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Sammanfattning    

Abstract 
Syftet med studien är att undersöka hur elever berättar om läsning och läsundervisning samt hur de berättar 
om sin delaktighet i arbetet med sin läsning. Studien utgår från elevens perspektiv och från ett 
specialpedagogiskt perspektiv.  
 
Studien har en kvalitativ ansats och utgår från den sociokulturella synen på kunskap, att vi lär i gemensamma 
verksamheter genom att kommunicera med andra. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade 
intervjuer. Sammanlagt åtta elever i år 2 till och med år 5 intervjuades.  
 
Resultaten visar på ansvarsfulla elever som berättar om nödvändigheten i att kunna läsa och insikt om att 
läsförmåga och att leva i vårt samhälle har ett samband. De är i det stora hela positiva till läsning och berättar 
om flera positiva upplevelser som de får genom sin läsning men läsvanor och elevernas erfarenhet av 
undervisning skiljer sig åt. Deras berättelser tyder på att de inte har vana att öva delaktighet och efterfrågar 
den då heller inte. De har tankar om läsning och läsundervisning men delger dem oftast inte. Om elever får 
vana att vara mer delaktiga i arbetet kan deras tankar och upplevelser som de berättar om utifrån sitt 
perspektiv användas för att bemöta variationen bland eleverna. Deras uppfattningar kan vara en del av 
utgångspunkten för ett mer vidgat specialpedagogiskt perspektiv och bidra till större flexibilitet vad det gäller 
de pedagogiska arbetsformerna inom klassrummets ram. 
 

 

Nyckelord    
Läsning, läsundervisning, barnperspektiv och barns perspektiv, specialpedagogiskt perspektiv, delaktighet 
som värde, delaktighet som pedagogik. 
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Inledning 
Att se barnen när de upptäcker glädjen i att kunna läsa och när de med lust och inlevelse tar 

sig an en text är en fantastisk upplevelse. Den upplevelsen har jag förmånen att få vara med 

om i mitt yrke som lågstadielärare. Men det är också ett stort ansvar att inneha uppgiften att 

stödja dem på vägen dit. Läsning är en demokratisk rättighet och den gör oss delaktiga i det 

samhälle vi lever i. Kraven på läsförmåga är stor och ingen ska behöva hamna utanför. Alla 

barn har inte samma språkliga färdigheter när de kommer till skolan men skolan har möjlighet 

att kompensera och ge desto mer till den som så behöver. Respekten för eleven som 

kompetent och nyfiken på att lära är en viktig utgångspunkt för lärande.  Alla barn har med 

sig erfarenheter som vi kan utgå ifrån. Barnets känsla av att duga, är den viktiga grunden. Att 

vi ser möjligheterna istället för bristerna, skapar hos elev och pedagog en gemensam positiv 

förväntan i arbetet med elevens läsutveckling. 

Svenska elever har i större internationella undersökningar visat sig vara goda läsare. 

Varningssignaler säger att det skett en försämring av resultaten under 2000-talet. I 

Skolverkets rapport (2010) redovisas och diskuteras resultaten från OECD:s internationella 

studie PISA (Programme for International Student Assessment). Både 2001 och 2009 var 

läsförståelse ett av PISA:s huvudområden och på så vis är det möjligt att göra jämförelser 

över tid. Det genomsnittliga resultatet för elevernas läsförståelse har försämrats signifikant 

och det är de lägst presterande eleverna som tappat mest. Dessutom har skillnaderna mellan 

olika skolor ökat. För att sätta större fokus mot elevers läsförståelse i skolans undervisning har 

kommuner tilldelats pengar som riktas direkt mot lärares fortbildning i läsförståelse 

(Skolverket 2010).  

Som klasslärare har jag upplevt att jag fått viktig information i samtal med elever, information 

om deras lärande i läsning som hjälpt mig i det dagliga arbetet. Examensarbetet gav mig 

möjlighet att fördjupa samtalet med elever om läsning.  Kunde intervjuerna ge information 

om vad elever upplever befrämjande för läsinlärning och läslust? Allteftersom arbetet och 

mitt eget läsande fortskred blev jag alltmer intresserad av hur elever upplever sin egen 

delaktighet i undervisningen och hur skolan tar tillvara de erfarenheter och åsikter som elever 

ger uttryck för. 

Läroplanen (Lpo 94) betonar att arbetet med elevers läsning och skrivning ska ske i ett 

meningsfullt sammanhang. Lärare bör se på svenskämnet som en helhet där språk, litteratur 

och produktion förutsätter och samspelar med varandra. I en skolverksrapport (2007) ges en 
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kunskapsöversikt över läsundervisningen i Sverige 1995-2007. Rapporten visar att 

undervisningen inom läsning och skrivning domineras av formell färdighetsträning i 

läroböcker och övningsböcker men att samtal om texters innehåll och elevernas tolkningar 

och erfarenheter relaterade till läsningen är mer ovanligt. Översikten visar också att den 

svenska skolan inte uppmärksammar och tar tillvara de skriftspråkliga erfarenheter eleverna 

har med sig när de kommer till skolan. Elevens uppfattning om sig själv som läsare och 

skrivare grundläggs i förskoleklassen och den tenderar att bestå genom hela grundskolan. 

Under senare år har också elevens individuella läsande fått större utrymme inom svenskämnet 

och sådan självständig läsning diskuteras sällan. Lärare överlag saknar kunskap om aktuell 

barnlitteratur och väljer sällan böcker åt barnen utifrån deras intresse (Skolverket, 2007). 

Ewalds studie (2007)  visar på engagerade lärare som vill mycket och som tar stort utrymme 

på bekostnad av elevers muntliga språkande. Även om nya rekommendationer kommer om att 

undervisning i läsning och skrivning ska ske i ett sammanhang är traditionens vana stark. 

Litteraturläsningen kopplas inte samman med elevers erfarenheter och djupare boksamtal är 

ovanliga. Lärarna upplever sig ha svårt att hinna med att ta till sig kunskaper om nyare 

litteratur och under extra satsningar eller läsprojekt är det mängdläsning som dominerar. 

Spridningen är stor när det gäller elevers läsvanor och attityder och förstärks under skolans 

mellanår. Många läser bara precis så mycket som de måste och en del hinner inte läsa för att 

så mycket annat måste utföras först (Ewald, 2007). 

I Skolverkets kursplaner (2000) för Svenska står bland annat att skolan skall i sin 

undervisning sträva mot att eleven 

- utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand 
 och av eget intresse, 

-utvecklar sin förmåga att med behållning läsa och förstå skilda slag av texter på modersmålet, 

-grundlägger goda läsvanor genom litteraturläsning eller tillägnar sig litteratur på annat sätt, 

 

Målen för barns och elevers delaktighet finns beskrivna i förskolans och skolans läroplaner  

I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala 

utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för 

miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör 

ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. 

(Lpfö 98) 

 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla 

elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större 

ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på 

utbildningens utformning. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för 

demokratiska arbetsformer (1 kap. 2§, Lpo 94) 
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Att lärare går fortbildning i att undervisa i läsförståelse är naturligtvis bra men det kan inte 

lösa alla problem. Det största problemet är att barn i genomsnitt läser allt mindre. Det 

viktigaste måste vara att få elever att känna lust för att läsa, att tycka om att läsa. I det här 

arbetet väljer jag att se på läsning och läsundervisning ur elevens perspektiv och ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Min förhoppning är att jag i elevernas tankar och berättelser 

ska kunna finna arbetsformer som de upplevt varit positiva för deras läsutveckling och vad 

som befrämjar deras lust att läsa.  
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Syfte och frågeställningar  
Mitt syfte är att ta reda på hur elever tänker kring fenomenet läsning och hur de berättar om 

sina egna erfarenheter av läsning och läsundervisning. Jag vill också undersöka hur elever 

berättar om sin delaktighet i arbetet med läsningen. 

Frågeställningar: 

 Vad berättar eleverna om fenomenet läsning?  

 Vad berättar de om sina egna erfarenheter av arbetet med läsning och läsundervisning?  

 Hur beskriver de sina upplevelser av delaktighet i sitt lärande? 
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Litteraturgenomgång 
Jag inleder med att redogöra för den definition om vad läsning är som ofta används i 

litteraturen och de förutsättningar som har betydelse för elevens utveckling mot läsfärdighet. 

Jag fortsätter med att beskriva de steg som forskning visar att eleven ofta tar på sin väg mot 

läsfärdighet och hur pedagogen kan observera och följa upp elevens utveckling. Därefter 

redogör jag för faktorer i elevens miljö som kan ha betydelse för att främja elevens inställning 

till läsning. De är omgivningens förväntningar, elevens motivation, arbetet med 

språkförståelsen och elevens delaktighet i sitt lärande.  

Vad är läsning?  

Uttrycket ”The Simple view of Reading” (Hoover & Gough, 1990) definierar läsning som en 

produkt där Reading = Decoding x Understanding. Båda faktorerna är lika nödvändiga och 

saknas den ena blir det ingen riktig läsning. Elbro (2004) översätter definitionen som 

Läsfärdighet = Avkodning x Språkförståelse. Han använder hellre ordet språkförståelse än 

läsförståelse eftersom han menar att det är viktigt att hålla fast vid att det i grunden är samma 

språkförståelse som gäller både när vi lyssnar på talat språk och när vi läser.  

 

Utvecklingen mot läsfärdighet, literacy  

Skolan har ansvar för att elever erhåller färdigheter och kunskaper som är nödvändiga för 

individen som samhällsmedlem och som ger grund för fortsatt utbildning. Kraven har ökat 

över tid och läskunnighet innebär mycket mera idag än tidigare. Säljö (2000) menar att den 

skriftspråkliga texten är den tankestötta som undervisning och kunskapsutveckling bygger 

mycket på idag. Eleven måste lära sig behärska den skriftspråkliga kommunikationen för att 

ha chans att lyckas och därför måste skolan vara bra på att lära barnen hantera texter. Istället 

för läskunnighet används numera uttrycket ”vidare skriftspråklig kompetens” (Skolverket, 

2007). Det engelska begreppet Literacy (eller Reading literacy) är ett än mer vidgat begrepp 

jämfört med det svenska begreppet för att se på läsande och skrivande (Bråten, 2008).  

Gillon (2004) menar att fonologisk medvetenhet är den viktigaste förutsättningen för att ett 

barn ska lyckas med sin läsinlärning. Fonologisk medvetenhet handlar om att veta vad ett ord 

är och att kunna bryta ner det i mindre bitar. Fonemisk medvetenhet innebär att barnet kan 

dela upp ett ord i dess minsta beståndsdel, fonemen, och kan koppla dem till de skriftliga 

tecknen, grafemen (bokstäverna). Även andra språkliga insikter har betydelse, som syntaktisk 

medvetenhet, hur språket är uppbyggt grammatiskt med ord och meningar, semantisk 
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medvetenhet, vad orden betyder, och den pragmatiska, hur man använder sig av språket på 

bästa sätt i olika situationer. Morfologisk medvetenhet innebär förståelse om att ord har en 

grund, ett morfem, som sedan kan ges annan betydelse när det kompletteras med olika 

ändelser (Gillon, 2004). Samuelsson (2007) visar i sin forskning att tidig skriftspråklig 

kompetens (bokstavskännedom) och fonologisk medvetenhet är de två viktigaste 

förutsättningarna för den första läsinlärningen och att även RAN (rapid naming, snabb 

namngivning av objekt och färger) är av vikt. Elbro (2004) understryker, liksom Samuelsson 

(2007), att bokstäverna, det skriftliga, måste vara med vid lek och övningar med språkljuden 

för att underlätta för det kommande skrivandet. Barnets talspråkliga färdigheter är också en 

viktig indikator för läsutvecklingen, hur uppmärksamt barnet är på hur språket låter och hur 

det är uppbyggt (Elbro, 2004).  

Det är viktigt att tidigt undervisa elever om hur man läser och varför man läser (Eriksson- 

Gustavsson, 2007). I en studie av åtta industriarbetare med läs- och skrivsvårigheter redogör 

arbetarna för att de inte förstod vikten av att läsa förrän de lämnat skolan och mötte kraven i 

arbetslivet. Istället för att berätta om sina svårigheter och få stöd utvecklade de olika 

undvikandestrategier. I Eriksson-Gustavssons studie redovisas fyra betydelsefulla 

förutsättningar för ett lyckosamt arbete med lärande av läsning och skrivning. De är 

motivation, tid, möjlighet till koncentration och förförståelse. Dessa fyra förutsättningar är 

skolans och pedagogens ansvar att tillgodose (Eriksson Gustavsson, 2007). I Ewalds studie 

(2007) beskrivs å andra sidan en skola med snabba växlingar både vad det gäller aktiviteter 

och pedagoger som kommer och går och där tiden för elevens språkande och läsning är klart 

begränsad. 

Gillon (2004) sammanfattar hur Frith (1985), Ehri (1999, 2000) och Ellis (1994) har beskrivit 

elevens läs- och skrivutveckling på något olika men ändå likartat vis. De flesta barn följer 

samma utveckling i sju steg och om pedagoger är uppmärksamma och medvetna om var 

eleven befinner sig, kan eleverna hjälpas in i nästa steg så att de inte fastnar i något steg. 

Nedan följer en beskrivning av de sju stegen enligt Gillon (2004). 

1. Symbolisk skrivning: Barn börjar ofta själva tidigt med att ”skriva”, redan i förskolan. De 

leker sig fram och skriver med symboler (inte bokstäver). De ritar ord och upplever att de 

skriver på riktigt. 2. Logografisk läsning: Barnet ser orden som en helhet. Det snappar upp 

bildord, både på sin förskola, hemma och i samhället utanför. 3. Den logografiska läsningen 

leder till logografisk skrivning där bilden av ordet är en helhet för barnet som ”ritar” ordet 
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logografiskt. 4. Via det logografiska skrivandet upptäcker barnet och förstår det alfabetiska 

skrivandet. Det ser /p/ i post, känner igen p och säger att ”Där står det pappa”. Sedan kommer 

upptäckten att bokstaven kan f innas på olika platser i orden. 5. I det alfabetiska läsandet 

använder barnet sig av den fonemiska och alfabetiska medvetenheten. 6. Automatiserad 

alfabetisk läsning kan kallas ortografisk läsning. Det går så fort att vi inte märker att vi 

använder oss av fonemen under läsningen. Vi har automatiserat avkodningen så det inte 

märks när vi bryter ner de olika ljuden. 7. Vid ortografisk skrivning känner vi igen 

ortografiska mönster (stavningsmönster) och ser när vi skriver fel. 

Observation och uppföljning 

Om barnet inte kommer vidare från det logografiska läsandet utan bara lär sig känna igen 

orden visuellt istället för att använda sig av fonemen får det stora svårigheter i sin fortsatta 

läs- och skrivutveckling (Gillon, 2004). För att ge eleven en god start måste lärare följa 

utvecklingen genom ständiga samtal med eleven och observationer under det dagliga arbetet 

(Lundberg & Herrlin, 2005). Lundberg och Herrlin (2005) delar in läsutvecklingen i 5 olika 

dimensioner, fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och 

läsintresse. De olika dimensionerna samspelar men hålls isär i den profil som elev och 

pedagog samarbetar kring för att följa elevens utveckling. Läsintresset har stor betydelse 

eftersom arbetet med läsningen kräver mycket övning och även om ordavkodningen har stort 

utrymme i den första läsinlärningen kan pedagogen skapa innehåll och upplevelse så eleverna 

får uppleva glädjen med att läsa. För att eleven ska känna tillfredsställelse och själv vara 

medveten om sin utveckling bör lärare och elev fylla i en profil, ett schema, där framstegen 

inom de olika dimensionerna markeras (Lundberg & Herrlin, 2005). Även Skolverket har gett 

ut ett diagnosmaterial över elevens språkutveckling. Läraren följer ett observationsschema 

som är uppdelat i punkterna Tala, Samtala, Läsa och Skriva. Eleven har också ett eget schema 

där utvecklingen mot målen kan noteras (Skolverket, 2008). Elbro (2004) menar att lärarens 

kunskap om läsning har stor betydelse för elevernas lärande. Kunskapen har betydelse för hur 

hon eller han gör sina val. Lärare ska känna till hur barn lär sig läsa, vad som kan hindra, 

vilken metod som kan vara lämplig och vilken forskning som visar på starka samband. Om 

läraren inte är så erfaren är det t.ex. bra att veta att forskningen, enligt Elbro (2004), visar att 

en ovan lärare uppnår bättre resultatet om hon eller han följer en traditionell läslära som är 

metodiskt väl uppbyggd, jämfört med att blanda metoder eller att inte använda sig av läsebok.  

Myrberg (2007) menar att individuell högläsning när eleven läser för läraren har ett stort 

värde för att observera flyt, hur stort läsordsförråd eleven har och vilka strategier eleven 
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använder när den kommer till ett nytt och okänt ord. Intonationen vid läsningen ger en bild av 

graden av läsförståelse. Upprepad högläsning ger signifikant effekt för elevers flytande 

läsning. Den kan användas så systematiskt att en elev läser samma text tio gånger och eleven 

kan få en tydlig bild över hur det går bättre och bättre. Läraren får också en bild över vad och 

vilka ord som ställer till problem för eleven. Däremot finns det inga studier som visat att tyst 

litteraturläsning ger sådan effekt. Mer läserfarenheter i sig ger inte bättre läsförmåga om inte 

texten är rätt, det vill säga på just den elevens utvecklingsnivå (Myrberg, 2007). 

Den viktiga språkförståelsen 

Nauclér och Magnusson (2003) följde barn från förskolan och ända upp till gymnasiet för att 

se vilka språkliga svårigheter i förskolan som orsakade problem i barnens läsutveckling och 

vilka som inte hade så stor betydelse. Studien visade att fonologiska svårigheter, även om de 

kan vara störande, inte är det stora problemet, utan dålig språkförståelse, ett litet ordförråd och 

syntaktiska begränsningar är de stora riskfaktorerna, eftersom de påverkar förståelsen, och de 

bristerna är svårare att upptäcka (Nauclér & Magnusson, 2003).  

När barnen kommer till förskoleklass och skola har de med sig vitt skilda språkliga 

erfarenheter. En del är vana vid att tidigt få delta i diskussioner och samtal och möta olika 

kulturer och uttrycksformer, medan andra behöver få många tillfällen till att samtala med bara 

en vuxen. Pedagoger har en stor betydelse och kan göra stor skillnad genom det sätt de möter 

barnen och hur de stöttar dem i att utveckla deras språk (Bjar & Liberg, 2003). Aukrust 

(2008) liksom Elbro (2004) menar att det är ordförrådet tillsammans med de 

samtalsfärdigheter som utvecklas i kognitivt utvecklande samtal som har störst betydelse för 

framtida läsförståelse. Ordinlärningen ska ge mångsidig information om innebörden och 

barnet behöver vuxna som medvetet lyssnar och uppmuntrar barnets delaktighet i samtalen. 

Inom skolan bidrog Ulrika Leimars LTG-metod (i Lindö, 2002) till ett nytt förhållningssätt 

som kan användas i all undervisning. Metoden är inspirerad av Vygotskys teorier om att 

lärande sker i ett socialt sammanhang med språket som det viktigaste redskapet. Poängen var 

att samtal och dialog skulle utgå från elevers språk och deras intressen.  

Grunden för god läsförståelse utvecklas före skolstart, menar även Bråten (2008). Genuin 

läsförståelse kräver att man tar tillvara textens innehåll och samspelar med den och skapar 

mening genom att utifrån sin tidigare kunskap skapa ny förståelse. Läsaren måste själv skapa 

sig inre föreställningsbilder av texten. Det räcker inte med att förstå ordens betydelse, utan det 

är kontexten som skapar förståelsen när läsaren ger texten en mening. Bråten (2008) påvisar 
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att många faktorer har betydelse för elevens läsförståelse, ordavkodningen, muntlig 

språkkompetens, kognitiva förmågor, förkunskaper, kunskap om skriftspråk, 

förståelsestrategier och läsmotivation. Pedagogen ska ha kunskap om de olika komponenterna 

för att kunna upptäcka vilken kompetens olika elever behöver utveckla (Bråten, 2008).  

Uppmuntran och positiva förväntningar – god självbild 

Barnets första erfarenheter av böcker och läsning måste vara positiva. Det är betydelsefullt att 

pedagogen tar sig tid för att stimulera varje barn till att upptäcka lusten genom att välja 

lämpliga texter och presentera dem för eleven. Vid behov kan texterna göras mer tillgängliga 

genom att ta hjälp av tekniska hjälpmedel, som talböcker (Lundberg och Herrlin, 2005).  

Eleven ska alltid avsluta varje inlärningstillfälle med en känsla av att ha klarat av något menar 

Hagtvet (2009). Då stärks elevens tilltro till sig själv och till sitt lärande. När kraven är tydliga 

och anpassade till elevens kompetens och eleven får återkoppling genom att samtala om sitt 

lärande och upplever stödet från sin lärare kan eleven känna trygghet i att målet kommer att 

nås även om det är svårt.  

Damber (2010) har undersökt vilka faktorer som har betydelse när klasser presterar högre 

resultat i läsfärdighet än vad de förväntas göra i förhållande till den socioekonomiska miljö de 

lever i. Lärares förhållningssätt visade sig ha betydelse, t.ex. att läraren inte fokuserar på 

brister utan har hög tilltro till eleverna. Kraven på eleverna var höga. Eleverna läste mycket 

skönlitteratur, även på lov, men arbetet upplevdes positivt. Fasta strukturer och estetisk 

verksamhet var viktiga inslag och lärarnas erfarenhet, antal år i yrket, var en påverkande 

faktor. Vid ett senare tillfälle intervjuades några av eleverna och då betonade dessa vikten av 

att få lyckas och känna sig uppskattad och respekterad för den man är (Damber, 2010). Även 

Gustavsson och Myrberg (2002) påvisar att lärares positiva förväntningar är viktiga, en av de 

viktigaste faktorerna för lärande. 

För att komma ifrån problemet med att elever alltför lätt kan få en känsla av att ”inte duga” 

menar Ingestad (2009) att läsning och skrivning framför allt bör ses som viktiga verktyg, inte 

som prestationer att vara duktig i. När det är tillåtet att inte kunna, öppnas möjligheten att 

börja intressera sig för det man inte kan. När skolan utgår från att självkänslan sitter i att vara 

duktig resulterar det i nivågruppering och särskilda grupper i tron att det är bättre för elevens 

självkänsla. Istället signalerar det att tillhörigheten är något som ska förtjänas istället för att 

det ska vara en självklarhet. Grunden för självförtroende ligger i tryggheten du får av att vara 
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lika delaktig oavsett prestation och ur den känslan av trygghet och delaktighet kan lusten att 

lära sig börja växa. Taube (2007) har påvisat att en elev som upplever ett misslyckande med 

sin läsinlärning vid skolstart lätt hamnar i ett försvar och undviker att läsa för att undvika 

ytterligare misslyckanden. Eleven hamnar i en ond cirkel som i sin tur leder till sämre 

läsutveckling. Eleven måste stärkas i det faktum att alla lär av sina misstag och att få samtala 

om varför det gick som det gick kan öka motivation och vända negativa förväntningar till 

positiva. Det krävs många upplevelser av framgång för att en elev ska få tillbaka självbilden 

och läraren bör därför känna till både elevens styrkor och elevens svagheter. Giota (2006) 

menar att om den negativa trenden inte fås att vända kan eleven med tiden utveckla ett alltmer 

självdestruktivt beteende. Det kan handla om att störa i klassen, att inte göra sina läxor eller 

inte läsa på till prov. Då har eleven en ursäkt för sitt misslyckande.  

I Svenssons studie (2011) berättar elever om hur mötet med ”viktiga andra”, i familjen eller i 

skolan påverkat dem till att vilja läsa. I varje ny skolmiljö som eleven kommer till finns 

behovet av att möta nya ”viktiga andra”. Deras intresse och uppmuntran skapar ett positivt 

bemötande som ger eleven en känsla av att vara delaktig och att känna sig trygg i att behärska 

det som krävs i det nya sammanhanget. Mötet med sådana ”viktiga andra” är viktigt på alla 

nivåer, antingen eleven börjar i första klass eller när den flera år senare ska påbörja en ny 

utbildning. 

Glädje och lust – motivation 

Läsintresset, den sista dimensionen i Lundbergs och Herrlins läsutvecklingsschema (2005) har 

stor betydelse eftersom arbetet med läsningen kräver mycket övning, och pedagogen har 

därför ett stort ansvar som inspiratör för att skapa lust för läsning, både i skolan och hemma. I 

början kan läsningen kräva mycket kraft och pedagogen måste hjälpa eleven att hitta 

intressanta texter så eleven upplever att arbetet är värt arbetsinsatsen (Lundberg & Herrlin, 

2005). Högläsning är ett sätt att motivera eleverna och väcka deras läslust. Den är ett viktigt 

medel för att visa på litteratur för eleverna som de kanske inte får tillgång till annars. 

Lyssnandet väcker lust och intresse för texter som de ännu inte kan läsa. Den ger gemenskap 

och ger insikt i olika tolkningar som kan vara utgångspunkt för boksamtal (Chambers, 1995). 

”Låt boken göra arbetet”, säger Chambers (1995) och menar att vi ska skapa tid och rum för 

läsning. Chambers  menar att det är en viktig balansgång mellan goda boksamtal (som också 

ska ingå) i undervisningen och att eleven har rätt till sin läsning som privat. Skolan har ansvar 

för arbetet med att utveckla elevens läsintresse (Skolverket, 2000). En metod kan vara att 

pedagogen skapar en läsprofil för varje barn (Lindö, 2005). Hon menar att en sådan läsprofil 
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kan påbörjas redan i förskolan. Information från föräldrar om barnens tidigare intressen 

noteras och man för en läsjournal över alla böcker som eleven läser själv eller tillsammans 

med andra. Det kan ha stor betydelse att pedagoger känner till elevers olika läsintressen för att 

själva hålla sig uppdaterade och kunna vara delaktiga vid inköp av böcker. Vid lärarbyten ger 

läsprofilen och journalen värdefull information om elevens intresseområden. Kunskapen om 

elevers val av faktaböcker kan också användas i undervisningen (Lindö, 2005). 

Fast (2007) har undersökt hur elevers erfarenheter av texter av olika slag tas emot när de 

kommer till förskola och skola. Det visade sig att för några barn går det bra eftersom deras 

erfarenheter stämmer med skolans värderingar men att de flesta måste lämna sina erfarenheter 

utanför för att kunna passa in. Det talas sällan om barnens personliga liv i skolan och lärare 

menar att det är rättvisast så, att alla ska vara jämlika, men i och med det uttrycks egentligen 

en värdering av att en viss bakgrund skulle vara mer positiv eller negativ än en annan. 

Samtliga barn har erfarenheter av populärkultur och gläds åt den med varandra men lärare har 

svårare att ta den nya kulturen till sig och föredrar den barnkultur som fanns tidigare, när 

deras egna barn var små, enligt Fast. Skolan ska visa på mångfald och behöver inte anamma 

allt men traditioner och rädsla för förändring verkar bidra till att elevers kunskaper inte 

värderas högt i skolans värld. Därmed tas inte tillfällen tillvara där elever ges möjlighet att 

förmedla sina erfarenheter och inte heller de tillfällen som kan skapa motivation för inlärning. 

I kursplanerna (2000) står dessutom att skolan ska förmedla ett vidgat textbegrepp men det 

har inte fått genomslagskraft, menar Fast (2007).  

Delaktighet 

Barns rätt till inflytande och delaktighet är ett målområde inom förskolan (Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2009). Barnen ska, när det är möjligt, vara delaktiga i verksamheten, i 

planering av aktiviteter och miljö. Barnens förståelse för demokrati utvecklas genom att de 

deltar i beslutsfattande och att läraren samtalar om och visar på barnens inflytande och 

delaktighet i beslut. Det handlar inte om att lyssna och sedan låta barn bestämma utan snarare 

om att lyssna och visa barnet en tilltro till att de med stöd av den vuxne kan klara av saker.  

Barn ska ges möjlighet till delaktighet genom att förhandla och bli utmanade i samspelet med 

sina lärare. Den vuxne ledaren informerar om det som sker men ger barnen möjlighet att 

påverka och framföra idéer för att stimulera intresset.  Det är också viktigt att synliggöra 

inflytandet och att visa på när det är möjligt för barnen att få välja och när det inte är det 

(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). 
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Liksom barns perspektiv och delaktighet är ömsesidigt beroende av varandra, gäller 

detsamma för delaktighet som värde och delaktighet som pedagogik, menar Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003). Delaktighet som värde har en etisk innebörd som påvisar 

barns rätt att yttra sig och att det också är värdefullt att de gör så. Delaktighet som pedagogik 

går djupare och innebär att barns yttranden och tankar tas tillvara och verkligen används i det 

praktiska pedagogiska arbetet och inom forskningen. Det har blivit vanligare att vuxna 

försöker fånga barns perspektiv men de flesta studierna tenderar att begränsa sig till frågor där 

barns delaktighet som värde uttrycks och därmed tas inte deras förståelse, intressen och 

erfarenheter tillvara. Att intervjua och lyssna på vad barn säger räcker inte, det är inte att göra 

barn delaktiga utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Även om det finns en stark strävan och 

anses värdefullt att dokumentera barns perspektiv på olika sätt inom förskola och skola är det 

sällsynt att den informationen sedan analyseras och används så att den påverkar arbetet med 

elevens eget lärande eller som underlag för förändring och utveckling av verksamheter 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003).  

Att samtala om sitt lärande är ett sätt att vara delaktig i sitt lärande (Eriksson Gustavsson, 

2007). När elever funderar kring och följer upp sina framsteg är det också ett slags delaktighet 

(Lundberg & Herrlin, 2008). Att bli lyssnad på och få utveckla sin färdighet i att samtala kan 

ge känsla av delaktighet (Aukrust, 2008). Om lässtrategier i läsförståelse används så att eleven 

använder dem till att övervaka sin förståelse eller icke-förståelse blir den medvetenheten ett 

sätt att vara delaktig i sitt lärande (Strømsø, 2008).  

Elvstrand (2009) har studerat hur delaktighet ser ut och skapas i skolans vardag. Delaktighet 

skapas i samspelet mellan lärare och elever och mellan elever och elever. Elvstrand skiljer på 

social delaktighet som handlar om tillhörighet och politisk, som möjlighet till inflytande. Att 

hamna utanför den sociala delaktigheten får betydelse för möjligheten att vara politiskt 

delaktig eftersom social och politisk delaktighet förstärker varandra. Harts delaktighetsstege 

(Se Figur 1, s. 17) är en modell för att diskutera kring barns delaktighet. Med hjälp av den är 

det möjligt att utvärdera om en situation bara ger sken av att uttrycka delaktighet eller om den 

ger uttryck för verklig delaktighet. Manipulation t.ex. kan vara att ett barn deltar i ett 

demonstrationståg utan att förstå eller veta vad det står på plakatet som det bär. Det kan vara 

en trevlig upplevelse för barnet men om barnet inte förstår sammanhanget är det ingen 

delaktighet. Vad gäller den fjärde nivån är åsikterna delade om det verkligen är delaktighet 

när barnet bara är informerat men inte agerar i beslutet. Det är också viktigt att se till samspel 

och situation vid granskning av delaktighet eller icke-delaktighet. Hur vuxna ser på barn har 
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betydelse för vilken möjlighet elever har att vara delaktiga inom aktiviteter i skolan. Det kan 

vara stor skillnad mellan hur olika pedagoger uppmuntrar och stödjer delaktighet från den ena 

lektionen till den andra. Det finns dessutom ett samband mellan ansvar och inflytande och i 

skolan står ansvarstagandet överst av de två.  Det innebär att inflytande är något som ska 

förtjänas, som kan erhållas som ett resultat av gott arbete, att arbeta fort eller av annat 

önskvärt beteende (Elvstrand, 2009). 

  

Figur 1. Harts delaktighetsstege (I Elvstrand, 2009 s.18). Delaktighetsstegen bygger på Harts 

modell men är översatt till svenska av Helene Elvstrand. 
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Delaktighet är en rättighet, ingen skyldighet men Elvstrands studie visar att om elever inte får 

vana att utöva delaktighet så efterfrågar de den inte. Eftersom delaktighet uppstår i samspelet 

mellan eleven och den vuxne är kontinuitet en befrämjande faktor, även skapandet av ett 

ömsesidigt förtroende och att den vuxne lyssnar och vill närma sig barnets perspektiv. Att 

förändringar förklaras och görs begripliga befrämjar också känslan av delaktighet och 

förändringen blir då lättare att hantera för eleven. Det är också viktigt att inte bara se till barns 

upplevelser på gruppnivå. Känslan av att vara delaktig kan upplevas olika även om individer 

delar samma upplevelse eftersom upplevelsen utgår från individens personliga erfarenheter 

(Elvstrand, 2009). 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man säga att pedagoger måste vara uppmärksamma på elevens 

läsutveckling och att notera när eventuella svårigheter uppkommer. Uppföljande material bör 

användas kontinuerligt. Studier visar att det är viktigt att vara extra uppmärksam på elevers 

språkförståelse eftersom den påverkar läsförmågan mer över tid än den fonologiska 

medvetenheten. Boksamtal är viktiga men barnen måste också ha rätt till sin egen lustfyllda 

läsning utan krav. Lärares positiva förväntningar och tilltro till eleverna är viktiga faktorer för 

lärande. Läsinlärning kräver mycket övning och därmed också motivation. Lärarens 

högläsning och kunskap om elevens intressen är två vägar för att inspirera och väcka lust för 

texter och läsning. Uppmuntran och ett positivt bemötande, att få känna sig uppskattad för den 

man är och en miljö där alla elever ges möjlighet att förmedla sina erfarenheter bidrar också 

till motivation för inlärning. Elevens delaktighet i sitt lärande och att visa på elevens 

utveckling är andra viktiga motiverande faktorer. Både förskola och skola har en tydlig 

målsättning för barns delaktighet men det visar sig inte lika mycket ute i verkligheten. 

Pedagogers inställning till elevens delaktighet kan skilja mycket även på samma skola och det 

blir oftare en delaktighet som värde, inte den som går på djupet, delaktigheten utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv.  
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Perspektivtagande 
Charon (2007) menar att det är viktigt att vara medveten om att varje gång vi människor 

uttrycker en åsikt om någonting så gör vi det utifrån olika perspektiv. Ett perspektiv är den 

utgångspunkt som vi har när vi tolkar och hur vi förstår verkligheten. Vår tolkning utgår från 

de ”glasögon” som vi erhållit genom våra tidigare upplevelser och erfarenheter. Om vi 

verkligen anstränger oss för att se på en händelse utifrån någon annans perspektiv så kan vi se 

att det finns flera ”sanningar”, det beror på vilket perspektiv vi utgår ifrån. När människor 

möter nya verkligheter och får nya kontakter kan perspektiven påverkas och bytas ut. Vi byter 

även perspektiv under en och samma dag beroende på vilka roller vi har under dagen. När vi 

yttrar oss i frågor bidrar perspektiven till att vi har förutfattade meningar och blir partiska. 

Våra fördomar kommer utifrån våra perspektiv men vi väljer inte bara ett perspektiv 

förutsättningslöst. De är också en produkt av vilka andra människor vi mött och vad vi 

upplevt och varit med om.  

Barnperspektiv och barns perspektiv 

Halldén (2003) diskuterar kring begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. Vid 

undersökningar där forskaren tolkar hur politiska beslut påverkar barns liv och barns villkor 

handlar det om barnperspektiv. Informationen som bearbetas behöver inte komma från barnen 

själva men barns utsagor kan också vara med och tolkningen av dem blir en del av 

beskrivningen. När vi talar om barns perspektiv däremot måste yttranden och information som 

kommer från barnen själva vara med. Att inta barns perspektiv innebär extra hänsynstaganden 

och att forskaren måste fundera över sina egna förgivettaganden. Johansson (2003) menar att 

barns perspektiv betyder det som visar sig för barnet och målet är att förstå barnets varande i 

världen. Forskaren ska förstå barnets perspektiv med utgångspunkt i den livsvärld som barnet 

ger uttryck för. För att få möjlighet att närma sig barns livsvärld behövs specifik kunskap om 

hur man samtalar och närmar sig barn. Det behövs närvaro, intresse och respekt och stor 

försiktighet eftersom barnet är den som är underordnad och den vuxne har större makt. En 

viktig faktor är också hur man ser på barnet, som en ofullkomlig vuxen eller som delaktig 

medmänniska som delar livsvärld med vuxna (Johansson, 2003). 

Barns perspektiv och delaktighet är ömsesidigt beroende av varandra menar Pramling 

Samuelsson & Sheridan (2003). Vi kan inte få barn delaktiga utan att ha förmågan att ta 

barnets perspektiv och det ”förutsätter ett förhållningssätt som innebär att vuxna tillskriver 

barn en egen kultur och ett eget sätt att erfara och förstå världen” (Pramling Samuelsson & 
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Sheridan, 2003, s. 71). I den här studien är min utgångspunkt barnets perspektiv. Jag vill att 

det är elevernas röst som ska höras. 

Specialpedagogik och specialpedagogiskt perspektiv 

Det grundläggande för alla som arbetar inom skolan är att tänka utifrån ett inkluderande 

perspektiv. Det är ett klart uttryckt mål i svensk läroplan. I Grundskoleförordningens 5 kap. 5 

§ kan man läsa: 

Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant 

stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. 

 

I intervjuer med funktionshindrade ungdomar kommer tydligt deras önskan fram att vara 

inkluderade och att få respekt för sin rätt att styra över sina planer för utbildning och arbetsliv 

(Brodin & Lindstrand, 2004). Haug (1998) framhåller det demokratiska perspektivet, att 

skolan måste bygga på en social rättvisa där allas rätt till delaktighet måste komma i första 

hand. Det är en demokratisk rättighet som står över allt annat. Det ska stå över prestation och 

även utbildningens organisation. Persson (2008) diskuterar specialundervisningens  nytta för 

eleven. Det finns inga belägg för att specialundervisning egentligen ger något positivt utslag, 

menar han. Undersökningar visar tvärtom att elever trots stöd inte klarar målen men att 

utpekandet riskerar att påverka eleven negativt (Persson, 2008). 

Specialpedagogik kan ses utifrån olika perspektiv, och specialpedagogiken har, enligt 

Persson, sin tradition inom det kategoriska eller kompensatoriska perspektivet som ser 

individen som bärare av problemet. Eleven ensam blir då fokus för de specialpedagogiska 

åtgärderna. I det relationella perspektivet handlar det mer om långsiktiga lösningar. Orsaker 

till elevens svårigheter söks i elevens omgivning, i mötet med utbildningsmiljö och även inom 

skolans organisation (Persson, 2007). Nilholm (2007) menar att det kompenserande 

perspektivet fortfarande dominerar och att ordet specialpedagogik kan uppfattas som något 

negativt. Det man gör är något ”speciellt” när den normala pedagogiken inte räcker till och 

specialpedagogik förknippas därmed med det avvikande, det icke normala. Nilholm 

förespråkar ett mer undersökande perspektiv, ett dilemmaperspektiv. Han menar att både det 

kompensatoriska och det kritiska (relationella) perspektivet alltför ensidigt betonar bara en 

sida av dilemmat. Vi måste fråga oss vilka perspektiv som gäller och vilka perspektiv de olika 

aktörerna har. Inte minst frågan om vem som ska bestämma perspektiv är viktig att diskutera 

(Nilholm, 2007). Ahlberg (2007) menar att ökningen av små grupper med elever kan delvis 

bottna i att forskningen inte gett praktisk ledning i att arbeta inkluderande. Å andra sidan ska 
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forskningen påverka mer långsiktigt för att skapa förändring i inställning och förhållningssätt 

till elever i behov av särskilt stöd. Den framtida forskningen bör utvecklas mot att vara såväl 

praktiknära som ideologikritisk, att båda dessa forskningsintressen kan utvecklas sida vid sida 

menar hon (Ahlberg, 2007). 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det viktigt att lärarutbildningen ger studenten insikten 

att alla elever är kapabla att utvecklas men från olika utgångspunkter. Läraren ska se eleven 

som inkluderad och som sitt ansvar. Det är lärarens ansvar att möta alla elever och veta när 

det behövs särskilt stöd och var det finns (SOU 1999:63).  I Skolverkets rapport om 

läsundervisningen i Sverige (2007) framgår dock att ansvaret för de elever som får svårigheter 

i skolmiljön tenderar att förskjutas från klasslärare till speciallärare och att effekterna av en 

sådan förskjutning av ansvar bör utredas. I sin granskning av särskilt stöd i grundskolan 

konstaterar Skolverket (2003) att en skolas verksamhetskultur har betydelse för hur det 

specialpedagogiska stödet ser ut. I en skolkultur där den specialpedagogiska verksamheten är 

en naturlig del i all verksamhet, arbetar man mer förebyggande, tar ett kollektivt ansvar och 

har större variation på lösningar för elevers skolsvårigheter. Lösningarna är då inte lika ofta 

individfokuserade och pedagogerna är mindre beroende av expertstöd.  

Ann Ahlberg (2007) menar att utifrån Lärarutbildningskommitténs betänkande från 1999 ska 

specialpedagogik inte ses som en särskild pedagogik för vissa elever. Den ska ses i ett vidare 

perspektiv. Den ska stimulera och bidra till att den variation som naturligt finns bland de 

elever som kommer till skolan ska bemötas på ett sätt som gör att olikheter tas tillvara, istället 

för att orsaka problem för eleven (Ahlberg, 2007). I det här arbetet antar jag ett sådant 

förebyggande specialpedagogiskt perspektiv. När arbetet inom en elevgrupp utgår från elevers 

olika erfarenheter och behov kan specialpedagogiken ses som ett mer vidgat begrepp där vi 

kan se alla individer som speciella och därmed skapa utrymme för olika pedagogiska former 

inom klassrummets ram. Detta ställningstagande utesluter inte att det dessutom finns elever 

som behöver ännu mer sin ”egen pedagogik” på grund av extra djup problematik. 

Specialpedagogiken kan existera på olika nivåer eller snarare, var går egentligen gränsen 

mellan pedagogik och specialpedagogik?  
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Ansats 
Inom samhällsvetenskaplig forskning görs ofta en distinktion mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskning även om de inte ska ses som helt oförenliga (Bryman, 2002). 

Kvalitativ metod 

Min studie har en kvalitativ ansats. Vid induktiv (kvalitativ) metod utgår analysen från empiri. 

Kvalitativ analys är inte ren induktion utan snarare abduktion, en ständig, snabb växelverkan 

mellan observationer och idéer och mellan delar och den framväxande helheten (Starrin, 

1994). Den kvalitativa metoden betonar ett tolkande synsätt och den sociala verkligheten 

skapas och konstrueras av individernas agerande (Bryman, 2002). Valet av metodansats 

grundar sig i sin tur på forskarens verklighetssyn, människosyn, kunskapssyn och 

vetenskapssyn (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994). Jag är inspirerad av den sociokulturella 

synen på kunskap, att vi lär i gemensamma verksamheter genom att kommunicera med andra 

och att språket är en viktig resurs (Säljö, 2000). 

Vid en etnografisk undersökning ska forskaren under en längre tid engagera sig i en social 

miljö. Forskaren genomför deltagande observationer, lyssnar på och deltar i samtal men 

genomför också intervjuer. Eftersom deltagande observationer under längre tid kan upplevas 

besvärligt på grund av mycket bortavaro hemifrån för forskaren kan kvalitativa intervjuer vara 

ett alternativ för att få fram data (Bryman, 2002). Jag känner mig inspirerad av grundtanken, 

att gå ut på fältet för att undersöka hur, i det här fallet, elever upplever skolans 

läsundervisning. I mitt fall handlar det endast om att göra kvalitativa intervjuer. Jag har inte 

kompletterat med observationer av undervisningen eller tagit del av lärarnas tolkningar eller 

åsikter eftersom det skulle blivit för omfattande för en studie av den här omfattningen. 

Carlström och Carlström Hagman (2006) beskriver hur fältundersökningar kan användas 

inom arbetet för skolutveckling. En student kan genomföra ett examensarbete genom att 

kartlägga ett fenomen i undervisningen och sedan granska och analysera resultatet för att 

tillföra ny kunskap. Den nya kunskapen kan användas i förändringsarbetet inom skolan. För 

att genomföra förändringar behövs kunskap om nuläget och sådan kunskap kan erhållas 

genom kartläggningen. 
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Metod 
Metodbegreppet innefattar datainsamling, databearbetning och analys (Fejes & Thornberg, 

2009). Jag redogör först för de tre momenten och fortsätter med hur jag beaktat de etiska 

aspekterna och avslutar med en metoddiskussion. 

Insamling av data 

Urval 

Mitt syfte var att få ta del av elevers erfarenheter i arbetet med sin läsning. Eftersom jag ville 

ha med det specialpedagogiska perspektivet ville jag att informanterna på något vis hade 

upplevt något som hindrat dem (eller som andra upplevt hindrat dem) i deras läsutveckling. 

Jag ville ha spridning i ålder eftersom vissa fenomen kan vara mer aktuella för de som är lite 

yngre medan andra kan vara mer aktuella för de äldre. De äldre kan ha mer erfarenheter över 

tid, när de ser tillbaka på hur de upplevt arbetet med sin läsning. Samtal med specialläraren 

och klasslärarna resulterade i ett förslag på två elever vardera från år 2, 3, 4 och 5. Först 

tänkte jag stanna med år 4 men ville gärna ha med år 5. Helst skulle jag velat ta med år 6 

också, men då hade materialet blivit för stort. Jag frågade eleverna först muntligt och jag 

upplevde ett spontant gensvar, att de var intresserade av att delta. Jag berättade att de även 

skulle få hem skriftlig information. Alla åtta elever och deras föräldrar gav positiva svar på 

det missivbrev jag skickade hem (Bil. 1). Dessutom gjorde jag en pilotintervju med en elev i 

år 4.  

Intervjuer 

Jag valde att göra semistrukturerade intervjuer. Mitt syfte var att få svar på mina 

frågeställningar men att samtidigt vara så förutsättningslös och öppen som möjligt även för 

annan information från informanterna. Vid en semistrukturerad intervju (Bryman, 2002) följer 

man ett frågeschema men frågorna behöver inte komma i en bestämd ordning och det är 

möjligt att ställa följdfrågor. Intervjuguiden innehåller de teman som intervjun ska innehålla 

men det finns också möjlighet att ställa frågor som inte ingår och frågorna kan formuleras 

olika. Det är viktigt att inte gå in i arbetet med intervjuguiden med alltför många förutfattade 

meningar utan det viktiga är hur informanterna uppfattar och vill berätta om sin värld. 

Uppföljningsfrågorna ska ge möjlighet till djupare och mer uttömmande svar utan att vara 

ledande frågor Lyssnandet är viktigt, att vara lyhörd både på det informanten säger och det 

som kanske inte sägs. Det är också nödvändigt att hitta en så ostörd och lugn miljö som 

möjligt. (Bryman, 2002). Vid barnintervjuer bör intervjun vara mer som ett samtal och följa-
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upp-tekniken rekommenderas. Den innebär att man utgår från en allmän och omfattande fråga 

som följs av avsmalnande följdfrågor. (Carlström & Carlström Hagman, 2006). 

Pilotintervju 

Det är oftast nödvändigt att göra en förstudie för att kontrollera att intervjufrågorna fungerar 

(Carlström & Carlström Hagman, 2006). En pilotstudie gör också att intervjuaren känner sig 

säkrare i användandet av frågeguiden (Bryman, 2003).  

Genomförande 

Jag hade möjlighet att boka ett rum där vi kunde sitta ostörda under intervjuerna. Intervjuerna 

spelades in på en diktafon. Jag berättade för eleverna hur glad jag var över att de ville delta 

eftersom jag är så intresserad av hur elever tänker och att jag anser att deras tankar och 

erfarenheter är värdefulla för att skolan ska kunna erbjuda en god läsundervisning. Jag 

betonade att det var deras spontana tankar och upplevelser som jag var nyfiken på, och att 

inget är rätt eller fel. Dalen (2007) menar att det är extra viktigt vid intervjuer med barn att 

skapa kontakt så barnet upplever sig vara accepterat och bekräftat för att vilja dela med sig av 

sina upplevelser och dessutom göra det så ärligt som möjligt. Jag började därför intervjuerna 

med några personliga frågor (Se intervjuguide, Bil.2) och min upplevelse var att de 

uppskattade mitt intresse. Därefter gick vi över till frågorna om läsning. Intervjuerna blev 

längre än vad jag tänkt mig. De varade från 22 minuter upp till 40 minuter (och då är inte den 

första, personliga delen inräknad). Att lägga till orden ”berätta”, ”hur tänker du” eller ”hur 

menar du då”, var viktigt för att få mer utförliga svar och förklaringar från eleverna. Den lilla 

diktafonen störde inte alls. Vi glömde bort den. Vi blev överraskade när vi vände på den och 

såg hur länge vi hade pratat. Alla elever var tillmötesgående och uthålliga. Jag är imponerad 

av deras tålamod och ansträngningar att försöka svara på mina frågor.  

Bearbetning av data 

Att spela in och transkribera intervjuer är nödvändigt för att det är omöjligt att hålla så mycket 

i minnet, och ny information kan visa sig efter en tid av upprepat lyssnande eller läsning 

(Bryman, 2002). Jag transkriberade intervjuerna så ordagrant som möjligt med pauser, 

hummanden och upprepningar. Jag noterade också om det var något extra vad gällde mimik 

och betoningar. Därefter läste jag igenom intervjuerna flera gånger för att bli så bekant som 

möjligt med innehållet (Bryman, 2002). 
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Analys 

En kvalitativ analys siktar mot att upptäcka företeelser, egenskaper och innebörder och 

upptäcka variationer och strukturer hos dessa (Starrin, 1994). Jag följde de allmänna råd som 

Carlström och Carlström Hagman (2006) ger om analys av kvalitativt material. Efter 

renskrivning eller transkribering och genomläsning identifieras nyckelord eller teman i texten. 

Temana eller kategorierna kan växa fram efterhand men det är viktigt att inte glömma bort 

syftet även om det är öppet formulerat från början.  

Etiska aspekter 

Det finns fyra grundläggande krav som forskare måste ta hänsyn till. De är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2006). Deltagarna ska informeras om vilka moment som ingår i 

undersökningen och att deltagandet är frivilligt (Carlström & Carlström Hagman, 2006). När 

det gäller barn är det viktigt att både vårdnadshavare och barnet ger sitt samtycke och att de 

informeras om att tystnadsplikt gäller mot alla involverade (Dalen, 2007). Jag informerade 

informanterna muntligt först och skickade med ett missivbrev med information hem där 

informant och föräldrar kunde ta ställning och ge sitt skriftliga samtycke (Bil. 1). Alla elever 

är avidentifierade i texten och intervjumaterialet används endast i det här examensarbetet. 

Eftersom det är få informanter och att de därmed är lättare att identifiera anger jag inte 

elevernas kön i resultatredovisningen på grund av konfidentialitetskravet. Det är heller inte 

viktigt i min undersökning. Min tanke med studien är inte att jämföra kön och det var heller 

inte någon utgångspunkt för urvalet av informanter.  
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Metoddiskussion 
Bryman (2002) påpekar att ett bekvämlighetsurval (som i det här fallet) kan ge intressanta 

data men att de inte är generaliserbara. Eftersom syftet inte är att få fram generaliserbara data 

innebär det inte något problem för arbetet. Min första tanke var att genomföra fokusintervjuer. 

Wibeck (2000) anser att fokusintervjuer (gruppintervjuer) ger en bredare kunskap och fler 

insikter än individuella intervjuer men en risk är att några personer lätt tar över diskussionen 

och att andra blir tysta. Eftersom jag inte kände till om eleverna hade erfarenhet av samtal i 

grupp och eftersom jag ville att alla elever skulle komma till tals valde jag att göra kvalitativa 

individuella intervjuer. Jag önskar att jag gjort fler pilotintervjuer, den elev jag skulle 

intervjua blev sjuk och intervjun blev gjord en vecka senare än jag planerat och då hemma hos 

henne. Efter pilotintervjun tog jag bort och lade till i frågeguiden och hade gärna gjort en 

pilotintervju till med den guiden men de andra intervjuerna var då redan inplanerade. Och det 

händer mycket i en skola, det är inte helt lätt att få till tid för möten. Efterhand valde jag bort 

vissa frågor eller lade mindre vikt vid följdfrågor i de fall där jag upplevde att eleven hade 

svårt att svara eller minnas. Även nya frågeställningar kom in på grund av elevers svar. Över 

huvud taget upptäckte jag att min frågeguide var väl stor men jag ville samtidigt täcka upp så 

många aspekter som möjligt för att få fram information. 

Ibland kan intervjuaren uppleva att informanten kan behöva lite uppmuntrande stöd. En risk 

kan då vara att intervjuaren styr för mycket och att frågorna blir alltför ledande till sin 

karaktär (Carlström & Carlström Hagman, 2006). Jag upplevde att den risken ökar när barnet 

är fåordigt och jag som intervjuare känner att det finns information som man tror sig ana men 

som inte riktigt kommer fram. Det här kan man se vid några tillfällen under mina intervjuer 

och därmed finns en risk för övertolkning av svaren. 

En annan risk vid kvalitativa studier är att text tas ur sitt sammanhang för att bilda teman eller 

kategorier. Forskaren måste hålla uppmärksamheten på huvudtemana och inte fastna i 

detaljer. (Carlström & Carlström Hagman, 2006). En annan svårighet kan vara att begränsa 

sig vid redovisningen av informanternas svar (Bryman, 2002). Det kan jag känna igen, 

samtidigt som det alltså finns en risk för att uttalanden tas ur sitt sammanhang (Carlström & 

Carlström Hagman, 2006). Syftet med det här arbetet är att elevernas röst, deras uppfattningar 

och upplevelser, ska komma fram så mycket som möjligt och därmed måste resultatdelen i 

arbetet få ta plats. 
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Resultatredovisning  
Jag redovisar resultaten samlade inom fyra teman, hur eleverna diskuterar kring fenomenet 

läsning, hur de berättar om sitt arbete med sin läsning, hur de tänker kring lust och motivation 

och hur de upplever sin delaktighet i sitt arbete med läsningen. Den kursiverade texten inom 

parentes är intervjuarens. Andra vuxna som nämns har fingerade namn. 

Läsning som fenomen 

Eleverna redogör för varför det är viktigt att kunna läsa i framtiden och i nutid och vilka inre 

positiva upplevelser som läsningen kan ge dem.  

Läsningens nödvändighet för framtiden  

Läsningen ses som nödvändig för att klara sig som vuxen i samhället. 
 

(Vad är det för mening med att kunna läsa? Berätta!)  Det är ju viktigt sen för man 

ska kunna läsa sen när man väl får jobb. Om man får jobb på kommunen så är det ju 

jätteviktigt att kunna läsa, om man ska börja jobba som dagisfröken eller lärare. Man 

måste ju kunna läsa då. För det kan vara bra typ om man typ ska… om man ska få 

jobb, o så hära. 

 Elev 1 år 3 

 
Typ, sen när man ska jobba… så kanske man inte vet vad nånting kostar. Och sen 

säger nån typ, ja, vad kostar… den här boken? Och sen kan man inte det. Då måste 

man ju kunna stava till den boken på typ kanske datorn, så kan man ju se. 

 Elev 2 år 4  

 

Man måste ju kunna läsa för att få… ett bra jobb. Och en bra utbildning. Å… 

Elev 2 år 5 

 

Eleverna kopplar ihop läsning och samhället. Att kunna läsa är nödvändigt för att få ett arbete 

som vuxen och för att få en utbildning. Det finns också en insikt om att de kommer att leva i 

ett datorsamhälle.  

Läsningens nödvändighet i nutid 

Att kunna läsa är nödvändigt även i nutid, i skolan. 

Nu vill jag inte ligga efter som alla andra som läser jättestora böcker. Så nu har jag 

börjat gå… upp till… väldigt svåra.  Jag för… jag försöker ju bli bättre på att läsa.  
Elev 1 år 3 

 

Att man kan bli koncentrerad och får lära sig mycket mer om jag läser faktaböcker.  

Elev 2 år 3 
 

Just nu… När jag läser i böcker. Och då så kan jag ju få veta saker när vi… när vi 

jobbar med nånting så kan jag ju gå ut i biblioteket och... leta på en faktabok… så 

man kan läsa och ta reda på det man undrar. 

Elev 2 år 5 
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(Du lär dig. Är det något mer?) Man förstår… typ grejer … mycket bättre. (Varför 

behöver man förstå?)… För att kunna lära sig. Det går bättre i skolan, när man kan 

läsa.  

 Elev 1 år 4 

 

Hm. För att man, det finns ju faktaböcker också.   Då kan man läsa dom och då är det 

ju faktiskt bra för då vet man ju om kroppen och sånt och om fåglar å… 

 Elev 1 år 2 

 

Jag tycker det är ganska viktigt för man läser ju ungefär hela tiden när man jobbar… I 

texter …och i matte så läser man tal. Jag tycker att det är väldigt viktigt. 

 Elev 1 år 5 

 

Läsning ger möjlighet att ta reda på ny kunskap och att få fördjupad kunskap. Läsförmågan 

gör att du klarar ditt skolarbete bättre även i andra ämnen.  

Inre känslomässiga upplevelser 

Läsning kan ge positiva måbraupplevelser och ge tillfälle till reflektion. 

(Vad ger läsningen dig? Vad är det allra bästa som läsningen ger dig?) Hm… 

fantasi, nej inte fantasi … mm… att jag får bra… ehm… serie i huvudet, kan man 

säga. 

 Elev 1 år 3 

 

Spänning och skratt 

… Elev 1 år 3 

 

(Men vad ger berättelseböckerna DIG?) Mm, fantasi. 

Elev 1 år 5 

 

Eh… Att… när det är riktigt bra böcker så känns det liksom som om man ska göra´t 

själv, så då är man jätteglad hela dan, när man har läst. (Ska göra?) Som liksom, jag 

läste ju nu om slottet. Då kändes det som att jag skulle åka till ett slott och bo där. 

Elev 2 år 4 

 

Hur det känns för den personen o… 

 Elev 1 år 3 

 

(Varför tycker du om att läsa?  Vad är det bästa du får av läsningen?) Mm… Jag vet 

inte. Det är bara roligt att läsa.  

Elev 2 år 5 

 

Hemma när jag är arg och när jag är i skolan så känner jag att jag vill läsa och ta det 

lugnt. När jag är arg. I skolan och hemma. Då vill jag bara sätta mig och ta det lugnt 

och läsa. (Kan du göra det då, i skolan?)  Nej, därför får jag ju tänka på nåt jag läser.  

Jag får försöka låtsasläsa. (Så när du inte kan ta en bok och läsa…) Då tänker jag en 

bok. Jag hör inte på nåt barn som kanske läser upp ur sin dagbok. När jag är arg så 

sitter jag så här och tänker istället. Och lyssnar på min egna bok.  

 Elev 1 år 3 

 

… man känner sig lite udda annars. 

 Elev 2 år 4 



 

Eva Nikku 29 

 

 

Läsningen ger fantasi, avkoppling och glädje. En lässtund kan ge glädjeupplevelser som 

stannar kvar länge och läsningen kan hjälpa till med att skapa ett inre lugn. Läsningen kan 

också ge möjlighet till empati, inlevelse i andra. Läsningen ger en känsla av tillhörighet, att 

vara inkluderad i de läsandes gemenskap i skolan. 

 

Men den här eleven hade svårare att känna att läsning kan vara roligt: 

(Vad ger läsningen dig? När du sitter där och läser om Palle. Vad är det bästa med 

det?) Hihi, det bästa? (Mm…).  Att man kan… puh. Vad heter det? Jag vet faktiskt 

inte riktigt. (Att man kan. Du tänkte på något?) 

Ja… nånting var det jag tänkte. (Är det att du lär dig saker eller..?) Ja… jag lär mig 

mer saker och sånt när jag läser. (Kan man bli glad av att läsa?) Mm. Det kan man. 

(Kan det vara roligt, helt enkelt?) Jag tror nog inte att det är så jätteroligt att läsa… 

Elev 2 år 2 

 

Läsningen skapar inre bilder 

När eleverna läser upplever de att de ser bilder som texten skapar. 

(Vad händer inne i ditt huvud, i din hjärna, när du läser?) Liksom man kan få fantasi 

och ibland är det sant. O det kommer… det kommer liksom bilder i huvet.   

Elev 1 år 2 

 

Nej. Det är inte så mycket. (Ser du något?) Jaa. (Vad ser du?) Ähm. Jag kan se som 

när dom står ute på stan. När dom står där med paketen.  

 Elev 2 år 2  

 

Det kommer typ en bild i huvudet. (Händer det något mer i huvudet) Det känns som 

den försöker sätta ihop alla bilderna till en film.   

Elev 1 år 4 

 

Jag kommer ihåg när jag läste… Så här stod det i texten. Det var ett jättestort slott. På 

höger sida. Och då så stannade hans pappa. Och då så tänkte jag. Så sa han, här är det. 

Här ska vi bo. Då tänkte jag, åh ett slott! Och sen kom det en massa tankar, hela tiden, 

samtidigt. (Vad handlade de tankarna om?) Slott. Och sen tänkte man liksom på hur 

det skulle se ut å så. Är det… grått tänkte jag, lite. Sen tänkte jag att det var vitt. För 

då hade jag läst lite och då stod det ett vitt. Så det var vitt. 

Elev 2 år 4 

 

Jag brukar tänka en… varje gång jag läser så får jag en bild i huvudet, hur det är. Ja 

och då brukar jag oftast tänka bilder utan… ljud. Och sen så blir det liksom en 

berättelse utan ljud. Så man ser bilder i huvudet. Och sen, jag brukar ju inte få bilder 

hela tiden på varje ord men när det händer saker och så vidare, så brukar jag få så här 

bilder. 

 Elev 1 år 5 

 

(Men vad är det egentligen att läsa? Hur gör du?) Jaa… man brukar ju… bara läsa… 

Jag vet inte riktigt. (Om du läser de här orden, är det att läsa? Måste det till något 

mer?) Man kan inte bara läsa så här typ bara… eh nånting… för, man måste liksom 

tänka på vad som händer också. 
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 Elev 2 år 4 

 

Om boken inte har bilder så hjälper eleven sig själv med att skapa dem. Om den skapade 

bilden inte stämmer längre i och med den fortsatta handlingen får bilden bytas ut. Det är 

sammanhanget och inte orden i sig som skapar förståelse för vad som händer i texten. 

Men för en elev är det svårare att komma in lika långt i läsningen.  

(Vad händer inne i dig när du läser, inne i ditt huvud, i din hjärna? Beskriv!) Jo, alltså 

jag… Det är ju koncentrera mig… Och sen bara att man, att man, försöker att vara 

inne i det men det är… det blir lite svårt när det är många omkring sig också, så är 

det. 

… 
Jag tänker väl mest… jag undrar mest hur det ska bli liksom. Om det är svårt såhära 

eller om det blir lätt, eller om det blir komplicerat. 

 Elev 2 år 3 

 

Funderingar kring hur lätt- eller svårtillgänglig texten kommer att vara och omständigheter i 

omgivningen som kan störa tar utrymme för eleven när det gäller att komma in i texten och att 

få de inre bilderna. 

Läsning och läsundervisning 

Elevernas svar kommer in på koncentration, högläsning inför kamrater, upprepad läsning, tyst 

läsning och understödjande hjälpinsatser i form av Daisyspelare
1
 och Better Reading 

Partnership
2
 

Koncentration 

Det kan vara stor skillnad på elevers förmåga att koncentrera sig.  

(Hur går det i klassrummet då?) Det går faktiskt väldigt bra. Bara man har en bra bok, 

så är man så inne i boken så är det liksom. Det kan vara vissa som pratar så här högt 

och håller på, så att det låter jättehögt. Men man tänker inte på det, för man är så inne 

i boken. 

 Elev 2 år 4 

                                                 
1
 Idag görs alla nya talböcker i DAISY-format. För att kunna läsa DAISY-talböcker behövs antingen en dator 

med ett särskilt läsprogram eller en DAISY-spelare. Vissa cd-romskivor har flera versioner av samma bok. En 

och samma tryckta bok läses i två eller tre läshastigheter och finns som separata böcker på samma cd-romskiva. I 

en DAISY-talbok kan du flytta mellan bokens avsnitt med hjälp av knappar eller piltangenter och det finns 

möjlighet att sätta bokmärken i talboken. (Talboks- och punktskriftsbiblioteket – Läsa talböcker) 
 
2
BRP - Better Reading Partnership, är en läsmetod som utvecklats i Bradford, England. Utbildningen vänder sig 

till personer som är intresserade av att bli läspartners och samordnare inom skolan. En läspartner är en 

medarbetare vid skolan som inte är lärare. Det kan exempelvis handla om en elevassistent, fritidspedagog, 

fritidsledare, bibliotekarie, lokalvårdare, vaktmästare eller annan resursperson. Alla inom skolan som är 

intresserade av att vara en läspartner är välkomna! Läsningen försiggår ”en till en” under 10 veckor med tre pass 

om 15 minuter i veckan, efter en enkel och tydlig struktur. Fokus är att utveckla strategier för självständig 

läsning samt öka självförtroendet.  
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Jo, alltså jag… Det är ju koncentrera mig… och jag… det är lite som att… man typ 

kopplar bort hjärnan. Och sen bara att man, att man, försöker att vara inne i det men 

det är… det blir lite svårt när det är många omkring sig också, så är det. 

… 

Jag brukar ha ett finger, för det är lättare men om man… om man bara läser som lite 

så där, då ä de då kan man som hoppa över en rad… liksom komma lite hur som 

helst… liksom kanske kikar bort… då vet jag inte var man är… å får börja om 

… 

(Så du måste koppla bort öronen från det som händer runtomkring dig. Och du får 

inte låta något öga…?) Nej, för då, om jag som tittar, så kommer, om jag bara 

koncentrerar mig på det jag håller på med när jag läser. Det är lite svårt för till slut så 

blir det så att jag mä hänger mä, och börjar prata, så det blir lite svårt. 

 Elev 2 år 3  

 

(Är det svårare i klassrummet?) Där kan jag inte koncentrera mig så mycket. För… 

det blir så här okoncentrerat. Varenda litet snyft eller så här … eller nånting hör jag. 

 Elev 1 år 5 

 

För en del kan det räcka med en uppskattad bok för att uppnå koncentrerad läsning även i en 

pratig miljö. Andra har det svårare. Ljud och rörelser i omgivningen försvårar möjligheten att 

koncentrera sig på läsningen.  

Högläsning inför kamrater 

Eleverna hade flera funderingar kring att läsa högt inför kamraterna i klassen.  

(Vad tänker du om att läsa högt i klassen?) Jag vill inte det för jag har lite scenskräck. 

(Gör du det ändå, eller?)  Nej. Jag räcker aldrig upp handen för då, för då behöver 

man inte det. (Ni gör inte så att alla läser en bit var?) Jo, fast då får vi sitta på våra 

platser. Så då försöker jag göra det ändå så bra jag kan. Det är vissa i klassen som inte 

är… som är lika bra som jag. (Går det bra tycker du?) Jag tycker att det är lite läskigt 

men jag tycker det är bättre att sitta på platsen o läsa än att gå fram på… till den där 

tavlan och läsa. 

 Elev 1 år 3 

 

(Gör ni recensioner? Berättar ni för varandra om böcker ni läst?) Ja. Fast jag vill 

inte, jag tycker att det är lite pinsamt att stå och läsa. 

 Elev 2 år 4 

 

… fast när alla läser, då kan det bli lite svårt för… då, en del läser ganska sakta och då 

hänger man mä och då har man vant sig vid den... Å ibland kan det vara lite svårt att 

hänga med så då kommer man inte riktigt ihåg allting. Då hinner jag liksom inte med 

riktigt, för då, då går det så himla snabbt… så man hör inte riktigt… (Du hinner inte 

riktigt att både se och höra?... Har du svårt att lyssna då?) Ja, det blir lite svårare 

då… när man inte riktigt har läst, då måste jag läsa, i min takt… också 

 …  

(För du vill läsa i din takt så du förstår vad du läser?) Ja.    

Elev 2 år 3 

 

(Vad tror du är viktigast för att man ska bli en bra läsare eller för att man ska känna 

sig som en bra läsare?) … Man ska göra så gott man kan och… om det är nån som… 

kommenterar ens läsning så ska man inte bry sig om det. Man… kan… säga att… 

man inte bryr sig, att man gör så gott man kan å… Ja. (Kan det hända att kamrater 
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kommenterar varandras läsning?)  Ibland kan dom det. (Hur gör dom då?) Dom 

säger… att man inte kan läsa och att man läser jättedåligt å…eh… ja… läser dåligt 

och läser hackigt och läser långsamt. (I vilket sammanhang kan det hända, är det inför 

några stycken eller inför hela klassen?)  När det är några stycken, händer det oftast. 

(Om man har en läsgrupp menar du?)  Jaa. (Har du fått höra den kommentaren?) Att 

jag läser för långsamt har jag hört. (Har du hört att någon fått höra det här med dåligt 

och hackigt?) Ja, det har jag. (Vad tänker du då?) … Jag tror att den som… läser 

känner sig… dålig. Och… känner sig inte lika bra som alla andra. Och blir rädd för att 

läsa istället. (Det är alltså när ni har läsgrupper... ) Ja… Vi… En i min klass som 

läser rätt så tyst, som är rätt så blyg.  Å då så får hon/han… nästan alltid höra… vad 

tyst du är! Och… så då… då blir hon/han ännu tystare. 

… 

(Men det händer inte när ni läser hela klassen?) Jo. (Händer det även då att man kan 

få kommentarer?) Jaa. (Vad händer då?) Dom suckar. (Minns du om er grupp alltid 

har gjort det eller har det kommit senare?) Det har nog kommit senare. För… Ja, det 

var inget när vi var mindre. Då var det inget suckande. … Det har blivit det. Nu så 

hänger alla mä en i klassen, en kille i klassen, alla killar hänger mä en kille i 

klassen… som… dom har… eller, han vill vara kung och om han… suckar så suckar 

alla andra.(Har det blivit värre? Blir det mer?) Ja. De blir de. Men dom sänker ju. Det 

blir mer och mer, hela ti´n.  

Elev 2 år 5 

 

… 

(Hur tänker du när de andra eleverna suckar?)  Jag tycker att det är väldigt tråkigt. Å 

att dom inte ska behöva sucka. Läraren kanske kan läsa efter så man hör. (Hur då 

efter menar du?) Om hon/han läser någonting och inte någon hör nåt så kan läraren 

läsa det högt efter.  (Eller läsa i kör? Gör ni det nån gång, att hela klassen läser högt 

tillsammans samma text?) Bara på engelskan. (Skulle man kunna göra det även på 

SO:n  istället för att läsa en och en?) Jag tror att det är bättre att läsa en och en… 

faktiskt. (För att… Hur tänker du?) För att… jag tycker att det snurrar till lite där om 

alla läser i kör. Det skulle kännas så här, konstigt. 

 Elev 1 år 5 

 

Det kan kännas nervöst att läsa högt inför sina kamrater och det kan vara svårt att följa med i 

sammanhanget när andra elever läser högt på grund av olika hastighet på det som läses. I 

samband med en annan fråga kom elever in på hur högläsning inför läsgrupper eller inför 

klassen kan resultera i att en elev blir utsatt för negativ uppmärksamhet.  

Upprepad högläsning inför vuxna 

En elev har upptäckt fördelen med upprepad läsning och hur den bidrar till skapandet av flyt 

vid läxläsningen hemma. 

Jag vill inte ha hackigt i läsningen. Jag vill ha flytet. (Hur tror du att du bäst tränar 

det?) Jag får läsa det jättemånga gånger så det blir flyt, flyt, flyt. (Känner du 

skillnaden om du läser många gånger?) Jaa. (Är det så du tränar hemma?) Mm. Då 

flyter det. (Då läser du högt?) Ja.  

 Elev 1 år 3 
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Tyst läsning 

Flera elever berättar om positiva erfarenheter av de stunder då eleverna i klassen arbetar med 

tyst läsning. 

(Känner du riktig lust för att läsa någon gång?) Jaa. (När?) Nu. Jag längtar väldigt 

mycket tills imorgon, för då tror jag nog att vi ska läsa, tyst läsning. Så jag längtar 

väldigt mycket nu när jag har den här boken.  

 Elev 2 år 4 

 

När vi har tyst läsning.  

Elev 1 år 4 

 

Jag vill ha… Tyst läsning varje morgon, istället för att vi börjar jobba på en gång. 

(Hade ni det förut?) Ja. (Varför tror du ni har slutat med det?) Vet inte. (Men det 

saknar du?) Jaa. (Har du sagt det)?) Neej. (Ta upp det på ett klassråd , så får du höra 

vad dom andra tycker). Ja.  

Elev 2 år 5 

 

(Och när har ni lässtunden?) Vi läser då och då.  (Har ni tyst läsning på morgonen?) 

Mm. Vi brukade ha det lite. (Men inte varje dag?) Förut gjorde vi det varje dag, men 

inte nu. Inte så ofta längre. (Varför gör ni inte det tror du?) Jag vet inte riktigt. 

(Saknar du det?) Mm. Lite. (Har du berättat det?) Nej. (Det kanske är fler som 

saknar det, vet du.) 

… 

(Varför var den stunden så bra då?) Jag tyckte alltid att när man läste… Nu brukar vi 

alltid köra igång med matte på morgonen och då tycker jag att … det blir lite 

konstigt… och så. Men, när vi läste så tyckte jag att hjärnan kom igång bra och sakta 

istället för att köra på matte för då blir det konstigt. Det blir helt snurrigt och så måste 

man tänka jättemycket. Och sen när man läser så blir, så tycker jag… att hjärnan blir 

lite mer uppvärmd och då kan man köra matte efter det. 

 Elev 1 år 5 

 

Ja då, jag lånar ju så tjocka, så det tar det kanske 2-3 månader att läsa ut. Och så tar 

det lite tid. Vi läser inte så mycket i lådböckerna. Vi läser i läsförståelsen. (Hur ofta 

läser ni i den boken du har i lådan?) … Jag vet inte… kanske bara nån gång, när vi är 

klara efter, när det är 10 -15 min. kvar. (Har ni någon morgonläsning?) Neej. (Har ni 

haft det?) Ja. (Vet du varför ni slutat med den?) Nej. (Tyckte du om den?) Jaa. 

 Elev 1 år 3 

 

En elev berättar om sin längtan efter nästa skoldag för då finns det tid att fortsätta läsa i sin 

tystläsningsbok. Flera elever berättar att stunderna med tyst egen läsning blivit färre och att de 

skulle vilja ha fler. En elev beskriver hur en tystläsningsstund kan underlätta för att komma 

igång med sitt arbete med matematik.  

Daisyspelare 

Två elever har erfarenhet av att ha lyssnat på Talbok under stunder med elevers tysta läsning. 
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Nåt som jag tyckte var rätt så bra var… när man lyssnade, så här och sen kolla man i 

texten så här. Då hörde man ju och… man såg hur det stavades.  Det tyckte jag var 

väldigt bra. (Har du den någon gång fortfarande?)  Neej. (Känner du att det var en 

bra start för dig att komma in i böcker?) Jaa.   

Elev 2 år 4 

  

Uhm…… Den var väl OK. (Vad var positivt med den?) Det gick lite lättare. (Hur 

gjorde du?) Jag satte på den och sen följde jag i texten.  

Elev 1 år 4 

 

Båda beskriver hur de använde hjälpmedlet både för att lyssna och för att ta till sig den 

skrivna texten. En elev beskriver fördelen med att se hur ordet ser ut i samband med 

lyssnandet och den andra hur lyssnandet underlättar arbetet att följa texten.  

Better reading partnership 

Av de fyra elever som gått på BRP (Better Reading Partnership) beskriver två av dem att det 

varit en positiv erfarenhet. 

(Hur var det?) Det var faktiskt väldigt kul. (Hur? Varför var det kul?) Ja. Man läste 

ju, så här böckerna. Man läste ju… Ja, man längtade till det, för att läsa. Det var 

väldigt kul. Jag vet inte hur. Man fick ju välja en bok själv. Det var ju så här. Gul, blå, 

grön, färger tror jag att det var. Ja, och sen letade man igenom så här. Åh, den där 

boken ser intressant ut! Och sen går man ju upp i typ, level. Det är typ som… Ja 

kanske ett TV-spel där man går upp i level. För det fanns så här olika levlar. Och sen 

fick man välja typ, kanske en bana i den leveln.   

Elev 2 år 4 

 

Jag gick och läste hos Anna.  (Vad tyckte du om det?) Ja, det gjorde ju lättare. Det 

blev ju lättare. (Varför tror du?) Det var som att börja på nytt nästan. För först var det 

lätta böcker och sen blev det svårare.   

Elev 2 år 5 

 

Första gången jag lärde mig läsa var det nog när jag hade BRP med Lena, innan Anna. 

(Och när hade du BRP med Lena?)  Det var nog i 1:an och 2:an där. (Så du har haft 

BRP en gång förut?) Mm. (Var det då du lärde dig läsa menar du?) Jag lärde mig 

läsa där jättebra. (Varför tror du?) Hon kollade mig och så fick jag gå upp på mer och 

mer, mer text, mer text.  Jag började med jättelite och sen högre och högre. (Fick du 

lättare texter hos Lena?)  Nej, men då hjälpte hon mig och föräldrarna hjälpte mig 

och så skulle jag försöka klara. Man behöver ju flyt i läsningen.  

Elev 1 år 3 

 

Eleverna beskriver glädjen av att få välja bok och att känna tillfredsställelsen i att se sina 

framsteg. De beskriver också hur de börjar på en lagom lätt nivå och hur de hade stöd av 

partnern som följde upp läsningen och visade på böcker i lagom svårighetsgrad. Här ingår ju 

också övningar med upprepad läsning för vuxna. 

Men två elever är mer tveksamma: 
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Jag gick ett tag med Anna. Jag vet inte hur länge det var, men jag gick ett tag. (Vad 

tyckte du om det? Gav det dig?) Lite kanske. (Vad i så fall gav det dig?) 

Det var så länge sen så jag kommer inte ihåg så mycket. Men… Jag märkte inte. Jag 

trodde jag läste bra och så men, sen fick jag börja hos Anna och då tänkte jag, men 

vad är jag liksom dålig på att läsa för?  Så jag vet inte riktigt… vad det gav mig, för 

jag kände ingen skillnad tyckte jag. (Du kände ingen skillnad före eller efter?) Nej. 

(Du såg dig egentligen som en bra läsare?) Jaa.   

Elev 1 år 5 

 

Vi gjorde det men sen sluta vi. (Varför slutade ni tror du?) Jag vet inte. (Var det 

jobbigt?) Nej, det var inget med det. Men mamma… typ glömde bort… å läsa. (Hon 

glömde bort att du skulle läsa?) Mm. (Och du kom heller inte ihåg det?) Nää. 

(Eller ville du glömma?)  Mm. (Du ville inte läsa?) Nää.  

Elev 1 år 4 

 

En elev förstod inte meningen med åtgärden eftersom eleven själv inte sett läsningen som ett 

problem utan istället upplevt sig som en god läsare. Eleven upplevde heller inte att åtgärden 

gjorde någon skillnad. Den andra eleven menar att de inte fick till läsövningen hemma och 

heller inte kände sig motiverad att läsa. 

Hemläsning 

Det skiljer mycket i vilken omfattning eleverna läser hemma. Det kan också vara en svår 

fråga för dem att bedöma den tid de läser. 

(Läser du hemma då?) Nej, inte så jättemycket. (Hur ofta?) Det är mest typ om det är 

någon information på ett spel eller, och så, men böcker… kan jag läsa, ja ibland någon 

Kalleanka tidning.  

Elev 2 år 4 

 

(Läser du hemma nån gång?) Nää.  (Aldrig?) Nää. (Läsläxa då?) Då läser jag. (Men 

du läser aldrig någon egen vald bok hemma?) Nä 

Elev 1 år 4. 

 

(Hur mycket läser du varje vecka hemma? Hur ofta tror du?) 

Varje kväll. (Var är du då?) I sängen oftast. (Kan det bli långa stunder?) 

Ja, det kan nog bli… en halvtimme, en timme ibland. (Vad skönt det låter!) Uhm. 

Elev 2 år 5 

 

Hemläsningen kan skilja från varje kväll till aldrig i svaren. Att läsa information är också ett sätt att 

öva läsning. 

Motivation och lust 

Motivation för läsning kan uppkomma på flera vis. Det kan vara behov av omväxling, ett 

intresse, växande förmåga, läsmiljön, ”viktiga andra” eller boktips från kamrater eller 

bibliotek. 
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Behov av omväxling 

Några beskriver att de känner lust för att läsa när de inte orkar med det andra arbetet de håller 

på med. 

I skolan när vi jobbar med matte. Då känner jag, nu skulle jag vilja läsa. (Varför vill 

du läsa då?) Jag vet faktiskt inte. (Har du frågat ” får jag läsa nu”?) Jaa. (Men det 

blir inte så?) Nä. (Vad tycker du om matte?) Tråkigt. (Är det lite så att du har tråkigt 

och då får du läslust?)  Mm… Matte är inte ett dugg roligt.  

Elev 2 år 2 

 

I skolan, när jag inte orkar jobba mer med ämnet… vi… håller på med så vill jag 

jättegärna… eh jättegärna läsa… Och… när jag har tråkigt också .  

Elev 2 år 5 

 

Intresse 

Personliga intressen kan skapa motivation. 

Jag är ju inte så bokintresserad, var jag inte innan, men nu så är jag ganska 

bokintresserad och vill låna böcker. Jag har precis börjat kan man säga. (Du har 

precis börjat låna böcker, du lånade inte förut alltså?) Neej. (Vad har du för teori om 

det? Vad var det som gjorde att du ändrade dig där och blev bokintresserad?) 

Jag vart intresserad utav… hästar. Och sen började jag rida. Och sen vart jag 

intresserad utav hästböcker. Men då tänkte jag så här… a, men dom läser jag bara i 

skolan. Men sen tänkte jag så här, så slog det bara om mig, nu vill jag låna en bok. 

Och sen så… Jag vet inte vad det var… som slog om mig. Det bara… (Men det var i 

samband med ridintresset?) Ja.   

Elev 1 år 5 

 

(Men vad kan läsningen ge dig mer än att du ska bli duktig i det?) Man kan få en 

handling som man kan rita en bild till och grejer. 

 Elev 1 år 3 

 

En elev som fått ett nytt personligt intresse beskriver hur det satt igång intresset för läsning 

och även börjat läsa hemma. Läsningen kan inspirera till andra intressen som skapandet av 

bilder.  

Läsförmåga 

En elev beskriver hur sambandet mellan läsförmåga och läsintresse samspelat och gjort att 

lusten för läsning ökat.  

… (Vad nyfiken jag blir. Du vill läsa. Du vill vara bra på att läsa. Men ändå vill du 

inte öva riktigt, eller hur?)  Neej. (Och ibland känner du dig lite dålig på att läsa?) 

Mm. Ja.  

… 

(Känner du dig trygg i att du kommer att klara av din läsning?) Ja. (Vad skönt! Du 

känner att det går framåt?) Jaa. (Vad tror du det var som gjorde att det började gå 

framåt?) Jag har blivit mer intresserad av böcker. (Hur blev du intresserad av 

böcker?) …….. (Vad tror du att det var som gjorde dig intresserad av böcker?)  

Biblioteket. (Vad i biblioteket gör dig mer intresserad av böcker?)  Eh. Alla böcker. 
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(Och då log vi lite båda två). (Såg du inte dom innan dess, liksom eller?) Joo. Det gjorde 

jag. (Men hur upptäckte du dom mera sen då?) Jag blev mera intresserad av att läsa. 

(Jag blir så nyfiken. Tror du att det var det att du blev bättre på att läsa som gjorde 

att du blev mer intresserad?)  Mm.  (Var du emot läsningen för att du tyckte att du 

inte kunde förut?) Mm. (Är det så?) Det var så.  

 

Intresset för att skriva kan vara en utgångspunkt för att utveckla läsförmågan. 

(Och läsningen, såg du fram emot den?) Jaa… lite. (Du såg mer fram emot 

skrivningen än mot läsningen?) Jag gillar att skriva. För då kan jag skriva böcker sen 

som jag kan läsa.  

 Elev 1 år 3 

 

Läsmiljöer 

Fem elever upplever att de övar bäst på sin läsning hemma. En upplever att skolan eller 

hemma går lika bra medan två anser att de övar bäst i skolan.  

(Var är du när du övar bäst på att läsa? Var finns du då?) 

Då sitter jag nog i min sköna säng därhemma. 

 

Här, i… precis här utanför, i vrån (Det står en rund mjuk soffa där på golvet). (Varför 

läser du bäst där?) Det är skönt, lite mysigt. (Du blir inte störd där)? Nej.  

Elev 2 år 4 

 

Jag brukar… läsa hemma. I soffan. Då får jag väldigt bra koncentration. Och sen så 

får jag bra koncentration här ute i biblioteket, brukar jag sitta, med mina vänner. 

Elev 1 år 5 

 

Under skoltid föredrar de flesta eleverna att läsa i biblioteket eller i grupprummet. De andra 

tycker att klassrummet går bra. I skolan vill de ha det lugnt men också vara tillsammans med 

andra. 

Viktiga andra 

Personer i elevens omgivning kan ha betydelse för att öka elevens motivation. 

(Läsningen då, hur kändes den?) Kanske så här, att alla andra kunde ju ljuda och så 

där… Jag kände ju bara att… när jag kom hem den dan sen så sa ju pappa att han 

också hade svårt med sånt dära. Så jag fick träna hemma så dom började ge mig 

jättelätta böcker. Så fick jag hålla på och läsa, jag har kvar dom. (Vem gav dig lätta 

böcker?) Pappa köpte och mamma köpte och så hade mamma ett par kvar sen hon var 

liten med lite lätt text i. Lo, så där å Dumbo gedde hon mig. (Men hur gick det i 

skolan då när ni läste?) Det blev bättre efter att jag hade läst hemma och fått hjälp av 

föräldrarna så gick det bättre. 

Elev 1 år 3 

 

När jag var mindre så läste mamma för mig och då försökte ju jag också läsa när… 

Eller ljuda när… när mamma var… med. 

Elev 2 år 5 
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(Men du menar att när du kom till Lena sen och gjorde BRP, då började du läsa?) 

Då började jag förstå orden bättre. (Varför tror du?) Hon kollade mig och så fick jag 

gå upp på mer och mer, mer text, mer text.   

… 

(Fick du lättare texter hos Lena?)  Nej, men då hjälpte hon mig och föräldrarna 

hjälpte mig… 

Elev 1 år 3 

 

(Händer det att du pratar med dina kompisar om, att ni pratar om vad ni läser för 

böcker på fritiden?) Jaa. (Räknar upp fem kamrater). (Lånar ni av varandra också?) Jaa. 

 Elev 2 år 5 

 

Föräldrar eller en läspartner kan stötta elevens läsning. Kamrater kan tipsa om böcker. 

Boklån och bokprat 

Skolan tillhör kommunens fokusbibliotek
3
 och har bibliotekarie och en bibliotekspedagog 

(lärare som har det som uppgift i sin tjänst). Biblioteket ligger centralt beläget i skolans 

lokaler. Hur mycket böcker de lånar och hur mycket de läser hemma är väldigt olika. 

(Lånar du hem böcker från biblioteket?) Det tror jag inte är så ofta att jag tar en bok 

härifrån och hemåt för… jag har lite stökigt. Då hamnar dom sen i bokhyllan och sen 

tappar jag bort dom i bokhyllan. (Lånar du inte böcker i biblioteket?) Bara till 

klassrummet. Och sen till Fritids kan jag ta med den och sen lägger jag den tillbaka 

den.   

Elev 1 år 3 

 

(Skulle du vilja ha en sån bok hemma som den här som är så härlig, som du läser i 

skolan?) Ja, det tror jag. (Men varför lånar du inte en sån då?)  Ja, men när jag lånar 

så brukar den komma bort ibland. Och då så… blir den försenad och så, så jag har inte 

vågat låna mera. 

 Elev 2 år 4 

 

(Lånar du nån bok här i skolan nån gång? Och tar hem?) Det har jag inte gjort på 

länge. (Varför inte?) Jag har inte riktigt haft tid. (OK. Vad gör du då?) Det brukar 

vara matte och svenska. (Är det en läxa?) Jaa. (Så du har inte riktigt tid?)  Nej, jag 

har inte tid, som att det verkar vara en massa jobbstunder och så. 

Elev 2 år 2 

 

Två elever beskriver att de inte vill låna böcker för att de är rädda att böckerna ska försvinna 

hemma och en elev upplever att det inte finns tid. 

(Hittar du mycket hästböcker då?) Jag brukar leta där borta i biblioteket men jag hittar 

inte så mycket. (Vet du hur du kan göra då om du inte hittar?) Jag brukar ta någon 

annan sorts bok. (Tar du hjälp av någon?) Nej. (Du frågar inte bibliotekarien?) Nej.  

                                                 

3
 Skolan har en bibliotekspedagog som arbetar tillsammans med skolbibliotekarien för att utveckla skolans 

bibliotek och stärka bibliotekets roll i undervisningen. 
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(Hon kan ju ta hem, en annan serie med hästböcker från andra bibliotek. Har du tänkt 

på det?) Nej. 

 Elev 1 år 5 

 

(Vad gör du om du inte hittar någon hästbok?) Om alla är lånade, så försöker jag 

hitta… för många lånar inte Klara. Och då tar jag Klara istället. (Frågar du 

bibliotekarien någon gång om böcker?) Neej.   

Elev 1 år 3 

 

(Pratar ni böcker annars i klassen då? Berättar ni i klassen om en bok och tipsar 

andra?) Ja, det är ju det här, när det är biblioteks… När bibliotekarien å…Sara 

(bibliotekspedagog) brukar gå runt så här i klasserna och tipsa om böckerna. (Tycker 

du att du har fått något tips någon gång? ) Ja… när… Om man säger… Det har hänt, 

en gång tror jag hon har sagt någonting, intressant bok och då har jag blivit, så här, å 

den vill jag låna. Och sen när jag letar efter den så är den redan lånad. Så jag har 

aldrig fått chansen att låna den… den boken. (Men kan man ställa sig på kö då?) Det 

tänkte jag inte på då. 

 Elev 1 år 5 

 

(Pratar ni om böcker i skolan ibland då i klassen?) Ja om läraren ska välja ut en bok 

så där speciell, om vi har läst ut nån då kan vi ibland då typ, för vi har så där olika 

böcker, som vi har väljt, … då brukar vi oftast rösta.  

Elev 2 år 3 

 

(Pratar ni om böcker ibland?) När vi ska läsa en ny bok i högläsning. (Berättar ni om 

böcker som ni har läst? Tipsar ni varandra i klassen?) Neej. 

 Elev 1 år 3  

 

(Pratar ni om böcker i klassen som någon har läst?) Ja, vi håller på… vi har ett stort 

papper. Så står det boktips och då ska man skriva författare och sen vad boken heter 

och så ska man skriva vad boken handlar om. (Har du blivit sugen på någon bok när 

du har hört någon prata om boken?) Ja. (Kommer du ihåg om du lånade den?) Det 

var en bok som jag vart sugen på och den lånade jag av Malin. Och sen så läste jag ut 

den väldigt snabbt. 

 Elev 1 år 2 

 

(Att prata böcker ihop med läraren, diskutera en bok, gör ni det?) Nej. 

 Elev 2 år 5 

 

Eleverna är positiva till skolans bibliotek och till skolbibliotekarien. Några tar hjälp men de 

flesta gör det inte. Bokprat i klassen förekommer inte så ofta, mest när det ska väljas bok i 

högläsning. Det kan också vara en aktivitet i klassen där eleverna ger varandra boktips. 

Att boken har stor betydelse vittnar den här eleven om: 

(Vem kan påverka mest tror du att du blir en bättre läsare?) Boken. 

Elev 2 i år 4  

 

Delaktighet i arbetet med läsning 

Här får de svara på om de samtalar om sin läsutveckling någon gång och om sin möjlighet att 

vara med och ge förslag på hur de vill arbeta med sin läsning. 
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Samtal om läsutvecklingen 

(Har du något schema över din läsning som du prickat av genom åren tillsammans 

med din lärare? Hur långt du kommit och hur du ska gå vidare?) Nej. 

 Elev 1 år 3 

 

(Pratar du och din lärare läsning, ni två, vad du kan och vad du behöver öva på?) Ja, 

på föräldramöte så brukar vi prata, så brukar vi prata om… Eller vi brukar inte prata 

om läsning men… Jag vet inte faktiskt. 
 Elev 1 år 5 

 

Ingen av de åtta eleverna hade erfarenhet av att de talat om sin läsning med läraren eller 

”prickat av” i något läsutvecklingsschema hur långt de kommit eller vad de ska öva på 

härnäst. 

Önskningar som kom upp 

På frågor om de tycker att de får vara med om att bestämma om sin läsning och hur de vill 

arbeta med läsning beskriver flera elever att de uppskattar att få ha tyst egen läsning. 

(Tycker du att man får vara med och bestämma tillräckligt mycket här i skolan om 

vilka böcker man ska läsa och hur man ska jobba med läsningen? Skulle du vilja ha 

lite mer att säga till om där?) Nej… fast… ja. Jag vill ha… Tyst läsning varje 

morgon, istället för att vi börjar jobba på en gång. (Hade ni det förut?) Ja. (Varför tror 

du ni har slutat med det?) Vet inte. (Men det saknar du?) Jaa. (Har du sagt det)?) 

Neej. (Ta upp det på ett klassråd, så får du höra vad dom andra tycker). Ja.  

Elev 2 år 5 

 

(Och när har ni lässtunden?) Vi läser då och då.  (Har ni tyst läsning på morgonen?) 

Mm. Vi brukade ha det lite. (Men inte varje dag?) Förut gjorde vi det varje dag, men 

inte nu. Inte så ofta längre. (Varför gör ni inte det tror du?) Jag vet inte riktigt. 

(Saknar du det?) Mm. Lite. (Har du berättat det?) Nej. (Det kanske är fler som 

saknar det, vet du.)  

 Elev 1 år 5 

 

(Pratar ni om hur ni vill jobba med läsning?) Neej. (Så förslagen du säger till mig, 

det är inget som ni pratar om i klassen?) Neej. 

 Elev 1 år 5 

 

Ja då, jag lånar ju så tjocka, så det tar kanske 2-3 månader att läsa ut. Och så tar det 

lite tid. Vi läser inte så mycket i lådböckerna. Vi läser i läsförståelsen. (Hur ofta läser 

ni i den boken du har i lådan?) … Jag vet inte… kanske bara nån gång, när vi är klara 

efter, när det är 10 -15 min. kvar. (Har ni någon morgonläsning?) Neej. (Har ni haft 

det)? Ja. (Vet du varför ni slutat med den?) Nej. (Tyckte du om den?) Jaa. 

 Elev 1 år 3 

 

Eleverna saknar den tysta läsningen men de vet inte varför den minskat och det är ingen som 

tänkt på att fråga sin lärare.  
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En elev blev uppriktigt förvånad över att få frågan hur hon ville arbeta med sin läsning: 

(Hur vill du jobba med läsning? Om du får välja själv, hur vill du jobba med 

läsning?)… Hur jag vill jobba med läsning? ( Ja, till exempel, vill du bara läsa? Vill 

du ha uppgifter till det du läser?)  Hm… Ja, alltså. Ibland när jag sitter hemma vid… 

datorn så skriver jag också en saga, eller… jag har början på en bok. Som… jag håller 

på med. (Har den anknytning till nån bok du läser? Har den inspirerat dig till att 

skriva?) Hm… Ja, den har inspirerat mig till att skriva. 

 Elev 2 år 5  

 

(Hur vill du jobba med läsning om du får välja?) Bara sitta och läsa. Och höra, lyssna 

på läsning. (Är det två bra tips du har?) Jaa. Och så lyssna och kolla i texten. 

 Elev 2 år 4 

 

… grupper och tyst läsning tycker jag är bäst. 

 Elev 2 år 5 

 

(Hur vill du alltså jobba med läsningen, du vill…?) Läsa lite oftare. 

 Elev 1 år 5 
 

(Hur vill du jobba med läsning?) Göra en egen bok av det. 

 Elev 1 år 3 

 

Önskningarna handlade om att ha mer tyst läsning och att läsa oftare. Att lyssna på högläsning 

eller daisyspelare rekommenderades och att få använda läsning som inspiration till skrivande.  

En elev önskade egentligen att få gå till en speciallärare på en annan tid men att det var OK 

ändå: 

… Ja, fast jag skulle ju helst vilja gå på morgonen, eller typ nån annan gång, för nu 

går jag ju kl. 10 och då har vi fruktstund, så då missar jag jämt frukten. Så då får jag 

jämt äta den efter maten. Och då missar jag, vi läser ju en spännande bok. Då missar 

jag den också. (Men du säger inte ifrån?) Nej, alltså, det är roligt att gå dit, jag brukar 

gå dit ändå. Fast hon har faktiskt frågat mig om jag vill byta för jag har sagt en gång, 

men alltså det går bra för jag äter ganska mycket frukost så jag klarar mig ändå. Och 

boken är ju inte viktigare än… göra… än att lära mig, heller så att… 

 Elev 2 år 3    

 

Så här berättar en elev:  
 

Jag skulle vilja ha grupper på lässtunden. Vid det bordet kan den gruppen läsa och så. 

(Menar du att man har samma bok och så läser man en stund var?) Kanske inte 

samma bok, men att man sitter i grupper och läser tyst, kanske det går nåt bättre. Det 

kan jag ju ge som förslag.(Skulle det kännas mysigare)? Bättre. (Hur bättre?) Jag tror 

att det kan bli bättre. Jag vet inte men jag kan fråga Karin som ett förslag. 

Elev 2 år 2  

 

Den här eleven tog upp sitt förslag med sin klasslärare direkt efter intervjun. 
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Sammanfattande analys 
Här sammanfattar jag resultaten inom de fyra temana och besvarar mina frågeställningar. 

Läsningens nödvändighet.  

Det jag ser i resultaten av intervjuerna är att eleverna i stort är positiva till läsning och att de 

är ansvarsfulla och lojala mot skolan. De är insiktsfulla och kopplar samman läsning och 

samhälle. Eleverna uttalar sig ansvarsfullt om vikten av att kunna läsa. Läsningen är 

nödvändig för att få en utbildning och ett yrke i framtiden. Läsningen är ett medel för att lära 

sig och nå djupare förståelse och för att klara skolan. Läsningen ger positiva personliga 

upplevelser som glädje, inlevelse och fantasi. Läsningen ger också tillhörighet och tillgång till 

de läsandes gemenskap. 

Läsning och läsundervisning 

Lärares högläsning upplevs positivt och även att läsa högt inför lärare eller andra vuxna. 

Däremot kan högläsning inför andra elever ha en negativ och särskiljande effekt. 

Att gå på extra läsundervisning med en läspartner kan upplevas positivt men om 

informationen mellan skola-hem-elev inte fungerar så bra upplever inte eleven någon positiv 

effekt. Tyst läsning är uppskattat som avkoppling och för att den ger glädje, spänning och en 

känsla av samhörighet. Den kan också förebygga förmågan att ta till sig annan undervisning. 

Användandet av talbok kan vara en väg in i att uppskatta egen litteraturläsning. Det kan vara 

stor skillnad mellan elevers upplevelser. Förmåga till koncentration är en sådan individuell 

faktor liksom mängden hemläsning som skiljer mycket mellan individerna. Bokprat 

förekommer oftast när klassen ska bestämma ny högläsningsbok. 

Motivation 

Att ha ett intresse som inspirerar eller att uppleva att läsförmågan växer är motiverande och 

befrämjar elevens lust för att läsa. En trivsam och lugn miljö och samhörighet med andra 

upplevs också positivt. Ett bibliotek och en bibliotekarie ger tillgång till läsning men alla 

använder sig inte av den möjligheten fullt ut. Viktiga andra t.ex. föräldrar eller en läspartner 

som stöttar och uppmuntrar har också betydelse. Lässtöd av en Daisyspelare och boktips från 

kamrater kan också vara motiverande faktorer. 

Delaktighet 

Eleverna har tankar om hur de upplever sitt arbete med läsning men menar att de inte berättar 

om dem för sina lärare. De tycks heller inte uppmuntras till detta. Eleverna upplever inte att 
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lärare och elever diskuterar elevens läsutveckling tillsammans eller att de har samtal om 

böcker på en djupare nivå. Eleverna berättar heller inte för sina lärare hur de upplever 

förändringar i arbetet eller undervisningen. De menar att de inte ifrågasätter när aktiviteter 

som de uppskattar tas bort eller minskas på eller att de berättar om sina funderingar eller 

önskningar. 
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Diskussion 
Syftet för det här arbetet var att ta reda på hur elever tänker kring läsning och läsundervisning 

och hur de berättar om sin delaktighet i arbetet med sin läsning och läsundervisning. I ett 

vidgat specialpedagogiskt perspektiv bemöter skolan elever utifrån att det finns en naturlig 

variation bland eleverna. En förutsättning för att kunna ta del av elevens perspektiv är att 

skolan inbjuder eleven till att vara delaktig i sitt lärande. Evalds (2003) studie visar att elevers 

intresse för läsning och deras läsvanor är väldigt individuella. Det går inte att tro att alla är 

lika och att allt passar för alla. Just detta faktum skulle kunna göra läsundervisningen mer 

varierad och intressant.  

Det var roligt att höra hur positiva eleverna är till sin läsning och hur ansvarsfullt de ser på sitt 

arbete. Läsningen ger stunder av glädje och utvecklar förmågor och känslor. Eleverna är 

medvetna om kopplingen mellan läsning och samhälle, att det är nödvändigt att kunna läsa för 

att klara sig i skolan och i framtiden (Säljö, 2000). Läsning beskrivs som något mer än en 

mekanisk färdighet i att läsa ut ord och de flesta beskriver att läsningen framkallar bilder och 

händelseförlopp. För andra kan svårighet med koncentrationen störa möjligheten att nå dit 

vilket gör att eleven inte får den förståelse som skapas när läsaren ger texten en mening 

(Bråten, 2008). Koncentration och tid är två av de fyra viktiga förutsättningar som är skolans 

och pedagogens ansvar att tillgodose åt eleven (Eriksson-Gustavsson, 2007). Elevernas svar 

visar på att det kan vara svårt för en del att hitta den nödvändiga koncentrationen under 

skolarbetet. Koncentration och tid kan ha ett samband för en del elever. Ewald (2003) 

beskriver en skola med snabba växlingar i både aktiviteter och pedagoger som kommer och 

går. Hur mycket effektiv tid finns egentligen för att först förbereda sig för sin läsning, att få 

komma till ro? Hur länge hinner eleverna få vara ifred i sin läsning och finns det eller ges det 

tid för att reflektera över och samtala om sin läsning?  

Både Lundberg och Herrlin (2005), Hagtvet (2009) och Eriksson Gustavsson (2007) betonar 

vikten av att följa elevens utveckling genom att samtala med eleven om elevens arbete med 

läsningen men ingen av de intervjuade eleverna upplevde att de inbjöds till sådana samtal med 

sina lärare. Lundberg och Herrlin (2005) och Skolverket (2008) rekommenderar att eleven 

funderar kring och noterar sin utveckling i någon form av ett schema men det har eleverna 

heller ingen erfarenhet av. Djupare boksamtal mellan lärare och elever är ovanliga menar 

Ewald (2003) och elevernas svar tyder på att så är fallet även här. 
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Den vuxnes högläsning är av stort värde för upplevelsen och som utgångspunkt för 

läsförståelse och boksamtal (Chambers, 1995). Däremot hittar jag ingenting i litteratur om 

elevers oförberedda högläsning inför sin klass, varken som hinder eller möjlighet. 

Förmodligen är det en aktivitet som lever kvar av tradition men som bör ifrågasättas och 

användas varsamt. Elevernas svar tyder på att högläsning inför kamrater kan bidra till att 

elever särskiljs och utsätts för negativa upplevelser både den som blir utsatt och även andra 

elever i gruppen. Däremot påpekar Myrberg (2007) att elevens högläsning för läraren har ett 

stort värde för lärarens observation av elevens läsutveckling. Sådan läsning är ett viktigt 

moment inom BRP (Better Reading Partnership) där eleven läser högt för läspartnern och för 

föräldrar. Det är också viktigt att texten är på rätt utvecklingsnivå för eleven (Myrberg, 2007) 

och några elever berättar om hur de upplevt att deras läsning utvecklats med hjälp av texter i 

stegrande svårighetsgrad under arbetsperioder med BRP. Även upprepad högläsning för en 

vuxen har positiv inverkan (Myrberg, 2007) och det vittnar en elev om i intervjun. Ett 

hjälpmedel som talboken kan vara ett sätt att underlätta för eleven i arbetet med läsningen 

(Lundberg & Herrlin, 2005) och här berättar elever om att det hjälpt dem när de använt sig av 

en DAISY-talbok under sin egen tysta läsning. De ”viktiga andra” som Svensson (2011) talar 

om i sin studie finns också med i de här elevernas berättelser (i form av läspartners, föräldrar 

och kamrater). 

Det som slog mig mest i samtalen är att elever ifrågasätter så lite om sitt lärande och sin 

tillvaro och att de inte tycks uppmanas till det. Det är ju deras skola, deras lärande. Det var 

under samtalen om tyst läsning som synpunkter kom fram som jag upplever intressanta vad 

det gäller värdet av såväl elevers tysta läsning som elevers delaktighet i sitt lärande. I 

Skolverkets kunskapsöversikt (2007) ifrågasätts elevers självständiga läsning, att den endast 

används som färdighetsträning och att innehållet sällan diskuteras. Å andra sidan vittnar 

eleverna här i sina uttalanden om att de stunderna har ett värde för dem och Chambers (1995) 

menar att det är en viktig balansgång mellan goda boksamtal (som också ska ingå) i 

undervisningen och att eleven har rätt till sin läsning som privat. Vi ska skapa tid och rum för 

läsning och låta boken göra arbetet, menar Chambers. Eleverna vill ha den tysta läsningen 

mer schemalagd istället för att vara något som man gör bara när det blir en stund över. Här 

blir också Elvstrands (2009) konstaterande tydligt, att om förändringar förklaras och görs 

begripliga befrämjar det känslan av delaktighet och förändringen blir då lättare att hantera för 

eleven. I det här fallet visste inte eleverna varför tiden till den tysta egna läsningen minskat 

eller tagits bort. 
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Till slut 

Elevernas berättelser påvisar att det finns en diskrepans mellan teori och praktik vad det gäller 

elevers delaktighet. Elevers delaktighet är inte så stor som vi skulle vilja tro att den är. 

Eleverna bjuds inte in och därmed får de ingen upplevelse av att deras uppfattningar kan ha 

betydelse. Att vara delaktig är inte detsamma som att ha rätt att bestämma. Jag tror att när 

lärare gör den definitionen, att det är samma sak, så skapas ett missförstånd som gör att skolan 

inte bjuder in eleven till att vara mer delaktig i sitt skolarbete. Delaktighet är en rättighet, men 

som Elvstrand (2009) konstaterar hänger det på oss vuxna att visa vägen, för om elever inte 

får vana att utöva delaktighet så efterfrågar de den heller inte. Delaktighet är ett ämne som är 

viktigt att ta upp till diskussion på skolor eftersom det i förlängningen kan påverka elevens 

lust och motivation skolan igenom. Jag ser ett samband mellan elevens perspektiv, 

pedagogisk delaktighet och ett vidgat specialpedagogiskt perspektiv som skolan bör ta 

tillvara. Elevers tankar och upplevelser, som de berättar om utifrån sitt perspektiv, kan 

användas för att bemöta variationen bland eleverna. Deras uppfattningar kan vara en del av 

utgångspunkten för ett mer vidgat specialpedagogiskt perspektiv och bidra till ett mer 

inkluderande arbetssätt och större flexibilitet vad det gäller de pedagogiska arbetsformerna 

inom klassrummets ram. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev till elever och föräldrar 

 
Eva Nikku                        2011-02-04 
evani775@student.liu.se 
0141-41707 
  
  

Hej! 

 

Mitt namn är Eva Nikku. Jag studerar på speciallärarprogrammet med inriktning mot läs- och 

skriv, vid Linköpings Universitet. Den avslutande uppgiften innebär att genomföra ett 

självständigt examensarbete och där är jag nu.   

 

Jag har valt att undersöka hur elever tänker om läsning. Vad berättar de om sina upplevelser 

av arbetet med läsning? Vilka faktorer berättar elever om som viktiga för att skapa och 

upprätthålla deras intresse för att läsa? För att kunna utveckla läsundervisning och bemöta och 

motivera elever tror jag att intervjuer och samtal med elever är ett bra hjälpmedel. 

   

För att göra detta behöver jag få möjlighet att göra intervjuer med elever.  Jag är alltså bara 

intresserad av deras tankar och erfarenheter, det finns inget som är rätt eller fel.  

Allt material kommer att avidentifieras vilket innebär att alla namn kommer att bytas ut för att 

man inte ska kunna känna igen de intervjuade eleverna. Ingen annan än jag själv och den jag 

intervjuar får veta vad just vi har talat om. Dessutom vill jag träffa elever en gång i en mindre 

grupp för att tala mer allmänt om läsning och även det materialet kommer att avidentifieras. 

 

Jag berättade lite för eleven vad jag vill med intervjun i samband med att jag lämnade över 

brevet. Om ni undrar över något får ni gärna höra av er till mig.  

  

Min handledare under arbetet är lektor Elisabeth Ahlstrand på Linköpings Universitet. Hon 

kan nås på 013-282142 eller elisabeth.ahlstrand@liu.se 

 

Med vänlig hälsning 

Eva Nikku 

  

  

 ______________________________________________________ 

 

Jag är tacksam om talongen kommer åter till mig senast 2011-02-16 

  

□ Mitt barn och jag ger tillåtelse till intervju och att använda intervjumaterial. 

  

□ Mitt barn och jag ger inte tillåtelse till intervju och att intervjumaterial används. 

  

  

Underskrift 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 
Inledande frågor 

Vem är du? Beskriv dig själv lite! 

Hur tror du att andra ser på dig? Hur tror du de skulle beskriva dig som person?  

 

Kan du uppleva att du är olik dina kompisar på något sätt? Att du har något eget i din person som inte 

de har. I så fall, på vilket sätt? 

 

Berätta om dina intressen! Vad gör du på fritiden? 

 

Om du funderar framåt någon gång, har du någon bild av dig i framtiden? Hur ser den ut? 

 

Finns det något som kan vara svårt att lära sig i skolan? Vad? Varför tror du att du upplever att det är 

svårt? 

 

Vad känner du att du är riktigt bra på? 

 

 

Frågeguide om läsning 

 
Läsning som fenomen 

Berätta vad du tänker på när du hör ordet läsning! 

 

Läsa, vad är det egentligen? Hur går det till? Hur gör du? 

 

Vad är det för mening med att kunna läsa? Hur viktigt är det?  

 

Vad händer inne i dig när du läser, inne i ditt huvud, i din hjärna? 

 

 

Tankar om erfarenheter 
När lärde du dig läsa? Minns du? Hur det gick till? Hur gjorde du? 

(Sugen, orolig, lätt, svårt, roligt?) 

 

Var är du när du känner att du övar bäst på din läsning? Vad gör du då? Var är du då?  

(Hemma, i skolan?) 

 

Har du upplevt att du själv kan göra något för att du ska känna att du lär dig bättre? 

(Vad tror du kan påverka mest att du blir en säker läsare?) 

 

Vilka slags texter tycker du är lättast att komma ihåg?  Varför tror du?  

  

Hur läser du en bok/text som du valt själv? Läser du den på samma sätt som du läser skoltexter? 

 

Tycker du att det är lätt att förstå när du läser? Hur kan du veta att du förstår? 

 

Vad gör du om du inte förstår? 

(Frågar, läser om?) 

 

Har du gjort extraövningar i läsning med skolan? 

(BRP, specialundervisning? I så fall hur har det varit?  Likheter, skillnader?) 
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Intresse, motivation, delaktighet 
Känner du läslust någon gång? När känner du riktig lust för att läsa? 

(När? Var är du då)? 

 

Vilka texter/böcker läser du helst? Vad ska de handla om? 

(Berättelseböcker, faktatexter, annat)? 

 

Vad kan det vara i en bok som gör att du tycker extra bra om den eller att du känner dig riktigt inne i 

den? 

(Hittar du sådana böcker? Vem hjälper dig)? 

 

Hur väljer du bok när du lånar? 

(Läser där bak, hur den ser ut, serie, får hjälp)?  

 

Hur mycket läser du hemma varje vecka?  

(Varje dag, mer sällan)? 

 

Pratar ni om böcker i klassen? Hur?  

(Tipsar ni varandra om böcker ni läst)? 

 

Pratar du och dina kompisar om vad ni läser för böcker på fritiden? 

 
Vad är det bästa som läsningen ger dig?  

 

Tycker du att du får bestämma tillräckligt mycket om hur du vill jobba med din läsning? 

 

Pratar du och din lärare om din läsning någon gång? Om vad du kan och vad du ska öva på härnäst? 

(Har du något schema över din läsning som du prickar av i)? 

 
Vad kan påverka mest att du blir en bättre läsare? 

 

Hur ser du på dig själv som läsare? 

 

Vilka är dina tips till skolan och lärare om hur du ska jobba med läsning för att du ska lära dig bra?  

(Hur vill du jobba med din läsning?)  

 


