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Abstract 

 

The aim of this study was to investigate the result of an effort to support reading development and the 

reading motivation. My approach was an intervention study during four weeks, where intensive 

reading in a group of three pupils in grade one took place. Individual conversations and group 

conversations were central methods in combination with different ways of processing the texts. 

Interviews were conducted with the class teacher and the participating children to see the difference 

in reading and motivation before and after the project. The result shows that an intensive period with 

reading fiction books with subsequent conversations and different processing of the text is a useful 

developing method for decoding, reading comprehension and reading motivation.   
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1. Inledning 

Detta examensarbete beskriver ett läsutvecklingsprojekt där en riktad intensiv lästräning 

ges tre elever i grundskolans årskurs 1. Under min verksamhetsförlagda utbildning 

upplevde jag att eleverna i klassen var på olika nivåer i läsutvecklingen. Jag upplevde 

även att läsmotivationen skiljde sig åt och att detta kunde bero på om en elev var i 

nybörjarstadiet eller kommit längre fram i sin läsutveckling. Jag fick intrycket att de 

elever som inte kommit lika långt i läsutvecklingen, som de flesta i klassen, hade en lägre 

motivation eftersom de läste långsammare än de elever som kommit längre i 

läsutvecklingen. Eller berodde den låga motivationen på att de elever som inte kommit 

särskilt långt i läsutvecklingen inte hade utvecklat en läsförståelse? Då läsning är en 

meningssökande aktivitet förloras syftet med läsningen om den sker utan läsförståelse 

(Bråten, 2008). Myrberg (2007) skriver att läsning är mycket mer än att kunna avkoda 

ord: ”Att kunna läsa betyder att uppleva, roas, röras, lära sig något nytt – kort sagt att 

förstå” (s.74). Citatet genomsyrar läsutvecklingsprojektet som beskrivs i detta arbete, där 

fokus ligger på läsförståelse samt läsmotivation och hur de samverkar och inverkar på 

varandra.  

 

Elevernas vilja och intresse för att lära sig läsa är av stor betydelse för resultaten i 

läsutvecklingen (Frykholm, 2007; Skolverket, 2012). Om eleverna har ett intresse och en 

självsäkerhet i läsningen tar de egna initiativ till enskild läsning vilket utvecklar 

läsförmågan (Skolverket, 2012). De elever som har svårare för att lära sig läsa är i särskilt 

stort behov av att det första läsintresset underhålls. Läsutvecklingsprojektet som beskrivs 

i arbetet fokuserar på skönlitteratur som läses och bearbetas på olika sätt för att öka 

elevernas läsförståelse och läsmotivation. Förhoppningen med detta arbete är att de 

deltagande elevernas intresse för läsning har ökat efter avslutat projekt och att deras 

läsförståelse samt avkodning har förändrats i en positiv riktning. Detta kommer att mätas 

genom bedömningsmaterialet Nya Språket lyfter! (Skolverket, 2012) samt genom 

intervjuer med deltagande lärare och elever före samt efter projektet. 

1.1 Styrdokument 

Skolverket (2012) har tagit fram bedömningsstödet Nya Språket lyfter! i ämnena svenska 

och svenska som andraspråk för lärare i årskurs 1-6. Materialet har en särskild inriktning 

på läsutveckling och är ett stöd för att se elevernas progression i språkutvecklingen. Nya 

Språket lyfter! överensstämmer med Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) och är ett bedömningsmaterial som används 

utifrån observationer. Materialet innehåller observationspunkter som är ordnade i grupper 

från A till F, där observationspunkt C överensstämmer med kunskapskraven i 

grundskolans årskurs 3. Varje grupp innehåller delpunkter som redogör för olika nivåer i 

språkutvecklingen och avslutas med en avstämning som sammanfattar 

observationspunkterna och de olika nivåerna under respektive grupp. I materialet ingår 

observationsschemat Min Språkutveckling där eleven, med hjälp av läraren om 
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nödvändigt, ska markera den självupplevda språkutvecklingen genom att färglägga fält 

som på ett elevnära sätt förklarar de olika stegen som tas i språkutvecklingen. Min 

språkutveckling visar en bild på en drakslinga där en röd tråd följer språkutvecklingen 

och där drakens rosetter är områden, eller observationspunkter, för läsning respektive 

skrivning.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka resultatet av en riktad insats 

kring läsning för att stödja några elevers läsutveckling. Syftet är även att granska hur 

intensivläsning av skönlitteratur i kombination med samtal individuellt och i grupp kan 

påverka tre elevers attityder till läsning.  

 

Frågeställningar:  

 Hur kan en riktad insats kring läsning av skönlitteratur i årskurs 1 se ut? 

 Vilka lässtrategier använder sig eleverna av i den enskilda läsningen? 

 Hur uttrycker eleverna sina attityder och motivation till läsning före, under och 

efter projektet? 

 Hur upplever läraren att elevernas läsning förändrats under projektet? 
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2 Forskningsöversikt 

2.1 Literacy 

Literacy kan beskrivas som en utvidgad syn på läsning där läsning ses som en aktivitet 

som inbegriper fler aspekter än ordavkodning och läsförståelse, som exempelvis det 

sociala och kulturella samspelet (Strømsø, 2008). Winch, Johnston, March, Ljungdahl & 

Holliday (2006) påpekar även de att literacy inbegriper mer än avkodning och förståelse, 

då literacy även innebär att användaren har en förmåga att läsa samt använda skriven 

information. Literacyanvändaren ska kunna anpassa språket efter olika kontexter, vilket 

kräver ett kritiskt förhållningssätt till texter i olika sammanhang. Fortsättningsvis skriver 

Winch m.fl, (2006) att literacy innefattar talande, lyssnande och kritiskt tänkande i läsning 

samt skrivning och att literacy genom detta ger glädje och förståelse. Detta i och med att 

kritiskt tänkande breddar kunskapsområden och förståelsen för omvärlden. Författarna 

beskriver literacy som något som utvecklas under hela livet och som är viktigt för att 

kunna lyckas i det moderna informationssamhället, vara delaktig i den demokratiska 

processen och skapa social rättvisa.  Literacy är en avgörande förmåga i samtliga 

skolämnen och för ungas framgång i skolan (Barton, 2007; Winch m.fl, 2006). Något som 

Barton (2007) och Winch m.fl, (2006) är överens om är att literacy är involverat i allt vi 

gör och att det således är inbäddat i alla människors vardag. Då literacy är viktigt i 

samtliga skolämnen, för länders utveckling, för människors livslånga lärande, sociala och 

mänskliga utveckling, hälsa, relationer samt arbete beskrivs literacy som en 

grundläggande mänsklig rättighet enligt United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO, 1975). 

 

Freebody & Luke (2003) redogör för en modell som visar fyra aspekter som ska vara en 

del av literacyundervisningen. De menar att utveckling i literacy kräver en bred och 

flexibel repertoar av olika övningar som tar hänsyn till de olika aspekterna av literacy. 

Den första aspekten som omnämns är att läsaren måste ”knäcka koden” och genom det 

känna igen samt använda grundläggande delar så som alfabetet, bokstävernas ljud, 

stavning, meningsuppbyggnad och interpunktion. Den andra aspekten av literacy är 

textdeltagande där läsaren måste utvinna och förstå meningsfull, skriven, visuell och talad 

text på ett sätt som länkar samman texten med läsarens tidigare kunskaper och 

erfarenheter. För att läsningen ska vara meningsfull krävs att eleven tolkar texten, skapar 

en förståelse för innehållet samt kopplar samman det till andra texter, sig själv eller 

världen omkring. Den tredje aspekten av literacy innebär att läsaren skall kunna använda 

texten på ett funktionellt sätt och således inte enbart läsa en text för att avkoda den; utan 

även för att förstå och bearbeta texten på meningsfulla sätt. Läsaren ska förstå att texter 

kan se olika ut beroende på vilket kulturellt och socialt sammanhang texten har skapats 

genom. Den fjärde aspekten av literacy innebär att läsaren skall analyserar texter på ett 

kritiskt sätt och vara medveten om att texter inte är objektiva skildringar av världen. Varje 

text har en författare som på ett eller annat sätt har ett mål med texten som läsaren måste 
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kunna analysera och kritiskt granska. En text är aldrig ideologiskt neutral, vilket innebär 

att en text representerar särskilda perspektiv som tystar ner andra, och det resulterar i att 

texter influerar människor, deras idéer och handlingar. 

2.2 Samband mellan avkodning och läsförståelse 

Ett enkelt sätt att se på läsning är genom formeln R=D x L, som presenteras av Hoover & 

Gough (1990), där läsning (R) är produkten av avkodning (D) och språkförståelse (L). 

Hoover & Gough (1990) och Elbro (2004) beskriver formeln som att läsfärdighet är en 

produkt av ordavkodning och förståelse samt att variation i läsfärdighet bestäms av 

förhållandet mellan dessa komponenter. Det innebär att om en av komponenterna är noll 

är även läsfärdigheten noll – det vill säga obefintlig. Att avkodning och läsförståelse har 

ett nära samspel och är en förutsättning för att kunna läsa är flertalet forskare överens om 

(Bråten, 2008; Duke, Pressley & Hilden, 2004; Elbro, 2004; Frykholm, 2007; Hoover & 

Gough 1990; Lundberg & Herrlin, 2014; Stanovich, 1980). Vilken aspekt av avkodning 

och läsförståelse som är av störst betydelse och om läsundervisningen bör läggas upp så 

att avkodning och läsförståelse lärs ut separat eller hand och hand skiljer sig dock forskare 

emellan.  

 

Ett flertal forskare redogör för tre olika sätt att se på läsning; bottom-up, top-down och 

genom en interaktiv modell (Bråten, 2008; Duke, Pressley & Hilden, 2004; Stanovich, 

1980) När ordavkodning ses som den mest betydelsefulla faktorn för en framgångsrik 

läsning beskrivs det som ett bottom-up-perspektiv där läsningen utgår från delarna, såsom 

bokstäver och fonem, och att dessa bygger upp helheten. Elbro (2004) skriver att en snabb 

och säker ordavkodning är helt avgörande för läsutvecklingen, då den är en nödvändig 

förutsättning för en god läsförståelse. Elbro beskriver, likt Hoover & Gough (1990), att 

det för läsning krävs både ordavkodning och läsförståelse för att aktiviteten läsning ska 

ske, och att läsning således uteblir om eleven har en bristande ordavkodning. Även 

Lundberg & Herrlin (2014) ställer sig bakom att en snabb ordavkodning som sker utan 

ansträngning är en förutsättning för läsförståelse. De menar att flytet i läsningen kan ses 

som en bro mellan avkodning och förståelse då den som läser med flyt inte behöver 

koncentrera sig på ordavkodning. 

 

Bråten (2008) anser, till skillnad från Elbro (2004) och Lundberg & Herrlin (2014), att en 

snabb och effektiv ordavkodning inte är den enskilt viktigaste komponenten för att nå 

läsförståelse, då läsning är en meningssökande aktivitet och att syftet med läsningen går 

förlorat om den sker med läsflyt men utan en förståelse. Bråten (2008) och Stanovich 

(1980) beskriver ett annat sätt att se på läsning, top-down, där läsningen utgår från en 

meningsfull helhet. Inom detta perspektiv är läsförståelse ett komplext begrepp som 

inbegriper mer än färdigheter i ordavkodning (Bråten, 2008; Duke, Pressley & Hilden, 

2004; Stanovich, 1980). 
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Ett tredje perspektiv som Stanovich (1980) lyfter fram är att läsförståelseutveckling sker 

hand i hand med ordavkodningsutveckling och detta perspektiv är således en blandning 

av top-down och bottom-up, en så kallad interaktiv modell. Det innebär att avkodning 

och förståelse mest troligt samverkar och inverkar på varandra i läsprocessen. Detta är ett 

perspektiv som även Bråten (2008) och Duke m.fl. (2004) ställer sig bakom och de menar 

att en läsundervisning bör bedrivas med avkodning och läsförståelse hand i hand. Bråten 

(2008) skriver att i en undersökning som han och Marit Samuelstuen gjorde år 2005, 

visade det sig att trots att elever hade dålig avkodning kunde de förstå texten, detta på 

grund av att de hade goda förkunskaper och använde sig av olika strategier, vilket 

kompenserade för den bristfälliga ordavkodningen. Undersökningen visar således att god 

läsförståelse kan uppnås även om ordavkodningen är dålig, genom att ha förförståelse och 

ett effektivt användande av förståelsestrategier. Även Duke m.fl. (2004) påpekar att det 

finns elever som har svårigheter med läsförståelsen, men som inte orsakats av en 

bristfällig ordavkodning. Bråten (2008) och Duke m.fl. (2004) ger en syn på läsförståelse 

där ordavkodning är ett självklart inslag i läsförståelsen, till skillnad från formeln som 

presenteras av Hoover & Gough (1990) där läsförståelse och avkodning är två skilda 

komponenter. Ett försök till att förklara synen som Bråten (2008) och Duke m.fl. (2004) 

ger på läsning är att beskriva aktiviteten som ett hus, där läsförståelse ses som ett tak över 

husets stomme som inrymmer olika komponenter vilka är betydelsefulla för 

läsförståelsen. Komponenterna som medverkar för en god läsförståelse är exempelvis 

ordavkodning, kognitiva resurser, förkunskaper och läsmotivation (Bråten, 2008). Duke 

m.fl. (2004) skriver att det finns många studier som menar att avkodning är nyckeln till 

läsförståelse, men de själva menar att det endast är en sådan nyckel till läsförståelsens 

värld. 

2.3 Läsutvecklingsteorier 

Høien & Lundberg (1999) redogör för fyra olika steg som kan tas i läsutvecklingen; 

psuedoläsning, logografisk läsning, fonologisk läsning och ortografisk-morfemisk 

läsning. Det första stadiet som tas i läsutvecklingen är psuedoläsning som innebär att 

barnet ser ut att läsa, men i själva verket inte avkodar ordet utan istället använder sig av 

en slags förståelsestrategi om vad det brukar stå på ett specifikt ställe. En förklaring av 

detta stadie är att barn inte använder sig av en analytisk metod av det skrivna, utan att de 

istället använder sig av kontextuella ledtrådar för att ”läsa” det skrivna. Så småningom 

lär sig barnet att memorera skrivna ord och befinner sig då i det logografiska stadiet. Inte 

heller i detta läsutvecklingsstadie används avkodningsstrategier. Istället är det vissa 

särdrag, till exempel längd och utseende, i orden som har betydelse för huruvida ett barn 

kan ”läsa” dem. Då den logografiska läsningen är begränsad övergår den så småningom 

till det fonologiska stadiet, vilket är en avgörande förändring i läsutvecklingen. I och med 

det fonologiska stadiet påbörjas en djupgående analys av hur språket är uppbyggt, nu 

måste läsaren kunna se sambandet mellan grafem och fonem och således ”knäcka” den 

alfabetiska koden. När ordavkodningen slutligen blir automatiserad befinner sig elevens 
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läsning i det ortografisk-morfemiska stadiet. En läsare kan under detta stadie direkt känna 

igen ett ord. Skillnaden mellan den logografiska läsningen och den ortografisk-

morfemiska läsningen är att vid den sistnämnda analyseras ordens enheter till skillnad 

från den logografiska läsningen där memorering utgör grunden för läsningen. (Høien & 

Lundberg, 1999).  

 

Lundberg & Herrlin (2014) ger delvis en annan syn på läsutvecklingen då de menar att 

den innefattar fem olika dimensioner; fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i 

läsningen, läsförståelse och läsintresse. Läsutvecklingen beskrivs som en linjär process, 

där föregående färdighet i läsutvecklingen är en nödvändighet för nästa steg. Utifrån detta 

menar Lundberg & Herrlin (2014) att fonologisk medvetenhet, ordavkodning och flyt i 

läsning är viktiga förutsättningar för en god läsförståelse. 

 

Ytterligare ett sätt att se på läsutveckling är genom tre olika faser som ingår i ett begränsat 

effektivt läsande; preläsande, situationsläsande och helordsläsande (Liberg, 1993). Det 

första stadiet som barn möter i läsutvecklingen är preläsande, vilket Liberg menar är ett 

viktigt första steg in i läsningens värld. I detta stadie förstår barnet vilka redskap som 

används i läsningen och hur de ska användas, men träningen sker inte efter grammatikens 

regler. Barnet kan hålla en bok och vända blad samt förstå att det ur en bok kan utläsas 

information. Läsningen i detta stadie sker således med ett beteende som används av en 

utvecklad läsare, men resultatet av läsningen är en rollek där barnet försöker nå den roll 

som en utvecklad läsare spelar. Under detta stadie har omgivningen en viktig och 

stöttande roll för att uppmuntra barnet till fortsatt träning. Allt eftersom blandas 

preläsningen med ett situationsläsande där läsningen är grammatiskt acceptabelt, vilket 

beror på att barnet har en förförståelse för situationen från vilken texten förekommer i. 

Detta innebär att barnet inte kan läsa samma text om den presenteras utanför den vanligt 

förekommande situationen. Detta stadie är enligt Liberg viktigt för en fortsatt 

läsutveckling, då situationsläsande är en grund för att få en första bekantskap med ord 

som sedan kan läsas utanför den situation som orden vanligtvis förekommer i. 

Situationsläsande är även en effektiv teknik i läsförståelse som används av utvecklade 

läsare, där sammanhanget är till hjälp för att förstå orden. Den tredje fasen i 

läsutvecklingen är en typ av läsning där situationen inte har en avgörande betydelse, utan 

där barnet kan läsa hela ord utan att bryta ner dem till dess mindre beståndsdelar. Det är 

under denna fas vanligt att barnet läser namn på vänner och familjemedlemmar samt 

funktionsord. Barnet gör under denna typ av läsning en inventering av orden som han 

eller hon kan behärska i läsningen. När barnet har bearbetat dessa ovan nämnda tre typer 

av läsning börjar barnet att utveckla sitt effektiva läsande, vilket innebär att barnet kan 

läsa med mer flyt och på så sätt undvika att stanna upp för att ljuda ihop ord. (Liberg, 

1993). 
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2.4 Lässtrategier 

Lässtrategier beskrivs enligt Strømsø (2008) som olika arbetssätt för att läsa en text. 

Lässtrategierna kan vara tekniska eller innehållsliga, där de tekniska strategierna 

fokuserar på ordavkodning och de innehållsliga lässtrategierna hjälper läsaren att tolka 

och förstå en text. 

2.4.1 Tekniska lässtrategier 

I Skolverkets bedömningsmaterial Nya Språket lyfter! (Skolverket, 2012) används 

begrepp som representerar olika ljudningstekniker; den enkla och den avancerade 

ljudningstekniken samt den ortografiska läsningen. Med den enkla ljudningstekniken 

menas att läsaren först ljudar fonemen för att sedan binda samman dessa till en helhet, 

vilket är en teknik och strategi som främst används vid avkodning av kortare ord. När 

orden är längre räcker inte alltid minnet för att ljuda samman ett helt ord, vilket gör att en 

mer avancerad ljudningsteknik används där läsaren först ljudar ihop olika fragment, 

exempelvis stavelser eller morfem, för att sedan binda samman dessa till en helhet. Den 

avancerade ljudningstekniken övergår allt eftersom till en automatiserad, ortografisk 

helordsavkodning (Skolverket, 2012).  

 

Høien & Lundberg (1999) redogör för tre olika tekniska lässtrategier, hållpunkter, som 

kan användas om ett ord avkodas i en kontext. De semantiska hållpunkterna innebär att 

kontexten kan underlätta ordavkodningen och att det är lättare att avkoda ett specifikt ord 

om avkodningen av resterande ord sker utan hinder. Elbro (2004) motsäger sig dock detta 

och menar på att det är mycket svårt att ”gissa sig” fram till rätt ord. Høien & Lundberg 

(1999) framhäver att denna strategi främst används av lässvaga elever då de behöver 

kompensera för deras bristfälliga ortografiska och fonologiska läsning. Även Liberg 

(1993) ställer sig bakom den semantiska strategin, men menar till skillnad från Høien & 

Lundberg (1999) att det är utvecklade läsare som använder kontexten som en teknik vid 

avkodningen. Liberg diskuterar att flertalet forskare benämner denna teknik som 

gissningsläsning, men menar att detta är nedvärderande mot läsaren. Liberg skriver att 

tekniken inte innebär att läsaren gissar sig till ett specifikt ord utan att det handlar om att 

läsaren sluter sig till vad ett ord kan tänkas betyda utifrån sammanhanget. Det kan 

innebära att läsaren ersätter ord med synonymer eller andra betydelsemässigt närliggande 

ord. Däremot finns det läsare som ibland gissar sig till ett ord, men det förekommer enligt 

Liberg endast när sammanhanget ger ett missledande stöd. En annan hållpunkt som 

redogörs av Høien & Lundberg (1999) är den syntaktiska strategin som innebär att 

kontexten vägleder vilken ordklass och böjningsform ett ord har utifrån var i meningen 

ordet läses. Slutligen nämns de pragmatiska hållpunkterna, vilka närmar sig de 

innehållsliga lässtrategierna i den bemärkelsen att de utgår från kontextens icke-språkliga 

drag (Høien & Lundberg, 1999). 
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2.4.2 Innehållsliga lässtrategier 

De innehållsliga lässtrategierna innebär att läsaren försöker skapa mening och samspela 

med skrivna ord (Bråten, 2008). Dymock & Nicholson (2010) beskriver 

läsförståelsestrategier som en teknik som används av elever för att bearbeta en text och 

få den information som de vill ha av texten. Läsförståelse är samspelet mellan läsaren och 

det skrivna ordet där förståelsen av det lästa blir djupare, både i och med att läsaren har 

fördjupat sin förståelse av texten, men också för att läsaren aktivt bidrar med egna 

reflektioner till den. En god läsare är en aktiv läsare som använder sig av olika 

läsförståelsestrategier för att söka och skapa mening i texten (Bråten, 2008).  

 

Dymock & Nicholson (2010) redogör för fem olika strategier som de anser vara de mest 

effektiva för att fördjupa läsförståelsen; skapa en förförståelse, ställa frågor, analysera 

textstrukturer, skapa inre bilder samt sammanfatta texten. För att vara en aktiv läsare och 

utveckla en god läsförståelse krävs aktivitet och uppmärksamhet på textens innehåll före, 

under och efter läsning (Pressley, 2000; Keene & Zimmermann, 2003). Innan texten läses 

kan en förförståelse skapas, vilket Dymock & Nicholson (2010) samt Duke m.fl. (2004) 

skriver är av stor vikt, då förförståelsen är utgångspunkten för de övriga 

läsförståelsestrategierna. Förförståelse är enligt Dymock & Nicholson grunden för att 

kunna se kopplingar mellan det eleven vet och det som eleven läser. Pressley (2000) 

skriver att goda läsare har ett mål med läsningen och att en förförståelse läggs redan när 

läsaren kollar på bokens framsida i och med att läsaren då kan göra hypoteser om vad de 

tror kommer att hända. Under läsningen menar Pressley (2000) att goda läsare jämför 

hypotesen innan läsning med den faktiska handlingen, ändrar hypotesen, är medvetna om 

textstrukturen, söker mening med texten, utvärderar den samt gör inferenser där läsaren 

tolkar vad som läses med hjälp av kontexten. Efter läsningen kan texten sammanfattas 

och läsaren kan reflektera över oklarheter för att ytterligare bearbeta textens innehåll och 

skapa en förståelse för den (Pressley, 2000).  

 

En didaktisk läsförståelsemetod som har utvecklats av Brown & Palinscar (1984) är 

Reciprok undervisning. Metoden har likheter med det synsätt som redogörs av Dymock 

& Nicholson (2010) och innehåller fyra nyckelstrategier som används för att utveckla en 

god läsförståelse; förutspå handlingen, ställa frågor till texten, klargöra oklarheter samt 

sammanfatta texten. Brown & Palinscar (1984) beskriver Reciprok läsning som en 

direktundervisning i läsförståelsestrategier där läraren agerar förebild för hur goda läsare 

använder sig av olika strategier för att förstå en text. Westlund (2009) skriver att läraren 

vid införandet av metoden är den drivande parten, men att eleverna allt eftersom får ta 

ansvaret som samtalsledare. Fortsättningsvis beskriver Westlund reciprok läsning som en 

interaktiv modell där dialog och kognitiva tankeprocesser synliggörs. 
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2.5 Bildernas betydelse 

Arizpe & Styles (2003) har i en studie kommit fram till att elever med bristande 

avkodning kan förstå en text med hjälp av bilder som ett visuellt stöd. Den visuella 

literacy som framträder är således av vikt för att underlätta läsförståelsen och enligt 

studien hade många elever ett behov av bilderna som ett stöd för att förstå handlingen i 

texten. Lundberg (1984) å sin sida menar att bilder riskerar att stjälpa snarare än att hjälpa 

läsprocessen. Detta eftersom att barnen, enligt Lundberg, med hjälp av bilder kan gissa 

sig till handlingen och att barnen således inte ser något värde i att anstränga sig i 

avkodningsprocessen. Bildanvändning som visuellt stöd kan därav enligt Lundberg 

resultera i stora svårigheter gällande avkodningen. Liberg (1993) menar dock att det är 

nedvärderande mot barnen att använda ordet ”gissa” som Lundberg (1984) använder sig 

av, då en sådan bildanvändande lässtrategi enligt Liberg är en avancerad metod som 

används av utvecklade läsare.  

 

Barnen i studien som genomfördes av Arizpe & Styles (2003) uttryckte bildens och 

textens förhållande till varandra på olika sätt. Ett barn sa att en text utan bilder inte är 

samma berättelse som samma text med bilder, eftersom bilderna i sig är en egen 

berättelse. Ett annat barn sa att bilderna gjorde så att han förstod handlingen. Ett tredje 

barn uttryckte bildens och textens betydelse för varandra att orden behöver bilderna mer 

än vad bilderna behöver orden. I studien framkom även att flertalet elever ansåg att 

bilderna var av större intresse än orden och att bilderna talade för sig själva. Lundberg 

(1984) menar, tvärtemot Arizpe & Styles, att bilder kan skapa en förvirring och störa 

läsningen då kontrasten mellan bakgrunden och bokstäverna blir för vag. Arizpe & Styles 

(2003) studie visar att elever använder olika strategier vid interaktionen mellan bild och 

text. En del elever kollar på bilden först för att därefter läsa texten, andra elever gör 

tvärtom och en del varvar textläsningen med att titta på och analysera bilden. 

 

Enligt Arizpe & Styles (2003) är barn sofistikerade visuella läsare som med hjälp av 

bilder kan förstå olika synvinklar, känslor och stämningar i texten. Studien visade att 

bilder och bilderböcker utvecklar elevernas intellekt och att bilder är ett stöd när barn lär 

sig läsandets grunder. Trots att Lundberg (1984) verkar vara strikt emot bilderna i den 

bemärkelsen att de stödjer läsprocessen menar författaren att bilder kan stödja elevernas 

fantasi, motivation samt ge ett underlag för diskussion. I studien som genomfördes av 

Arizpe & Styles (2003) visade det sig att eleverna kunde få idéer och perspektiv som de 

såg i bilderna men som inte stod explicit i texten. En fördel som Arizpe & Styles nämner 

med bilder som visuellt stöd är att barn och vuxna kan mötas i bilden på en gemensam 

social arena. Bilden är ett viktigt verktyg i reflektion och tanke då barnet och den vuxna 

är på samma intellektuella nivå i mötet. I ett textmöte befinner sig ofta den vuxna på en 

högre intellektuell nivå som gör att diskussion och tanke snarare blir en form av 

konkurrens eller tävling än ett landskap för möte av interaktion. Bilden ger barnet 

möjlighet att visualisera och röra sig i den vuxnas värld, i jämförelse med en text där den 
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vuxna ofta är experten. Detta kan resultera i att barnet inte kan ta del av innehållet på 

samma sätt vid textmötet som vid ett bildmöte (Arizpe & Styles, 2003).  

2.6 Samtal och dialog 

Samtalet är ett grundläggande reflekterande och kritiskt verktyg i våra liv som tar en allt 

större plats i och med informationssamhällets utbredning (Chambers, 2011). Liberg 

(2007) skriver att kommunikation skapar mening i tillvaron och används för att förstå 

omvärlden. Hon skriver att kommunikation förändrar det sammanhang vi lever i. Liberg 

skriver om två viktiga verktyg för att utveckla elevers läsande, där gemensam läsning och 

samtal om det lästa är av största vikt för läsutvecklingen. Keene & Zimmermann (2003) 

skriver om frågor som ett medel att gräva djupare mot en förståelse och att frågor är ett 

grundläggande drag hos människor som hjälper till att öka kunskap och förståelse för 

omvärlden. Frågor kan utgöra grunden för ett boksamtal som reder ut oklarheter, 

sammanfattar och klargör - vilket stödjer läsförståelsen (Chambers, 2011). Keene & 

Zimmermann (2003) poängterar att frågor före, under och efter läsning är något som goda 

läsare använder sig av för att aktivera läsförståelsestrategier. Frågor är utgångspunkt i 

Chambers (2011) inriktning för boksamtal, men han ger en varning till att börja frågan 

med det traditionella frågeordet ”varför?”. Författaren menar att begreppet medför 

problem i ett boksamtal, då det har en aggressiv, förhörsliknande och hotfull klang. 

Dessutom är begreppet brett, vilket gör att det är mycket svårt att svara på en varför-fråga 

med endast några få meningar. Chambers skriver även att varför-frågor inte har en tydlig 

utgångspunkt, vilket kan göra att boksamtalet inte får det flöde som är eftersträvansvärt 

och att risken är att eleverna uppfattar frågorna som om det endast finns ett rätt svar.  

 

Ett boksamtal är enligt Chambers (2011) ett forum med reflektioner, tankar och känslor. 

Han beskriver boksamtal som en komplicerad, social aktivitet som är individuell men 

ändå gemensam i den mening att visa och få respekt av övriga deltagare; individen måste 

ta hänsyn och lyssna till andras tankar samt få ventilera sina egna reflektioner. Ett 

boksamtal bör enligt Chambers (2011) inledas med fyra grundfrågor som riktar 

diskussionen till fyra aspekter; oklarheter, mönster i boken som dyker upp, gillanden och 

ogillanden med den lästa boken. Grundfrågor övergår till allmänna frågor, vilka är av en 

jämförande karaktär som tillför nya upplysningar, åsikter och idéer som underlättar 

elevernas förståelse av texten. Slutligen nämner Chambers (2011) specialfrågor som en 

del av boksamtalet, vilka är frågor som en stödjande vuxen ställer för att ge nya insikter 

till eleverna och föra samtalet framåt. Det kan vara frågor som gör att eleverna flyttar 

fokus och börjar reflektera över sådant som de tidigare inte fäst sin uppmärksamhet på 

(Chambers, 2011). 

2.7 Motivationens inverkan på läsning 

Vilken typ och grad av motivation som eleverna innehar är av betydelse för elevernas 

läsning. Elever med en hög motivation för läsning kommer att läsa oftare än en elev som 
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har låg läsmotivation. Elever med en hög läsmotivation kan även koncentrera sig bättre 

på läsningen än de elever som har låg läsmotivation, vilket resulterar i att de med hög 

läsmotivation är mer aktiva läsare än de elever som har en låg grad av läsmotivation. 

Motivationen påverkar även hur engagerad eleven är i läsningen, de elever som har hög 

läsmotivation har även en större uthållighet och antar fler utmaningar än de elever som 

har låg läsmotivation. Läsmotivation kan således ses som grunden för en lyckad läsning 

(Bråten, 2008).  

2.7.1 Inre och yttre motivation 

Ryan & Deci (2000) beskriver motivation som att en person är påverkad att utföra en 

handling. Motivation kan vara av en inre eller yttre karaktär, där den inre motivationen 

innebär att en person utför en handling på grund av dess inneboende tillfredsställelse, 

snarare än av olika konsekvenser som kan uppstå av att utföra handlingen. Ryan & Deci 

(2000) beskriver den inre motivation som en naturlig motivation, vilket är viktigt för en 

kognitiv, social och psykisk utveckling då inre motivation bygger på inneboende 

intressen. Fortsättningsvis skriver Ryan & Deci om vikten av att elever har en inre 

motivation, men att de flesta aktiviteter i skolans värld är av yttre karaktär då den inre 

motivationen blir begränsad efter den tidiga barndomen på grund av olika krav som ställs 

från samhället. Den inre motivationen ersätts till hög grad av en yttre motivation som 

innebär att en person utför en handling för att uppnå ett mål och önskade resultat. Det 

finns olika typer av yttre motivation och det är lärarens uppgift att reglera den yttre 

motivationen till en bra sådan (Ryan & Deci, 2000).  

 

Ryan & Deci (2000) skriver att lärarens uppgift är att ge eleven fullgoda skäl till att utföra 

handlingen. Yttre motivation kan variera kraftigt i linje med hur hög känsla 

självbestämmande en elev har, ju högre självbestämmande i handlingen desto bättre typ 

av yttre motivation. Den sämsta typen av yttre motivation är enligt Ryan & Deci (2000) 

en extern reglerad sådan, där hot eller belöning ligger till grund för elevens motivation att 

utföra en handling. Arbetet kommer helt utifrån och den enda motivationskällan är att få 

en belöning eller undvika ett straff. En annan typ av yttre motivation är introjicerad 

reglering som innebär att eleven är motiverad att utföra en handling för att tillfredsställa 

någon annan. Vid en introjicerad yttre motivation har några av skälen att utföra 

handlingen antagits av eleven, men det finns fortfarande ett visst motstånd från eleven att 

utföra handlingen. De bästa typerna av yttre motivation, identifierad och integrerad 

reglering, innebär att eleven har förstått lärarens argument och tycker dessa är bra, därför 

kommer arbetet inifrån och elevens arbete är relativt självständigt. Dessa typer av yttre 

motivation är så nära inre motivation som man kan komma och konsekvenserna i form 

av välbefinnande är snarlika som för de från inre motivation. Skillnaden är att i en 

identifierad och integrerad yttre motivation saknas den inneboende tillfredsställelsen i att 

utföra handlingen (Ryan & Deci, 2000). 
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2.7.2 Self determination theory 

Ryan & Deci (1985, 2000) är grundare till motivationsteorin Self determination theory, 

som utgår från människans grundläggande psykologiska behov; autonomi, tillhörighet 

och kompetens. Enligt teorin kommer vi att vara motiverade att utföra en handling för att 

uppnå dessa behov och teorins utgångspunkt är hur lärare bör motivera elever så att den 

yttre motivation blir så bra som möjligt. Autonomi innebär att kunna påverka och 

bestämma i de handlingar som man är involverad i (Ryan & Deci, 1985, 2000). Med 

tillhörighet som motivationsdrivande faktor menas att elever kommer att känna sig mer 

motiverade att utföra handlingen om de känner en tillhörighet till en grupp. Då yttre 

motivation kommer utifrån är det av stor vikt att de yttre pådrivningarna kommer från 

någon person som eleven känner förtroende för. Alla människor behöver i viss 

utsträckning känna en tillhörighet till en grupp och i klassrumspraktiken innebär detta att 

eleverna känner sig respekterade och omhändertagna av såväl lärare och kamrater. 

Kompetens är även det ett grundläggande psykologiskt behov och flertalet forskare menar 

att kompetens kan ses som en avgörande faktor för en hög motivation(Bråten, 2008; 

Csikszentmihalyi, 1990; Myrberg, 2007).  

2.7.3 Bristande motivation 

William (2013) skriver om tre olika perspektiv som beskriver varifrån bristande 

motivation härstammar. Ett traditionellt sätt att se på bristande motivation hos elever är 

att det beror på eleven själv. Andra menar tvärtemot att det är lärarens arbete som 

motiverar eleverna och att om eleven inte lär sig något beror det på att lärarens sätt att 

motivera inte är tillräckligt bra. Ett tredje sätt att se på motivation är enligt William (2013) 

och Csikszentmihalyi (1990) att den kommer från en balans mellan utmaningar och 

färdigheter i en aktivitet. Om en elev ska vara inre motiverad att läsa behöver det finnas 

en balans mellan utmaningen och färdigheten. Om färdigheterna är för stora i förhållande 

till utmaningarna kommer eleven ifråga att tappa intresset eftersom att hon eller han inte 

ser någon utmaning att sträva mot. Om utmaningarna är för stora i förhållande till 

färdigheterna kommer eleven inte heller att se drivkraften och motivationen i att utföra 

aktiviteten då eleven kan känna en sjunkande kompetensnivå (Csikszentmihalyi, 1990).  

2.7.4 Utformning av undervisningen 

Frykholm (2007) skriver att skolans viktigaste uppgift för att stimulera elevernas intresse 

för läsning, är att ge upplevelsen av att läsning är spännande och givande. Inlärningen 

måste ske i ett funktionellt och meningsfullt sammanhang för att upprätthålla en god 

motivation. Frykholm ifrågasätter en undervisning där avkodning och läsförståelse sker 

separat, då han anser att undervisningen blir meningsfull och funktionell i och med att 

färdigheter som ska läras in tränas i en integrerad helhet. Meningsskapandet förstärks 

genom olika estetiska uttrycksformer såsom dans, rytmik, skapande och drama, då 

kunskaper befästs på ett djupare plan om de kopplas till en upplevelsebaserad 

undervisning. Bråten (2008) och Frykholm (2007) skriver att det före, under och efter 

läsningen är till fördel att genomföra aktiviteter som länkar samman eleven med texten 
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och som gör att eleven kan känna en tillhörighet till en grupp som läst samma text. 

Frykholm skriver att gemensam läsning gör att det är lätt att stanna upp under pågående 

läsning för att samtala om olika händelser, oklarheter, förutspå och klargöra handlingen. 

En undervisning som utgår från begreppen meningsfullhet och funktionellt sammanhang 

stimulerar elevernas fantasi, inlevelseförmåga, läsförståelse och läsmotivation enligt 

författaren.  

 

2.7.5 Val av skönlitterär bok 

En förutsättning för att få eleverna intresserade av läsning är att det finns en stor tillgång 

till meningsfulla, spännande och bra texter. Det är av största vikt att textens innehåll 

speglar elevens intresse, tidigare kunskaper och erfarenheter. För att få elever intresserade 

av läsning är en nyckelkomponent att välja skönlitterära böcker som eleverna kan 

uppskatta (Frykholm, 2007). Läsmaterialet måste anpassas efter ämnen som intresserar 

eleverna och efter elevernas läsförmåga (Bråten, 2008; Frykholm, 2007). Chambers 

(2011) skriver att urvalet av böcker måste vara väl genomtänkt och att böckerna väcker 

elevernas nyfikenhet. Om böckerna som väljs är på en för svår och obegriplig nivå 

riskerar det att göra så att flera elever tappar motivationen, men om böckerna är på en för 

enkel nivå blir texten även då ointressant för eleverna. Detta ställer sig även 

Csikszentmihalyi (1990) bakom, som menar att för en inre motivation att läsa krävs en 

nivå på utmaningen som överensstämmer med den kunskapsnivå som eleven innehar. 

Samtidigt som läraren måste välja en lämplig bok är det viktigt att eleven själv är delaktig 

i valet av vilken bok som eleven vill läsa då autonomi är en stor motivationsbidragande 

faktor (Bråten, 2008; Ryan & Deci, 1985). 
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3 Material och metod 

3.1 Deltagare 

I denna studie medverkade fyra deltagare, varav tre av dessa är elever och en är 

klasslärare. Klassläraren som medverkade har arbetat som pedagog i 24 år och har 

utbildning mot förskola samt grundskolans tidigare år. Hon har även läst en kurs med 

inriktning mot läs- och skrivsvårigheter. De tre elever som deltog i läsprojektet valdes ut 

i samråd med läraren då hon ansåg att dessa elever behövde så mycket lästräning som 

möjligt. De tre elever som medverkade är alla födda år 2007 och går i samma klass, 

årskurs 1, på en skola i en mellanstor stad i Sverige. Elev 1 är en flicka som har svenska 

som andraspråk, elev 2 är en pojke som har svenska som andraspråk och elev 3 är en 

flicka som har svenska som förstaspråk.  

3.2 Interventionsstudie 

Läsprojektet var en aktionsstudie vilket, enligt Denscombe (2009), innebär att 

forskningen bedrivs genom en cyklisk process som är kontinuerlig och har en direkt 

återkoppling till den aktuella praktiken. I en aktionsstudie är syftet att förändra på en lokal 

och småskalig nivå där utvärderingar är utgångspunkt för kommande undersökningar. 

Denscombe (2009) skriver att forskning traditionellt sett innebär att den som undersöker 

står utanför det som skall studeras, men inom aktionsforskningen medverkar den som ska 

undersöka i den aktuella studien. Projektet är även en interventionsstudie inom läsning, 

vilket Gustafsson (2009) beskriver som ett experiment där man aktivt försöker förändra 

läsningen. En interventionsstudie inom läsning är enligt Gustafsson en komplex 

undersökning då läsförmåga ständigt förändras, inte enbart på grund av 

interventionsstudien i sig. En interventionsstudie inom läsning bör enligt Gustafsson vara 

komprimerad till under en kortare intensiv period och vara stimulerande och motiverande 

för eleverna för att få en så stor förändring i läsförmåga som möjligt. 

 

Projektet pågick under fyra veckor i februari månad med fyra träffar varje vecka. 

Träffarna ägde rum under lektionstid. Skolans specialpedagog genomförde, vid sidan av 

detta läsprojekt, en intensiv lästräning med bland annat de tre elever som medverkade i 

detta läsprojekt. Specialpedagogens intensivlästräning varade under åtta veckor, varje dag 

i femton minuter, där fokus låg på den tekniska aspekten av läsning. Projektet som 

beskrivs i detta arbete har en grund som utgörs av tidigare forskning och har ett fokus på 

läsning av skönlitteratur med efterföljande samtal och aktiviteter (bilaga 1). Högläsning 

för eleverna varvades med enskild och gemensam läsning. Enskild läsning innebar att 

eleven läste högt för mig och gemensam läsning innebar att eleverna läste högt för 

varandra ur en gemensam bok. De enskilda träffarnas längd varade under 15 minuter och 

de gemensamma träffarna med högläsning och gemensam läsning varierade i längd från 

25-45 minuter per träff. För en god läsutveckling krävs att texter av olika innehåll, längd 
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och ordrikedom används, att eleven läser både på egen hand och med andra, att läsningen 

ingår i ett sammanhang och att den följs upp med olika aktiviteter (Skolverket, 2012).  

3.3 Intervjuer 

Intervjuer var en av de metoder som användes i studien och intervjuer genomfördes med 

samtliga informanter både innan och efter projektet (bilaga 2). Intervjuerna spelades in 

med hjälp av ljudupptagare, då Dalen (2015) rekommenderar detta hjälpmedel eftersom 

det är av stor vikt att det är informanternas egna ord som används i arbetet. Ett annat 

argument för användning av ljudupptagning är att intervjuaren kan fokusera på att vara 

en aktiv lyssnare och på så sätt föra en dialog med informanten. På så sätt blir risken att 

gå miste om viktig information mindre (Dalen, 2015). Direkt efter intervjuerna 

transkriberades dem så att kroppsspråk och ansiktsuttryck inte skulle förbises.  

 

En intervju med klassläraren ägde rum veckan innan projektet påbörjades i en lugn och 

ostörd miljö i lärarens arbetsrum. Innan intervjun tillfrågades informanten om hon ville 

läsa igenom frågorna, vilket hon valde att göra. Intervjun var av ostrukturerad karaktär 

och utgick från tre huvudområden som fokuserade på läsrutiner i klassen, elevernas 

enskilda läsning och hur pedagogerna som är knutna till klassen arbetar för att stödja 

elevernas läsmotivation. Intervjun efter projektet fokuserade på lärarens uppfattning om 

förändring hos respektive elev gällande avkodning, läsförståelse och läsmotivation 

(bilaga 2).  

 

Eleverna intervjuades veckan innan projektet påbörjades och dessa intervjuer var av semi-

strukturerad karaktär där frågorna som ställdes berörde elevernas läsvanor och 

läsmotivation (bilaga 2). I slutet av intervjun genomfördes den självvärderande matrisen, 

Min Språkutveckling, som tillhör bedömningsmaterialet Nya Språket lyfter! (Skolverket, 

2012). Eleverna intervjuades även efter projektet där de tillfrågades samma frågor som 

innan projektet för att synliggöra en eventuell förändring i motivation och attityder till 

läsning. Dalen (2015) skriver om olika aspekter som är viktiga vid intervjuer med barn 

för att få så tillförlitliga svar som möjligt. En aspekt är vikten av att eleven som intervjuas 

har ett förtroende för intervjuaren, då eleven vid osäkerhet kan korrigera svaren efter vad 

hon eller han tror att intervjuaren vill höra. Fortsättningsvis skriver Dalen om vikten av 

att intervjuaren förtäljer syftet med intervjun innan den påbörjas samt behandlar 

informanterna som just informanter som tas på allvar, och inte förlöjligar eller förminskar 

eleverna och deras svar på grund av deras ålder.  

3.4 Forskningsetiska överväganden 

Detta arbete har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) som ska 

gälla vid all humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som berör människor. De 

tre principerna är informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet, vilka 

alla har genomsyrat projektet. I denna aktionsstudie innebär de forskningsetiska 
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principerna att information om medverkan och dess innebörd medgetts informanterna 

innan projektet vidtog, att informanterna samt elevernas vårdnadshavare kan avbryta 

deltagandet när som helst under projektets gång, att ett samtycke från vårdnadshavare är 

en förutsättning för elevernas deltagande och att alla deltagare i största möjliga 

utsträckning förblir anonyma. Dalen (2015) skriver att det i forskningsstudier med barn 

är av särskild stor vikt att överväga etiska principer och att det är en viktig princip att 

vårdnadshavares önskan och medgivande kommer till tals. Trost (2010) skriver att 

barnens vilja ofta förbises och att det är av stor vikt att informera och fråga dem om deras 

medverkan i ett projekt. Innan projektet påbörjades tillfrågades eleverna om deras vilja 

att ställa upp i projektet och kontakt via telefon fördes med vårdnadshavarna för att 

informera om att eleverna skulle få med sig ett informationsbrev hem angående projektet 

(bilaga 3). 

3.5 Analysmetod 

Vid hantering och analys av de kvalitativa data som insamlats utgick jag från Denscombes 

(2009) huvudsakliga steg vid dataanalys. Det första steget, iordningsställande av data, 

innebar i denna studie att samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. Projektets 

träffar spelades även de in och därefter avlyssnades inspelningarna för att sammanfatta 

relevanta delar utifrån frågeställningarna som är utgångspunkt i studien. När materialet 

insamlats kodades data efter de i denna studie aktuella frågeställningar. Metoden för 

kodning var att markera materialet i olika färger beroende på vilken frågeställning som 

besvarades. Det kodade materialet sorterades därefter under respektive frågeställning för 

att underlätta utforskningen av de insamlade kvalitativa data som studien resulterade i 

(Denscombe, 2009). Utifrån sorteringen kunde samband mellan koder identifieras och i 

de efterföljande stegen i dataanalysen grupperades återkommande teman för att därefter 

jämföras och tolkas i analysen av resultatet (Denscombe, 2009).  
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4 Resultatredovisning och analys 

4.1 Läsning i klassrummet 

Angående läsrutiner i klassrummet berättade läraren i intervjun att de nyligt infört 20 

minuters tyst läsning i början av varje skoldag. Eleverna kan välja mellan att sitta vid sin 

bänk eller gå utanför klassrummet där det finns ett större rum med soffor, stolar och bord. 

Under den enskilda läsningen får eleverna läsa böcker som de själva lånat på skolans 

bibliotek eller Kiwiböcker som finns i nivåindelade klassrumsuppsättningar. Läraren har 

även lånat böcker från biblioteket i olika nivåer som finns i klassrummet, allt från böcker 

med korta meningar och mycket bilder till kapitelböcker som inte har bilder till stöd. 

Fortsättningsvis berättade läraren att hon har pratat med varje enskild elev så att de vet 

vilken bok som kan vara lämplig för dem att läsa. Hon poängterade att det alltid ska finnas 

böcker att tillgå i klassrummet och om deras bänkbok är läst får de välja från 

Kiwiböckerna eller från böckerna som klassläraren har lånat från biblioteket. Var tredje 

vecka går klassen till biblioteket där bibliotekarien ger lästips genom bokpresentationer 

till eleverna. Detta nämnde läraren som en betydelsefull stund då bibliotekarien kan hjälpa 

eleverna att välja en bok på deras nivå och som passar deras önskemål. Bibliotekarien är 

även inbokad att komma till klassrummet för att prata om läsning och presentera olika 

böcker som rekommenderas för klassen. Klassen har ett reciprokt förhållningssätt i 

läsningen. Högläsning sker under femton minuter per dag med ett fokus att utveckla 

läsförståelsestrategier hos eleverna. Klassläraren poängterade vikten av läsning i alla 

ämnen och under projektperioden arbetade klassen med faktatexter om djur. I arbetslaget 

står metoden Att skriva sig till läsning i centrum och eleverna får under två lektioner i 

veckan skriva om olika teman på iPads eller datorer. Eleverna jobbar då i par och får efter 

utskrift läsa igenom det skrivna samt rita en bild till texten.  

4.2 En riktad insats kring skönlitteratur i årskurs 1 

Den första veckan på projektet var uppbyggd med två högläsningsträffar och två träffar 

med enskild läsning. På den första veckans första träff lästes boken Mamy Wata och 

monster av Veronique Tadjo enskilt för varje elev. Samma frågor ställdes till eleverna 

och jag försökte ge dem samma förförståelse till boken. Före läsningen lät jag varje elev 

förutspå handlingen med hjälp av framsidan, som visar en bild på en sjöjungfru i vattnet 

med fiskar omkring sig. För ytterligare förförståelse läste jag baksidestexten för varje elev 

och ställde frågan om eleven tror att Mamy Wata kan få monstret att bli glad och hur 

Mamy Wata i så fall går tillväga. Under läsningen lyfte jag tre ord; generös, lurpassade 

och förtvivlad som alla var ord som kunde förklaras med hjälp av kontexten vari orden 

befinner sig. Under läsningen ställde jag även frågor som förutspår handlingen för att öka 

elevernas intresse för boken. I efterföljande samtal fördes diskussion utifrån Chambers 

(2011) modell för boksamtal. Det ställdes även frågor på, mellan och bortom raderna för 

att granska och analysera elevernas läsförståelse. Den andra träffen under den första 

veckan var en enskild träff med varje elev där de fick, efter en presentation av fyra olika 
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böcker, välja en bok att läsa under projektet. Till varje bok hade frågor utifrån Chambers 

(2011) modell för boksamtal samt frågor på, mellan och bortom raderna skrivits och dessa 

verkade som utgångspunkt under de kommande enskilda träffarna. Den enskilda 

läsningen fortgick även under den tredje träffen. Under veckans sista träff läste jag boken 

Till vildingarnas land av författaren och illustratören Maurice Sendak, högt för eleverna. 

Innan läsningen skapades förförståelse genom frågor om vad en vilding kan tänkas vara 

och se ut och vad som kommer att hända i boken. Under läsningen kretsade samtalet kring 

bilderna och vad som händer på dem. Efter läsningen ställdes frågor på, mellan och 

bortom raderna samt frågor utifrån Chambers (2011) modell för boksamtal. Som 

efterföljande aktivitet sorterade eleverna bilder från boken i kronologisk ordning för att 

sedan klistra fast bilderna på ett A3-papper. Detta papper med bilder från boken användes 

när eleverna sammanfattade och återberättade handlingen i slutet av träffen. 

 

Under projektets andra vecka genomfördes fyra träffar, varav en av dessa var enskild, två 

var gemensam läsning och en var högläsning. Under den första träffen, enskild läsning, 

läste eleverna från den valda bok som de påbörjade föregående vecka. Eleverna läste även 

texten Räven och Kråkan och besvarade frågor på, mellan och bortom raderna. Till denna 

text gavs ingen förförståelse eller bildstöd med anledningen av att kunna jämföra hur 

elevernas läsförståelse skiljde sig åt när de läste texter med förförståelse och bilder och 

när de läste en text utan dessa komponenter. Gemensam läsning stod i centrum under 

projektets andra och tredje träff där läsning av kapitelboken Djuren flyttar in av Lin 

Hallberg och Karin Åström Bengtsson påbörjades och diskuterades. Under varje träff 

lästes ett kapitel och samtal utifrån frågor genomfördes före, under och efter läsningen. 

På den sista träffen fick eleverna återberätta Till vildingarnas land med hjälp av deras 

egengjorda bildserie. Sedan lästes boken En stackars liten haj av Mårten Sandén och Per 

Gustavsson. Före läsningen fick eleverna en lista med några ord hämtade ur berättelsen 

och med hjälp av orden skulle de förutspå handlingen. Under läsningen diskuterades 

frågor om handlingen. Efter läsningen ritade eleverna bilder om vad som hände i början, 

mitten och slutet av berättelsen.  

 

Den tredje veckan var upplagd på samma sätt som den andra veckan med en enskild träff, 

två träffar med gemensam läsning samt en träff med högläsning. På den enskilda träffen 

läste två av eleverna ut sin bok och valde således en ny bok av de fyra utvalda böckerna. 

Den gemensamma läsningen var ett kapitel per träff ur boken Djuren flyttar in och samtal 

var en stor del av träffarna. Då det uppmärksammades att eleverna var kroppsligt aktiva 

genomfördes aktiviteten Sagolik Sagolek under veckans sista träff. Det som 

dramatiserades var handlingen till boken Till vildingarnas land då den innehåller mycket 

detaljer, som exempelvis hur vildingarna rullade sina hemska gula ögon, hur Max levde 

bus och hur han blev kung över vildingarna. Under denna träff lästes även boken En 

stackars liten haj igen och efter ett önskemål från eleverna så genomfördes Sagolik 

Sagolek även under läsningen av denna bok. Därefter berättade eleverna handlingen 

utifrån de teckningar som de ritat under föregående vecka. Slutligen fantiserade eleverna 
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ett nytt slut och ett efterföljande boksamtal utifrån Chambers (2011) allmänna frågor, 

grundfrågor och speciella frågor tog vid.  

 

Likt den andra och tredje projektveckan var den sista veckan under projektet uppbyggt 

med fyra träffar, varav en var en enskild träff, två var gemensam läsning och en träff var 

högläsning. Under den enskilda läsningen läste alla elever ut de egenvalda böckerna. 

Under den gemensamma läsningen lästes och samtalades det om de två sista kapitlen ur 

boken Djuren flyttar in. Under den sista högläsningsträffen lästes boken Mamman och 

havet av Sara Stridsberg och Anna-Clara Tidholm. Före läsningen förutspåddes 

handlingen med hjälp av framsidan som visar ett barn och fiskar som simmar i ett rör. 

Efter läsningen sammanfattade eleverna handlingens början, mitten och slut. Det 

diskuterades om varför de trodde att författarna hade skrivit just den här boken och 

diskussionen ledde fram till att det är vanligt med upptagna föräldrar. Samtalet kretsade, 

likt de andra samtalen under projektet, kring Chambers (2011) grundfrågor, allmänna 

frågor och specialfrågor.  

4.3 Elevernas lässtrategier 

4.3.1 Elev 1 

Tekniska lässtrategier 

Eleven hade i början av projektet en god avkodning som förekom genom både den enkla 

och den avancerade ljudningstekniken. Vissa ord hade hon svårt att ljuda, särskilt ord 

med en konsonant före en mjuk vokal som i ordet ”kök” samt ord med dubbelkonsonant 

som exempelvis ”bussen”. Ibland rättade eleven sig själv vid ordavkodningen när hon 

märkte att det blev fel och hon försökte avkoda tills hon fick ihop hela ordet. Eleven hade 

en relativt god avkodning under hela projektet med en bra ortografisk läsning. Den 

ortografiska läsningen utvecklades under hela projektet och en förändring som kunde ses 

i slutet av projektet gällande den avancerade ljudningstekniken var att eleven hade börjat 

ljuda orden tyst för sig själv, i jämförelse med i början av projektet då hon ljudade orden 

högt. Avkodningen var i slutet av projektet snabbare och hennes avancerade 

ljudningsteknik utvecklades genom hela projektet. Eleven kunde ersätta ord med andra 

ord som ibland passade in i kontexten men ibland inte. På vissa ställen avkodade eleven 

bara början av ordet för att sedan, utefter sammanhanget ”gissa sig” till ordet. Ett exempel 

på detta är när hon läste ordet ”trapphuset” istället för ”trappan” i meningen ”Alma rusar 

nerför trappan”. Efter projektet avslutats genomfördes en intervju med klassläraren där 

hon uttryckte att elevens avkodning har utvecklats enormt under hela läsåret, men även 

under projekttiden. Hon sa även att elevens avkodning är bra men att det är läsförståelsen 

som är bristande i läsningen. 
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Innehållsliga lässtrategier 

Eleven visade under projektet en god läsförståelse och använde sig, med viss assistans, 

av olika strategier för att förstå innehållet i en text. Det framstod tydligt att hon använde 

sig av bilderna för att förstå texten, detta visade hon flertalet gånger genom att peka på 

bilderna, leta efter det som stod i texten i dem och kommentera bilderna före, under och 

efter läsning. Ett exempel på hur hon använde bilder som stöd i läsförståelsen var när hon 

vid ett tillfälle pekade på en bild som visar en snöig hund och sedan läste hon texten 

bredvid där det stod att hunden hade fått snö på sig. Eleven kunde sammanfatta texter, få 

med de centrala delarna, förutspå handling samt besvara frågor på, mellan och bortom 

raderna. Eleven uppvisade en sämre läsförståelse då hon läste en text utan varken bilder 

eller en given förförståelse och kunde då inte svara på frågor mellan raderna. När eleven 

hade läst texten Räven och Kråkan trodde eleven att det var vår eller vinter ute eftersom 

kråkor enligt henne finns under våren och vintern. Om hennes läsförståelse hade varit på 

ett djupare plan hade hon kanske utifrån kontexten förstått att det var vår, eftersom snön 

hade börjat smälta från träden och räven var hungrig efter den långa vintern. 

Läsförståelsen förändrades inte märkbart under projektet, utan eleven ställde alltjämt 

egna frågor, besvarade frågor och sammanfattade texten. Klassläraren sa i den 

efterföljande intervjun att det är svårt att se en tydlig förändring i elevens 

läsförståelseutveckling. Eleven har mycket kvar att utveckla gällande läsförståelse men 

läraren betonade att eftersom eleven är så aktiv med hög motivation så tror hon inte att 

det kommer vara några problem för henne. Klassläraren betonade att eleven har svenska 

som andraspråk men har ett modersmål som talas av vårdnadshavaren hemma, vilket 

enligt läraren är till fördel i språkutvecklingen.  

4.3.2 Elev 2 

Tekniska lässtrategier 

Elevens avkodning var i början av projektet god och eleven kunde läsa många ord 

ortografiskt, särskilt kortare ord som exempelvis; ”du”, ”får”, ”men” och ”säger”. Eleven 

gissade ibland ord utan att använda sig av kontexten, till exempel läste han ”Ebba skrattar 

och choklad” istället för ”Ebba skrattar och tjoar”. Han blev dock osäker på om choklad 

var det rätta ordet, och försökte sig på avkodning av ordet igen. Eleven rättade således sig 

själv ibland. Ytterligare ett exempel är att eleven läste ”klök” istället för ”klok”, men 

hörde att det inte passade in i sammanhanget, och han ändrade sig till det rätta ordet innan 

han upprepade hela meningen igen. I början av projektet var eleven mer osäker på sin 

avkodning när han använt sig av den avancerade ljudningstekniken och han sökte ofta 

bekräftelse innan han fortsatte läsandet. Denna osäkerhet visade sig genom frågor som: 

”Står det så?” samt blickar för bekräftelse, men dessa uttryck avtog ju längre projektet 

fortskred och i slutet av projektet var eleven mer självsäker på sin läsning än i början. En 

annan tydlig förändring är att i slutet av projektet läste eleven nästintill helt ortografiskt 

och när den ortografiska läsningen inte fanns där använde han sig av den avancerade 

ljudningstekniken. Klassläraren sa i den efterföljande intervjun att eleven ”knäckte 

koden” redan i höstas och att han har en väldigt bra avkodning.  
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Innehållsliga lässtrategier 

Eleven tog under hela projektet mycket hjälp av bilderna för att förstå handlingen, vilket 

yttrades genom att han kommenterade bilder före eller efter han hade läst den tillhörande 

texten till bilden. Till exempel sa han: ”Titta han gråter”, och då hade han just läst att det 

var en pojke som grät. I början av projektet var eleven ganska tillbakadragen och deltog 

inte aktivt i samtalen, vilket komplicerade den formativa bedömningen av elevens 

läsförståelse. Han svarade ofta: ”Jag vet inte”, även om frågan utgick från vad eleven tror. 

Eleven svarade tydligare på frågor som utgick från information som kunde hittas på 

raderna i texten. Något som förändrats tydligt under projektet var att eleven i slutet av 

projektet ställde fler frågor till texten med egna funderingar och att eleven blev mer aktiv 

i samtalen före, under och efter läsning. Under den sista veckan visade eleven en mycket 

god läsförståelse och ställde många egna frågor till texten, exempelvis: ”Jag undrar varför 

farbrorn inte hade ett koppel på hunden, då hade han ju inte glömt den”. Denna 

kommentar visar att eleven använde sig av bilder som stöd, då det inte stod explicit i 

texten att hunden saknade koppel, men bilden visade att hunden saknade koppel. I den 

efterföljande intervjun berättade läraren att hon inte kunde se en förbättrad läsförståelse 

till följd av projektet och att elevens läsutveckling har varit som en berg- och dalbana där 

läsningen för tillfället befinner sig i en dal. Eleven har enligt läraren mycket svårt att 

förstå både det han läser och det han hör och lärarens egen reflektion kring detta är att 

eleven har en språkförbistring. Det är särskilt svårt för eleven då hans modersmål inte 

talas hemma. Även om en tydlig läsförståelseutveckling inte kan ses hos eleven tror 

läraren att projektet gjort gott för eleven då mer läsning genererar mer övning i 

avkodnings- och läsförståelsestrategier.  

4.3.3 Elev 3 

Tekniska lässtrategier 

I början av projektet hade eleven mycket svårt med avkodningen och det var svårt för 

henne att få ett flyt i läsningen. Hon använde sig enbart av den enkla ljudningstekniken, 

vilket gjorde att det tog lång tid för henne att läsa vilket i sin tur resulterade i bristande 

motivation och självförtroende. Eleven läste ofta fel ljud och blandade ihop bokstäverna, 

vilket resulterade i att hon avkodade något annat än vad som stod i texten. En del 

bokstäver som hon blandade samman i början av projektet var; b och d, p och t, v och t, 

v och f samt a och ä. Under projektet så rättade hon sig själv ibland.  Eleven avkodade 

ofta med hjälp av bilderna eller kontexten, vilket hon visade genom att hon ibland läste 

en helt annan mening än den som tillhörde texten. Eleven har ett bra arbetsminne som gör 

att när hon har läst några ord kan hon säga alla ord snabbt igen, och således återupprepa 

meningen med mer inlevelse. Hon kunde avkoda relativt långa ord trots att hon använde 

sig av den enkla ljudningstekniken. Under projektet förändrades elevens avkodning stort 

och hon började allt mer att använda sig av den avancerade ljudningstekniken, som 

exempel avkodade hon ordet ”smyger” på följande sätt: s-m-ygersmyger. Denna teknik 
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användes i slutet av projektet mer frekvent än den enkla ljudningstekniken. Eleven hade 

inte särskilt många ord som hon kunde avkoda ortografiskt men hon kunde i slutet av 

projektet avkoda mycket snabbare. I slutet av projektet blandade hon inte ihop lika många 

bokstäver som i början av projektet. Däremot blandade hon fortfarande ihop bokstäverna 

b och d, där hon nästan alltid läste b som d men läser d som d. Läraren sa i den 

efterföljande intervjun att elevens avkodning förbättrades markant under projektet och att 

eleven efter avslutat projekt kunde få ihop ljud till ord på ett helt annat sätt än innan 

projektet startade.  

 

Innehållsliga lässtrategier 

Eleven visade på en god läsförståelse genom hela projektet och kommenterade ofta 

textens handling till verkligheten eller till sig själv, ett exempel på detta var när hon läste: 

”Snön hade börjat smälta från träden och fåglarna kvittrade”, då tittade hon ut och sa ”Ja 

snön har börjat smälta från träden”. Eleven kunde besvara frågor på, mellan och bortom 

raderna, men ibland svarade hon: ”Jag vet inte” eller ”Inte vet väl jag det”. Det som eleven 

hade svårigheter med var att förutspå den kommande handlingen, detta förändrades dock 

i positiv riktning under projektet. Eleven hade ett behov av bilder för att upprätthålla 

motivationen, då hon ofta kommenterade och skrattade åt bilderna. Dock är hennes 

läsförståelse god även utan bilder, vilket hon uppvisade när hon läste texten Räven och 

Kråkan. Hon förstod att räven hade varit så trevlig mot kråkan för att komma åt ostbiten. 

Eleven avkodade under hela projektet med hjälp av sammanhanget och bilderna, till 

exempel läste hon ”Nyckeln passar inte i dörren” där det egentligen stod ”Nyckeln passar 

inte i låset”. Ett annat exempel är när hon bytte ut ”cyklar vidare” till ”cyklar iväg”, vilket 

fungerade lika bra i sammanhanget. Eleven visar sig ha sämre avkodning, men inte sämre 

läsförståelse, när hon läste en text utan varken bilder och en given förförståelse. Elevens 

läsförståelse förbättrades inte markant under projektet men eleven blev allt mer engagerad 

i samtal före, under och efter läsning samt under aktiviteterna. Läraren har inte märkt 

någon tydlig läsförståelseutveckling under projektet men säger att det som utvecklats och 

förändrats i positiv bemärkelse är elevens engagemang vilket indirekt påverkar 

läsförståelsen. Hennes självförtroende och vilja att försöka har förbättrats, vilket läraren 

menar kan vara av stor betydelse för läsförståelsen.  

 

4.4 Elevernas attityder och motivation till läsning före, under och efter 

projektet 

4.4.1 Elev 1 

Eleven uttryckte under intervjun före projektet att det bästa med läsning är att det är 

spännande för att läsaren får veta vad som händer i början, mitten och slutet av en bok. 

Det gör att eleven alltid vill fortsätta läsa en bok eftersom hon vill veta hur det går för de 

involverade i boken. Eleven ansåg att det är viktigt att kunna läsa, eftersom att läsning 
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kan hjälpa människor i deras vardag. Hon gav exemplet att det är bra att kunna läsa på 

vägskyltar. Hon sa också att det är bra att lära sig läsa så att man kan läsa själv utan att 

behöva ha en vuxen till hands, eftersom det inte alltid finns en vuxen som har tid eller vill 

läsa för ett barn. Eleven uttryckte att hon tycker det kan vara svårt att läsa, särskilt längre 

ord eftersom att ordavkodningen inte alltid räcker till. Hon visade med kroppsspråk hur 

långa ord hon klarar att läsa utan att behöva ljuda ihop orden, men visade att när de blir 

längre krävs det att hon ljudar ihop orden, vilket hon menade är svårt. Under 

självvärderingen Min språkutveckling som genomfördes berättade eleven att hon kan läsa 

själv men att det ibland är svårt att förstå innehållet av det lästa. Om en vuxen läser för 

henne brukar hon fråga om det är något hon inte förstår. 

 

Under projektet visade eleven hög motivation både vid högläsning, enskild läsning, 

gemensam läsning, samtal och aktiviteter. Hon kommenterade ofta bilder, skrattade och 

gjorde andra ljud som samspelade med texten. Vid flera tillfällen blev eleven besviken 

när träffen var slut och eleven ville fortsätta läsandet. En motivationsdrivande faktor som 

kan ses hos eleven är att hon inte gav upp i avkodningsförsöken. Vid ett tillfälle sa eleven 

innan högläsningen tog vid: ”Den där boken har jag hört förut. Jag tycker inte om den 

boken”. Under högläsningen var hon trots detta delaktig genom att hon kommenterade, 

skrattade och ställde frågor till bokens innehåll. Ett annat exempel på motivation och 

glädje var vid gemensam läsning av boken Djuren flyttar in och en papegoja i boken ryter 

”Äsch då!”, eleven härmade papegojan flera gånger och skrattade. Eleven visade under 

den enskilda läsningen en stor förväntan på de böcker hon läste och såg med spänning 

framemot att läsa mer, det gav eleven uttryck genom att hon ville vända blad innan hon 

läst texten för att se vad som hände på nästa sidas bilder och genom att hon inte vill sluta 

läsa när träffen är slut.  

 

I den efterföljande intervjun sade eleven att hon tycker det är roligt att läsa för att få se 

vad som händer och för att kunna vara en ”spågumma” som förutspår handlingen. Hon 

berättade att hon helst läser böcker med bilder eftersom hon tycker det är roligt att kolla 

på bilderna. Eleven berättar att hon i skolan har läst en bok som handlade om en tjock 

prinsessa som sträcker ut tungan och att hon ritade av prinsessan. Hemma brukar hon 

främst läsa böcker på arabiska. Eleven sa att hon brukar läsa varje dag, både hemma och 

i skolan samt att det inte finns någonting som är tråkigt eller mindre bra med läsning. 

Klassläraren berättade att eleven är driven och aktiv och att det är till stor hjälp för eleven 

och hennes läsförståelse eftersom hon vill vara en del av samtalet. Läraren sa även att hon 

tror att självförtroendet är grunden till allt och att en fördel för eleven är att hon är 

ambitiös och vill lyckas.  

4.4.2 Elev 2 

Under intervjun före projektet pratade eleven mycket om val av böcker och att det är 

viktigt att välja olika slags böcker för att utveckla sin läsning. På frågan vad han tyckte 

är bra med att läsa svarade eleven att läsningen utvecklas och att den behövs i vuxenlivet, 
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eftersom läsning enligt eleven är vuxnas jobb. Han sa att det inte finns något som är dåligt 

med läsning, men att det är viktigt att välja utmanande böcker så att läsningen hela tiden 

utvecklas. Eleven uppgav att han tycker det är roligt att läsa, men att det inte alltid finns 

tid till läsning. Enligt elevens utsago lär sig eleverna att läsa i skolan för att bli 

stjärnläsare, vilket han förklarade är en läsare som är bra på att läsa många och olika slags 

böcker. Eleven berättade att han gillar Minecraft-tidningar, att Minecraft är ett stort 

intresse och att han gärna vill läsa tidningen för att lära sig mer om hur spelet fungerar. 

På självvärderingen visade eleven gott självförtroende i läsningen och sa att han kan läsa, 

förstå det lästa och att han märker när han läser fel, eller som eleven själv uttryckte det: 

”Jag märker att jag aldrig läser fel”. Eleven sa att han inte läser särskilt snabbt och att han 

märker det när han ska läsa textraderna på TV, där han tycker att läshastigheten är över 

hans förmåga.  

 

Elevens motivation under projektet varierade stort mellan träffarna. Under en del av 

träffarna de två första veckorna var eleven trött, vilket yttrades genom gäspningar och 

suckar. Under dessa träffar ställde han inte några kommentarer eller frågor till innehållet 

i texten och han var inte heller aktiv i samtalet kring texten. Under de träffar där 

högläsning skedde i grupp, antingen när jag läste högt eller när det var gemensam läsning, 

med efterföljande boksamtal och aktiviteter var eleven engagerad och motiverad. Under 

projektets två sista veckor upplevdes eleven vara mer engagerad och han tog egna initiativ 

under läsning, samtal och efterföljande aktiviteter. Under aktiviteten Sagolik Sagolek var 

eleven mycket engagerad och visade på stor fantasi i hur olika företeelser kan gestaltas 

med kroppsspråk, som exempelvis hur havets vågor guppade upp och ner eller hur 

vildingarna levde bus på ön.   

 

I den efterföljande intervjun berättade eleven att han tycker att det är roligt att läsa, för då 

får han lära sig nya ord. Han berättade även att han oftast läser på engelska på sin iPad. 

Han har ingen bok hemma men han sa att han ska fråga sin mamma om de kan gå till 

biblioteket och låna en bok som de kan läsa. Eleven berättade att han brukar läsa varje 

dag och att han gillar böcker med bilder eftersom att han kan kolla på dem för att se vad 

som händer. Eleven sa att han ibland kan tycka att det är tråkigt att läsa och att det ibland 

kan vara svårt att förstå: ”Det är tråkigt att man bara läser och läser och läser och så 

kanske texten blir lite konstig.”. Klassläraren berättar att eleven läser när han måste i 

skolan men säger: ”Han är ju ingen sån här som: ’Åh får jag läsa!’”. Fortsättningsvis 

berättade läraren att eleven verkar drömma sig bort, men reflekterade över att det kan 

bero på att han inte har den språkförståelse som krävs och att intresset då tappas när 

förståelsen brister. 

4.4.3 Elev 3 

Eleven sa i intervjun innan projektet att hon tycker att läsning är bra eftersom hon då får 

läsa i läsläxan, vilket hon tycker är roligt. Eleven sa att hon tror att man lär sig att läsa i 

skolan för att bli bättre på att läsa, för målet är att bli en stjärnläsare som kan läsa vad den 
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vill. Hon berättade även att en bra läsare inte behöver ljuda ihop orden. Eleven sa att man 

måste kunna läsa för att veta vad som ska hända: ”Ja för att om det är nånting man måste 

veta, om man ska ha sockar eller inte då måste man ju kunna läsa vad det står.” Eleven 

berättade i intervjun före projektet att hon läste en bok ur serien Lasse-Majas detektivbyrå 

hemma, där hennes mamma läste tre meningar, vilka eleven sedan upprepade. Eleven sa 

under självvärderingen att hon kan alla bokstäver och märker när hon läser fel. Ibland 

förstår hon inte vad hon läser, men oftast förstår hon textens innehåll även om hon, enligt 

henne själv, inte använder sig av några innehållsliga lässtrategier.  

 

Elevens motivation varierade stort mellan träffarna och även inom samma träff. Eleven 

blev i början av projektet lätt störd av andras ljud och rörelser, vilket gjorde att fokus på 

texten snabbt förlorades. Hon kunde fråga: ”Vad gör du?” eller ”Vad var det där för ljud?” 

under tiden hon läste en mening eller ett ord. Andra vanliga kommentarer visade på 

bristande självförtroende, som till exempel: ”Jag kan inte läsa”, ”Vad står det här?” eller 

”Jag fattar ju ingenting!”. Eleven gav i början av projektet snabbt upp 

ordavkodningsförsöken. Eleven deltog i samtal på hennes villkor och svarade ofta på 

samtalsfrågor med kommentarer som: ”Jag vet inte” eller ”Inte vet väl jag det”. Detta i 

kontrast till att hon vissa träffar sa många kommentarer, ställde egna frågor, svarade på 

frågor och levde sig in i texten genom ljud och rörelser. Under projektets två sista veckor 

visade eleven en stor skillnad i självförtroende och gav inga kommentarer att hon inte 

kunde eller ville läsa. Eleven berättade att hon läser för att det är spännande och hon 

uttryckte själv att hon märker en stor skillnad i läsningen under de två sista veckorna av 

projektet. Eleven blev under slutet av projektet fortfarande störd av andra ljud, men då 

flytet i läsningen förbättrades visade sig dessa koncentrationsbristningar inte lika ofta och 

tydliga. Eleven blev mycket stolt när hon läst klart den egenvalda boken som har följt 

med henne under projektet.  

 

I den efterföljande intervjun berättade eleven att hon tycker att det är roligt att läsa. Hon 

berättar att hon gillar Lasse-Maja-böckerna och att hon läser en Lasse-Maja hos sin 

mamma och en hos sin pappa. Eleven sa att hon läser själv och att hon har läst mer än tio 

kapitel ur varje bok. Vidare berättade eleven att hon läser varje morgon och kväll och att 

hon i skolan just har läst ut boken Sagan om den lilla farbrorn av Barbro Lindgren. Hon 

sa att hon tyckte boken ”var toppenbra” och att hon läste all text, vilket hon uttryckligen 

var mycket nöjd över. Klassläraren berättade att eleven har blivit mycket mer motiverad 

till att läsa och att hon har funnit ett lugn. Hon är inte lika lätt störd av ljud eller andra 

händelser och läraren sa att man nu kan se att eleven ”faktiskt läser under 

morgonläsningen” och ”inte bara bläddrar från en sida till en annan”. En annan förändring 

som klassläraren ser är att eleven är mer aktiv och engagerad i klassrummet och att hon 

sedan projektet började aldrig har hört eleven säga att hon inte vill eller kan läsa.  
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4.5 Analys av resultat 

4.5.1 Elevernas lässtrategier 

Tekniska lässtrategier 

De tre deltagande eleverna utvecklade sina avkodningskunskaper under projektet. 

Beroende på var eleverna befann sig i början av projektet blev differensen mellan 

avkodningskunskaperna i början och i slutet av projektet olika stor. Två av eleverna hade 

i början av projektet en relativt god avkodning med en avancerad ljudningsteknik som 

under projektet utvecklades till en alltmer ortografisk läsning (Skolverket, 2012). Elev 3 

som hade den minst utvecklade avkodningen i början av projektet visade den största 

förändringen under projektets gång. Elev 2 och elev 3 hade i början av projektet sviktande 

självförtroende gällande avkodningen men detta förbättrades under projektet. Samtliga 

elever kunde ibland rätta sig själva när de avkodat fel ord. Eleverna bytte ibland ut vissa 

ord när de avkodade, men en skillnad mellan eleverna var att elev 1 och elev 3 oftast bytte 

ett ord till ett annat som passade in i kontexten medan elev 2 bytte ut ett ord till ett annat 

som inte passade i sammanhanget. Dock rättade elev 2 oftast sig själv när han bytte ut ett 

ord till ett som inte var kontextuellt korrekt.  

 

Alla tre elever uttryckte explicit eller implicit att de anser att avkodning är viktigt och att 

man är en bättre läsare ju snabbare man läser. Resultatet visade att eleverna i olika 

sammanhang framhäver vikten av att läsa mycket och snabbt, exempelvis när elev 3 

berättar hur många sidor och kapitel hon läst ur olika böcker eller hur samtliga elever 

lyser upp när de ser hur många sidor som de har läst ur den gemensamma boken. 

 

Innehållsliga lässtrategier 

Eleverna i studien använde sig av olika läsförståelsestrategier för att angripa textens 

innehåll (Bråten, 2008). Projektet utgick utifrån ett reciprokt förhållningssätt och de fem 

förståelsestrategierna som redogörs av Dymock & Nicholson (2010). Strategier som 

kunde synliggöras i projektet var att skapa en förförståelse, ställa frågor, använda sig av 

textens tillhörande bilder, skapa inre bilder och sammanfatta texten genom olika 

arbetssätt. Det var två läsförståelsestrategier som visade sig vara av särskild betydelse för 

elevernas läsförståelse: förförståelse och bilder som visuellt stöd. Samtliga elever 

använde sig av bilder som stöd i läsningen. Elev 1 och elev 2 behövde bilder som stöd för 

att upprätthålla en god läsförståelse, medan elev 3 behövde bilder för att bibehålla 

motivationen till att läsa texten och ett kontextuellt stöd för avkodningen. En likhet mellan 

elev 1 och elev 2 var att de båda hade god avkodning men en sviktande läsförståelse, som 

tydligast trädde fram när texter utan bilder användes och när en given förförståelsen 

utelämnades. Två olika tester genomfördes och det var endast elev 3 som hade lika god 

läsförståelse utan bilder och en given förförståelse som med dessa komponenter. Elev 1 

och elev 2 hade således en god avkodning men en delvis bristande läsförståelse medan 

elev 3 hade en bristande avkodning men god läsförståelse. 
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Ingen av eleverna påvisade en stor förändring gällande läsförståelsen. En förändring som 

dock kunde ses hos elev 2 och elev 3 var att aktivitetsnivån och engagemanget under 

samtalen och aktiviteterna ökade under projektet (Bråten, 2008; Frykholm, 2007). I 

början av projektet kunde dessa elever ge en uppfattning av osäkerhet och ovilja att dela 

med sig av sina egna reflektioner. Något som utvecklades stort var att elev 2 ställde många 

egna funderingar till texterna i slutet av projektet. Elev 1 visade under hela projektet ett 

stort engagemang i samtalen och visade för det mesta en god läsförståelse.  

4.5.2 Elevernas attityder och motivation till läsning 

Elevernas motivation och attityder var i slutet av projektet förändrade till det positiva, då 

samtliga elever visade ett engagemang och en delaktighet under träffarna. Alla tre elever 

var mycket positivt inställda till bilden som stöd i texten. Förutom att bilden i sig gav stöd 

till läsförståelsen för två av eleverna, visade sig bilden även vara en motivationsdrivande 

faktor för samtliga elever. Alla elever pekade på bilderna, kommenterade och skrattade. 

Samtliga elever gav intrycket att innehållet i texten var viktig för motivationen. Elev 1 

och elev 3 nämnde i intervjuer och under träffar att de läser för att det är spännande att se 

vad som kommer hända. Elev 2 säger att det är tråkigt att läsa om förståelsen för innehållet 

förbises (Bråten, 2008; Frykholm, 2007). 

 

Elev 1 hade genom hela projektet ett gott självförtroende och gav sällan upp 

avkodningsförsöken. Elev 2 och 3 var i början av projektet osäkra och ville ha mycket 

bekräftelse och hjälp med avkodningen. Båda eleverna visade en förändring i detta och i 

slutet av projektet var kraven på bekräftelse betydligt mindre än i början av projektet. 

Gemensamt för alla elever var att de var mycket engagerade under de gemensamma 

träffarna och högläsningsträffarna, särskilt i slutet av projektet då de ofta kom med egna 

funderingar, idéer, kommentarer och tips på aktiviteter. 
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5 Diskussion 

5.1 Läsförståelsestrategier 

5.1.1 Förförståelse som grund till läsförståelse 

Resultatet visar att två av eleverna har en försämrad läsförståelse när en given 

förförståelse utelämnas, en delförklaring kan vara att förförståelse tycks vara grunden för 

de övriga läsförståelsestrategierna (Duke, Pressley & Hilden, 2004; Dymock & 

Nicholson, 2010). Som forskning visar är det även av stor vikt att fokus på texten läggs 

före, under och efter läsning (Keene & Zimmermann, 2003). Förförståelsen verkar vara 

en viktig grund för läsförståelsen, men inte en avgörande faktor med hänvisning till att en 

elev har lika bra läsförståelse utan given förförståelse. Detta skulle kunna tänkas bero på 

andra faktorer för läsförståelse som Bråten (2008) nämner är av stor vikt, som exempelvis 

kognitiva resurser, motivation, avkodning och ett effektivt användande av 

läsförståelsestrategier.  

5.1.2 Bildernas betydelse 

Samtliga elever tycks använda sig av bilderna för att skapa en förförståelse, då de vid alla 

tillfällen kommenterar bilderna innan läsning. Att bilderna fungerar som ett visuellt stöd 

för elevernas läsförståelse kan tydligt påvisas i studien. Arizpe & Styles (2003) kom i sin 

studie fram till att elever kan ha olika fokus på bilderna under läsningen, vilket även 

bekräftas i denna studie. Eleverna i projektet som beskrivs i detta arbete kommenterar 

bilderna innan de läser texten, men ofta avbryts läsningen för att ytterligare påpeka 

någonting gällande bilden. Ibland kommenteras även bilderna efter läsning för att 

ytterligare klargöra textens handling. Arizpe & Styles menar att bilderna är av stor 

betydelse och i många fall av större betydelse än själva texten. Bilden verkar vara det 

medel som underlättar läsningen och skapar en harmoni i mötet mellan läsaren och texten. 

Precis som Liberg (1993) skriver så verkar inte eleverna ”gissa” sig till handlingen när de 

avkodar andra ord än de som står i texten, det handlar snarare om att eleverna är 

intellektuella och sofistikerade läsare som är skickliga användare av kontextuella 

ledtrådar som finns i bilden och texten. Denna bild- och kontextanvändning menar Liberg 

(1993) visar på en god läsförståelse snarare än en dålig läsning som hämmar 

läsutvecklingen.  

5.2 Sambandet mellan läsförståelse, avkodning och motivation 

5.2.1 Läsförståelse och avkodning 

Studien visar att en god avkodning inte automatiskt genererar en god läsförståelse. I 

studien framkom att förförståelse, bildernas betydelse och ett effektivt användande av 

andra förståelsestrategier såsom förutspå och sammanfatta handling är av minst lika stor 

vikt som avkodningsaspekten. Studiens resultat stämmer överens med Bråtens (2008) 

skrivningar om att avkodning endast tenderar att vara en av nycklarna till läsförståelsens 
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värld, till skillnad från exempelvis Lundberg & Herrlin (2014) som menar att 

avkodningen är den enskilt avgörande faktorn för läsförståelse. 

 

Något som tål att diskuteras är den syn på läsning som skolan har skapat. Är det viktiga 

att läsa snabbt och mycket eller att läsa för att förstå? Det finns de elever som kan avkoda 

snabbt men ändå förstå, men att Lundberg & Herrlin (2014) bland andra forskare kan 

påstå att en snabb och säker avkodning är den enskilt viktigaste faktorn för att förstå 

handlingen är svårt att begripa. Stressen i att läsa så mycket som möjligt synliggörs i 

intervjuerna. Skulle skolan möjligen kunna förändra elevernas syn på läsning genom att 

ändra fokus från kvantitet till kvalitet? (Bråten, 2008; Frykholm, 2007).  

 

Ett viktigt resultat av studien är att avkodning och läsförståelse verkligen tycks stödja 

varandra. Även om avkodningen inte fungerar felfritt så kan eleverna förstå texten med 

hjälp av bilder och förförståelse. Avkodning och läsförståelse har ett ömsesidigt utbyte 

av varandra. Samtliga elever avkodade ord utifrån kontexten på ett eller annat sätt, ibland 

avkodades orden till det som stod i texten, ibland avkodades orden till en synonym och 

ibland blev orden helt andra ord som inte hade ett samband med kontexten. Liberg (1993) 

diskuterar huruvida avkodningen gynnas av kontexten. Läsförståelsen kan stödja 

avkodningen på så sätt att om en elev avkodar fel ord kan detta upptäckas då 

sammanhanget blir fel och eleven kan då gå tillbaka i texten och avkoda ordet igen.  

Denna strategi använde samtliga elever sig av och genom detta kan avkodningen tränas 

genom en god läsförståelse. Liberg skriver att det är ett skickligt arbetssätt att avkoda ord 

till synonymer, då kontextuella ledtrådar används vilket visar på en god läsförståelse.  

Elbro (2004) å sin sida menar dock att detta inte är ett hållbart sätt att avkoda på, men 

Liberg (1993) står fast vid att en sådan strategi utvecklar både avkodningen och 

läsförståelsen.  

5.2.2 Läsförståelse och motivation 

Studien visar en tendens att läsförståelse och motivation har ett samband och i slutet av 

projektet var samtliga elevers motivation hög, men hur hade den sett ut om studien istället 

var inriktad på isolerad träning av avkodningsfärdigheter? En elev uttrycker att hon läser 

för att det är spännande att se vad som händer i början, mitten och slutet av boken. Det är 

innehållet och inte formen som är i fokus för hennes motivation. En annan elev säger i 

den efterföljande intervjun att det är tråkigt att läsa om man inte förstår innehållet. 

Meningsfullhet är grunden i motivation och Frykholm (2007) poängterar att skolans 

uppdrag är att stimulera elevernas intresse för läsning, men hur stimuleras detta intresse 

om undervisningen utgår från avkodning av ord som inte finns i en meningsfull kontext? 

När avkodning och läsförståelse sker separat förloras det funktionella och meningsfulla 

sammanhang där läsundervisningen bedrivs. Frågan återstår, varför läggs ett så stort 

fokus på avkodning som grunden för läsförståelse? Risken med en läsning utan 

läsförståelse är att eleven inte upplever läsningens värld, inte roas eller får nya 

kunskapsinsikter (Myrberg, 2007).  
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Samtliga elever visar ett stort engagemang när meningsfulla aktiviteter, såsom Sagolik 

Sagolek och bildskapande, genomförs som bearbetning av texterna. Texterna i sig var 

anpassade efter elevernas intressen, vilket hade varit svårt att använda om fokus låg på 

avkodning istället för läsförståelse och meningsfullhet. Enligt Bråten (2008) och 

Frykholm (2007) är läsning en meningssökande aktivitet som blir verklig först när 

läsförståelse och avkodning tränas hand i hand. Denna typ av undervisning kan utgå från 

Freebody & Lukes (2003) modell för literacyundervisning vilken tar hänsyn till elevernas 

intressen, utgår från samtal i grupp, innehåller estetiska arbetssätt och skapar en 

meningsfull situation för eleverna.  

 

Samtal kan enligt studien fungera som en motivationshöjande och 

läsförståelseutvecklande aktivitet. Ryan & Deci (2000) skriver om tillhörighet som ett av 

de främsta behov i att nå motivation och detta kunde synliggöras i denna studie. Två av 

eleverna påvisar en tydligare motivation när träffarna sker gemensamt där kamraterna 

tillsammans bidrar till en aktiv träff. Studien visar att samtalet även fungerar som en 

läsförståelseutvecklande aktivitet då eleverna blir mer aktiva före, under och efter 

läsningen. Resultatet bekräftas av tidigare forskare att en god läsare är en aktiv läsare. 

Samtalet leder till ett ökat engagemang och en naturligt förhöjd aktivitetsnivå för eleverna 

då människan av naturen vill ge sina reflektioner och bidra till samtalet med andra 

kamrater.  

5.3 Svenska som andraspråk – förbättrad språkförståelse? 

Via studien visar det sig att elever med svenska som andraspråk hade en sämre 

läsförståelse utan bilder och en given förförståelse. Förutsättningarna för elevernas 

läsförståelse var olika, inte bara mellan de elever som har svenska som andraspråk och 

eleven som har svenska som förstaspråk, utan även mellan de elever som båda har svenska 

som andraspråk. Studien visar att eleverna via bilderna får fler språkliga öglor att hänga 

upp språket på, för att reflektera över likheter och skillnader i språket.  

 

Något som framkommer i studien är att den bristande läsförståelsen i början av projektet 

hos en av eleverna möjligen skulle kunna bero på att det var en bristande språkförståelse 

hos eleven. Om eleven inte förstår de frågor som ställs är det svårt att besvara frågor och 

delta aktivt i samtalen, vilket kan göra att eleven tros ha dålig läsförståelse men i själva 

verket är det en bristande språkförståelse som är grunden till uteblivna eller diffusa svar. 

Frågan är, hur ofta förekommer det att elever med svenska som andraspråk får hjälp av 

specialpedagogen med anledning av att eleverna antas ha problem med läsförståelsen? 

Det som en elev visade var en skillnad i läsförståelse efter halva projekttiden eller var det 

egentligen språkförståelsen som utvecklades, eller var det både och? Språkförståelsen 

skulle ha kunna utvecklats av att eleven lärt sig de återkommande begreppen som används 

i samtalen. Istället för att elever kategoriseras som svaga inom läsförståelse kan fokus 
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istället riktas mot en träning i förståelse av det svenska språket där dialog, interaktion, 

social kontext och sammanhang vävs in i ett gemensamt, meningsfullt, funktionellt och 

utvecklande forum. Detta biresultat av studien är ett intressant och aktuellt ämne som 

öppnar för vidare forskningsstudier.  

5.4 Studiens betydelse för lärarprofessionen 

Studien visar att läsförståelse och avkodning har ett ömsesidigt utbyte, behov och stöd av 

varandra. Meningsfullhet och funktionella sammanhang har enligt studien visat sig vara 

av betydelse för elevernas läsförståelse, läsmotivation och avkodning. Det studien kan 

visa är att skolan bör utgå från en undervisning där läsförståelse och avkodning tränas 

hand i hand i och att läsning utvecklas med hjälp av bildanvändning, samtal samt 

aktiviteter före, under och efter läsning. 

 

Ytterligare en aspekt som bör lyftas är att interventionsstudien i sig ger tillfälle till 

planering, genomförande, analys och utvärdering av ett läsutvecklande projekt. 

Användandet av en sådan arbetsmetod leder till en kompetensutveckling för lärarkåren. 

Metoden omfattar lärares vardagliga arbete men med en mer teoretisk ansats i processen. 

Med fortbildning kan verksamma lärare få en tydligare teoretisk grundning i sina 

arbetssätt och metodval vilket kan gynna språkutvecklingen hos eleverna.  

5.5 Studiens begränsningar 

En begränsning som visade sig när projektet hade börjat var att de deltagande eleverna 

hade bättre avkodnings- och läsförståelsekunskaper än förväntat. Detta kan bero på att 

det var en tidsperiod på två månader mellan när projektet genomfördes och när jag hade 

den verksamhetsförlagda utbildningen i klassen. Under denna tidsperiod kan läsningen 

hos eleverna ha utvecklats markant. En annan begränsning i arbetet var att under 

projektperioden genomförde specialpedagogen en intensivlästräning med fokus på 

avkodning för dessa elever, vilket kan ha gett felvinklade resultat. Elevernas framgångar 

gällande avkodning kan således haft stor inverkan från specialpedagogens lästräning med 

dem. Det fanns även begränsningar gällande val av metod, då det är komplext att 

genomföra en interventionsstudie eftersom att den som undersöker är delaktig i 

undersökningen och kan påverka resultatet genom dess subjektivitet. Å andra sidan kan 

begränsningen i metodvalet vändas till en möjlighet då interventionsstudien i sig bidrog 

till min egen kompetensutveckling. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1      1:1 

Detaljplanering av projektet 

 Hur? Vad? Tid? 

Träff 1 Enskilt Eleven läser enskilt 

för mig. Samtal 

före, under och 

efter läsning.  

10 minuter 

Träff 2 Grupp  Djuren flyttar in 1 

kapitel+samtal 

10 min 

Träff 3 Grupp Djuren flyttar in 1 

kapitel+samtal  

20-40 minuter 

Träff 4 Grupp Högläsning, 

boksamtal+aktivitet 

30-40 minuter 

 

 

Vecka 1 träff 1 

Måndag 2 februari Bedömning högläsning 

1. Jag läser boken Mamy Wata och monstret för varje elev, enskilt. (Bedömning 

enligt Nya Språket lyfter!). 

Före 

Titel/framsida:  

 Vad kan du se på framsidan? Var är dom?  

 Vad tror du kommer att hända? 

 

Baksida: 

 Tror du Mamy Wata kan få monstret att bli glad? Hur? Om inte, varför inte? 

 

Under: 

Ord:  

 Generös 



 

1:2 

 Lurpassade 

 Förtvivlad 

 

Förutspå handling: 

 Vad kan det vara för monster? Hur tror du att monstret ser ut? 

 Hur tror du Mamy Wata gör för att få honom glad? 

 

Efter: 

Grundfrågorna:  

 Var det något du gillade? 

 Inte gillade? 

 Var det något som du tyckte var konstigt? Frågetecken? 

 

Allmänna frågor:  

 Har du läst någon bok som liknar den här? 

 Om du var författaren, hade du velat ändra något då? 

 Om du skulle berätta för en kompis om boken, vad skulle du berätta då? 

 

Specialfrågor: 

 Var utspelar sig berättelsen? 

 

Frågor på raderna: 

 Hur blev monstret till? 

 Hur blev monstret en ung man igen? 

 

Frågor mellan raderna: 

 Tror du att monstret kan komma tillbaka? 

 Vad tror du hade hänt om Mamy Wata inte blivit vän med monstret? 

 (Varför tror du att mannen inte ville vara ihop/tillsammans med häxans dotter?) 

 

Frågor bortom raderna: 

 Vad brukar du göra när du känner dig ledsen? 

 

Vecka 1 träff 2 

Tisdag 3 februari Bedömning bok med bilder som stöd och förförståelse innan 

Elev 3 sjuk 

1. Introducera böckerna för eleven. 

Böcker att välja bland: ”Hemliga nyckeln”, ”Ensamma hunden”, ”Arvid räddar Jorden”, 

”Ett monster sover över”. 
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Arvid räddar Jorden: 

”Denna bok handlar om pojken Arvid som får ett samtal från kungen som ber Arvid att 

rädda Jorden från att bli uppäten av en jätte i rymden. Hur ska han göra? Kommer han att 

lyckas?” 

 

Före:  

 Kan Arvid rädda Jorden? Hur tror du att Arvid försöker rädda Jorden? 

Under:  

 Hur kommer det sig att Arvid släpper ner peppar i jättens gap? 

Efter: 

 Varför ringer kungen till Arvid mitt i natten? (På raderna) 

 Hur kommer det sig att Arvid var trött, tror du? (Mellan raderna) 

 Vad skulle du önska dig om du fick önska dig vad du ville? (Bortom raderna) 

Hemliga nyckeln:  

När Alma och Egon är ute och plockar blommor hittar de en nyckel. I vilken dörr kommer 

man in med den? De går upp på vinden, men där får de egentligen inte vara…  

 

Före: 

 Vem tror du äger nyckeln? 

 Vart tror du att nyckeln går? 

 Vad tror du finns i rummet Alma och Egon kommer in i? (enligt framsidan) 

Under:  

 Vad tror du att det finns när de går in? (Ett förråd är olåst) 

 Vem tror du det är som gråter? 

 Hur kommer det sig att Uffe är ledsen? 

Efter: 

 Hur såg nyckeln ut? (på raderna) 

 Hur kommer det sig, tror du, att Alma och Egon inte får vara på vinden? 

(Mellan) 

 Vad skulle du ha gjort om du hittade en nyckel? (Bortom) 

Ensamma hunden: 

Alma och Egon hittar en ensam hund utan varken matte eller husse. Alma och Egon 

bestämmer att de måste rädda den. Alma vill så gärna ha en hund. Men den kanske redan 

har en husse eller matte…? Vem då? Hur ska de få tag på ägaren i så fall? 

 

Före:  
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 Hur kommer det sig, tror du, att hunden är ensam? 

 Vilka tror du att barnen på bilden är? 

Under:  

 Vad tror du att Egon och Alma ska göra med snöret? 

 Varför tror du att Alma tror att gubben är dum? 

 Vad tror du att gubben säger om förslaget? (Alma säger att de kan gå ut med 

Pelle varje dag) 

 

Efter:  

 Varför glömde gubben sin hund? (På raderna) 

 Hur tror du gubben kände när han hade glömt sin hund? (Mellan raderna) 

 Vad kan man göra om man hittar en ensam hund? (Bortom raderna) 

Ett monster sover över: 

Boris ska sova över hos Ebba. Men det är mycket som känns konstigt. Allt är så ovant. 

Boris är inte van vid att äta godis, ha kuddkrig och höra godnattsagor. Boris brukar inte 

heller sova på natten. Hur ska det gå? Hur blir natten för Boris och Ebba? 

 

Samtal: 

Före: 

 Hur tror du att det är att ha ett monster som sover över? 

 Vad tror du att man gör om ett monster sover över? 

 Vem tror du detta är? (Peka på ögonen utanför fönstret) 

Under:  

 Hur kommer det sig, tror du, att Boris blir stel när de ska sova? 

 Vad tror du det är för ljud? (Ett ylande hörs utifrån) 

Efter:  

 Vem lämnades utanför när Boris skulle sova över? (På) 

 Tror du att Ebba sover över hos Boris nästa gång? (Mellan) 

 Hur tror du att Ebba hade haft det om hon sov över hos Boris? (Bortom) 

Vecka 1 träff 3  

Onsdag 4 februari  

Elev 3 sjuk.   

Eleverna läser för mig. Samma frågor som ovan. 

 

Vecka 1 träff 4  

Torsdag 5 februari 

Elev 1 sjuk.  

1. Jag läser högt för eleverna – ”Till vildingarnas land”. Samtal före, under och efter. 
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2. Bearbetning genom att sortera bilder i rätt ordning medan jag läser sagan igen. Sedan 

får barnen återberätta handlingen genom vår egen saga.   

Före: 

 Vad är en vilding för dig?  

 Vad tror ni kommer hända? (Med hänvisning till framsidan, t.ex. båten) 

 Hur tror ni att en vilding är? Och ser ut. 

 Vem tror ni reser till vildingarnas land? Varför? 

Under:  

 Prata om bilderna, vad händer på bilderna? 

Efter: 

 Hur ser en vilding ut? (På raderna/mellan raderna) 

 Varför tror ni att Max åkte till vildingarnas land? (mellan raderna) 

 Hur känns det att vara ensam? (bortom raderna) 

Grundfrågorna: 

 Var det något du gillade i boken? 

 Var det något du inte gillade? 

 Var det något du tyckte var konstigt? 

 Lade du märke till några mönster/kopplingar? 

Allmänna frågor:  

 Har du läst andra böcker som liknar den här? 

 Om författaren skulle fråga dig vad som kunde göras bättre, vad skulle du säga 

då? 

 Kunde du se berättelsen framför dig i fantasin medan vi läste?  

 Om du skulle berätta om boken för en kompis som inte har läst den, vad skulle 

du säga då? 

Specialfrågor:  

 Hur lång tid tror ni det tog för alltihop att hända? 

 Var utspelar sig berättelsen?/Var någonstans händer det här? 

Vecka 2 träff 1 

Måndag 9 februari: Bedömning med text utan bildstöd+läsa klart böckerna som två 

elever påbörjat 

Eleverna läser klart sina böcker, pratar om innehållet. Elev 3 väljer en bok, då hon var 

sjuk under tillfälle 2 och 3 vecka 1. Alla tre elever läser följande text för bedömning: 

 

Räven och kråkan 

Snön hade börjat smälta från träden och fåglarna  
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kvittrade. En räv var hungrig efter den långa vintern. 

Räven såg en kråka som satt i ett träd. I sin näbb höll 

kråkan ett stycke ost.  

 En så stilig fågel du är, sade räven. Om din sång är 

lika vacker som dina fjädrar, då är du säkert den 

underbaraste av alla fåglar.  

Kråkan blev smickrad över att någon kunde tro att hon 

hade en vacker röst. Hon öppnade näbben för att sjunga.  

 KRA-KRA-KRA-KRA-KRA 

Ostbiten föll ner och räven åt upp den. 
 Mellan raderna: Hur kommer det sig att räven är så trevlig? 

 Mellan raderna: Vilken årstid kan det tänkas vara 

 På raderna: Vilka djur var med i berättelsen 

 På raderna: Vad åt räven upp? 

 

Vecka 2 träff 2 

Tisdag 10 februari: Gemensam läsning. 

Djuren flyttar in, kapitel 1  

 Vilka är grannarna som har flyttat in? 

 Vad kan hända för roligt med djur som grannar?  

 Varför tror ni att papegojan låter arg? 

 Fantisera ett äventyr 

 Har djuren någon matte/husse? Vem är det? Varför har matten/hussen flyttat dit? 

 Om ingen matte/husse, hur tar djuren hand om sig själva?  

 Hur brukar du ta dig till skolan? Tar du sällskap med någon? Fördelar/nackdelar.   

Vecka 2 träff 3 

Onsdag 11 februari: Gemensam läsning.. 

Djuren flyttar in, kapitel 2 

 Hur blev det, hade djuren en husse/matte? 

 Vad tror ni att Levi och Lo ville berätta vid matbordet? 

 Har ni något husdjur? Vill ni ha något husdjur? 

 Varför tror ni att Lo och Levi inte får ha något husdjur? 

 Varför trodde Lo att det stod Tiger på cykeln? 

 Varför tror ni att det står Tiger på cykeln? 
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 Vem är den rödhåriga killen? 

 Varför vill inte pojken och papegojan att hunden ska skälla? 

 Varför tror ni att killen har nappflaskor med sig? 

 Vad tror ni att Lo och Levi kommer se när de springer efter? 

 Har ni spionerat på någon någon gång? Hur var det? 

Vecka 2 träff 4 

Torsdag 12 februari: Högläsning. 

Börja med att återberätta med hjälp av egna boken av till vildingarnas land då en av 

eleverna var borta förra veckan. Sedan läser jag boken rakt igenom.  

Därefter läser vi boken En stackars liten haj. 

Före:  

Jag har en lapp med följande ord på; pojke, haj, badkar, rädd, havet, taxi. Utifrån orden 

ska de förutspå handlingen. 

 Av vilken anledning tror ni det är synd om hajen?  

Under:  

 Hur låter det när man skriker i vatten? (Blubb-blubb) 

 Hur tror ni att pojken ska hjälpa hajen hem? Vad tror ni att pojken måste fixa 

innan? 

 Till vad kan pojken tänkas behöva sparbössan till? Har ni en sparbössa? Vad 

använder ni sparpengar till? 

 Varför tror ni att hajen vill ha salt i vattnet för? 

 Vad kan han göra om han inte har råd till en taxi? 

 Vad gör man på vattenverket tror ni? (Mellan raderna, de har koll på vattenrör). 

 Tror ni att mamma haj kommer? Hur kommer det sig att hajen vill vänta i 

väskan med pojken tror ni? 

 Hur kommer det sig att pojken inte har badat på så länge trots att han älskar att 

bada? 

Efter: 

Rita med enkla streckgubbar vad som hände i: 

Början?  

Mitten?  

Slutet? 

Jag hade tänkt hinna med samtalet, vilket vi inte hann och därför har jag gjort om 

planeringen så den fortsätter nästa vecka! 

 

Vecka 3 träff 1 

Måndag 16 februari: enskild läsning 

Enskild läsning för mig. Elev 3 läser Hemliga nyckeln. De andra två väljer en ny bok.  
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Vecka 3 träff 2 

Onsdag 18 februari: Gemensam läsning. 

Djuren flyttar in, kapitel 3: 

 Varför stod det Tiger på cykeln tror ni, nu när ni fått veta lite mer? 

 Hur kan man höra att någon låter snäll på rösten? Kan ni visa? Hur låter man när 

man låter arg/ledsen/rädd? 

 Hade han en tiger eller hur var det? 

 Vem är det som dricker mjölken? Vem bor i buren?  

 Hur gör ni när ni träffar någon ny? Skaka hand och säger namn.  

Vecka 3 träff 3 

Torsdag 19 februari: Gemensam läsning. 

Djuren flyttar in, kapitel 4: 

 Varför tror ni att alla vill prata med Tiger? 

 Varför är papegojan sur hela tiden? Varför behöver de cykla vidare? 

 Varför tror ni att Levi och Lo smyger till Tiger? 

 Varför tror ni att dom hade med sig nappflaskorna? (Ingen mamma)  

 Tror ni att det var lammen som fanns i buren? 

 Varför tror ni att Tiger har så många djur? 

Vecka 3 träff 4 

Fredag 20 februari: Högläsning 

Sagolik Sagolek vildingarna. Kolla på bilderna, rita klart? 

Läsa berättelsen igen (En stackars liten haj). Ett önskemål var att de skulle göra sagolik 

sagolek till detta också, vilket de såklart fick  

 Hade boken kunnat sluta på ett annat sätt? Hur?  

Grundfrågor:  

 Var det något du gillade? 

 Var det något du ogillade? 

 Var det något du undrade över? 

Allmänna frågor:  

 Har du läst andra böcker som liknar den här? 

 Om författaren skulle fråga dig vad som kunde göras bättre, vad skulle du säga 

då? 

 Kunde du se berättelsen framför dig i fantasin medan vi läste?  

 Om du skulle berätta om boken för en kompis som inte har läst den, vad skulle 

du säga då? 

Specialfrågor:  

 Hur lång tid tror ni det tog för alltihop att hända? 

 Rädsla. Vad är det? Hur kan man bota rädsla? Vad kan man vara rädd för? 
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Träff 1 vecka 4 

Måndag 23 februari: Enskild läsning 

Eleverna läser de böcker som de själva valt. 

 

Träff 2 vecka 4: 

Onsdag 25 februari: Gemensam läsning 

Djuren flyttar in, kapitel 5: 

 Varför tror ni att Levi och Lo vill träffa Tiger varje dag? 

 Varför tror ni att Levi och Lo är så nervösa? (De stammar) 

 Vad blir fel mellan assister och assistenter? Skillnader? Likheter? Betydelser?  

 Hur låter ett otäckt skratt? Ett glatt skratt? Nervöst skratt? Elakt? Vad finns det 

för olika skratt? Kan man skratta argt? 

 Vad tror ni att dom kommer få göra som assistenter? 

Träff 3 vecka 4 

Torsdag 26 februari: Gemensam läsning. 

Djuren flyttar in, kapitel 6: 

 Vad tror ni det betyder att Tiger föddes i en djurpark? Man föder ju alltid barn 

på sjukhus men vad betyder det? 

 Kan man få för mycket av det goda?/ av djur. Vad mer kan man få för mycket 

av? 

 Hur hittades papegojan? 

 Hur fick Tiger papegojan? Vad hade hänt papegojan? Varför är den arg? 

 Hur fick Tiger Rizzla? Varför tror ni att en del lämnar sina djur? (Gatuhundar). 

 

 Vilka gick Tiger med nappflaskorna till? 

 Varför tror ni att lammen får mat sex gånger per dag? Hur fungerar det för djur 

som saknar mamman men inte har någon människa som kan ta hand om djuren? 

 På vilket sätt kan det vara bra att vara djurvakt istället för att ha egna djur? 

 Varför är det bra att fråga sina föräldrar om lov? Hur gör ni? 

Vecka 4 träff 4 

Fredag 27 februari: Högläsning 

Före: 

Kollar på framsidan.  

 Vad tror ni kommer hända? 

 Vem är personen? 

 Var simmar hon? Till vars någonstans? 

 Hur kommer det sig att hon simmar dit hon ska? 

Efter: 

 Vad hände i början? 

 Mitten? 

 Slutet? 
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Chambers grundfrågor: 

 Var det något du gillade? 

 Var det något du ogillade? 

 Var det något du undrade över? 

Allmänna frågor: 

 Har du läst andra böcker som liknar den här? 

 Om författaren skulle fråga dig vad som kunde göras bättre, vad skulle du säga 

då? 

 Kunde du se berättelsen framför dig i fantasin medan vi läste?  

 Om du skulle berätta om boken för en kompis som inte har läst den, vad skulle 

du säga då? 

Speciella frågor: 

Om era föräldrar är upptagna, hur gör ni då?  



 

Bilaga 2 

Intervjuer 

Intervju före och efter projektet med deltagande elever 

 Vad tycker du är bra med att läsa?  

 Vad tycker du är mindre bra med att läsa? 

 Vad brukar du läsa hemma? Ge exempel. 

 Vad brukar du läsa i skolan? Ge exempel. 

 Varför tror du att man lär sig att läsa i skolan? 

 

Intervju före projektet med deltagande klasslärare 

 Hur arbetar ni med elevernas enskilda läsning?  

 Berätta hur läsrutinerna ser ut under en vecka i klassen. 

 Berätta hur du arbetar för att få eleverna motiverade till att läsa.  

 

Intervju efter projektet med deltagande klasslärare 

Hur har läsningen förändrats för elev 1 med fokus på: 

 Avkodning? 

 Läsförståelse? 

 Läsmotivation? 

 

Hur har läsningen förändrats för elev 2 med fokus på: 

 Avkodning? 

 Läsförståelse? 

 Läsmotivation? 

 

Hur har läsningen förändrats för elev 3 med fokus på: 

 Avkodning? 

 Läsförståelse? 

 Läsmotivation? 

  



 

Bilaga 3 

Brev till vårdnadshavare 

 

Medverkan i en lärarstudents examensarbete 

 

Hej! 

Jag heter Lina Lindefors, är lärarstudent och har haft praktik i klass […] i tio veckor 

under höstterminen. Jag är nu inne på min sista termin på lärarutbildningen och 

examensarbetet är i uppstarten. Mitt examensarbete kommer att vara ett läsprojekt där 

jag ger en riktad intensiv lästräning för några elever i klass […]. Jag vill gärna att ditt 

barn är med i projektet.  

 

Projektet kommer att vara under 4 veckor (februari månad) på skoltid. Eleverna 

kommer under fyra tillfällen i veckan att träffa mig för lästräning. Fokus under dessa 

träffar är läsglädje och samtal kring de texter som vi läser. Förhoppningen är att 

projektet visar en utveckling hos elevernas läsning samt elevernas motivation för 

läsning. För att kunna mäta utvecklingen kommer jag att göra en kort diagnos utifrån ett 

bedömningsmaterial som Skolverket har tagit fram som baseras på grundskolans 

läroplan samt genomföra en kort intervju om elevens intresse för läsning. Att delta i 

projektet innebär att vara med i mitt examensarbete, men självklart kommer ditt barn att 

vara anonymt! 

 

I mitt examensarbete tar jag hänsyn till tre etiska aspekter, dessa är:  

Informationskravet som innebär att ni som deltagare ska veta om villkoren för 

deltagandet (se ovan), samt att ni ska veta att projektet är frivilligt och att ni när som 

helst kan avbryta deltagandet i projektet. 

Samtyckeskravet som innebär att ni som deltagare får bestämma över er medverkan och 

att vårdnadshavare ska godkänna elevens medverkan. 

Konfidentialitetskravet som innebär att ni som deltagare är anonyma och att all 

inspelning från träffarna kommer att tas bort så fort som möjligt efter det att projektet 

har avslutats.  

 

Om ni undrar över något, kontakta mig gärna på följande uppgifter: 

 


