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Sammanfattning   
Vår undersökning behandlar läsinlärning och läsförståelse. Utifrån ett pedagog- och elevperspektiv har vi undersökt begreppet läsförståelse, 
vad det innebär att kunna läsa och förstå text, vilka förutsättningar det kräver och hur lärandet sker kring detta. Vi har som utgångspunkt för 
vår undersökning använt oss av olika forskningsperspektiv på läsinlärning samt berört olika läsinlärningsmetoder. Genom kvalitativa 
intervjuer med pedagoger och elever har vi undersökt deras uppfattningar om hur man lär sig läsa och vad detta innebär för läsförståelsen. 
Resultaten har gett oss en insikt i att pedagogen bör vara lyhörd och stödja eleven genom olika verktyg, för att hjälpa eleven i 
läsutvecklingen. Med det menar vi att det underlättar om pedagog och elev är aktiv i läsinlärningen. 
 
Our investigation treats learning by reading and reading comprehension. On the basis of a pedagogues and a pupils perspective we have 
investigated the concept of reading comprehension, what it means to know how to read and understand a text, which prerequisite it demands 
and how learning take place around this. As a starting point to our investigation we have use different research perspectives on learning by 
reading and touching different learning by reading methods. Through qualitative interviews with pedagogues and pupils we have investigate 
their understanding about how you learn to read by yourself and what it means for your reading comprehension. The results have given us 
knowledge of that the pedagogue should be sensitive and support the pupil with different tools, because the pedagogue must help the pupil in 
their reading evolution. We mean that it would facilitate if pedagogue and pupil are active in learning by reading. 
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Inledning 
Under de tidiga skolåren har det stor betydelse att kunna lära sig att läsa och skriva. För att 

kunna ta del av vårt informationssamhälle har läsförståelsen fått en betydande roll. Vi vill 

med denna undersökning skaffa oss en fördjupad kunskap om läsförståelse hos elever efter att 

de knäcker läskoden, dvs. identifierar eller känner igen skrivna ord. Detta innebär att vi också 

intresserar oss för läsinlärning och avkodning som ligger till grund för läsförståelsen. 

 

Idén till ämnet väcktes då vi deltog i en kurs som handlade om olika vägar till skriftspråket. 

Det känns intressant och spännande att undersöka hur både elever och pedagoger tänker och 

funderar kring läsförståelse. Vi ansåg att det skulle vara en fördel att vara två uppsatsskrivare, 

eftersom det innebar en större möjlighet att diskutera idéer med varandra. Vi hoppas också 

kunna finna stöd hos varandra, känna en trygghet och använda oss av våra skilda erfarenheter. 

 

Texter ger oss en inre bild som stimulerar fantasin, kreativiteten och tänkandet. Så här skriver 

författaren Olof Lagercrantz i sin bok, Om konsten att läsa och skriva: 
De människor vi möter i böcker liknar de levande. De talar som vi, andas som vi, gråter och 
skrattar som vi. Men sträcker vi ut armarna för att omfamna dem griper vi i tomma luften. 

(Lagercrantz, 1985, s.7) 
 

I uppsatsen kommer vi att använda begreppen barn och elev. I skolsituationer benämner vi 

barnet med ordet elev. I allmänna resonemang om unga människor och i familjeförhållanden 

använder vi ordet barnet. 
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Syfte och problemformulering 
Vi ska utifrån ett pedagog- och elevperspektiv undersöka begreppet läsförståelse. I 

undersökningen kommer vi att jämföra elever och pedagoger. Hur ser de på vad innebär det 

att kunna läsa och förstå text, vilka förutsättningar det kräver och hur lärandet sker kring 

läsning och läsförståelse? 

 

Våra frågeställningar är: 

• Vilka förutsättningar anser pedagogerna är viktiga för läsförståelse? 

• Vilka läsinlärningsmetoder använder pedagogen för att lära ut läsning? 

• På vilka olika sätt arbetar pedagogerna med läsförståelse och hur uppfattar eleverna det? 

• Hur ser eleven på att kunna läsa? 

• Vem väljer vad som ska läsas? 
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Bakgrund 
Vi inleder vår undersökning med en definition av vad läsning och läsförståelse är. Därefter 

beskrivs vad som sägs i läroplanen om elevens läsutveckling. 

 

 

Vad innebär begreppet läsning och läsförståelse? 
I Nationalencyklopedin definieras läsning som: 

konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning 
för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och förståelse. Avkodning 
innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen 
av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning och förståelse fungerar 
väl. (www.nationalencyklopedin 2005-05-30) 

 

I Att lämna skolan med rak rygg- om rätten till skriftspråket och om förskolans och skolans 

möjligheter att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter, diskuterar professor Roger 

Säljö (1997) två olika synsätt inom läsforskningen. Det ena innebär att läsförmågan är 

föränderlig i förhållande till vad man jämför med. Han menar att samhällets regler och normer 

har förändrats och ställer större krav på läsförmågan, därför skulle de som var fullt läskunniga 

för femtio till hundra år sedan kunna betraktas som lässvaga i dag. Det andra synsättet är att 

skolan prioriterar textanvändningen, och det innebär att det dagliga arbetet grundas på skrift. 

Detta betyder att eleven måste ha träffat på skriftspråket tidigt i livet för att de ska stärkas som 

individer. Skillnaden mellan dessa två perspektiv på läsutveckling har att göra med vilket 

synsätt det rådande samhället har för tillfället. I ett samhälle som vårt anses det viktigt att 

behärska skriftspråket och dess olika genrer, vilket också fordrar tidig träning, i bästa fall 

redan i hemmet och före skoldebuten. 

 

 

Vad säger styrdokumenten om läsförmågan? 
I Lpo 94 framhålls att:  

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, 
läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 
till sin språkliga förmåga. (Utbildningsdepartementet, 2001, s.11) 

 

Mål för eleven att sträva mot och mål att uppnå är enligt Lpo 94: 
-utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk, 
-behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal 
och skrift. (Utbildningsdepartementet, 2001, s.15) 

 

Kursplanen i svenska utrycker att eleven ska göra framsteg i att lära sig tala, lyssna, se, läsa 

och skriva. Eleven ska också ta del av skönlitteratur, film och teater. Svenskämnet ska 



 4

utveckla elevens skicklighet i att bemästra tal och skrift. Det är också viktigt att ta hänsyn till 

andra individers sätt att formulera sina tankar i tal och skrift (Utbildningsdepartementet, 

2000). 

 

Kursplanen för grundskola och gymnasieskola sätter som mål att eleven: 
-utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika 
sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och 
påverkan, 
-utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa 
läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär. (Utbildningsdepartementet, 2000, 
s.97) 

 

Margareta Sandström Kjellin (2002), som har skrivit en avhandling om elevers läsutveckling, 

tolkar Lpo 94 så att pedagogen ska undervisa i läsförståelse och ordavkodning. Men om 

skolan verkligen tar fasta på ovanstående mål innebär det inte bara ordavkodning och 

läsförståelse, utan också att eleven ska uppmuntras att utveckla fantasi, känslor och tankar. 
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Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången kommer vi att belysa några olika teorier om hur människan lär sig 

språket. Därefter åskådliggör vi olika forskningsperspektiv på läsinlärning, då språkförmågan 

är grundläggande för läsandet. Sedan går vi in på olika faktorer hur läsförståelse skapas, och 

sist ger vi en översikt av hur ett antal metoder fungerar i undervisningen. 

 

Den litteratur som ligger till grund för vår översikt består av ett flertal texter. Vi försökte att 

hitta nyare litteratur men vi har också tagit del av äldre eftersom den har ett annat värde, 

nämligen att den ger en historisk tillbakablick. Vi har också sökt i engelsk litteratur för att få 

en inblick i vad utländska forskare anser. De viktigaste verken och forskarna som bidragit till 

vår undersökning är Läsinlärning och självförtroende av Karin Taube (1987), Läsning och 

lässvårigheter av Høien & Lundberg (1990), Barns språkutveckling av Anders Arnqvist 

(1993) och Läsning och läsundervisning av Carsten Elbro (2004). 

 

 

Teorier om hur människan lär sig språket 
Anders Arnqvist (1993), fil dr i psykologi, menar att i början av 1900-talet var 

språkforskningen samlad kring utvecklingen av språket. De olika faktorerna som påverkade 

språket ansågs inte vara lika viktiga beroende på vilken syn forskaren har. En del forskare 

menar att barn tar till sig språket i den miljön de vistas i och där det talas. Andra säger att 

språket är medfött och vissa forskare anser att miljön har en betydelse för språkutvecklingen. 

Behaviorismen lanserades av John Watson (1878-1958). Enligt denna teori handlar språket 

om ett redan inlärt beteende. När barnet lär sig nya ord sker det genom uppmuntran och 

beröm av föräldrarna eller andra i dess närhet. 

 

Språkinlärningen och miljön är de viktigaste momenten i barnets lärande, orden kommer först 

och därefter betydelsen av dem. Nya ord blir lätta att lära om barnet sammankopplar dem med 

representativa föremål (Strömqvist, 1984). 

 

Noam Chomsky förespråkar den nativistiska teorin som betonar betydelsen av arvet och 

mognaden hos barnet. Språket anses vara så pass avancerat att det inte kan vara inlärt. 

Människan är född till att utveckla ett tal och därför kan inte barnet undgå en språkutveckling. 

Chomsky anser att barnet föds med en språklig enhet, som han benämner LAD (language 

acquisition device) och som representerar ett grammatiskt system. Det finns två strukturer, där 
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den första handlar om vad människor säger och den andra är tolkningen av yttrandet. 

Chomsky kallar dem för ytstruktur och djupstruktur. Enligt senare forskning inom 

lingvistiken är förståelsen bunden till hur informationen i texten läggs fram för läsaren. För att 

förståelsen ska gå fram bör texten sättas in i ett större perspektiv så att tidigare lärdomar 

utnyttjas (Arnqvist, 1993). 

 

Vygotskij och Piaget har haft stor påverkan i synen på språkutvecklingen. De lyfter fram 

betydelsen av arvet och miljön, Piaget betonar arvet och Vygotskij den språkliga miljön 

(Sandström Kjellin, 2002). 

 

Enligt Jean Piaget (1896-1980), som utvecklat vad som kallas en kognitiv teori, är språket 

uppbyggt av ett teckensystem som utvecklas socialt. Individens mognad och 

handlingsförmåga är av betydelse för utvecklingen och det sociala samspelet. Barnet har ett 

egocentriskt språk och det innebär att det inte kan förmå sig att sätta sig in i lyssnarens 

situation. Barnet har också ett socialiserat språk som beror på den kognitiva utvecklingen, 

barnets tänkande (Arnqvist, 1993). Lena Franzén (1997) menar att när barnet får mer kunskap 

om omvärlden ökar förmågan att göra inferenser. Det innebär att läsaren tolkar sammanhanget 

utan att det uttrycks tydligt i texten, vilket överensstämmer med Piagets teorier. När barnet 

blir äldre blir det lättare för det att göra abstraktioner och dra logiska slutsatser. Barnet blir 

bättre på att göra hypoteser och pröva dem tankemässigt, men det sker inte förrän det har nått 

elva till tolvårsåldern. 

 

Lev Vygotskij (1896-1934) representerar den sociokulturella teorin där sambandet mellan 

tanke och språk skiljs åt. De är inte sammanfallande utan deras förhållande är samansatt. I den 

sociala kommunikationen existerar inget samband mellan språket och tänkandet. Han hävdar 

att det egocentriska talet är en skiftning mellan yttre och inre tal (Vygotskij 2001). Sandström 

Kjellin (2002) skriver att Vygotskij myntade begreppet den proximala utvecklingszonen 

(ZPD), som avser en zon med gynnsamma förhållanden för utveckling och inlärning. Den 

första nivån kallas för den aktuella utvecklingsnivån, den andra nivån för potentiell 

utvecklingsnivå. När eleven befinner sig mellan dessa två nivåer är de i zonen för proximal 

utveckling. 
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Olika uppfattningar om hur läsinlärningen går till 
Larson, Nauclér & Rudberg (1992) och Høien & Lundberg (1990) menar att många 

läsforskare är eniga om läsprocessens två delar, avkodning och förståelse. De menar att 

avkodning är den händelse som sker när vi känner igen orden och förståelse gäller när vi 

omvandlar satser samt tolkar innehållet i texten. Men sedan skiljer sig forskarnas åsikter åt 

beroende på vilka delar de betonar mest vid läsinlärningen. 

 

Carsten Elbro (2004), professor vid Köpenhamns universitet, menar att under 1970-talet 

förekom det teorier som innebar att kontexten har stor betydelse för läsarens avkodning. 

Främst för svaga läsare och nybörjare är kontexten ett redskap medan duktiga läsare inte 

behöver det i lika stor utsträckning. Det centrala för eleven är att se de enskilda orden och 

kunna avkoda dem. Frank Smith (2002) påstår däremot att svaga läsare och nybörjare kan 

fastna i tunnelseende. Detta innebär att hjärnan blir blockerad och läsaren endast kan se ett 

fåtal bokstäver i taget istället för hela meningen. Oftast inträffar detta när läsaren är rädd för 

att göra fel eller att texten upplevs som meningslös. Elbro (2004) menar dock att Smiths 

teorier inte stämmer med senare forskningsresultat. 

 

 

Att knäcka koden 
Att grunderna för hur orden ska avkodas är betydelsefullt för eleven beskrivs på flera ställen i 

litteraturen. Høien & Lundberg (1990) menar att eleven måste ha en uppfattning om att 

skrivtecknen företräder språket. Eleven bör också ha kunskap om hur det talade språket kan 

delas upp i bitar, för att sedan omvandlas till tecken, dvs. bokstäver, och detta kallar de att 

knäcka koden. 

 

Enligt en empirisk studie av Catherine Snow, Susan Burns & Peg Griffin (1998), finns det 

belägg för att det är särskilt troligt att vissa elever har större svårigheter att lära sig läsa i 

grundskolan. Detta gäller främst de elever som börjar i skolan med mindre förkunskaper inom 

vissa områden, vilket framträder mest i det språkliga och fonologiska medvetenheten. Eleven 

saknar också förtrogenhet med de grundläggande syften, vad gäller mekanisk läsning och 

bokstavskunskap. 

 

Snow m.fl. (1998), menar att grundläggande kunskaper behövs i den alfabetetiska principen 

och dessutom en medvetenhet hos eleven om att talat språk kan delas upp i stavelser 
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bestående av enskilda ord. Läsaren ska också kunna se sekvenser av stavelser och fonem inuti 

meningen. Eleven förväntas att själv kunna läsa och förlita sig på de okända texterna och 

förstå innebörden i det skrivna. 

 

Björk & Liberg (1996) nämner den litterära amningen som en betydelsefull inledning av läs- 

och skrivutvecklingen för barnet. Begreppet innebär många kontakter i unga år med litteratur 

genom högläsningstillfällen och samtal runt det lästa. Högläsning är ett tillfälle för att känna 

gemenskap, trygghet och glädje men också något som man kan bära med sig genom livet. 

Barn som har fått den litterära amningen har en bättre förutsättning att lyckas med läsning 

och skrivning. 

 

Innan eleven börjar i skolan har många prövat sina läs- och skrivfärdigheter genom att läsa på 

skyltar, skriva listor eller kopiera ord som finns i deras omgivning. Eleven inleder sin läsning 

med att situationsläsa och situationsskriva, vilket innebär att han/hon förstår att texten inte är 

det centrala i sammanhanget. Efterhand utvecklar eleven ett helhetsläsande och 

helhetsskrivande som kan vara instabilt och för det mesta förlitar de sig på enstaka ledtrådar. 

Detta kan se olika ut för alla elever; för vissa går det åt mycket energi på att dela upp orden i 

deras beståndsdelar, dvs. bokstäver (Björk & Liberg, 1996). 

 

 

Att väcka läsintresset 
Caroline Liberg, lingvistikforskare, (1993) slår fast att om eleven inte har ett eget intresse för 

att vilja läsa och skriva, bör pedagogen avvakta. Det är viktigt att inte driva på eleven och att 

han/hon istället får ta det lugnt och inte stressa. Pedagogen måste hitta andra vägar till att 

väcka intresset t.ex. gemensamma lässtunder, skrivstunder och språklekar. Men går det inte 

att intressera eleven utifrån dessa aktiviteter kan grunden för läs- och skrivinlärningen 

utvecklas i olika slags samtal. Dessa gör att eleven förbättrar sin språkliga förmåga som ligger 

till grund för läsandet och skrivandet. David Wood (1988) nämner att om eleven ska bli 

litterär inkluderar det mer än att bara lära sig läsa, det innefattar också hur läsaren översätter 

skrivna symboler till talade. 
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Läsa för att förstå budskapet 
När eleven börjar i skolan är det angeläget att denne inser att texten har ett budskap som den 

vill förmedla till läsaren. Läsning handlar om betydelse, upplevelse, glädje, mening och 

förståelse enligt Lundberg & Herrlin (2003). Eleven kan läsa för att förstå och läsa för att 

komma ihåg. Den bildar sig en uppfattning om textens innehåll för att förstå det lästa. Detta 

kan också påverkas av att eleven inte vill erkänna att de inte förstår. Läsa för att komma ihåg 

innebär att meningen med läsningen är tydlig, att studietekniken kan anpassas därefter och att 

eleven kan kontrollera sina kunskaper (Arnqvist, 1993). Eleven måste själv inse när den 

förstår och inte förstår en text, och utifrån det skapa metoder för att tillägna sig en ökad 

läsförståelse. Detta kan ske genom att eleven går tillbaka i texten, frågar någon eller slår upp 

ordet i en ordbok. Om eleven inte förstår en text bör han/hon få hjälp av pedagogen att 

undersöka vad de har för sorts problem (Høien & Lundberg, 1990). 

 

 

Eleven måste ha egna erfarenheter 
Karin Taube, (1987), verksam vid Institutionen för internationell pedagogik vid Stockholms 

universitet, anser att erfarenheter av omvärlden är betydelsefullt för att eleven ska få ett större 

ordförråd och en kunskap om skriftspråket. Eleven kan inte alltid själv inse vikten av att få 

glädje av läsekonsten, och detta påverkar därför både motivationen och inlärningen negativt. 

Eleven tror oftast om sig själv att den kommer att lyckas eller misslyckas inom ett känt 

område, vilket kan leda till en sänkt motivation och passivitet. Lindgren & Mahieu (1997) 

menar att om eleven ska utveckla en större läsförståelse är det viktigt att kunna läsa mellan 

raderna. 

 

Arnqvist (1993) menar att läsaren använder sina tidigare erfarenheter. När eleven utifrån 

dessa förstått innehållet i texten skapas ett schema, vilket gör att betydelsen lagras i minnet 

och struktureras upp i olika avsnitt. Forskningen har visat att det är avgörande för eleven och 

att de behöver en tydlig struktur i sin läsning. I en tydligt strukturerad berättelse kan eleven 

lättare tillgodose sig handlingen än i en text med mindre tydlig struktur. 

 

Høien & Lundberg (1990) menar att eleven kanske inte alltid ser förbindelsen mellan det lästa 

och sin tidigare erfarenhet. Men om eleven har förkunskaper om budskapet med texten innan 

de börjar med sin läsning minskar risken för feltolkning. Arnqvist (1993) hävdar att det finns 

två svårigheter med att undervisa i läsförståelse. Det första dilemmat är att undervisa eleven 
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till att lära sig olika riktlinjer för textförståelse. Detta medför att pedagogen måste få eleven 

att reflektera över texten och ställa frågor till den. Pedagogen bör också göra eleven 

uppmärksam på hur strukturen är uppbyggd i texten. Den andra svårigheten innebär att hjälpa 

eleven till att utveckla bättre förkunskaper, vilket både tar tid och kräver urskiljningsförmåga. 

För att pedagogen ska kunna hjälpa eleven kan den använda sig av fyra olika delar: texten bör 

vara lämpad för eleven, och eleven behöver hjälp med att upptäcka det centrala i texten. De 

sista två delarna består i att få eleven att fråga sig om de har förstått innehållet samt att hjälpa 

eleven att koppla ihop texten med egna erfarenheter. 

 

Franzén (1997) hävdar att dagens läsforskare är eniga om att förkunskapen i ämnet spelar en 

stor roll vid läsningen av texter, eftersom det ger en djupare förståelse. Läsaren tolkar texten 

omedvetet i relation till sina tidigare erfarenheter. Däremot saknar den passiva läsaren 

förmågan att läsa mellan raderna och koppla samman en läst text med tidigare erfarenhet. 

 

 

Högläsning och samtal ger viktiga nycklar 
Utifrån Høien & Lundbergs (1990) text är det tydligt att det har stor betydelse att pedagogen 

stannar upp och samtalar om olika begrepp och händelser vid högläsning. Detta bl.a. för att 

anknyta till elevernas egna erfarenheter samt utveckla ordförrådet hos dem. 

 

Elbro (2004) resonerar om vikten av högläsning och spekulerar i att det är sammankopplat 

med gemensamma upplevelser och närhet. Högläsningen ger eleverna erfarenheter av barn- 

och ungdomslitteraturen och de får fler perspektiv på omvärlden. Vidare betonar Elbro att 

möjligen kan också elevens egen läsförståelse utvecklas under en längre tid. Det finnas ett 

flertal orsaker till varför det är bra att pedagoger läser högt för eleven. Några av dessa är att 

högläsning har en positiv begränsad verkan och det kan stimulera elevens lust, till att själv 

lära sig läsa. Elbro påpekar att högläsning egentligen inte har någon betydelse för den 

begynnande läsutvecklingen utan menar att eleven själv måste läsa aktivt. 

 

Snow m.fl. (1998) anser att barn eller elever som får lyssna på läsning regelbundet och tycker 

om sådan läsning, börjar förstå syftet med böcker och skrivet material. Eleven utvecklar 

förväntningar och därmed förförståelse samt lär sig olika tonfall och formuleringar. Detta 

leder till kunskap om strukturen i språket och eleven kan också uppfatta längre meningar. 
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Høien & Lundberg (1990) anser att samtalet har en stor betydelse i läsundervisningen. Det är 

då som pedagogen ska ge eleven förförståelse, förklara ord, prata om textens uppbyggnad och 

återkalla dess schema i medvetandet. Franzén (1997) betonar att när läsaren misslyckas med 

textförståelsen beror det på att det inte finns relevanta strukturscheman i ämnet. Schemat kan 

också vara bristfälligt och då saknar läsaren kunskap om textens innehåll och får då fel 

uppfattning. Det kan också vara så att all energin går åt till avkodningen eller att texten inte är 

bra skriven eller att det tillkommer för mycket ny information. Vid läsning av texter måste 

pedagogen fråga sig om eleven har tillräckliga förkunskaper. Men eleven kan också visa brist 

på intresse och pedagogen bör då vara vaksam på hur han använder sina scheman. 

 

 

Läsutvecklig består av samspel på flera nivåer 
Vad gäller elevers läsutveckling räcker det inte bara att bedöma läsfärdigheten utan 

pedagogen bör se till helheten. Läsutvecklingen består enligt Lundberg & Herrlin (2003) av 

fem olika nivåer där det bör finnas ett samspel dem emellan. Dessa nivåer är: fonologisk 

medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Betydelsen av t.ex. 

den första nivån, fonologisk medvetenhet, betyder att eleven kan urskilja språkljuden och dela 

upp orden i bitar av fonemstorlek. Även Franzén (1997) betonar att läsförståelse är en 

komplicerad process, eftersom det under läsningen bildas inre bilder som förändras efterhand. 

 

För att nå fram till en ökad läsförståelse hos eleven kan pedagogen använda sig av fyra olika 

frågetyper: kunskapskontrollerande frågor, kopieringsfrågor, inferensfrågor och 

inspirationsfrågor. Kunskapskontrollerande frågor handlar om ord och begrepp som behöver 

förtydligas och sättas in i rätt sammanhang. Kopieringsfrågor är frågor där svaren går att finna 

i texten. Kunskaps- och kopieringsfrågor har en gemensam funktion i att kunna svara på 

inferensfrågorna, att läsa mellan raderna. I inferensfrågorna måste eleven använda sig av sina 

tidigare kunskaper för att kunna dra slutsatser utifrån texten, med det anses att eleven måste 

söka sig utanför det skrivna ordet. Inspirationsfrågor handlar om att berätta om sina egna 

upplevelser eller fantasier som är kopplade till det lästa. Meningen med att undervisa i 

inferensläsning är att eleven ska bli reflekterande och ifrågasätta den egna förståelsen 

(Lindgren & Mahieu, 1997). Wood (1988) menar att läsaren måste göra inferenser hur texten 

ska analyseras och avslöja strukturen samt bestämma var betoningen ska ligga. Eleven måste 

också lära sig hur de bör samspela med texten för att tolka vad författaren vill säga med 

boken. 
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Om elevens avkodningskapacitet inte är tillfredsställande tar det för mycket energi från 

hennes/hans övriga lärande. En ofullständig avkodningsförmåga vilket betyder att 

avkodningen inte är tillräckligt automatiserad, vilket är en mycket vanlig orsak till en sämre 

läsförståelse. Läsningen blir då ansträngande och långsam, vilket påverkar läsförståelsen 

negativt (Taube, 1987). Flytet i läsningen har en positiv inverkan på läsförståelsen och gör att 

eleven lättare tar till sig en mening och förstår dess innebörd. En bra läsförståelse är en 

förutsättning för ett positivt läsintresse och som leder till en ökad förståelse. Det är viktigt att 

eleven så tidigt som möjligt läser aktivt och förstår textens innebörd (Lundberg & Herrlin, 

2003). 

 

 

Olika läsinlärningsmetoder 
Under 1900-talet har ett flertal olika läsinlärningsmetoder lanserats till stöd för pedagogen i 

undervisningen. Vi kommer att beskriva några av dessa. 

 

 

Ljudmetoden 
Ljudmetoden spred sig under 1930-talet och undervisningen gick ut på att pedagogen med 

händerna klappade sig igenom stavelserna för att urskilja de enskilda språkljuden. I svenska 

språket är det komplicerat, därför att bokstäverna inte alltid uttalas som de låter, till exempel i 

ordet geting. Därför underlättar det för eleven om pedagogen börjar med ljudenliga ord t.ex. 

sol. Det positiva med ljudmetoden är att eleven blir bra på att stava, begripa innehållet i texten 

och snabbt blir självständiga läsare. Det finns ett antal negativa aspekter med metoden, som 

innebär att eleven får problem med att läsa oregelbundna ord, kan skapa långsamma läsare 

eftersom de stavar sig igenom orden och får svårt att förstå innehållet i texten. Det finns 

många olika varianter av ljudmetoden, men dessa är mer till för att stödja än att utesluta 

varandra. De mest förekommande är den analytiska-syntetiska, normalljudmetoden och den 

artikulatoriska ljudmetoden (Elbro, 2004). 

 

 

Helordsmetoden 
Helordsmetoden går ut på att eleven läser och skriver ord i helheter, de behöver inte plocka 

isär ordet i mindre delar. Risken finns att eleven kan blanda ihop ord som ser likadana ut i 

strukturen, då de läser och skriver. Efter ett tag lagrar eleven en uppsättning av ord som de 
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kan använda sig av vid helordsläsning och helordsskrivning. Intresset ökar för ordens 

utseende, hur de skrivs, vad de heter och hur de låter (Liberg, 1993). 

 

 

Wittingmetoden 
Wittingmetoden grundades under 1950-talet av läraren Maja Witting, som har undervisat 

många elever med lässvårigheter. Detta är en syntetisk läsinlärningsmetod som utgår från 

enskilda språkljud till att ljuda samman stavelser samt sökande efter ord eller orddelar. Innan 

den riktiga läsningen tar vid arbetar eleverna fritt med associerande och symboler. 

Läsprocessen är uppbyggd av två delar: förståelse och symbolfunktion. I den sistnämnda 

funktionen läses tecknen från vänster till höger i en följd. Hos en del elever är denna färdighet 

automatiserad. Förståelse däremot förutsätter en allmän språklig kompetens, som skiljer sig 

mellan olika individer vad gäller miljö och ålder. Genom att kombinera bokstav och ljud 

tränas den fonologiska medvetenheten. Det är viktigt att metoden är renodlad och pedagogen 

vet vad den gör och varför. Då Witting undersökte läromedel för ljudningsmetoden och 

ordbildsmetoden kom hon fram till att materialet var otillräckligt. Det påverkade 

läsförståelsen eller avläsningen negativt och hon kom fram till att träningen av läsningen bör 

vara systematiskt upplagd. Eleven ska också få en chans att förstå efter egen förmåga (Larson, 

Nauclér & Rudberg, 1992). 

 

 

Läsning på Talets Grund, LTG- metoden 
Under 1960- och 70-talet arbetade lågstadieläraren Ulrika Leimar fram Läsning på Talets 

Grund-metoden, LTG-metoden. Hon var påverkad av flera språkforskare och pedagoger varav 

en var Vygotskij. 

 

Leimar förespråkar att läsinlärningen ska utgå ifrån elevens språk och erfarenheter. I LTG-

metoden finns det syntetiska och analytiska moment och det sistnämnda arbetssättet är 

styrande. Eleven ska få hjälp med att lära sig läsa, men inte bara avläsningsförmågan ska 

stimuleras. I början inriktas läsinlärningen på förståelse vilken ska vara integrerad i elevens 

begreppsutveckling. Den ska även innehålla vetskapen om omvärlden, talspråksutvecklingen 

samt den sociala och kognitiva utvecklingen. Den pedagogiska grunden för LTG-metoden är 

att eleven arbetar med sina egna texter. Inlärningstillfällena ska vara varierande så att alla 
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elever kan vara delaktiga. Det öppna samtalet mellan elev och pedagog ska stå i fokus så att 

kreativiteten dem emellan kan utvecklas (Larson, Nauclér & Rudberg, 1992). 

 

 

Nya Zeelandmetoden 
Nya Zeelandmetoden startade i början av 1980-talet även kallad Kiwimetoden (efter landets 

nationalfågel). Metoden går ut på att det är viktigt att läsaren bygger upp en förståelse om 

texten och om läsprocessen. Pedagogen bör använda sig av ett antal olika arbetssätt för att 

kunna se till elevens olika behov. De fyra arbetssätten bör vara högläsning, gemensamt 

läsande och skrivande, vägledd läsning och självständig läsning. En av anledningarna till 

högläsning är att eleven får ta del av texter som den ännu inte kan läsa själv. I den 

gemensamma läsningen är det viktigt att utse en text som passar eleven, pedagogen måste 

introducera, läsa och diskutera texten. Den vägledda läsningen sker i små grupper och 

meningen med detta är att eleven ska utveckla en målmedveten läsförståelse. Det sista 

arbetssättet är självständig läsning som bör förekomma dagligen och i alla nivåer i elevens 

läsutveckling. Självständig läsning innebär att pedagogen har sett till att texten är anpassad 

utifrån elevens läsförmåga. Eleven måste få en möjlighet att reagera på texter genom att 

skriva ner sina tankar och samtala om dessa. 

 

I denna metod framhålls ett nära samband mellan läsande och skrivande. Eleven lär sig 

mycket om läsning när den skriver och om skrivning när den läser. Då eleven kan läsa 

flytande sker en stor utveckling i läsmönstret. Ordförrådet tilltar i och med att eleven får mer 

erfarenhet och kunskap om omvärlden. Pedagogen gör en bedömning av elevens inlärning 

genom att titta på förmåga, förståelse, inställning, intressen och tidigare läserfarenhet. Utifrån 

informationen gör pedagogen sedan en planering för elevens fortsatta läsning (Lyckas med 

läsning 2001). 

 

 

LäsUtvecklingsSchemat, LUS 
Läs Utvecklings Schemat kom i början av 1980-talet för att ge pedagogen ett kvalitativt 

bedömningsinstrument, för att följa läsutvecklingen hos eleven. LUS är en beskrivning där 

varje punkt är en anhalt i elevens läsutveckling. Den består av 19 anhalter där de 13 första är 

lätta för läsaren att nå fram till. De 6 resterande tar längre tid att uppnå i elevens 

läsutveckling. Det är inte meningen att LUS ska användas som diagnostest och inte heller 
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fastställa elevens brister i läsningen, utan det är ett verktyg för pedagogens bedömning av 

elevens läsförmåga. För att nå t.ex. punkt 15 krävs det av eleven att den läser flytande, 

obehindrat och med god förståelse samt föredrar att läsa tyst (Allard & Askeljung, 2003). 

 

 

Sammanfattning 
Som framgår av vår litteraturgenomgång betonar forskarna olika delar vad gäller 

läsinlärningen. När eleven börjar i skolan är det viktigt att pedagogen är aktiv och stimulerar 

läsningen. Detta för att väcka intresset och för att eleven ska ta till vara på sina tidigare 

erfarenheter. För att eleven ska utveckla en bra läsförståelse kan pedagogen arbeta aktivt med 

samtal om textens struktur och reflektera kring texterna. För att förstå en text bör läsaren 

känna till kulturen i samhället dess normer och regler. 

 

Metoderna som vi redovisar kompletterar varandra men skiljer sig ändå åt i vissa avseenden. I 

ljudmetoden blir eleven snabbt självständig läsare. Helordsmetoden innebär att eleven skriver 

och läser ord i helheter och får efter ett tag en uppsättning av ord som de kan använda sig av. 

Den fonologiska medvetenheten tränas genom att koppla samman bokstav och ljud i 

Wittingmetoden. I LTG-metoden har samtalet en stor betydelse och läsinlärningen bör utgå 

ifrån elevens språk och erfarenheter. I Nya Zeelandmetoden framhålls att förbindelsen mellan 

läsande och skrivande är viktigt. LUS är ett kvalitativt bedömningsinstrument som hjälper 

pedagogen att se, vilken nivå eleven kommit till i sin läsutveckling. 
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Metod 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga med genomförandet av våra 

intervjuer. 

 

 

Val av metod 
Utgångspunkten var att välja en intervjumetod som var givande för oss. Därför valde vi 

kvalitativa intervjuer som syftar till djupare och smalare kunskap. Kvale (1997) betonar att 

syftet med kvalitativa intervjuer är att ta del av informantens värld och tyda vad den säger. 

Intervjuerna var halvstrukturerade med uppföljningsfrågor, vilket betyder att de var ställda så 

att det fanns möjlighet att göra förändringar under intervjun. Johansson & Svedner (2004) 

beskriver att frågeställningarna ska vara öppna och utgå ifrån vad informanten svarar. 

Meningen med den kvalitativa intervjun är att få innehållsrika svar om ämnet som ska 

undersökas. 

 

 

Urval och begränsning 
Skolan valdes utifrån att vi kände till eleverna och pedagogerna och genom detta hade 

samtalet förhoppningsvis redan en positiv förutsättning. Vi bestämde oss för att vi båda skulle 

närvara vid intervjutillfället för att undvika olika tolkningar av vad eleven/pedagogen sade. 

Trost (2005) menar att det är positivt med två intervjuare förutsatt att intervjuarna är 

samspelta med varandra. Intervjun ger då mer material och en djupare förståelse än om 

intervjuaren skulle vara själv. 

 

I intervjuerna deltog 8 elever fördelade på 1 flicka och 1 pojke i varje årskurs, som täckte år 2, 

3, 4 och kompletterades i efterhand med år 5. Eleverna intervjuades parvis eftersom vi var 2 

vuxna intervjuare närvarande och situationen för våra informanter annars skulle ha kunnat 

upplevas asymmetrisk. Det finns både för- och nackdelar med att intervjua elever i par, dels 

kan de känna trygghet i varandra. Men de kan också påverka varandra negativt genom att inte 

våga säga vad de tycker eller gå ihop och tycka samma sak. 

 

Vi valde 4 kvinnliga pedagoger, där 3 av dem har lång erfarenhet av yrket, medan en bara har 

arbetat några år. Två av pedagogerna är de intervjuade elevernas lärare. För att ta del av fler 

pedagogiska tankesätt valde vi också två oberoende pedagoger. 
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Etiska ställningstaganden 
Vi följde de etiska regler som finns vid intervjuer. Johansson & Svedner (2004) menar att 

forskaren bör informera om syftet med undersökningen och visa respekt för informanten. Vi 

kommer inte att röja några namn på elever/pedagoger, inte heller skolans namn eller plats. 

Likaså kommer svaren att behandlas konfidentiellt och bandet raderas efter transkriptionen. 

Föräldrarna till eleverna som skulle intervjuas tillfrågades om ett medgivande till ett samtal. 

 

Vi har upplevt att pedagogerna var intresserade av vilka frågor vi skulle ställa till eleven, men 

även vilka svar som gavs. Trost (2005) menar att många vuxna tycks glömma bort att elever 

har rätt till en egen integritet och sina egna personliga tankar, ett förhållningssätt vi håller med 

om och också efterföljt. 

 

 

Genomförande av undersökning 
 
 
Förberedelser 
En förfrågan gjordes bland pedagogerna om vi kunde genomföra undersökningen på deras 

skola. Pedagogerna svarade att det skulle gå bra. Därefter skickades brev hem till 6 föräldrar i 

år två till fyra, där vi frågade om föräldrarnas tillstånd att intervjua deras barn, se bilaga 1. 

Före elevintervjuerna berättade vi om syftet med vår undersökning. Vid ett besök på skolan 

tillfrågades 4 pedagoger om att enskilt medverka i en intervju tillsammans med oss. Alla fyra 

var positiva till att bli intervjuade. Vi informerade pedagogerna om syftet med uppsatsen och 

att samtalet skulle spelas in på band. Samtliga intervjufrågor finns i bilaga 2 och 3. 

 

 

Pilotintervjuer 
Vi genomförde några pilotintervjuer med våra egna barn och såg då att frågorna behövde 

omformuleras. Vid första pilotintervjun upptäckte vi att två olika ställda frågor hade samma 

betydelse. När vi sedan provade igen fungerade det bättre, men frågorna behövde justeras 

ytterligare en gång. 

 

 

Elevintervjuer 
Eleverna intervjuades i skolan i ett grupprum där vi satt runt ett bord. Vi turades om att 

intervjua eleverna och den av oss som inte intervjuade höll sig i bakgrunden, och avslutade 
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med eventuella kompletterande frågor. Vi hade placerat bandspelaren mitt på det runda 

bordet. Elevernas intervjuer tog 15-25 minuter. Enligt Doverborg & PramlingSamuelsson 

(2000) är det viktigt att intervjuaren och informanten har ögonkontakt och sitter mitt emot 

varandra. Intervjuaren bör vara uppmärksam och lyssna på vad informanten säger, genom att 

bekräfta med nickningar, le och humma, vilket vi försökte följa. 

 

Vid det första intervjutillfället skulle vi intervjua 2 elever i år tre. En av eleverna hade inte 

lämnat tillbaka vårt föräldrabrev till skolan, och därför önskade vi ett medgivande av 

föräldern före intervjun och eleven fick ringa hem. Det kändes rörigt innan vi kunde börja 

med intervjun. När vi väl var på plats och kommit i gång med våra frågor flöt intervjun på. 

 

När vi sedan skulle intervjua elever i år två, fick vi reda på att en elevs föräldrar inte gett sitt 

tillstånd. Pedagogen hade varit förutseende och skickat hem en förfrågan till en annan elev. 

Dennes förälder godkände och vi kunde genomföra intervjun. Vi uppfattade att eleverna var 

öppna och villiga att dela med sig av sina tankar. 

 

Inför intervjun med år fyra hade båda eleverna fått samtycke av föräldrarna, men när vi sedan 

skulle börja, tackade en av eleverna nej vilket vi respekterade. Möjligen kan tidpunkten för 

intervjun ha varit fel, kanske var lektionen mer lockande. För som Trost (2005) säger tar 

vuxna för givet att eleven vill delta i intervjun eftersom föräldern har givit sitt godkännande. 

Men eleven har rätt att själv bestämma. Vi genomförde intervjun med endast en elev, vilket 

inte blev bra, eftersom vi upplevde att eleven kom i underläge, genom att vi var två vuxna. 

 

Den sista intervjun med informanter från år fem tillkom i efterhand. Vi gjorde en förfrågan 

innan vi hade avslutat de övriga 3 elevintervjuerna. Detta var för att vi inte visste vilket 

resultat vi skulle få och ville då bredda vårt undersökningsmaterial. Eleverna samtyckte redan 

före föräldrarnas medgivande. Det svåra var att båda eleverna var tystlåtna, den ena var sluten 

och den andra visade en negativ attityd till läsning. Därför uppfattade vi deras svar som 

kortfattade. 

 

 

Pedagogintervjuer 
Valet av intervjuplats gjordes i vår undersökning av pedagogerna, tre av dem intervjuades i 

sina respektive klassrum vilket för dem bör vara en trygg miljö. Den fjärde och sista 
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pedagogen intervjuades i en informell miljö med bekväma fåtöljer. Våra intervjuer med 

pedagogerna tog ca 30 minuter. 

 

Vid det första intervjutillfället upplevde pedagogen att det var konstigt att en av oss närvarade 

och var tyst. Vi skulle ha varit tydligare med att upplysa om att en av oss bara skulle sitta med 

och komplettera med frågor. Detta informerade vi de övriga pedagogerna om. En pedagog tog 

även fram läseböcker för att visa oss hur hon arbetade med eleverna. Den näst sista intervjun 

fick vi sitta ifred och svaren var tydliga och fylliga. Den sista pedagogen gav oss detaljerade 

svar på vissa frågor, men några gånger tyckte hon att frågorna var svåra och konstiga. Detta 

hade de tre tidigare pedagogerna inte reagerat över. 

 

Efter intervjuerna tackade vi både pedagoger och elever för deras medverkan, och vi lät 

eleverna lyssna på bandet. Detta värdesattes mycket av eleverna genom att vi spelade upp en 

sekvens av deras intervju för att de skulle få höra sina röster, vilket också Doverborg & 

PramlingSamuelsson (2000) föreslår. 

 

 

Bearbetning av materialet 
När vi transkriberade intervjuerna skrev vi in dem i ett dokument där allt som vi spelat in 

finns nedskrivet. Transkriberingen av alla intervjuer var en väldigt tidskrävande och 

tålamodsprövande process, eftersom vi var tvungna att vara koncentrerade, uppmärksamma 

för att kunna lyssna noga på vad informanten säger. Kvale (1997) anser att transkribera 

intervjuer inte är en enkel process, utan dessutom är en tolkning av materialet och bearbetning 

i sig. Vidare påpekar han vikten av att transkribera data på samma sätt, när man är flera 

intervjuare. Databearbetningen kan i annat fall bli för avvikande gentemot varandra. Vid 

transkriberingen har vi tolkat informanternas svar och skrivit ner dem ordagrant, med pauser 

och tveksamheter. 

 

Vid bearbetningen av våra data började vi med att läsa pedagogintervjuerna ett flertal gånger, 

och därefter urskiljde vi olika teman som vi sammanställde. Dessa sju teman utskiljdes och 

fick utgöra rubriker i vår resultatpresentation, där två teman är enskilt representerade utifrån 

pedagogernas och elevernas perspektiv. Detta beror på att pedagoger och elever ser på ämnet 

utifrån sin egen synvinkel, och det går inte att få dem att helt överrensstämma med varandra. 

Därefter ställde vi pedagogernas teman mot elevens för att kunna se likheter och olikheter 
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mellan respektive grupp. Vi har sedan sammanfattat pedagogernas och elevernas svar var för 

sig och stärkt deras uttalanden med citat. Därefter har vi tolkat och analyserat pedagogernas 

och elevernas åsikter. 

 

 

Metoddiskussion 
Vid intervjutillfällena märkte vi att det var svårt att ändra ordningen på frågorna. Trost (2005) 

skriver att intervjuaren ska vara öppen för den intervjuades åsikter och tankar, vilket vi inser 

kräver en hel del träning. Han betonar även att det är lätt att få panikkänslor om tystnaden tar 

överhanden och det är svårt att komma på en bra fråga. För den intervjuade och intervjuaren 

kan det vara skönt med en stunds tystnad. Under intervjuerna upplevde vi att tystanden ibland 

var besvärande, att tomrummet skulle fyllas, och att det kändes påfrestande att vänta in 

informantens tankar. 

 

Den sista pedagogen som vi skulle intervjua glömde den avtalade tiden så att vi fick boka en 

ny tid senare i veckan. Vi intervjuade pedagogen under hennes lunchtid vilket kändes 

stressande. När vi transkriberade hennes svar såg vi dock att de var korta och innehållsrika. 

 

Under två av intervjuerna blev vi avbrutna, vid första pedagogintervjun kom en elev in för att 

hämta en läxbok. En stund senare öppnade en pedagog dörren och fick en fråga besvarad av 

vår informant. Vid andra intervjutillfället avbröt en pedagog oss för att hämta material. 

Huruvida dessa störningsmoment påverkade vårt resultat är svårbedömt. 
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Resultat och analys 
I detta avsnitt har vi sammanfattat våra intervjusvar, först återges pedagogernas svar och 

därefter elevernas. Däremellan citerar vi pedagoger/elever med deras talspråk som vi inte har 

förändrat tolkningen av. Sedan analyserar vi och kopplar detta till litteratur, avslutningsvis en 

summering av vår analys. 

 

 

Erfarenheter, förkunskaper och social bakgrund 
 
 
Pedagogintervjuer 
Den litterära amningen är ett uttryck som pedagogerna nämner, vilket enligt dem är väldigt 

betydelsefullt för barn (se också s.8 i denna uppsats och Björk & Liberg, 1996). Pedagogerna 

säger att det beror på den sociala bakgrunden hur mycket litteratur barnet har träffat på 

tidigare. De menar också att förkunskaperna baseras på hur mycket eleverna har lyssnat på 

sagor, lekt och pratat om ord och upptäckt fantasin. Om eleven inte visar intresse för 

bokstäver och läsning kan de tvingas in i något som de inte är mogna för och tappar lusten. 

Men om pedagogen inte har stimulerat eleven till att läsa och skriva kan det bli för sent och 

eleven kommer aldrig igång. Det är viktigt att eleven får vara med i en lustfylld miljö som 

handlar mycket om ljud, bokstäver och läsning. Pedagogerna utrycker att både arv och miljö 

har inverkan på elevens språkutveckling. Elever som växer upp i en trygg hemmiljö med 

föräldrar som stödjer dem har en bättre förutsättning att lyckas: 

 
jag kan inte säga jag vet inte vad arv och miljö vilken som har betydelse det vet jag inte… men det 
har betydelse vad dom stött på innan de börjar skolan… (pedagog nr två) 
 
jo att du på något vis tvingar in dom i någonting alltså för tidigt… att när dom kommer till skolan 
och absolut inte har ett dugg intresse för bokstäver och sånt… och inte blivit matade och om man 
då börjar tvinga in dom i ett läsande som blir för jobbigt för dom… då är det för tidigt och då kan 
du få dom att tappa lusten för det… men även om du inte liksom har stimulerat dom… att det blir 
för sent då liksom kommer dom aldrig igång (pedagog nr tre) 
 
det är inte bara den sociala bakgrunden för det är nog hur mycket de har stött på litteratur innan… 
jag tror att det är viktigt (pedagog nr ett) 

 

Vi uppfattar att pedagogerna tror att den sociala bakgrunden, arvet och miljön har en stor 

inverkan på elevens språkutveckling. Björk & Liberg (1996) nämner också den litterära 

amningen som en viktig del i barnets spåkutveckling. Liberg (1993) menar också att det finns 

många teorier inom detta område, och forskare vet inte om det är en blandning av biologiska-, 

psykologiska- eller sociala arv. Vi har tidigare nämnt att Piaget betonar arvet och Vygotskij 
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den språkliga miljön, och båda dessa lyfter fram att det har stor betydelse för 

språkutvecklingen. 

 

Av intervjuerna framgår att pedagogerna, anser det avgörande för eleven hur mycket 

erfarenhet och förkunskaper de har med sig till skolan. Om eleven inte har något läsintresse 

bör pedagogen inte tvinga in dem i något som de inte är mogna för menar flera pedagoger. En 

pedagog säger dock att det inte går att vänta för länge, och enligt Liberg (1993) får pedagogen 

söka andra sätt att arbeta på. Därför tror vi att teorin som Liberg beskriver anammats av 

pedagogerna i vår undersökning. 

 

 

Självförtroende 
 
 
Pedagogintervjuer 
Pedagogerna menar att det är angeläget att försöka stärka alla elevers självförtroende genom 

uppmuntran och vara positiv som pedagog. De elever som inte har tillräckliga erfarenheter 

och mognad är i behov av mycket stöd i början och insatserna behöver sättas in tidigt. Känner 

eleverna att de lyckas från starten tror pedagogen att det går lättare än att de får erfara 

misslyckanden. Det är då pedagogen måste lyfta fram det positiva hos eleven genom att ge 

beröm och uppmuntra. En pedagog påpekar att man ska vara lyhörd för de elever som inte 

greppar läsinlärningen, annars missar de mycket av de första skolåren: 

 
…det är komplicerat… ja men det ja men det självförtroendet det måste man ju försöka som 
pedagog att stärka hos alla barn naturligtvis…det är positiv kritik eller kritik kanske inte kritik 
överhuvudtaget utan att vara positiv…(pedagog nr fyra) 
 
jo det är klart det är alltid kopplat till mognad men det är en fördel om man kan hjälpa dom innan 
de blir för gamla… (pedagog nr ett) 

 

 

Elevintervjuer 
De yngre eleverna upplever att självförtroendet utvecklas genom att de blir tryggare, och 

känner sig säkrare ju mer de läser. På samma fråga svarar de äldre eleverna att de inte vet och 

tror inte att det spelar någon roll. Några tycker att de läste dåligt i början av skoltiden men 

efter hand går det lättare, raderna flyter fram. En elev berättar att hon förstår mycket bättre när 

hon läser en bok i sängen på kvällen. Detta har hennes mamma uppmuntrat henne till: 
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jag fastnar i boken hela tiden sen så fort vi hej och hå i slutet är jag ahh…redan framme …och sen 
när det blir rast liksom oh…dötrist jag vill läsa mer… (elevintervju nr ett) 

 

Vi ser en skillnad mellan pedagogens sätt att se på självförtroende jämfört med elevens 

uppfattning. Pedagogen tycker att elevens självförtroende måste stärkas, medan eleven inte 

ser kopplingen mellan det egna självförtroendet och lärandet. Taube (1987) belyser vikten av 

att eleven inte alltid själv kan se vad det är för mening med läsning. Inlärningen och 

motivationen kan då bli lidande för att eleven tror att den antingen kommer att misslyckas 

eller lyckas. 

 

 

Behövs metoder? 
 
 
Pedagogintervjuer 
Pedagogerna säger att de använder sig av många olika metoder och det beror på barngruppen 

vilken metod som passar bäst. De menar att många elever svarar bättre mot ordbildsmetoden, 

medan en del väljer att skriva mycket och lär sig läsa på det sättet. Vissa elever har lätt för att 

ljuda ihop ord och då bör pedagogen visa hur de ska göra. Det är betydelsefullt att visa hur 

eleven ska känna igen vissa ord och lära sig utifrån det. Pedagogerna nämner också LTG, 

Witting, ljudnings- och helordsmetoden som ett stöd i den pedagogiska verksamheten. En 

pedagog berättar att förr sades det att intresset för läsning kommer med tiden, men menar att 

det gör det inte, utan pedagogen måste vara där och vara aktiv och tydlig. När eleven är nio-

tio år skäms de för att de inte kan läsa, och därför måste pedagogen ha hjälpt dem innan. 

Pedagogerna säger att en del elever redan kan läsa när de kommer till skolan, en del har själva 

knäckt koden. Detta sker genom ett intresse för bokstäver ute i samhället och då stimuleras 

helordsmetoden. En pedagog säger att det bara behövs metoder för de elever som fastnar. 

Barn lär sig automatiskt, det bara finns där. Om barnet fastnar i sin läsinlärning använder sig 

pedagogen av alla metoder som finns och då lossnar det till slut. En pedagog säger att det är 

ytterst få barn som inte lär sig att läsa. Trots att eleven behärskar tekniken stannar de ändå på 

en tioårings nivå. De måste fortsätta träna, annars klarar de inte läsningen när de blir äldre: 

 
ja det gäller då måste man försöka hitta vägar stimulera du måste komma överens med 
föräldrarna… läsa hemma så att dom inte det är ett jobb alltså… du måste läsa mycket och även 
där… be föräldrarna läs högt… du läser en bok jag läser lite och du sen läser föräldrarna lite så 
att… (pedagog nr tre) 
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Elevintervjuer 
Flera av eleverna säger att när de lär sig bokstäver och får problem att tyda ordet, så ljudar de. 

En flicka berättar att när hon lärde sig bokstäver kunde hon läsa men använde sig av ljudning. 

En pojke säger att det inte var någon som lärde honom att läsa, utan först lärde han sig 

bokstäverna och sedan kom läsningen. En flicka beskriver att det är lätt att läsa de stora 

bokstäverna men vill gärna kunna läsa de små: 

 
jag läser en bok och så fattar man inte vad det är då brukar jag försöka och stanna på det ordet och 
försöka ljuda fram det… eller så ber jag en fröken (elevintervju nr två) 

 

Pedagogerna använder sig inte enbart av en metod utan blandar flera för att anpassa till 

elevens olika behov. Till en del elever passar ljudningsmetoden bäst medan andra lär sig av 

helordsmetoden, menar de. Detta kan vi anknyta till Elbro (2004) som förklarar att eleven blir 

fort självständig läsare när ljudmetoden ingår i undervisningen. Liberg (1993) klargör att i 

helordsmetoden lär sig eleven en mängd nya ord som de kan känna igen som helheter. En del 

barn har redan lärt sig att läsa hemma genom en inre drivkraft för att lära sig bokstäverna. 

Björk & Liberg (1996) menar också att eleven har testat sina läs- och skrivfärdigheter genom 

att prova dem i olika sammanhang. 

 

 

Att läsa högt för eleverna 
 
 
Pedagogintervjuer 
Pedagogerna tycker att högläsning är väldigt viktigt och oerhört stimulerande för barn i alla 

åldrar. Likaså är närheten till en vuxen betydelsefull för att barnet ska uppleva läsningen som 

något positivt. De säger också att det är bra om föräldrarna läser högt för sina barn för att lära 

barnet komma till ro och lyssna. Högläsning med inlevelse är grundläggande för att eleven 

ska kunna höra språkets uppbyggnad och rytm. Det är också ett tillfälle att förklara svåra ord 

och ta upp frågor som eleverna inte annars är villiga att diskutera. Eleverna vill inte, enligt 

pedagogen, att pedagogen stannar upp för länge i läsningen eftersom de gärna vill höra 

fortsättningen. En pedagog påpekar att när hon har läst en bok högt blir eleverna inspirerade 

att läsa om samma bok: 

 
jag har i alla år läst högt för mina elever väldigt väldigt mycket högläsning tror jag är oerhört 
stimulerande för barn (pedagog nr fyra) 
 



 25

mmm… och så pratar man utifrån den… det är rätt bra när man har högläsning då kan man ta upp 
såna frågor barnen är inte så pigga på att man stannar upp för länge… läs vidare läs vidare… så att 
man jag tror att man måste markera tydligare imorgon läser jag inte utan då pratar vi om det här… 
(pedagog nr ett) 

 

 

Elevintervjuer 
Några elever har beskrivit högläsning på följande sätt. Pedagogen läser och eleverna lyssnar 

och sedan får de berätta vad som hände. De berättar också att i slutet av boken var det en bild, 

det var spännande och ingen visste vad som skulle hända: 

 
då läser hon någonting och sen får vi säga vad som hände och så (elevintervju nr två) 

 

Vi kan se att pedagoger och elever inte skiljer sig åt när de beskriver sina uppfattningar om 

högläsning. Pedagogerna i vår undersökning tycker att det är oerhört viktigt och stimulerande 

att läsa högt för elever. Høien & Lundberg (1990) betonar vikten av att läsa högt och tolka 

olika texter. Vid högläsning får eleverna kunskap om meningsbyggnaden i språket vilket 

också Snow (1998) skriver om. Vi har tidigare nämnt Elbro (2004) som skriver att högläsning 

för barn är relaterat till positiva känslor och närhet. Han säger dock att läsförståelsen 

eventuellt kan utvecklas under en längre tid. Eleven måste själv läsa aktivt. 

 

 

Uppföljning av den lästa texten 
 
 
Pedagogintervjuer 
Pedagogerna i vår undersökning tycker att det är viktigt att elevens fantasi stimuleras. När 

pedagogerna och eleverna samtalar runt en bok har eleven oftast läst boken själv och 

redovisar då innehållet. Det är bra om eleven kan berätta om handlingen och inte bara säga att 

boken är bra. Detta kan också ske genom att eleven skriver och ritar bilder till texten. Därefter 

kan samtalet handla om teckningen och mynna ut i en form av bokrecension och de kan även 

återberätta för mindre elever. Det viktigaste är att eleverna har förstått sammanhanget i boken, 

och att det är en berättelse som följer ett händelseförlopp. Det gäller att förtydliga boken för 

att den ska bli mer lättfattlig för eleven. En pedagog berättar att hon haft boksamtal med två 

eller tre elever i varje grupp, där de då läser samma bok. Detta kan utmynna i en recension 

som eleverna redovisar för hela gruppen, vilket gör att de andra eleverna blir inspirerade att 

läsa böcker. Det är betydelsefullt för barnets utveckling att föräldrar och andra vuxna samtalar 
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mycket och lyssnar på deras frågor. Vid samtal med barn ska man undvika att förställa sin röst 

utan prata normalt, därför att då utvecklas språket: 

 
det är rätt så mycket svenska… vi har läst en saga gemensamt eller jag har berättat en saga… och 
då får de läsa efteråt… sen rita bilder till texten för att sen kunna återberätta den själv… det tycker 
jag är rätt bra i den här åldern… ett bra sätt att arbeta och så får de berätta för mindre barn… 
(pedagog nr ett) 
 
är man omgjordad utav folk som pratar med en som läser sagor som lyssnar då tror jag att man 
utvecklar sitt språk bra …men annars kan det vara rätt så torftigt (pedagog nr tre) 

 

 

Elevintervjuer 
Eleverna upplever att ibland genomförs samtal om böcker som ett förhör av läsläxan. De 

beskriver det så att först måste man skriva vad boken heter, sedan läsa själv, sedan läsa högt 

för någon och sedan berätta för någon. Därefter ska man rita och skriva en mening från boken 

och tala om ifall den var bra eller tråkig, senare i veckan berättar eleverna om boken och visar 

teckningen: 

 
först måste man skriva av boken heter och sen måste man… läsa… och sen ska man läsa för någon 
och sen ska man berätta.. och sen ska man rita och sen ska man skriva ifall den var bra eller tråkig 
eller ja… och sen ska man skriva en mening av boken (elevintervju nr två) 

 

Pedagogerna och eleverna ser enligt vår mening inte på samtalet om texter på samma sätt, 

eleverna uppfattar uppenbarligen samtalet om böcker som ett förhör av läxan. Medan 

pedagogerna använder sig av samtalet för att förtydliga boken och för att eleven ska förstå 

kontexten i boken. Arnqvist (1993) menar att eleven lättare kan tillgodogöra sig 

händelseförloppet i texten när strukturen är klar. Han slår fast att om eleven ska få 

gynnsammare förutsättningar för att utveckla läsförståelsen, måste pedagogen lära eleven att 

tänka igenom texten. Arnqvist får medhåll av Björk & Liberg (1996) och Lindgren & Mahieu 

(1997) som anser att eleven bör använda sig av inferensläsning för att utveckla den egna 

förståelsen, och bli reflekterande samt kunna läsa mellan raderna. Høien & Lundberg (1990) 

vidhåller att det är viktigt att samtala i läsundervisningen. Vi har tidigare hänvisat till Liberg 

(1993) som förespråkar vikten av samtal, vilket innebär att pedagogen bygger upp en språklig 

förmåga som kan användas i elevens språk- och läsutveckling. 
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Nytta med läsning 
 
 
Elevintervjuer 
Eleverna beskriver vad de kan ha för användning av att kunna läsa. Ett motiv är att läsa på 

skyltar, dagböcker, böcker, tv-spel och på förpackningar ifall någon är allergisk. Ett annat 

motiv är att det är bra att kunna läsa godnattsagor för sina barn när vi blir stora. En pojke 

kopplar läsning till arbete när han blir vuxen. Några elever tycker att det är bra att ta till 

läsning när det inte finns någonting annat att göra eller när han/hon är trött, arg och vill vara 

ifred. En pojke tycker tvärtom, att när han bråkar på rasten blir han för arg för att kunna läsa. 

Ytterligare motiv som eleverna räknar upp är att lära sig nya ord och kan få massor av 

fantasier som ingen annan vet om. Eleverna tycker att det är roligt, bra och att de kan ha 

användning för läsningen: 

 
man måste lära sej såna saker… för när man blir äldre då har man ju egna barn som man måste 
lära sig att dom ska kunna läsa också… för då kan ju inte dom läsa till exempel någon bok och 
man måste kunna läsa godnattsagor och såna dära saker (elevintervju nr två) 
 
om jag ska hjälpa om vi så här åker till något ställe… som vi inte vet så här och det står en skylt då 
kanske jag läser på den skylten… och då missar pappa den och då kan jag säga att det stod så 
här… ja vart vi nu skulle (elevintervju nr fyra) 

 

Vi tolkar det som att eleverna är medvetna om hur de lär sig läsa och skriva och när de kan ha 

användning för det i livet. De ser att de kan ha nytta av läsning vid olika tillfällen t.ex. när de 

själva blir föräldrar, läsa på förpackningar eller ta i anspråk vid arbete. Säljö (1997) berättar 

att det är angeläget att sätta in texten i ett sammanhang, för att öka förståelsen och se den som 

en möjlighet för att lära om kulturen, normer och regler i samhället. 

 

 

Val av litteratur 
 
 
Pedagogintervjuer 
Pedagogerna berättar att för det mesta är det de som väljer böcker genom att ta fram olika 

bokpaket. När eleven blir vana läsare vet de själva vilken nivå som passar dem bäst. Enligt 

pedagogen väljer eleven ofta för avancerad litteratur och då blir det svårt. Eleverna väljer 

tjocka böcker för att de tror att de blir bättre läsare, det ger en viss status. Eleven ser inte när 

de valt en för svår bok utan pedagogen måste hitta en lättare bok, vilket accepteras till sist. 

Pedagogen poängterar att det är viktigt att få tag i bra böcker som eleven kan känna igen sig i 
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och fantisera om. Pedagogerna nämner att egentligen finns det ingen bra eller dålig litteratur, 

bara eleven inte fastnar i samma genre. Det är bra att börja läsa serier för att öka motivationen 

men att läsa enbart samma sorts litteratur är inte bra. Vissa elever är intresserade av att läsa 

faktaböcker. Pedagogen betonar vikten av att eleven ska koppla läsningen med 

kunskapsinhämtningen: 

 
fast det tycker jag är okej … om man inte bara enbart läser det utan blandar då tycker jag att man i 
princip kan läsa vad som helst bara det är anpassat efter barnens läsförmåga och ålder 
(pedagogintervju nr tre) 

 

 

Elevintervjuer 
Enligt elevernas svar ska en bra bok vara spännande, rolig och overklig, de är inte förtjusta i 

skrämmande böcker. Boken ska inte vara för svår, utan gå fort att läsa och är den för lång 

orkar de inte läsa ut boken. En flicka berättar att i början av en bok kan det vara väldigt 

mycket text vilket hon upplever ansträngande. Men hoppar man över början går man miste 

om detaljer och då förstår man inte slutet. Pojkarna säger att hemma läser de Kalla Anka och 

Knasen. Flickorna säger att i skolan väljer de häst- och flickböcker. När de ska börja med en 

ny bok kan det vara problem att komma in i handlingen men i mitten blir det spännande. 

Eleverna uppfattar att de får välja böcker själva: 

 
en bra bok dom berättar ganska mycket fast det är ganska spännande i boken samtidigt… sen så 
här i början då kan de ju vara typ väldigt jättemycket text och såna här andra saker… men bara för 
att man ska lära sej dom sakerna å om man skiter i dom där sakerna som är i börja då sen framåt 
slutet så… då det är lite action då missar man typ allt för då har man inte lärt sej något från början 
(elevintervju nr ett) 
 
mmm… mest läser jag Kalle Anka hemma… i skolan läser jag där är alla olika (elevintervju nr 
fyra) 
 
Miranda… tycker jag om att läsa… det är en typ av flicka som är tio år… (elevintervju nr tre) 

 

Det förefaller i våra ögon som om det är pedagogen som väljer böcker till eleven, fastän 

eleverna upplever det som att de väljer själva. Det är viktigt att pedagogen ser till att böckerna 

anpassas efter elevens läsförståelse och läsutveckling. Läsförståelse är ett fenomen som 

diskuteras mycket i tidigare forskning. Vi hänvisar bl.a. till Lundberg & Herrlin (2003) och 

Lindgren & Mahieu (1997) som menar att det som är betydelsefullt för läsförståelsen är flytet 

i läsningen, positivt läsintresse, aktiv läsning samt tillägnandet av gamla och nya kunskaper. 
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Det finns ingen bra eller dålig litteratur, bara eleven inte stannar inom samma genre enligt 

pedagogerna. De säger också att läsningen ska vara meningsfull och att eleven hittar en 

litteratur som driver språkutvecklingen framåt. Vi uppfattar att serietidningar inte är lika 

accepterade i samhället och inte har samma status som kända barnförfattare. Liberg (1993) 

anser dock att serier är en texttyp som är lätt att ta till för nybörjaren. 

 

 

Sammanfattning 
Den sociala bakgrunden och förkunskapen har en stor betydelse i elevens läsutveckling. Det 

är viktigt att pedagogen tidigt stimulerar eleven innan han/hon skäms över att inte kunna läsa, 

i förhållande till sin ålder. Men pedagogen måste också vara medveten om att elevens 

mognad, arv och miljö har en påverkan för språkutvecklingen. 

 

Elever som inte greppar läsinlärningen är i behov av stöd och hjälp, och det behöver sättas in 

resurser tidigt. Detta kan bl.a. ske genom att pedagogen är aktiv och tydlig i elevens 

läsutveckling. Det framstår som viktigt att stärka alla elevers självförtroende genom positiv 

uppmuntran och uppmärksamhet. Eleverna i årskurs 2 och 3 säger att de har utvecklat sin 

läsning sedan de började skolan, medan eleverna i år 4 och 5 svarar att de inte tror att det 

spelar någon roll. 

 

Pedagogerna använder sig av varierande metoder men det beror också på vilken 

samansättning barngruppen har. Metoder behövs bara för de elever som fastnar enligt en 

pedagog och då använder hon sig av alla metoder som finns, för att stödja eleven i 

läsinlärningen. En del elever kan redan läsa när de kommer till skolan genom ett tidigt 

intresse för bokstäver. Men pedagogerna menar att eleven måste fortsätta träna annars stannar 

de i sin läsutveckling. 

 

Högläsning är stimulerande och betydelsefullt genom att eleven lär sig att lyssna till språkets 

uppbyggnad och rytm, detta sporrar läs- och skrivutvecklingen. Eleverna beskriver högläsning 

som ett aktivt lyssnande och sedan får de återberätta händelseförloppet. Vi kan se att det är 

betydelsefullt att eleven förstått kontexten i boken. Det innebär att pedagogen måste 

förtydliga och göra den mer begriplig för eleven. Genom samtal om böcker är det angeläget 

att eleven kan berätta om innehållet och se att berättelsen följer en händelsekedja. Men 
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eleverna beskriver samtalet som att de redovisar innehållet i boken och uppfattar det som ett 

förhör av läsläxan. 

 

Pedagogerna väljer för det mesta böcker till eleven eftersom han/hon oftast utser för 

avancerad litteratur. När eleven blir en van läsare vet de vilken nivå som passar dem bäst. Det 

finns egentligen ingen bra eller dålig litteratur bara eleven utvecklar sin läsning, och söker sig 

en mer avancerad text i olika genre. Eleverna uppfattar att det är de själva som får välja 

litteratur. Pojkarna föredrar att läsa serietidningar, medan flickorna väljer häst- och 

flickböcker. Eleverna tycker att böcker ska vara spännande, roliga och overkliga så att de får 

fantisera för sig själva. 



 31

Diskussion 
Genom denna undersökning har vi fördjupat oss i en viktig del av det praktiska arbetet i det 

pedagogiska yrket. Inför vår kommande yrkesroll har vi lärt oss vad pedagogen ska tänka på 

och vara vaksam på. För att nämna något inser vi att det har betydelse att pedagogen har en 

fingertoppskänsla i att kunna se om eleven inte greppar läsinlärningen. Vi har också fått en 

inblick i elevens uppfattning vad gäller tänkandet om språket och deras språkutveckling. 

 

Pedagogen måste stödja eleven för att den ska utveckla en bra läsförståelse, och detta kan ske 

genom att pedagogen förser eleven med olika verktyg. Det innefattar att visa på en tydlig 

struktur i texten, samtal om texten och genom att ställa inferensfrågor och inspirationsfrågor, 

detta utvecklar läsförståelsen. 

 

Snow m.fl. har i sina studier kommit fram till att elever med mindre förkunskaper som t.ex. 

den fonologiska och språkliga medvetenheten har större svårigheter i skolan. Detta har också 

en koppling till arv och miljö som har en betydande roll i elevens läsutveckling. Pedagogerna 

menar att eleven har en bättre förutsättning att lyckas, om de har en trygg uppväxt och 

föräldrar som pratar och lyssnar till dem. 

 

Metoderna som pedagogerna använder sig av är: LTG, Witting, ordbilds- ljudnings- och 

helordsmetoden och dessa kompletterar varandra. Det beror på vilken barngrupp pedagogen 

har och dess sammansättning. En av pedagogerna påstår att metoder är bara till för de elever 

som fastnar i sin läsning, vilket förvånade oss. Tidigare hade vi en föreställning om att alla 

elever behövde få hjälp av metoder för att utveckla sin läsning. 

 

Vi har förstått att det är av stor vikt att pedagogen är aktiv i elevens läsinlärning. Pedagogerna 

i vår undersökning arbetar medvetet med läsförståelse hos eleven. Deras uppfattning skiljer 

sig åt eftersom eleven med självklarhet har ett annat perspektiv på sin läsutveckling. Det är 

oerhört betydelsefullt att vara lyhörd för elevens kunskaper och snabbt sätta in rätt stöd i 

undervisningen. Pedagogen måste få eleven att inse att läsning är kopplat till 

kunskapsinhämtning. Vi tror att skrivutvecklingen och läsutvecklingen påtagligt går hand i 

hand. Genom läsning stimuleras talspråket som stödjer skriv- och språkutvecklingen. 

 

Pedagogerna påpekar betydelsen av högläsning som oerhört stimulerade. Det är något som vi 

kommer att använda oss av i vår kommande yrkesroll, eftersom vi har insett att det är av stor 
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vikt för elevens läs- och skrivutveckling. Elbro (2004) påstår dock att det egentligen inte har 

någon betydelse för elevens läsutveckling. Men vi tror ändå att det har en viss mening genom 

att höra rytmen och lyssna till språkets uppbyggnad. Genom att ge barnet den litterära 

amningen och en kontinuerlig högläsning långt upp i barnets ålder, tror vi att 

språkutvecklingen stimuleras. 

 

Elevens syn på att kunna läsa är inte bara kopplat till där de är just nu i ålder. Utan de ser 

också ett samband med att läsning är anslutet till arbete, samt läsa högt för sina egna barn. 

Men det som ligger närmast eleven i läsutvecklingen just nu är kopplat till, att känna igen sig i 

böcker och få fantisera för sig själv. De tycker att en bok ska vara spännande, rolig och 

overklig. Vi ser att det stämmer överens med hur pedagogen arbetar genom att de uppmuntrar 

eleverna till att läsa böcker som knyter an till deras tidigare erfarenheter. Eleven upplever att 

det är de själva som väljer litteratur, men pedagogen tycker att det är de som förser eleverna 

med böcker. Vi tror att dessa pedagoger är bra på att påverka eleven och kan se var de 

befinner sig i sin läsutveckling. 

 

Vi har tidigare nämnt att Elbro (2004) och Smith (2002) skiljer sig åt genom att de har olika 

teorier om hur läsinlärningen går till. Smith slår fast att svaga läsare kan fastna i tunnelseende 

och uppleva att texten är meningslös. Vi tror att detta stämmer överens med pedagogernas 

beskrivning av hur eleverna väljer litteratur, som ofta är för avancerad utifrån deras 

läsutveckling. 

 

Det skulle vara intressant att undersöka om läsintresset och läsförståelsen avtar eller ökar när 

eleven börjar i femte eller sjätte klass. Det vore intressant att ta reda på om elever i år 5-6 

utvecklar sin läsning och läsförståelse eller om den avtar och varför i så fall. Vi upplever 

nämligen att eleverna i år 2-3 har en större insikt i att se hur man kan koppla läsning i ett 

vidare perspektiv. Kan det möjligen bero på att våra informanter i år 4-5 upplever att läsning 

inte stimulerar dem på samma sätt? Kanske är det så att pedagogen generellt arbetar mer med 

läsförståelse i de lägre åldrarna, eller beror det på att det kommer in andra ämnen som tar den 

tiden i anspråk? 

 

Vi vill avsluta vår uppsats med att återigen citera Olof Lagercrantz: 
En god bok ger läsaren en förnimmelse av att det är vår egen erfarenhet vi läser om. När 
litteraturen är som bäst tycker vi att vi plötsligt minns något viktigt som vi vetat men glömt. 
(Lagercrantz, 1985, s.11) 
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     050415 

 
 

Information till föräldrar 
 

Vi är två studenter som läser på lärarprogrammet i Norrköping. Under året har 

vi haft praktik på X-skola, så barnen känner någon av oss. Nu håller vi på med vår 

c-uppsats som ska handla om barns läsförståelse. Därför undrar vi om det går 

bra att få intervjua ert barn under ca en halvtimme. Vi kommer att spela in 

samtalet på band, men det kommer bara att användas för vår egen del därefter 

kommer vi att radera samtalet. I uppsatsen kommer vi inte att nämna barnets 

namn eller skola. 

 

Ja 

 
Nej 
 
 
Barnets namn:------------------------------- 
 
Förälders namnteckning----------------------------------------------- 
 
 
Lämna tillbaka lappen till din klasslärare senast onsdag den 27 April. 
 
 
Kerstin Andersson & Ingegerd Lundgren 
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Frågor till pedagogen: 
Hur viktigt tror du att det är att ha ett syfte med läsning? 
Hur mycket undervisningstid ska läggas på läsning? 
Tycker barnen om att läsa? 
Vem är det som väljer litteratur? 
Vad är bra resp. dålig litteratur? 
Hur bedömer du att barnet får rätt text i sin läsning? 
Vad bör man tänka på? 
Hur vet man att barnet förstått innehållet? 
Kopplar du samman texter med barnens erfarenheter? 
Har du boksamtal? 
Vid ja: Hur lägger du upp det?   Vid nej: Varför inte då? 
Pratar ni om texter? 
Vad är det som är viktigt att lyfta fram?  
(struktur, ordförståelse, kan det ha hänt mig själv ;barnet, textens budskap) 
I vilka ämnen?  
Hur jobbar barnen vidare med texten? 
Är det viktigt att barnets fantasi, känslor och tankar stimuleras? 
Hur sker detta? 
Jobbar du medvetet med att utveckla barnens ordförråd? 
Vad gör du om barnet inte förstår ord? 
Hur förklarar du? 
Är det skillnad mellan pojkars och flickors läsning? 
Är det skillnad på deras utveckling? 
Vilka läsinlärningsmetoder använder du dig av? 
Tror du att barnet kan lära sig läsa utan att använda olika metoder? 
Vilken metod fungerar bäst i praktiken? 
Har miljön och den sociala bakgrunden en viktig betydelse för 
språkutvecklingen? 
Har arvet en stor del för att barnet ska utveckla språket? 
Är barnets mognad viktig? 
Har självförtroendet och självkänslan en betydelse för läsutvecklingen? 
Hur kan man stimulera den att bli bättre? 
Används LUS?   Hur ofta? 
Dokumenterar du läsutvecklingen på något annat sätt?  
Använder du dig av läsläxor? 
Hur följs dessa upp? 
Är det någonting som du tycker att vi behöver tänka på vad gäller barnets 
läsutveckling? 



 Bilaga 

 

3

Frågor till barnen: 
Vem lärde dig att läsa? 
Kommer du ihåg hur gammal du var? 
Har du någon nytta av att kunna läsa? 
Vad läser du? 
Vad är en bra bok?  
Har du några speciella böcker som du tycker om? 
Är det viktigt att läsa? 
Vid nej: Hur tycker du att man kan göra läsningen intressant? 
Vid ja: Är det roligt och glädjefullt att läsa? 
När går det lätt att läsa?  
När är det svårt? 
(stakar dig, ord som du inte förstår) 
Märker du att du utvecklar din läsning? 
På vilket sätt?  
Hur lär du dig nya ord? 
Hur gör du när du inte förstår ett ord? 
Har ni boksamtal? 
Vid ja: Tycker du att det är lätt?   Är det svårt?   Lär du dig något av det? 
Kan du känna igen dig själv i texten?  
Får du lust att fantisera vidare om vad som händer efter slutet i boken? 
Vid nej: Skulle du vilja ha det? 
Tror du att du skulle lära dig något? 
Pratar ni om texter? (böcker, matte, historia etc.) 
Diskuterar ni innehållet i texten? 
Kan det hända att ni pratar om det som ni själva varit med om? 
Hur känner du dig när du läser? 
Blir du ledsen, glad, arg, besviken, rädd? 
Får du ett bättre självförtroende av att läsa? 
Blir du säkrare genom att läsa? Känner du dig trygg i dig själv? 
Vem är det som säger att du ska läsa? 
Får du välja vad du vill läsa? 
Läser du mycket hemma? 
När? Hur länge? Vad läser du? 
(Varför läser du innan du ska sova?) 


