, det viktiga är att det är något de förstår. Hon 
använder ofta böcker i samma serie så eleverna kan känna igen huvudpersonen och hur den 
brukar bete sig. Att använda texter som eleverna kan känna igen kan göra att eleverna lättare 
förstår. Hon poängterar också att det är viktigt att föräldrarna är med och lyssnar på eleverna när 
de läser hemma. 
 
Anna använder mycket bilderböcker och enkla texter som fångat elevernas intresse. ”Jag försöker 
välja något som jag tror de är intresserade av, något som kommer locka dem. Jag försöker tänka 
vad jag tror att 7-åringarna är intresserade av.” När det kommer tidningar till skolan som är 
riktade till barn så brukar hon ta in dem i klassen så eleverna får sitta och titta, men förutom det 
använder hon inte tidningar i undervisningen då hon menar att det är mycket text och lite rörigt i 
tidningar. 
 
Beata använder de många olika texttyper undervisningen, men inte bilderböcker. 
 
Emma och Carina använder mest läsförståelsematerialets texter. Carina gör det för att hon tycker 
att det känns tryggt att följa ett material som är utvecklat för att utveckla elevernas läsförståelse, 
och Emma vill att eleverna ska läsa samma text flera gånger så de ska få upp läsflytet. Både 
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Emma och Carina använder också mycket skönlitteratur och texter från internet och kan ibland 
plocka in faktatexter och olika informationsblad, men menar samtidigt att de inte riktigt kommit 
igång med det arbetet riktigt än. Ingen av dem använder serietidningar i undervisningen. 

Läsning i klassrummet 
Att aktivera elevernas förförståelse säger alla lärarna att de gör. Emma, Anna, Dorotea och Carina 
brukar ibland använda whiteboard-tavlan till att skriva upp svåra ord som kommer i texten så 
eleverna får bekanta sig först. Carina säger att när det gäller högläsningsboken brukar hon prata 
om de svåra orden innan eller efter läsningen, aldrig under tiden då hon menar att det kan störa 
elevernas fokus. Emma, Anna, Dorotea och Beata brukar ibland också visa framsidan och fråga 
eleverna vad de tror boken kommer handla om och om någon har läst boken tidigare. Om det är 
ett nytt ämne brukar de fråga om någon elev vet något om ämnet sen tidigare. Anna säger att hon 
ibland också brukar göra en mindmap på tavlan där eleverna får säga det första det kommer på 
om ämnet. Beata brukar ibland också starta upp en lektion med en kortfilm från UR så de får 
reflektera lite över ämnet eller temat först. 
 
När Frida ska börja med en ny bok eller ett nytt ämne brukar hon höja spänningen inför 
läsningen genom att ändra rösten eller tända ett ljus. Likadant brukar också Dorotea göra. När 
det är en text i läseboken brukar Frida men också Carina läsa texten högt för eleverna, många 
gånger till en början då de båda menar att det är lätt att några inte förstår på en gång. Frida menar 
att hon läser ganska sakta så alla elever får en chans att hänga med samtidigt som hon brukar ha 
ögonkontakt med eleverna så hon ser om det är någon som inte förstår. Men, påpekar Frida, det 
händer att man får elever som lär bäst när de inte sitter stilla på stolen, och då gäller det att 
anpassa sig till gruppen. Man måste veta vilka barn man har i klassen och skapa en relation till 
dem. 
 
Det är bara på fredagar som Beata har en fast tid till bänkbokläsning för eleverna, men ibland 
låter hon de elever som blir klara snabbt läsa resten av lektionen, och ibland kan hon också 
avbryta och ta den sista tiden till att läsa. När eleverna väljer bänkbok får de gå till biblioteket 
själva och välja böcker utifrån vad de vill läsa. Men Beata menar att hon brukar kolla så hon 
tycker att eleverna har gjort ett tillräckligt bra val. När de sen har läst ut en bok så får de skriva en 
bokrecension för att hon ska se hur de har uppfattat vad boken har handlat om, om de kommer 
ihåg handlingen i boken. Om de inte kan sammanfatta boken menar Beata att den ligger på en för 
hög nivå för den eleven. Om hon har elever som läser ut böcker väldigt snabbt brukar hon prata 
med eleverna om de inte ska välja lite längre och svårare böcker till nästa gång. Eleverna i Beatas 
klass får inte välja serietidningar till bänkbok, men de får ta faktaböcker om de också väljer en 
bok med handling så de kan skriva en bokrecension när de är klara. 
 
Anna berättar att hon tycker att all sorts läsning är bra läsning. Under intervjutillfället är det dock 
faktaböcker som är de mest intressanta i klassen, speciellt faktaböcker om djur. Hon säger att hon 
inte påverkar elevernas val av böcker alls, utan de får välja helt fritt och välja nivå helt själva. Om 
eleverna väljer en bok på för hög läsnivå finns det ändå något som kan locka, kanske några bilder 
eller några ord som fastnar. När eleverna vill läsa serietidningar håller Anna med, hon säger ”bara 
de läser är jag nöjd.” Annas elever får gå till biblioteket och välja ut 2 böcker var, en bilderbok 
eller sagobok och en faktabok som de får ta med sig till klassrummet till en boklåda. Enligt Anna 
är syftet med det att de ska få välja två böcker som de tycker verkar intressanta, då hon menar att 
en bok som är intressant blir roligare att läsa, även för de elever som ännu inte lärt sig läsa. Så 
småningom kommer Anna att också följa med till biblioteket för att välja ut några böcker som 
hon också tycker är bra. 
 
Eleverna i Doroteas klass får själva välja vilken bänkbok de vill ha, både från bokhyllan i 
klassrummet och från biblioteket. Hon brukar dock försöka lägga in en bokpresentation när de 
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fått hem nya böcker till biblioteket, och visar då upp de böcker som hon tycker ligger på rätt 
textnivå och visar för hela klassen. Hon menar att man måste visa olika sorters texter för eleverna 
så de får möjlighet att vidga sina vyer och prova olika böcker. Om hon vet att de är goda läsare 
menar hon att man kan fråga eleverna vad de har för böcker hemma, om de vill läsa någon sådan 
istället. Än så länge har ingen elev i klassen ställt frågan om att få läsa serietidningar till bänkbok, 
och detta menar Dorotea beror på att det helt enkelt inte finns något intresse för det i klassen. 
Men om intresset skulle finnas har hon inget problem med att eleven läser serietidningar. 
 
I Fridas skola finns ett bra bibliotek där hon menar att eleverna kan välja mellan en mängd olika 
böcker. När eleverna ska välja bänkbok får de välja själva, men hon är med och tittar så hon 
tycker att de tar en bok på rätt nivå. De brukar läsa 15-20 minuter varje dag. Det får inte bli 
tråkigt. 
 
Emma väljer ibland elevernas bänkböcker, både för att de ska ha böcker som ligger på rätt nivå 
och för att de har en nyuppstartad klass och därför väldigt lite material att välja på. När eleverna 
får välja själva är hon med och tittar så hon tycker att de tar en bok på rätt nivå då hon menar att 
det finns elever i hennes klass som har ett väldigt litet läsintresse som brukar välja för svåra 
böcker och vill därför byta bok väldigt ofta. 
 
Carina menar att eleverna i största möjliga mån får välja vad de är intresserade av. Från första 
början är det dock en bibliotekarie som väljer böckerna till boklådan som de får in i klassrummet, 
men när lådan är där styr hon inte alls över hur eleverna vill välja en bok. Hon har dock tänkt 
tanken att om en elev väljer en bok med ett olämpligt ämne kanske hon avråder, men annars får 
de läsa vad de vill i vilken textform de vill. 
 
När det kommer till högläsning säger Anna att hon läser minst en gång varje dag. Oftast väljer 
hon bok utifrån ett ämne som de har berört tidigare i klassen men ibland händer det att hon låter 
eleverna turas om att välja bok. Hon menar att det går att låta eleverna välja böcker då deras val 
ofta är ganska korta och går att läsa ut på en lektion. Anna menar att hon försöker ha så elevnära 
böcker som möjligt. Ofta enkla texter med många bilder. När det finns någon elev som inte alls 
tycker om valet av bok brukar hon försöka göra texten mer spännande och intressant, och oftast 
får hon med sig alla elever. De gånger hon har valt en bok som även finns på film brukar de när 
de läst ut boken se på filmen och jämföra likheter och skillnader mellan filmen och boken. I de 
övriga lärarnas klasser är det alltid läraren som bestämmer högläsningsbok. Carina och Dorotea 
har högläsning varje dag, Frida läser tre gånger i veckan och Beata läser när hon tycker att det 
passar. Emma har högläsning i klassrummet 2 gånger i veckan och i biblioteket 1-2 gånger i 
veckan. När Emma har högläsningen i biblioteket brukar hon passa på att ha mer diskussioner 
med eleverna om böckerna, och att de på något sätt ska koppla texterna till sig själva eller något 
de känner igen. 
 
Carina brukar välja högläsningsbok utifrån vad som känns rätt för tillfället och beroende på vad 
deras tidigare lärare har läst för klassen. Hon framhäver att hon inte vill att eleverna ska få välja 
högläsningsbok då hon tror att det skulle ta för lång tid av lektionen. Dorotea väljer böcker som 
hon anser passar till deras ålder och sådant som hon tror ska vara spännande och intressant för 
sina elever. Hon berättar att hon ibland väljer klassiker och ibland böcker som hon ser att 
eleverna kan relatera till. Beata berättade att hon har läst samma bok hittills den här terminen och 
att hon valde den utifrån sitt eget intresse av boken. Hon menar att hon i framtiden har tänkt 
välja en bok som eleverna finner spännande och intressant eller något som passar temat eller 
årstiden. Men det viktiga för Beata är att det finns ett syfte med den valda boken, att det ska 
finnas något att diskutera kring den. Frida säger att hon är en lärare som gillar högläsning, och 
brukar använda den stunden till sensmoral och andra större frågor att diskutera med eleverna. 
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Hon menar att hon ofta brukar ha högläsningsböcker som finns i samma serie så eleverna får 
bekanta sig med personerna som figurerar i böckerna, men ibland väljer hon också böcker som 
eleverna kan relatera till sina vardagsliv. Det är viktigt att känna sina elever och skapa en relation 
till var och en så man kan hitta vad som varje individ kan finna intressant och utmanande. 
 
Emma, Carina, Beata och Dorotea påpekar att även eleverna brukar få läsa högt, men då ur deras 
läseböcker. Beata berättar att hennes elever får göra detta för att hon tycker att det är ett bra 
tillfälle för eleverna att träna på att uttala orden och för att hon tycker att det är viktigt att de får 
träna på att läsa inför grupp. 
 
I Emmas och Carinas klasser har ingen elev samtalat med läraren om det finns favoritböcker, 
men Carina har en fotbollsintresserad elev som har berättat för henne att hen vill låna Zlatans 
bok när de går till stadsbiblioteket. Emma säger att hon har trott att det skulle komma upp när de 
är i biblioteket och har läsestunder men än har det inte hänt. Inte heller Beatas elever har 
redovisat favoritböcker, men de vill ofta läsa böcker ur samma serie eller ur en viss genre. Fridas, 
Annas och Doroteas elever brukar berätta för lärarna om de har någon ny favoritbok eller när de 
har läst något bra hemma. Dorotea berättar dock om en elev som tidigare haft en favoritserie och 
läst böckerna ur den som strax före intervjutillfället berättade för henne att hon inte längre tyckte 
om dem för att de inte längre var spännande. 
 
Emma och Carina berättar båda att de inte har börjat med boksamtal med eleverna än. Anna 
säger att hon inte har boksamtal i formen av att de ser på vilken författare som skrivit boken eller 
vem som är bildkonstnären, utan de brukar samtala om sensmoralren och känslorna eleverna får 
av boken. Beata, Dorotea och Frida menar däremot att de brukar analysera böckerna och titta på 
de tekniska detaljerna. Frida säger att hon och eleverna brukar gå djupare in i diskussionen, och 
diskutera hur bilderna ser ut och hur de främjar texten, och att man kan uppfatta texter på olika 
sätt och det är också okej att tänka olika. 

Elevernas intressen och erfarenheter i undervisningen 
Av Beatas och Emmas elever är det ingen som haft något önskemål om litteratur att läsa själva 
än. Beata tror att det beror på att hennes elever är väldigt nöjda med att de får välja mer fritt, 
både i boklådan och i biblioteket. Däremot menar Emma att om en elev skulle komma med ett 
önskemål skulle hon försöka möta det. Carina har fått önskemål av eleverna att gå till 
stadsbiblioteket och titta på och låna flera böcker. Tanken är att vi ska gå till skolans bibliotek 
någon dag i veckan, men det har inte blivit av än. Anna, Frida, Carina och Dorotea berättar alla 
att de försöker möta elevernas önskemål så långt det går. Dorotea menar dock att önskemålen 
måste ligga på en nivå som eleven kan klara av, då hon menar att om de väljer en bok på för hög 
nivå finns risken att de känner sig misslyckade när de inte förstår och orkar med boken. Anna, 
Carina och Frida uppmuntrar gärna eleverna till att önska och välja böcker och menar att det 
bästa sättet att nå eleverna och deras läsutveckling är att låta eleverna läsa sådant som de är 
intresserade av. Enligt Frida blir hennes elever ofta intresserade av att läsa de böcker hon haft 
som högläsning. Carina menar dock att om en elev väljer en bok med ett olämpligt ämne kanske 
hon avråder, men i största möjliga mån, det de är intresserade av. 
 
Vid frågan om vad lärarna vet om elevernas intressen och erfarenheter hävdar Emma, Carina och 
Beata att de inte haft klasserna så länge och därför inte hunnit lära sig så mycket om varje elev, 
men att de kan visa på något som varje elev tycker om. Emma poängterar att det gäller att man 
lägger på minnet när de berättar. Beata berättar att hon inte brukar sätta sig in i elevernas 
hemförhållanden om det inte är något som den tidigare läraren berättade vid överlämningen eller 
om det är något särskilt som hon behöver ta hänsyn till. 
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Frida, Dorotea och Anna hävdar att de vet väldigt mycket om sina elevers intressen och deras 
vardagsliv. Ofta kommer dessa tillfällen på morgonen eller under lunchen när eleverna får berätta 
om vad de gjort eller ska göra under helgen eller efter skoldagens slut. Då Dorotea bor och 
arbetar i en liten by menar hon att hon ofta träffar både eleverna och deras föräldrar så man lär 
snabbt känna varandra väl. Om hon har en elev som är blyg brukar hon passa på när de läser 
läsläxan. Frida framhåller åter vikten av att lära känna sina elever då hon menar att ett intresse går 
att nyttja både i läxor och i undervisning. Anna poängterar även hon vikten av att lära känna 
barnen och vara insatt i deras intressen och bakgrund då de är i skolan nästan lika många timmar 
om dagen som de är hemma. 
 
Emma och Beata menar att de är för nya för att våga ta ut svängarna efter något intresse, och 
håller sig därför till de material som är framtagna för undervisning så allt blir på rätt nivå. Det är 
svårt att hitta rätt material när man har så många olika individer. Dorotea berättar att hon inte 
utgår efter deras intressen och erfarenheter i undervisningen eftersom hon menar att man har en 
agenda som man ska gå igenom, det är ju kunskapskraven. Men däremot försöker hon hitta andra 
ingångsvägar åt dem genom att till exempel försöka relatera till deras intressen under uppgifterna. 
Anna berättar att hon tycker att hon gör det mer eller mindre. Allt passar inte att ta upp i helklass, 
men hon säger att hon försöker använda elevernas intresse till att väva in i övrig undervisning, nu 
är det till exempel myror som de har hittat en faktabok om och då har de pratat mycket myror i 
annan undervisning också. 
 
Carina och Frida vill i största möjliga mån involvera deras erfarenheter och intressen i 
undervisningen. Frida säger att hon försöker knyta an till sådant de känner igen då det inte är kul 
att läsa saker man inte begriper. ”Jag tror att det är ett bra sätt att göra så.” 
 

Resultatdiskussion 

Inkludering av elevernas intressen och erfarenheter i undervisningen 
Enligt vad jag anser vara de viktigaste dokumenten för den svenska skolan, Skollagen (Sverige 
2010:800 § 4) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011:7, 8), 
beskrivs att undervisningen i skolan bör utgå från elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter och 
kunskaper och anpassas till elevernas förutsättningar och behov. Men enligt Tjernberg (2013:54), 
Fast (2007:169) och Skolinspektionen (2011:5) så är det sällan som lärare gör detta. 
 
Av resultatet som framkom under mina intervjuer menar Beata, Emma och Carina att de inte 
vågar bryta av från den lagda planeringen och de läsförståelsematerial de använder för att 
involvera elevernas intressen och erfarenheter, då de menar att de kanske missar en viktig del i 
elevernas utveckling. Men om undervisningen inte anpassas till eleverna kan det bli svårare för 
dem att ta till sig den nya kunskapen då de inte har något att återkoppla den till, men även att de 
tappar intresset för undervisningen (Dewey 1999:185 och Skolinspektionen 2010:11, 12). Resten 
av de intervjuade lärarna, Anna, Dorotea och Frida, menar att de ibland eller ofta involverar eller 
utgår från eleverna. De säger också att de tror att det är viktigt att undervisningen och 
uppgifterna är intressanta och att undervisningen blir rolig. ”En skola där undervisningen utgår 
från elevernas bakgrund, erfarenheter och intressen kan ge fler elever förutsättningar och 
möjligheter att nå högre resultat” (Skolinspektionen 2010:41). Skolinspektionen (2010:8, 38) och 
Schmidt (2013:69) framhåller att goda relationer mellan lärare och elever är en förutsättning för 
att lärarna ska kunna anpassa undervisningen efter varje elevs behov. När relationen är uppbyggd 
kan man lyfta fram det de redan kan och är intresserade av. Frida och Anna framhåller att det är 
viktigt att känna sina elever och skapa en relation till var och en så man kan hitta vad som varje 
individ kan finna intressant och utmanande. 
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I vilken utsträckning de använder litteratur som utgår från eleverna 
Enligt Mullis (2011:238), Åge (1995:87), Stenlund (2011:109) och Skolverket (2007:75) behöver 
elever få läsa alla olika sorters texttyper för att få möjlighet att utveckla läsförståelse. Schraw m.fl. 
(2001:218) framhäver vikten av att göra böcker och andra texttyper tillgängliga för sina elever. 
 
Enligt resultatet av mina intervjuer framkommer att Anna, Dorotea och Frida använder och 
blandar all sorts läsmaterial som de kan hitta till elevernas läsförståelseutveckling, medan Beata, 
Emma och Carina närmast uteslutande använder det som läsförståelsematerialet kräver. När jag 
ställde specifika frågor om olika texttyper, som till exempel bilderböcker, serietidningar, 
informationsblad och dagstidningar, valde de flesta lärarna att motivera varför de använde eller 
inte använde dessa. Beata och Dorotea berättade att de inte använde alla texttyper till eleverna, 
eftersom de just nu inte var intresserade av sådant material och att vissa av materialen inte 
passade elevernas ålder i svårighetsgrad. Då jag själv ännu inte är färdigutbildad lärare eller haft en 
egen klass är det svårt för mig att diskutera valet av svårighetsgrad, men svaret som gavs att 
eleverna inte var intresserade tror jag går att diskutera. Enligt min erfarenhet finns väldigt mycket 
skiftande texter i alla texttyper. Det finns serietidningar med fordon och verktyg och det finns 
serietidningar om djur och människor. Det finns informationsblad och texter om i stort sett allt 
här i världen, så hur kan det inte finnas något intresse hos eleverna att läsa dessa texter? Jag tror 
att vissa bortval av texttyper av lärare handlar om deras eget ointresse och okunskap av texterna 
eller svårigheter att finna material. Anna, men också Dorotea, menade ändå att för de elever som 
inte finner läsningen intressant spelar det ingen roll vilken texttyp de läser, bara de får ett intresse 
för att börja läsa. Bommarco (2006:220) framhåller att elevernas läsmotivation och läsintresse kan 
öka om läraren väljer texter eller låter eleverna välja texter som är spännande och intressanta. 
 
Enligt Ewald (2007:365, 366) finns det lärare som tror att bara eleverna läser får de per automatik 
god läsförmåga. Men bara eleverna får tid och tillfälle till att läsa i skolan får de en möjlighet att 
utveckla en läslust och motivation för fortsatt läsning (Mullis 2011:202, 210). Anna tycker att det 
är bra bara eleverna läser, medan Frida sade att det inte handlar om att eleverna ska läsa, utan att 
man ska få eleverna att tycka att det är roligt. Enligt Schraw m.fl. (2001:214) visar en mängd 
forskning att motivation för läsning är grundläggande för möjligheten att kunna fortsätta 
utvecklingen av läsförmågan. Att ge eleverna möjligheten att få läsa vilka texttyper de för tillfället 
är intresserade av och ta tillvara på de tillfällen då eleverna ger uttryck för att vilja läsa tror jag är 
något alla lärare måste tänka på. 
 
Utifrån resultatet tycker jag mig kunna se att ju längre erfarenhet av yrket läraren har, desto mer 
låter de elevernas intressen och erfarenheter ta plats i skoldagen samt mer medvetet väljer 
litteratur som eleverna kan relatera till. Detta stämmer för fem av sex intervjuade lärare. Men en 
av de intervjuade lärarna, Anna, som enbart har två års erfarenhet av yrket, framhåller att hon 
också arbetar mycket med att lära känna eleverna och deras intressen och erfarenheter för att 
kunna inkludera dessa i undervisningen och litteraturvalen. Jag reagerade med positiv 
överraskning över att Anna yttrade sig på samma sätt om involvering av intressen och 
erfarenheter i undervisningen och litteraturvalen som de två lärare som arbetat inom skolan i 17 
respektive 21 år, Frida och Dorotea. Överraskningen berodde på att jag inte väntat mig att en så 
pass nyutbildad lärare skulle våga ”gå sin egen väg” och låta eleverna vara så pass delaktiga i hur 
undervisningen utformades. 
 
Med undantag för Anna, så tror jag att viljan och känslan av att våga inkludera elevernas intressen 
och erfarenheter växer fram allt eftersom många andra ämnesområden blir rutin för läraren. 
Läraren behöver alltså inte lägga lika mycket tid på att bygga upp nya lektionsmaterial efter några 
år och kan då istället lägga tiden på att lära känna eleverna på ett djupare plan och väva in dem i 
lektionsplaneringarna och litteraturvalen. Lärarna har under åren som de arbetat inom yrket lärt 
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sig hur de kan få eleverna att nå kunskapsmålen utifrån olika ingångsvägar. Därför tror jag också 
att Emma och Beata inte fått tillräckligt med rutin för att våga ”släppa taget” och testa sig fram i 
undervisningsmöjligheterna för att hitta de olika ingångsvägar som kan finnas för varje elev. 
 
Dorotea och Frida är de lärare som tydligt framhåller att de använder sig av elevernas 
omvärldskunskaper för att få eleverna intresserade av litteratur. De båda menar att ett intresse 
kan hjälpa elever som har det svårt eller inte har någon motivation för arbetet i och med att de 
blir nyfikna på vad det står i texterna. Att läsa texter som eleverna kan relatera till menar de gör 
att de får en större möjlighet att förstå texterna och därmed öka läsförståelsen. Läsförståelse 
handlar till stor del om att förstå det man har läst, så jag menar att om litteraturen används på 
sådant sätt att eleverna kan koppla den till sig själva, sina tidigare kunskaper, erfarenheter och 
intressen ökar ofta deras läsintresse och läsmotivation och det medför i längden till ökad 
läsförståelse. Även Fast (2007:14, 126, 182) och Eckeskog (2013:14) skriver att inlärning av ny 
kunskap underlättas om man får bygga vidare på redan befintliga kunskaper av sådant man har 
erfarenheter och intresse av. Dorotea sade ”Jag vill att det ska vara litteratur som är relevant för 
eleverna, som de kan känna igen sig i, just för att väcka den här läsglädjen.” 

Elevernas eget val av litteratur och skolbibliotek 
Forskning har visat att det är främjande för elevernas läsmotivation och läslust när de själva får 
möjlighet att få göra egna val av texter (Reichenberg 2011:13, Jönsson 2007:160, Eckeskog 
2013:91, Baker & Wigfield 1999:35 och Schraw m.fl. 2001:214, 215, 216). Skolverket (2012:88) 
skriver ”att eleverna får läsa böcker som är utmanande och intresseväckande är viktigt för att 
väcka deras läslust.” 
 
Alla informanter utom Emma menar att eleverna får välja bänkböcker helt själva, men flera av 
dem lägger till att de brukar vara med och granska elevernas val så de anser att eleverna har valt 
en bok som antingen är tillräckligt bra eller som ligger på rätt nivå rent läsmässigt. Då kan man ju 
fråga sig om eleverna fortfarande får välja böcker helt fritt. Emma menar att eftersom de har så 
lite material i klassen och hon ännu inte lärt sig reglerna för biblioteket brukar hon själv ibland 
välja bänkböcker åt eleverna. Det är endast Anna som menar att hon låter eleverna välja böcker 
helt själva. Hon motiverar det med att böcker som eleverna finner intressanta blir också roligare 
att läsa. Att eleverna får välja och läsa böcker på rätt nivå menar jag är viktigt dels för att de ska 
förstå texten och dels för att de ska känna att de klarar av texten. Men samtidigt måste eleverna 
utmanas och själva få testa sig fram till vilken läsnivå som passar. Korta och lättlästa texter ger 
ingen utveckling av läsförmågan hävdar Liberg m.fl. (2007:74) och Reichenberg (2011:9). Risken 
med lättlästa böcker är att texterna bli alltför komprimerade och då förlorar sitt spännande 
innehåll, och läslusten avtar snabbt om läsningen känns tråkig (Löthagen & Staaf 2009:71 och 
Åge 1995:70, 71). Dorotea framhåller att hon ofta väljer enkla och lätta texter till sina elever i 
början av läsutvecklingen, och Frida använder gärna bilderböcker. Båda dessa lärare menar dock 
att alla böcker som eleverna läser måste kännas relevanta och intressanta för eleverna, så att de får 
känna läsglädje och utveckla ett läsintresse. 
 
När det kommer till högläsning berättar Anna att hon brukar låta eleverna vara med och välja 
högläsningsbok, och när hon själv väljer bok så brukar hon välja böcker som hon tycker är 
elevnära eller något som går att relatera till tidigare eller nuvarande undervisning i övriga ämnen. I 
de övriga lärarnas klasser är det alltid läraren som bestämmer högläsningsbok. Några av dem 
väljer utifrån vad eleverna brukar tycka om eller som de kan relatera till sina egna liv och andra 
väljer utifrån vad de själva anser vara bra böcker. Anna, Frida och Dorotea hävdar att de försöker 
göra högläsningen spännande genom olika sorters introduktioner, som att ändra röstläget eller 
tända ett ljus. Anna framhåller att hon brukar göra detta om någon elev visar ett ointresse för den 
valda boken och att det oftast går att vända ointresset till ett intresse genom en sådan 
introduktion. 
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Enligt Reichenberg (2011:12) får eleverna inte sällan böcker att läsa som antingen en lärare eller 
en bibliotekarie valt ut åt dem. Hon menar att det både kan vara en nackdel att en bibliotekarie 
väljer böcker åt eleverna då de ofta inte känner barnen lika väl som en klasslärare och därför inte 
har någon kunskap om barnen, men det kan också vara en fördel då bibliotekarierna är mer 
insatta i vilka olika böcker som finns att tillgå (Skolinspektionen 2011:7, Skolverket 2007:10, 11, 
14, 82, Skolverket 2012:88, Mullis 2011:148, Jönsson 2007:157 och Rosén m.fl. 2004:172). I 
Ewalds (2007:137), Jönssons (2007:14) och Eckeskogs studier (2013:46, 88, 91, 104) är det lärarna 
som väljer vilken litteratur som ska ingå i undervisningen, och de menar att den sällan utgår från 
elevernas intressen och erfarenheter.  En anledning till att många lärare inte låter eleverna själva 
välja texter är att de menar att det är skillnad på kvalitén på det textmässiga innehållet i olika 
texter, menar Fast (2007:185) och Ewald (2007:231). 
 
Carina och Anna får boklådor till klassrummet. Carinas klass får en låda som innehåller böcker 
som är utvalda av en skolbibliotekarie och i Annas klass får eleverna själva fylla boklådan var 
tredje vecka då varje elev i klassen får välja två böcker. Beata, Dorotea och Frida låter eleverna få 
välja själva i skolbiblioteket där det i två av skolorna finns skolbibliotekarier. Emma har däremot 
som sagt ett mycket litet klassrumsbibliotek med lite material att välja på. 

Hemmets betydelse 
För att väcka elevernas nyfikenhet och lust att lära måste lärarna ta tillvara på de tillfällen som 
ges, till exempel genom att använda de texter barnen har med sig hemifrån (Schmidt 2013:34 och 
Tjernberg 2013:158, 164). 
 
Carina, Beata och Emma menar att de inte hunnit lära sig något om varje elevs intressen och 
erfarenheter, medan Anna, Dorotea och Frida menar att de vet mycket om det. Beata framhåller 
att hon inte brukar sätta sig in i elevernas hemförhållanden om det inte är något som den tidigare 
läraren berättade vid överlämningen, eller om det är något särskilt som hon behöver ta hänsyn till. 
 
Alla barn har en ryggsäck med olika erfarenheter med sig när de börjar skolan (Fast 2007:101, 
124, Skolverket 2007:9 och Skolinspektionen 2011:5), men dessvärre tas inte alltid detta tillvara av 
lärare, menar Tjernberg (2013:54), Fast (2007:169) och Skolinspektionen (2011:5). Dewey (1999: 
193) påpekar att om undervisningen inte anpassas till eleven kan det bli svårt för eleven att ta till 
sig den nya kunskapen. ”En skola där undervisningen utgår från elevernas bakgrund, erfarenheter 
och intressen kan ge fler elever förutsättningar och möjligheter att nå högre resultat” 
(Skolinspektionen 2010:41). Men, hemmet för inte alltid med sig gott, ett hem kan ha negativa 
familjeförhållanden vilket kan visa sig på ett negativt sätt i elevernas läsutveckling menar Frank 
(2009:174). Att lära känna sina elever menar Anna, Dorotea och Frida, och även jag, är av vikt då 
eleverna är i skolan nästan lika många timmar om dagen som de är hemma, men även för att 
kunna involvera elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter i både läxor och i undervisning. 
 
En undervisning som gör att eleverna kan koppla sina vardagsliv till skolan visar att eleverna 
klarar uppsatta mål bättre menar Skolverket (2008:10, 36). Alla lärarna i min undersökning menar 
att de brukar aktivera elevernas förförståelse inför något nytt i klassen, antingen genom att 
använda whiteboard-tavlan eller genom att föra olika samtal med eleverna, till exempel om vad de 
vet eller vad de tror om vad som komma skall. Enligt Mullis (2011:225) underlättas 
kunskapsinlärningen för eleverna om läraren drar nytta av elevernas förkunskaper. 
 

Metoddiskussion 
Examensarbetets syfte var dels att identifiera viktiga faktorer för utveckling av läsförståelse och 
dels få en inblick i verksamma lärares arbete med och kring litteratur som utgår från elevers 
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intressen och erfarenheter för att utveckla elevernas läsförståelse. För att kunna besvara syftet 
och frågeställningarna valde jag att använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod som i det 
här fallet var en halvstrukturerad intervju, då jag ville få djupare kunskap om frågeställningen. En 
kvalitativ undersökningsmetod går inte att generalisera då den enbart ger information om få 
enheter, men resultatet går att överföra till andra enheter genom att ställa nya hypoteser. 
 
Att ha en intervju ger möjlighet till att läsa informanternas kroppspråk och deras svar ”mellan 
raderna”. Att ha en halvstrukturerad intervju innebär att man som intervjuare kan ändra 
ordningen på de bestämda frågorna samt utöka frågematerialet med följdfrågor för att kunna få 
ett mer utförligt svar, då den kan utföras på ett friare sätt än en strukturerad intervju där enbart 
de bestämda frågorna kan ställas ger den mer validitet till datainsamlingen. 
 
Urvalen jag gjorde inför detta examensarbete var dels att begränsa antalet informanter till 5-6 
lärare och dels att de endast fick arbeta inom årskurserna 1-3. Att begränsa antalet informanter 
var dels på grund av examensarbetets tidsbegränsning och dels för att uppfylla ett minimalt antal 
deltagande undersökningspersoner för att få en god validitet i undersökningen. Att antalet 
informanter till slut blev 6 var på grund av urvalsmetoden jag använde mig av, självselektion. Ett 
större antal informanter hade gett mer data till undersökningen, vilket både kan vara positivt i den 
mening att resultatet troligtvis blir bredare men det kan också vara negativt då jag skulle fått mer 
data att arbeta med, vilket kan utmynna i att viktig data riskerar att bortses ifrån på grund av 
tidsbegränsningen för arbetet. 
 
Självselektion innebär att informanterna efter information om undersökningen själva får välja om 
de vill delta. Jag valde att skicka ut en förfrågan om deltagande via ett antal rektorer för att de 
skulle vidarebeordra till passande lärare inom deras rektorsområde. Att välja att skicka förfrågan 
till rektorerna var på grund av att de redan har kontakt med passande lärare i årskurserna 1-3. Om 
jag själv hade åkt ut till skolorna för att lämna förfrågan är det möjligt att fler eller andra 
informanter hade velat delta i undersökningen, vilket kunde ha gett ett annat resultat. Jag hade 
också kunnat använda mig av andra sorters urvalsmetoder för informanter, men jag valde den här 
metoden på grund av att jag tyckte att den var en metod där informanterna kunde göra ett eget 
val om de ville vara med eller inte utan att känna sig tvungna till det. 
 
Intervjuerna skedde alla individuellt på grund av att alla deltagande lärare arbetar på olika skolor. 
Jag valde att spela in intervjuerna så att jag inte skulle missa någon viktig information och att jag 
skulle kunna lyssna på dem igen efter att intervjuerna var färdiga. Att spela in intervjuer kan vara 
en tidskrävande uppgift då det tar tid att transkribera det sagda till text, men jag menar att det är 
övervägande fördelar på grund av ovan nämnda motiv. 
 
I alla metoder kan felkällor förekomma. Vid intervjuer kan det finnas risk för något som kallas 
för intervjueffekt, frågeeffekt och kontexteffekt. För att informanten inte skulle bli berörd av 
intervjueffekten, det vill säga att den inte håller sig sanningsenlig eller svarar det den tror att jag 
vill höra, gjorde jag mitt bästa för att inte låta skina igenom vad jag tyckte om svaren eller ansåg 
vara rätt svar. Frågeeffekten handlar om formuleringen på frågorna, att de inte ställs på ett sätt 
som kan vara ledande för informanten, och det gjorde jag inte då jag enbart ställde frågor med ett 
intresse för svaret. Jag anser att jag undvek både intervjueffekten och frågeeffekten genom att jag 
ställde mina frågor så neutralt som möjligt. Kontexteffekten handlar om att informanten kan bli 
påverkad av en tidigare fråga eller svar. Då jag försökte ställa frågorna i en passande ordning 
utifrån det samtal som fördes har jag inte fått någon anledning att tro att de blev påverkade av 
kontexten. 
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Fenomenografi är en analysmetod där man ska tolka informanternas uppfattningar om olika 
händelser för att hitta likheter och skillnader i datamaterialet. Denna metod är väldigt detaljerat 
beskriven i Fejes & Thornberg (2009:127-131), vilket jag valde att följa. Jag ansåg att det var ett 
bra val för mig att skriva ut materialet för att få arbeta med det fysiskt för att sedan klippa ut 
passager för att hitta likheter och skillnader mellan intervjuerna. När man kan arbeta med 
materialet fysiskt och kunna få en överblick över det hela kan man lätt se vad som kan passa 
ihop, men när man får många mindre passager att arbeta med är det också möjligt att viktiga bitar 
försvinner i mängden. I fenomenografi är det också viktigt att en passage endast hör till en 
kategori, vilket gör att man måste granska datamaterialet noggrant. När man har bestämt till 
vilken kategori varje passage tillhör ska materialet sedan byggas ihop efter de likheter och 
skillnader som man funnit. 
 
I analysmetoden kan det finnas möjliga felkällor. Om man har samlat in för mycket data finns det 
risk att materialet inte blir överblickbart och det finns även risk att informanterna som deltar inte 
är tillräckligt representativa för undersökningen. Jag menar att jag inte har samlat in för mycket 
data, men att det kanske finns risk att informanterna inte är tillräckligt representativa då 2 av 6 
informanter inte har en lärarutbildning. Frågeställningarna eftersökte dock enbart arbetande 
lärare, och då dessa är anställda som lärare anser jag att de var möjliga att inkludera i 
undersökningen, men frågan är om ett annat resultat framkommit med enbart utbildade lärare. 
Det finns också risk för att man som författare av arbetet väljer bort data som är svår att komma 
åt eller att man medvetet eller omedvetet använder sig av bias (Fejes & Thornberg 2009:220-222). 
Då jag försökt att hålla mig medveten vid alla val vid arbetet tror jag inte att dessa risker påverkat 
arbetet. 
 
De etiska överväganden som följdes i detta arbeta var formulerade utifrån Högskolan Dalarnas 
forskningsetiska principer. Att jag valde att använda dessa var för att jag anser att man som 
student på Högskolan Dalarna borde följa det som Högskolan anser vara de viktigaste etiska 
principerna i en humanistisk forskning. Jag tyckte att alla principer var ganska logiska och lätta att 
följa, då jag inte förstår hur man kan göra en undersökning som innebär intervjuer av informanter 
utan att informera informanterna om undersökningen, eller att få de som vill delta att samtycka 
till att delta. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har jag under mina fyra år i Högskolan 
lärt mig att alltid använda, då ingen deltagande ska kunna bli igenkänd av obehöriga eller att 
materialet ska användas till annat än den forskning som de informerats om. 
 
Reliabiliteten i arbetet har stärkts genom att jag på ett noggrant sätt behandlat informationen jag 
fått av informanterna och litteraturen och därigenom inte blandat ihop vem som har sagt vad. 
Därför är min undersökning tillförlitlig. 
 
Då undersökningen enbart mätt data som varit relevanta för undersökningen genom att jag har 
ställt intervjufrågor som är av betydelse för frågeställningen samt inkluderat litteratur som är 
relevant, har arbetet präglats av validitet. 
 
Jag valde att inte göra en utförlig beskrivning av litteraturinsamlingen i detta arbete då Eriksson 
m.fl. (2013:170) menar att en empirisk studie som detta är endast behöver redovisa ”design, 
deltagare, urvalsförfarande, datainsamlingsmetoder, genomförande och planerad analys.” Jag 
valde dock att redovisa litteraturinsamlingen från mitt föregående arbete i en bilaga (se bilaga 3) 
ifall läsaren ville få klarhet i hur detta gjordes. 
 
Trots att jag valde att använda mig av fenomenografi som analysmetod är det möjligt att jag har 
feltolkat resultatet och därför omedvetet använt mig av bias. Jag har dock i största möjliga 
medvetna mån försökt att undvika att mina egna åsikter påverkat resultatet. 
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Slutsats 
Enligt Skolverket (2007:83) och Ewald (2007:140) visar forskning att allt fler barn redan under 
det första läsåret ger uttryck för att läsning är ointressant och svårt, vilket då gör att de försöker 
undvika att läsa. Då det inte går att generalisera mitt resultat eftersom det är en studie gjord med 
en kvalitativ undersökningsmetod går det inte att ge ett rakt svar på vad som kan göras för att 
förändra det som verkar vara ett nedåtgående läsintresse i skolorna, men trots det går det att säga 
att en undervisning som faktiskt handlar om sådant som eleverna finner intressant och 
motiverande gör att eleverna får en större möjlighet att få en lust och vilja att fortsätta 
utvecklingen av läsförmågan och läsförståelsen. 
 
Lärarna som jag har intervjuat arbetar på olika sätt, men alla säger att eleverna ska få intresse för 
undervisningen. Hur de uppmuntrar till detta är beskrivet i arbetet, men på grund av 
tidsbegräsningen för arbetet är deras möjlighet att hävda sig inte så stor som den borde vara om 
man jämför med hur stort deras arbete är i verkligheten. 
 
Enligt analysmetoden fenomenografi får varje urklippt passage endast tillhöra en kategori, men så 
här i slutet anser jag att allt hänger ihop. När man ska arbeta med olika uppgifter krävs det en 
motivation, och därför är lärarens viktigaste uppdrag att finna vad som motiverar varje elev i 
klassen, vilket på olika sätt har beskrivits genom hela arbetet. 

 

Vidare forskning 
I startskedet av detta arbeta hade jag en önskan om att göra en empirisk studie där eleverna var 
de som blev granskade genom att testa om läsförståelsen kunde ökas genom att de fick läsa 
böcker utifrån sina intressen eller erfarenheter. Då tidsperioden var för begränsad gick detta inte 
att genomföra. Därför ser jag det fortfarande som en intressant fråga att se hur ett sådant arbete 
skulle fungera i praktiken.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Till Dig som är lärare i år 1-3  
– förfrågan om medverkan i en undersökning 
 
På vilka sätt kan litteratur som utgår från elevers intressen och erfarenheter bidra till ökad 
läsförståelse? 
I vilken utsträckning och på vilka sätt använder verksamma lärare litteratur som utgår från elevers 
intressen och erfarenheter för att bidra till ökad läsförståelse? 
 
Det här är två frågor som jag kommer undersöka till mitt avslutande examensarbete, och därför 
vänder jag mig till Dig. Kan jag få intervjua Dig om Ditt arbete med elever, och särskilt hur Du 
ser på om och hur litteratur som utgår från elevers intressen och erfarenheter kan bidra till 
utveckling av läsförståelse? 
Jag önskar intervjua 5-6  lärare inom år 1-3. 
 
Jag beräknar att intervjun tar ungefär en halv timme, och för att inte missa någon information 
kommer intervjun spelas in. Om Du vill inte vill svara på någon fråga eller avbryta intervjun, är 
Du i Din fulla rätt att göra så utan att motivera varför. Några namn eller andra data som kan 
identifiera personer ska inte registreras, och resultatet kommer att presenteras så att ingen kan bli 
igenkänd.  
 
Jag som gör den här undersökningen går sista året på lärarutbildningen på Högskolan Dalarna 
med inriktning år F-3. Examensarbetet görs under handledning. Om Du är intresserad, skickar 
jag gärna ett ex. till Dig när det är färdigt. 
 
Om Du är intresserad att delta eller veta mer om undersökningen får Du gärna kontakta mig 
genom något av nedanstående sätt. 
 
 
Matilda Persdahl 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
Hur definierar du begreppet läsförståelse? 
Vill du beskriva hur du undervisar för att utveckla läsförståelsen hos eleverna? 
Vad ingår i arbetet med läsförståelse? 
Hur lägger du upp arbetet med läsförståelse? Vad för slags texter använder du (berättelser, 
faktatexter m.m.)? 
Hur mycket tid ägnar du åt läsförståelse under läsåret? 
När/hur anser/bedömer du att eleven uppnått en utveckling av läsförståelse? 
Hur ser uppföljningen av bedömningen ut? 
Hur ser du på läsförståelsens roll i elevens läs- och skrivutveckling? 
Vilka olika typer av litteratur använder du i undervisningen?  
Hur väljer du vilken litteratur som används i undervisningen? 
Får eleverna själva välja? 
Brukar det förekomma boksamtal? 
Hur aktiverar du elevernas förförståelse inför ett ämne eller en text? Varför?  
Hur ofta läses det i klassrummet? (all sorts läsning) 
Vad vet du om elevernas intressen? 
Vad vet du om elevernas erfarenheter? 
Förekommer samtal om favoritböcker/genrer? 
Vilket förhållningssätt har du gentemot elevernas egna önskemål om litteratur? 
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Bilaga 3 
 
Sökning av litteratur till examensarbete ett 
Jag valde att använda mig av en urvalsprocess som finns beskriven i Eriksson m.fl. (2013:83). 
Denna process innebär att man börjar med att identifiera intresseområde och definiera sökord. 
Jag använde sökverktyget trunkering, vilket innebär att man ersätter början eller slutet av ordet 
med en asterisk * (se Eriksson m.fl. 2013:81). De sökord jag använde mig av var skönlitt*, elev*, 
intress*, interest, erfarenh*, bakgrund, fiction, meaningfulness, reading, reading ability, 
motivation, utveckl*, läsförståelse och läsning. Jag använde mig av olika kombinationer av precisa 
sökord för att resultatet på sökningen på bästa sätt skulle svara mot frågeställningen. När jag 
ansåg att jag fått tillräckligt med insamlat material, begränsade jag sökorden till ovan nämnda. 
 
Därefter bestämdes vilket eller vilka språk studierna skulle vara skrivna på samt vilka 
publiceringsår som skulle gälla i sökningen. Här bestämdes språken svenska och engelska, samt 
publiceringsår 1999-2014. Jag valde att inkludera engelska texter för möjligheten att inkludera 
internationell forskning.  
 
När detta är bestämt ska sökningen genomföras i lämpliga databaser. Vid behov kan också en 
manuell sökning göras för att finna forskning inom området. Databassökningen gjordes i 
databaserna eric.ed.gov, libris.kb.se, schoolar.google.se, avhandlingar.se och forskning.se. Valet 
att genomföra sökningar i ovan nämnda databaser gjordes på grund av deras relevans för 
utbildnings- och pedagogisk forskning. 
 
När sökningen är gjord ska relevanta titlar väljas och deras sammanfattningar ska läsas för att 
man ska kunna göra ett första urval av litteratur som ska bli föremål för fortsatt granskning. Sista 
steget innebär att läsa artiklarna i sin helhet och göra en kvalitetsgranskning. 
 
Jag gjorde också en manuell sökning efter specifika författare, och detta efter rådgivning av min 
dåvarande handledare. 


