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Förord 
 
Vi vill framföra ett stort tack till alla elever som deltagit och hjälpt oss i vår undersökning. Ett 
stort tack vill vi även ge till vår praktikhandledare som visat engagemang och varit ett stort 
stöd för oss under praktikperioden.  
 
Ett stort tack vill vi också rikta till vår vetenskapliga handledare, Ulla Berg vid Luleå tekniska 
universitet som väglett och stött oss genom examensarbetet. Genom bred kunskap i ämnet har 
Ulla gett oss bra vägledning.  
 
Vi vill slutligen tacka våra underbara familjer som stöttat oss och visat förståelse under hela 
den tid vi arbetat med examensarbetet.  



Abstrakt 
 
Syftet med vårt arbete var att undersöka om det går att öka elevernas läsförståelse genom att 
aktivt arbeta med läsinlärning under sjuveckorsperioden som praktiken varade. 
Utvecklingsarbetet genomfördes under höstterminen 2003 i skolår 3 under 
grundskollärarutbildningens sista termin. Eftersom undersökningen avsåg att mäta om det 
gick att öka elevernas läsförståelse använde vi oss av tre olika metoder, kartläggning genom 
test och frågeformulär, ostrukturerade observationer och boksamtal. För att vi skulle få ett så 
bra resultat som möjligt ingick hela klassen som bestod av 22 elever i undersökningen, men i 
samråd med praktikhandledaren gjordes en urvalsgrupp bestående av fem elever. Detta för att 
möjliggöra en uppföljning och sammanställning av arbetet under denna tidsbegränsade period. 
Resultaten av vår undersökning visar att det är svårt att mäta läsförståelse under denna 
begränsade tid, men genom att aktivt arbeta med läsning och läsinlärning stimuleras eleverna 
till vidare läsning.  
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Bakgrund 

Inledning 
 
En av de viktigaste saker vi lär oss i livet är att läsa. Att dessutom ha en förståelse för det lästa 
är oerhört betydelsefullt och ett villkor för att kunna inhämta kunskap i samtliga ämnen i 
skolan, samt framöver i livet. Läsa för att förstå ställer andra krav på eleven än att läsa för att 
komma ihåg. Att ha en god läsförmåga är också en av förutsättningarna för att utveckla en 
god självbild. Det är av stor betydelse att eleven får känna att den klarar av samt att den 
lyckas i skolan. Vi har både läst och hört att elever har bristande läsförståelse redan när de ska 
ta klivet upp till skolår 4 där texterna blir mycket mer avancerade. Varför ser behörig personal 
inte till att eleverna har tillräcklig läsförståelse när de ska börja läsa svårare texter? God 
läsförståelse och läsförmåga är en förutsättning för vidare kunskapsinhämtning. Pedagogen 
får inte släppa igenom elever som inte har utvecklat en god läsförståelse eftersom det är 
knäckande för eleven att känna att den inte hänger med eller förstår. Därför är det en 
angelägen fråga för oss som blivande pedagoger att alla barn ges möjlighet till en god 
inlärning för att kunna läsa flytande med förståelse när eleven fullgjort skolår 3. Genom att 
aktivt arbeta med läsinlärning tror vi att elevernas läsförståelse ökas. Vi tror också att det är 
viktigt att pedagogerna utgår från elevernas egen läsförmåga. Detta anser vi leder till att 
eleverna lyckas hela tiden eftersom de arbetar med saker som de klarar av. Om eleven drivs 
på för fort kan risken vara att eleven hamnar i svåra nederlag med dålig självkänsla som följd. 
Eleven upplever kanske att den inte duger och kan hamna i en ond cirkel med stagnation i 
utvecklingen som följd. Eleven lär sig i stället olika knep för att undvika att läsa och skriva. 
Variation av metoder för läs- och skrivutvecklingen är en nödvändighet. Alla elever är 
individer som lär sig på olika sätt samt under olika lång tid. Det är någonting som vi 
pedagoger måste ta fasta på. Dessutom ska vi ha i åtanke att all slags kunskap är betydelsefull. 
En elev är bra på att rita medan en annan är bra på att sjunga eller läsa och alla dessa 
kunskaper är lika mycket värda. Vi är medvetna om att läs- och skrivinlärning är kopplade till 
läsförståelsen, därför kommer vi att beröra båda delarna. Dessa båda delar berikar 
tillsammans barnets språk och ordförråd. 
 

Olika teorier för språkutveckling 
 
Enligt Arnqvist (1993) finns det tre huvudsakliga inriktningar vad det gäller forskning inom 
språkutvecklingen. I den första inriktningen som är inlärningsteori (behavioristisk teori) beror 
den språkliga utvecklingen på yttre påverkan. Människan blir påverkad av den miljö hon lever 
i. Den andra inriktningen det vill säga naivistisk teori är det istället arvets betydelse som 
betonas. Chomsky som under många år influerade språkforskningen ansåg att språket har en 
medfödd komponent som utvecklas utifrån hjärnans mognad. I den tredje och sista 
inriktningen talas det om en växelverkan mellan de båda tidigare teorierna, samspelet mellan 
arv och miljö. Piaget framhåller att det är den kognitiva mognaden och sociala samspelet som 
är avgörande för språkutvecklingen. Vygotskij menar att barnets språkliga miljö är en viktig 
komponent. Men både Piaget och Vygotskij visar på att språket och tanken hänger ihop. De 
båda menar också att språket utvecklas i ett samspel av arvet och miljön. 
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Språklig medvetenhet  
 
För att få en distans till språket och kunna reflektera över detta måste barnet enligt Tornéus 
(1986) vara språkligt medveten. Detta innebär att barnet har förmågan att se ordens form och 
funktion, inte bara se på betydelsen av ordet. När eleven har denna förmåga kan det sägas att 
denne har en metalingvistisk hållning. För att kunna uppnå en språklig medvetenhet 
förutsätter det att eleven är kognitivt utvecklad. Däremot är den kognitiva utvecklingen 
mindre betydelse när eleven blir äldre. När det gäller modern teoribildning anser Tornéus 
(1986) om läsning och läsinlärning att metalingvistisk utveckling får en allt mer central plats.  
 
Enligt författarna Höjen & Lundberg (1990) visar undersökningar från flera platser i världen, 
Sverige inräknat, att språklig medvetenhet är av stor betydelse för om barns läsinlärning 
kommer att flyta friktionsfritt eller bli bekymmersam och fylld av motgångar. I det 
informationssamhälle som vi lever i har skolan en viktig uppgift nämligen att se till att alla 
elever får en läsfärdighet som verkligen fungerar. I dag är kraven på kompetens stora vad 
gäller vidareutbildning och yrkesliv. Trots detta så lämnar många elever grundskolan med 
otillräckliga läsfärdigheter. Även samhället av idag ställer större krav på läsförmågan hos den 
enskilde människan. Har en person själv inga problem med läsprocessen så har den svårt att 
sätta sig in i vilka problem som kan uppstå för den enskilde som inte får ordning på 
processen. Eftersom läsförmågan består av olika delar som förståelse och avkodning blir 
upplevelsen och problemen helt olika för olika personer. Därför borde skolan idag sätta in alla 
tillgängliga resurser så tidigt som möjligt. För att bli en bra läsare finns det bara en väg och 
det är att läsa ofta och mycket. Författarna menar slutligen att pedagogen i fråga har ett stort 
ansvar vad gäller elevens möte med skriften, att mötet blir lustbetonat, naturligt och mjukt. 
Därför är god kunskap och förståelse grunden för läsinlärningen. 
 

Läsprocessen 
 
Läsprocessen kan enligt Nauclér (1992) förenklat sägas bestå av två grundläggande delar. 
Dessa två delar är förståelse och avkodning. För att kunna förstå den lästa texten måste den 
enskilde ha förmåga att kunna binda ihop det lästa till egna erfarenheter. Läsaren måste också 
kunna dra slutsatser och tolka, det vill säga förstå det denne läser.  
 
Avkodning eller identifieringen av ord är läsningens mer tekniska område. Det är en 
komplicerad process att lära sig läsa enligt författaren Carlström (2001). Men det är en viktig 
förutsättning för elevens fortsatta skolgång. Hur eleven lyckas med läsningen påverkar inte 
bara elevens fortsatta skolgång utan även elevens beteende under skoltid och senare också 
vuxenliv. Det är därför viktigt att läraren anpassar sin undervisning för varje barns behov när 
val av läsmetod görs.  
 
Enligt Lundberg (1999) är läsning en förbryllande verksamhet. I boken hänvisar han till en 
undersökning som gjorts, vilken visade att den genomsnittliga tid som folk ägnar åt läsning på 
arbetsplatsen uppgick till 140 minuter per dag. På detta sätt blir läsningen en sådan naturlig 
del av vardagen så att den enligt professor Lundberg kan jämföras med vår matsmältning, 
vilken sker automatiskt utan att vi fäster någon som helst uppmärksamhet på den. 
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Att lära sig läsa är inte alltid lätt vilket Ingvar Lundberg (1999) belyser nedan. 
 
Det finns stor risk att det kan gå snett i det avgörande skedet när man skall förstå hur 
det egentligen går till. Om man blir förvirrad då och upplever vanmakten att inte 
kunna, att inte förstå det som kamraterna så lätt tycks klara av, kan man lätt drivas in 
i en ond cirkel, där nederlag föder nya nederlag, där man tappar tron på sin egen 
förmåga och där man helst vill fly från alltsammans. Då går man inte heller med 
tillförsikt in i den självinstruerade process som de mer försigkomna håller på med. 
Därmed får man heller inte den nödvändiga dos av övning som krävs vid all 
färdighetsinlärning. När de väl börjar ana den alfabetiska principen blir ändå 
läsningen alltför knagglig, mödosam och långsam för att ge något utbyte. Det blir 
som att cykla i motvind. Det är kanske inte så konstigt om de helst undviker att läsa. 
(s. 26) 

 
Vidare menar Lundberg (1999) att läsning alltid är en fråga om både avkodning, 
igenkännande av de skrivna orden och förståelsen av de lästa samt en tolkning av innebörden. 
Vilket redan gäller från start. För att kunna tala om riktig läsning innebär det att läsaren först 
förstått innehållet i texten som ljudas sig igenom. Läsaren har härmed gjutit liv i ljudföljden.  
Vad det gäller nybörjarläsning så har eleven ett begränsat förråd av helordsbilder. Eleven har 
inte heller någon större rutin gällande vanliga bokstavskombinationer, orddelar etcetera. I 
denna fas läser barnet många ord bokstav för bokstav. Denna läsning kräver bokstavssäkerhet 
och ljudsyntesförmåga. Läsningen är påfrestande för barn som har svårt att utföra ljudsyntes.  
 
Enligt Tornéus (1986) blir upprepade avkodningsförsök, klanglös, entonig läsning och 
förvanskningar vanliga inslag och barnen får då svårt att förstå. Vid sammanljudningsproblem 
väljer andra barn att gissa. Cai Svensson (1988) säger att för att utveckla barns och 
ungdomars läsning eller framförallt läsförståelse så krävs många olika komponenter. 
 

En kvalitativ utveckling av läsförmågan förutsätter att intresset på ett helt annat sätt 
än tidigare fokuseras på själva läsprocessen och på de sociokulturella faktorer som 
påverkar och underlättar barns utveckling till goda och entusiastiska läsare av 
skönlitteratur. Det räcker alltså inte att man som lärare är en skicklig läsare och har 
goda ”ämneskunskaper”. Man måste därutöver känna till läsprocessen och de 
mekanismer som hindrar och befordrar barns läsutveckling (s.14) 

 

Avkodning 
 
Grunden för läsning är enligt Tornéus (1986) att läsaren kan avkoda texten rätt. När en 
avkodning görs betyder det att läsaren tolkar bokstäver eller grafem och översätter dem till 
rätt språkljud, detta görs i rätt ordning från vänster till höger. Att vara medveten om 
förhållandet mellan grafem och fonem är en av förutsättningarna för att läsprocessen ska 
lyckas. För att bli en bra läsare måste denne också kunna automatisera sin avkodning. Vilken 
metod läraren än använder vid läsinlärning måste barnet ändå med tiden förstå att bokstäverna 
är symboler för språkljud. För att avkodningen ska vara möjlig måste eleven knäcka den 
alfabetiska koden. Många undersökningsresultat visar att avkodningsproblem är en vanlig 
orsak till att vuxna och barn har svårigheter att förstå vad de läser. Vidare påpekar hon att 
avkodningen i vissa fall tar så pass mycket av de mentala resurserna att det som kvarstår inte 
räcker för läsförståelsen. I fall där avkodningen inte sker automatiserat utan läsaren måste 
lägga ner mycket energi på detta kan förståelsen bli hämmad. Avkodning blir ett sådant 
arbetsamt moment, om de överhuvudtaget klarar av den och läsaren missar textens innehåll. 
Det går alltså inte att skilja förståelse och avkodning åt eftersom de är ömsesidigt beroende av 
varandra.  
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Elever med svårigheter att avkoda text har därför tendens att gissa. Det har visat sig att 
eleverna längre upp i åldrarna när texterna blir mer avancerade innehållsmässigt får läsa 
texterna flera gången innan de kan förstå budskapet med texten. (Höjen & Lundberg 1992)  
 
Avkodningen representerar tolkningen av bokstäver till språkliga komponenter av olika slag 
(stavelser, orddelar, ord och ibland större enheter) enligt Tornéus (1986). Förståelse och 
avkodning är naturligtvis inte oberoende delar av enheter i läsning utan samspelar på ett 
invecklat sätt. 
 
Vad det gäller avkodning av enstaka ord använder den skicklige läsaren sig av två 
avkodningsstrategier. Den ena strategin är den ortografiska där orden avkodas direkt. Här 
krävs att en ortografisk bild har upprättats i långtidsminnet genom att ordet har introducerats 
vid flera tillfällen. Detta kallas den direkta vägen eller den lexikala strategin. Den andra 
strategin är den fonologiska där avkodningen sker i mindre bitar som bokstäver, morfem och 
stavelser. Därefter binds delarna samman till större fonologiska helheter. Detta kallas den 
indirekta vägens strategi eller den icke-lexikala strategin. En skicklig läsare växlar mellan de 
två strategierna utan att tänka på det. När läsaren avkodar enstaka ord går det inte lika lätt att 
använda sig av semantiska, syntaktiska och pragmatiska ledtrådar som vid läsning av text 
(Höjen & Lundberg 1992). Avläsningen kan förenklas genom att man som läsare har 
förförståelse av textens innehåll. Tornéus (1986) visar detta på ett bra sätt med ett enkelt 
exempel:  
 

Det var en gång en gammal gumma. En dag gick g mm n ut`. Vi kan här mycket väl 
avläsa ordet `gumma` trots att flera bokstäver helt saknas – vi kan fylla i luckorna 
därför att vi har starka förväntningar om vilket ordet är. Å andra sidan kan förståelse 
försvåras om inte avkodningen sker snabbt, lätt och problemfritt. (s.22) 

 

Läsförståelse 
 
Begreppet läsförståelse kan innebära ordagrann förståelse det vill säga att man vet vad orden 
betyder. Förståelse av en text innehåller flera nivåer beroende på var läsaren befinner sig i sin 
läsutveckling och beroende på vilket syfte läsaren har med sin läsning. Vilken förmåga 
läsaren har att förstå texten beror till stor del på intellektuella faktorer och på vilken kunskap 
läsaren har i ämnet. (Carlström 2001)  
 
Elever med dålig läsförståelse utmärks genom att de har ett likgiltigt förhållningssätt till 
innehållet i texten. De läser bara texten rakt av och tänker inte efter vad texten har för 
budskap, de läser inte mellan raderna. Elever som av olika anledning inte utvecklar en 
pragmatisk medvetenhet kan stöta på problem i sin läsutveckling. Eleverna kommer istället att 
ge ett sken av att de förstått trots att de egentligen inte alls vet vad som menas. Genom att 
stimulera eleven till att lyssna, reflektera och kritiskt granska texten kan pedagogen istället få 
in eleven på rätt spår vad gäller läsförståelsen. (Tornéus 1986) 
 
Enligt Arnqvist (1993) kan ett skralt ordförråd och en dålig meningsbyggnad resultera i 
problem med läsförståelsen. En elev kan ha svårigheter att förstå en text om det finns brister i 
ordförrådet, om avkodningsförmågan inte är automatiserad eller om elevens minnesstrategier 
inte är tillräckligt utvecklade. En elev med dåligt korttidsminne har inte förmågan att lagra ord 
i minnet. För att förstå en mening måste alla ord kännas igen. Därefter kan eleven tolka 
innebörden i meningen samtidigt som läsförståelsen inte blir problemfylld. 
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Läsaren ska också vara motiverad att ta del av textmaterialet och ha förmåga att tolka det 
lästa, dra slutsatser och därefter ställa följdfrågor som kräver ytterligare läsning och så vidare 
menar Carlström (2001). En duktig läsare har automatiserat avkodningen så att orden i texten 
är begripliga och all energi kan läggas på innehållet i texten. Läsningen är en aktiv och kreativ 
process där syftet är att få mer kunskap i ett ämne. Texten som läses jämförs med sådant som 
läsaren läst förut och ämnet fångar ens erfarenhet. När en bra läsare läser mycket blir han/hon 
bättre på att läsa och parallellt ökar läsaren också sin ordkunskap. Läsaren anpassar sina 
lässtrategier efter målen med läsningen det vill säga läsaren anpassar sig till den text som 
han/hon läser. Vid läsningen av faktatexter växlar lässtrategierna beroende på vilket mål man 
har med läsningen. Om läsaren däremot ska ha någon speciell kunskap i en text kan denne 
bara skumma igenom texten. Det händer att läsaren behöver hitta samband mellan det som 
läses och sådant man läst tidigare. Läsaren måste då kunna integrera det lästa med kunskap 
som redan har förvärvats. ”Metaspråkliga funktioner används effektivt. Det är en process som 
används hela livet” (Carlström 2001, s.79). 
 
Professor Lundberg (2001) syftar på samma sak gällande läsförståelse. Han menar också att 
det är ett effektivt samspel mellan ordavläsning och språklig förståelse. Men för att förstå en 
text så räcker det inte med att läsaren är snabb och säker på att känna igen skrivna ord utan 
läsaren måste också kunna bearbeta informationen. Vad det gäller tolkning av längre texter så 
måste läsaren även kunna läsa mellan raderna och kunna göra egna tolkningar, för det behövs 
en viss förförståelse.  
 
Det visar sig att om pedagogen undervisar eleverna i vad som är grundläggande i en text, som 
huvudpersonen, tid, plats med mera kommer kunskapen att användas i andra sammanhang 
och förenkla läsförståelsen. Genom att undervisa elever om hur en text är uppbyggd kan de 
sedan använda den kunskapen för att förstå den text de läser, den s.k. schemateorin.(Arnqvist 
1993) 
 
Läsforskarna är samstämmiga om att det behövs både avkodning och förståelse vid 
läsinlärning men trycker olika hårt på respektive delar. De forskare som trycker på förståelsen 
menar att korttidsminnet (KTM) belastas för hårt genom att bokstäverna kommer in en efter 
en. När sedan eleven ska foga ihop meningen har denne redan glömt bort början. Det är därför 
viktigt att använda kända texter med ett meningsfullt innehåll som anknyter till egna 
erfarenheter, det ger eleven en god förförståelse, vilket underlättar processen. På detta sätt är 
eleven mer förberedd när det är dags att starta avkodningen. (Nauclér 1992) 
 
En elev som har misslyckats med sin läsning och inte ”har flyt” i sin läsning undviker i stället 
att läsa. Vilket gör att elevens motivation för att läsa en text kan bli lägre. Undanflykterna för 
att läsa brukar vara många och leder till ineffektiva strategier för att rädda självkänslan. En 
elev som inte kan berätta vad en text handlar om efter att ha läst den kan ha dålig 
avkodningsförmåga som tar för mycket energi. Det kan också vara så att läsaren inte är 
särskilt intresserad av texten eller att läsaren är osäker på vad vissa ord i texten egentligen 
betyder. Begränsad minneskapacitet kan vara ett annat problem. Andra kan vara för bundna 
till kontextuella ledtrådar. I dessa fall har eleven tagit andra vägar för att uppnå kunskap Här 
har man till fullo utvecklat möjligheten att dölja läs- och skrivsvårigheterna. (Carlström 2001) 
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Hur får man flyt i läsningen? 
 
Läshastigheten kan ökas genom att eleven läser sammanhängande text vid upprepade 
tillfällen. Även läsförståelsen kan förbättras av det. Elever ska också läsa texter som de kan 
läsa korrekt med max 5-10 % fel, svårighetsgraden får inte vara för hög. Texten måste läsas 
minst tre eller fyra gånger för att ge någon effekt. Viktiga mått på förbättrad läsning är 
förkortad lästid och lägre antal felläsningar. Genom att eleven har upprepad läsning av 
enstaka ord eller fraser kan läsflytet öka. Återkommande, korta perioder av övningar i läsflyt 
bör läsaren ha regelbundet. Det bör tydligt framkomma vilka framsteg eleven gjort i läsningen 
(hastighet/precision) genom diagram eller kurvor. Även protokoll bör finnas över antal texter 
som eleven läst. Det är viktigt med individualisering. Läsare som är svaga behöver få mer 
stöd och vägledning under högläsningen. Det är viktigt att den lässvage får lättare texter med 
kortare textavsnitt, det är även bra med övning på ord och fraser i texten före läsningen. När 
elever läser mer ökar chanserna att få flyt i läsningen. Viktigt att pedagogen stimulerar 
barnens läslust så att de läser mycket även på fritiden. Tiden i skolan räcker inte till för att öva 
så mycket som eleven behöver för att få en flytande läsning. Det är även viktigt att läraren har 
koll på ordavkodningen så att den är korrekt och att det inte blir gissning eller ungefärläsning. 
(Lundberg 2001) 
 

Har elever idag tillräcklig läsförståelse? 
 
Läsutvecklingen kan följas genom många olika modeller. En av dessa modeller är framtagen 
av Bo Sundblad. Enligt Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) måste eleven ha uppnått en viss 
nivå i läsutvecklingsschemat för att klara av de högre kraven som ställs inför skolår 4. Vidare 
menar Allard, et al. (2001) att barn har brister i läsförståelse som behöver åtgärdas för att de 
ska känna sig trygga och utveckla ett gott självförtroende samt för att kunna hämta in kunskap  
 

Att läsa och inte förstå är som att plöja och inte så. (s.21) 
 

Det visar sig att allt fler undviker att läsa svårare texter. Om eleven bara läser på sin egen nivå 
och aldrig tvingar sig själv att läsa svårare texter så tappar denne snabbt i läsförmåga. Enligt 
undersökningar som gjorts i årskurs tre visar det sig att det är ungefär 15-20 % av eleverna 
som inte kan läsa flytande. Enligt Bo Sundblads läsutvecklingsschema ska eleven ha uppnått 
fas 2, steg 15 (bilaga 1) i skolår tre vilket innebär att eleven läser flytande med förståelse. En 
förutsättning för att eleverna ska utveckla goda kunskaper under sin skolgång är att de får 
tillräckliga resurser så att de klarar baskunskaperna redan på ”lågstadiet” där läsutvecklingen 
är en av de viktigaste förutsättningarna för annan inlärning Allard et al. (2001).  
 
Enligt författarna Pramling och Samuelsson (1997) är läsning och skrivning djupt kopplade 
till varandra. Vi människor kan kommunicera med varandra genom skriftspråket. Men det 
krävs också att någon kan tyda det nedskrivna budskapet för att skriften ska ha betydelse. En 
förutsättning för att kunna skriva är att du kan läsa. Båda färdigheterna behövs vilket belyses 
med följande citat: ”Läsning och skrivning är två färdigheter som förutsätter varandra.” 
(s.107) 
 
Den viktigaste lärdomen för en elev som just har börjat skolan är att denne får lära sig läsa 
ordentligt. Får eleven inte den grunden från början kan denne inte heller ta in andra 
kunskaper. Enligt Lanerfeldt börjar barnens läsinlärning långt innan skolstarten. I och med det 
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så har eleverna helt olika förutsättningar och befinner sig också på väldigt spridda nivåer. 
Vissa barn har under hela sin uppväxt haft möjligheter att lyssna på sagor, rim och ramsor 
etcetera. Medan andra aldrig eller sällan har haft tillgång till detta. Detta kan till exempel visa 
sig genom att eleverna har olika stort ordförråd. Grunden till all inlärning ligger i förmågan att 
kunna läsa. Det är viktigt att ge eleven tillräckligt med tid för att utveckla sin läsning och 
läsförståelse. Om eleven går vidare i läsinlärningen innan läskoden är knäckt kan det bli 
problematiskt för eleven i fråga. Det menar Margaretha Lanerfeldt vilken tidigare arbetat som 
lärare i grundskolan (Svenska Dagbladet 1999-09-10).  
 

Internationell undersökning 
 
Forskningsrapport PIRLS 2001, Barns läskompetens i Sverige och i världen 
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en av de mest omfattande 
undersökningarna som gjorts någonsin av elevers förmåga att läsa. I rapporten har gjorts en 
inriktning på tre områden i undersökningen: läsförmåga, läsvanor och attityder till och 
sammanhang för läsning. Elever från 35 länder har deltagit i undersökningen, främst från 
skolår 4 men i Sverige även skolår 3. Drygt 16 000 elever från ca 300 skolor i har deltagit i 
Sverige. En motsvarande undersökning gjordes 1991. I denna studie deltog endast nio länder 
och för svensk del så var det bara skolår 3 som deltog. Undersökningen år 2001 visar att 
resultaten för skolår 3 blev något sämre vad det gäller läsförståelse denna gång än år 1991, 
särskilt vad det gäller läsning av längre texter. Av samtliga länders deltagande barn fick de 
svenska eleverna i skolår 4 den högsta genomsnittliga poängen. Dessutom var flickornas 
resultat genomgående bättre än pojkarnas, vilket gäller i alla länder. Undersökningen visar på 
att skolklimatet (trygghet, studiero och stimulerande skolmiljö) i Sverige är gott och påverkar 
därmed läsförmågan positivt. Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan, för 
elevers fortsatta liv och verksamhet. Skolans viktigaste uppdrag är därför att skapa goda 
möjligheter för elevernas språkutveckling. Förmågan att läsa, förstå, tolka och uppleva texter 
av olika slag har en huvudroll för eleven. Samtidigt betonas läsandets karaktär: det skall 
handla om ett skede då barnet har övergått från att lära sig läsa till att läsa för att lära. Det ha 
därför varit angeläget att göra denna undersökning för att se hur läsförmågan utvecklas och 
vilka faktorer som påverkar utvecklingen. Det anser svenska projektledaren Monica Rosén 
och vetenskaplig ledare Jan-Eric Gustafsson vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid 
Göteborgs universitet. 
 

Styrdokumenten i grundskolan 
 
Stöd för vårt utvecklingsarbete har vi funnit i följande text från Utbildningsdepartementet 
(1998) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet: Lpo 
94, anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet där det betonas att 
undervisningen ska anpassas efter varje elev: 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (s.6) 
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Eller som Lpo 94 (1998) säger:  
 

Läraren skall utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande och vidare stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna 
förmågan. (s.14) 
 

Att medvetet arbeta med kommunikation samt att läsa och skriva är viktigt för den språkliga 
förmågan som i sin tur är en viktig del i hela läsprocessen: 
 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter 
att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (s.7) 

 
Under rubriken Mål att sträva mot i grundskolan betonas vikten av att eleven får utveckla sitt 
språk: 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt 
förstår betydelsen av att vårda sitt språk. (s.11) 

 
I ett av de mål som grundskolan ska uppnå finns följande att läsa: 
 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det 
svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och 
skrift. (s.12) 

 
I Skolverket (2000) Grundskolan: kursplaner och betygskriterier, beskrivs det som en av 
skolans viktigaste uppgifter att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. I och 
med detta så ska utbildningen i ämnet svenska syfta till: 
 

att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se 
läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater. 
Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta 
liv och verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda 
möjligheter för elevernas språkutveckling.(s.96) 
 

Vidare trycker kursplanen på vikten av bra litteratur: 
 

Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. (s.96) 
 

Svenskämnet i skolan har till uppgift att främja elevernas tal- och språkutveckling som är 
grunden för all inlärning: 
 

Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och 
samarbete med andra. Kunskap bildas genom språket och genom språket görs den 
synlig och hanterbar. /…/ Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer 
krav på förmåga att kunna hantera, tillgodogöra sig och värdera texter. Utvecklingen 
av informations- och kommunikationstekniken skapar möjligheter för utveckling av 
och samtidigt förväntningar på språkförmåga hos alla. (s.96) 

 
Vidare i kursplanerna vad det gäller mål att sträva mot för skolan kan läsas att skolan i sin 
undervisning i svenska ska sträva efter att eleven: 
 

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

 
I ämnets karaktär och uppbyggnad kan läsas följande om elevens språkliga utveckling: 
 

Språkutvecklingen innebär att elevernas begreppsvärld vidgas. Alla lärare har ett 
gemensamt ansvar och måste vara medvetna om språkets betydelse för lärande. Men 
inom svenskämnet ryms huvudansvaret för elevernas språkliga utveckling, vilket 
innebär ökad säkerhet att använda språket uttrycksfullt och tydligt i både tal och 
skrift och ökad förmåga att förstå, uppleva och tillgodogöra sig litteratur. 
/…/Språket, i så väl tal som skrift, är av grundläggande betydelse för lärandet.(s.98) 
 

Det är också viktigt att eleverna ges möjlighet till att reflektera och förstå omvärlden: 
 

Språket utvecklas i ett socialt samspel med andra. /…/ Utifrån sina olika erfarenheter 
kan de också gemensamt bygga upp kunskap om hur språket fungerar i samspel 
mellan människor och därigenom få perspektiv på sin egen språkförmåga. (s.98) 

 

Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka om det går att öka elevernas läsförståelse genom att 
aktivt arbeta med läsinlärning. 
 
Med att arbeta aktivt menar vi att texter av varierande svårighetsgrad och genrer bör läsas 
kontinuerligt. Vi låter eleverna reflektera över den lästa texten och har boksamtal där eleverna 
ges möjlighet att själv berätta hur han/hon upplevt texten. Det olika kategorierna av texter vi 
menar är skönlitterära texter och sakprosa.  
 

Metod 
 
Eftersom syftet med vårt arbete var att undersöka om elevernas läsförståelse kan förbättras 
valdes ett kvalitativt synsätt (se nedan). Med detta val ville vi se om eleverna har en förståelse 
för det lästa. För att få en så rättvis bild som möjligt av elevernas läsförståelse och för att 
kunna kontrollera om vi uppnått vårt syfte valde vi också att använda oss av metoderna 
ostrukturerade observationer, boksamtal och dokumentation. Vi har valt att beskriva dessa 
metoder grundligare under rubriken genomförande. För att vi skulle få ett så bra resultat som 
möjligt valde vi att arbeta med texter som är av både skönlitterär och sakprosa karaktär. Vi 
har även använt en kvantitativ metod för att mäta elevernas läsförståelse genom kartläggning 
av testet ”Kom och läs, vilken bild är rätt” 
 
I det kvalitativa synsättet finns det främst tre begrepp att utgå ifrån, innebörd, kontext och 
process. När Backman (1998) pratar om innebörd menar han att man intresserar sig för hur 
individer tolkar, uppfattar och utformar sin omgivning med förvärvade lärdomar (hur 
verkligen ser ut). Med kontext menar han att människan studeras i det verkliga livet och inte i 
arrangerade situationer. Själva processen eller händelsen beskriver det kvalitativa perspektivet 
hellre än produkter eller resultat. Elevers förmåga att tolka en sammanhängande text, att 
kunna läsa mellan raderna och konstruera en inre värld på basis av textens innehåll, är något 
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som inte är så lätt att komma åt med enkla prov. Här handlar det om att ge eleven möjligheter 
att gå in i varierande texter.  
 

Försökspersoner 
 
Vår undersökning har genomförts på en skola i Luleå kommun. Skolan inrymmer elever från 
skolår 0-3. Försöksklassen består av 22 elever, varav 8 är flickor och resterande 14 pojkar.  
Hela klassen ingick i undersökningen, som pågick under hela praktikperioden men av 
klassens totala antal elever gjorde vi ett urval med hjälp av vår klasslärare som tillika var vår 
praktikhandledare.  
 
För att få en så rättvis bild som möjligt i vår undersökning har vi gjort vårt urval med tanke på 
elevernas läsförmåga. Focus har inte legat på könstillhörighet utan istället har vi försökt få en 
bra spridning gällande läsförmågan. Vi har valt att titta på fem elever på grund av den korta 
praktikperioden i klassen, alla är nio år gamla. Könsfördelningen ser ut som följande, tre 
flickor och två pojkar. Detta för att urvalgruppen skulle vara så representativ som möjligt. 
 
Bortfall 
 
Under vårt arbete i klassen har vissa elever varit borta vid några enstaka tillfällen men vi 
bedömer inte att detta har påverkat resultatet av vår undersökning. Vid båda testtillfällena av 
”Kom och läs” samt vid boksamtalen har samtliga elever i vår urvalsgrupp varit närvarande. 
Vid arbete med skönlitterär text samt faktatext har fyra elever i vår urvalsgrupp varit 
närvarande. Den eleven som varit frånvarande vid dessa tillfällen har istället gjort likvärdiga 
uppgifter hos annan lärare. Slutligen vill vi tillägga att samtliga elever i urvalsgruppen gjort 
frågeformuläret om läsvanor och läsintresse, vilket delades ut i samband med testtillfälle 1 av 
”Kom och läs”. 
 

Material 
 
Material som har använts i vår undersökning är: 
Nya läsutvecklingsschemat (se bilaga 1)  
Kom och läs! Vilken bild är rätt? Testet består av fyra sidor, vi visar sida 1 (bilaga 2) 
Frågeformulär om läsvanor och läsintresse (bilaga 3) 
 

Genomförande 
 
Förberedelser och planering av genomförandet inför undersökningen påbörjades under 
höstterminen 2002. Detta genom att vi började läsa litteratur om det aktuella ämnet samt även 
forskning som rörde liknade ämnen. Här gjordes också ett PM för vårt examensarbete. Under 
vårterminen 2003 kontaktades vi vår blivande praktikhandledare för att bilda oss en 
uppfattning om klassen med dess sammansättning. Höstterminen 2003 under vår slutpraktik 
genomfördes den empiriska delen av examensarbetet. Där vi har använt oss av kontinuerliga 
observationer, boksamtal och dokumentation som beskrivs utförligt nedan.  
 



 11

Undersökningar 
 
Dokumentation 
 
För att kunna dokumentera eleverna gjorde vi en kartläggning. Vi har dels använt oss av nya 
läsutvecklingsschemat (bilaga 1) samt testet ”Kom och läs” (bilaga 2). Kartläggningen av 
testet ”kom och läs” är en hjälp för att se hur eleven läser vad det gäller flyt och säkerhet. 
Genom testet syns också hur eleverna förstår korta texter, vilken sorts fel eleven gör och testet 
är också ett sätt för att kolla läshastigheten. Om eleven har problem med ordläsning och 
meningsläsning har de också ofta stora problem med läsningens alla sidor. Kartläggningen i 
form av test gjordes för att på ett enkelt och snabbt sätt kunna se elevernas färdigheter i 
läsning och för att se vilka som behöver speciellt stöd. Under testet ”Kom och läs” var vi båda 
närvarande i klassrummet. Eleverna fick dela på bänkarna så att de satt långt ifrån varandra. 
Innan kartläggningen genomfördes fick eleverna ta upp penna och sudd på bänken, ingen fick 
börja skriva förrän alla hade fått sina papper. Vi begränsade tiden för kartläggningen till fem 
minuter men här bör nämnas att vi vid andra tillfället lät en elev ur vår urvalsgrupp få tre 
minuter extra för att färdigställa kartläggningen. Frågeformuläret användes för att på ett enkelt 
sätt se vad eleverna hade för läsvanor och läsintresse. 
 
Observation 
 
Vi har använt oss av observationer i vårt examensarbete om läsförståelse. Vi har valt 
ostrukturerade observationer för vi anser att det är ett bra komplement till den tredje 
undersökningsmetoden som är boksamtal enligt Chambers modell (se nedan). Vi använde 
observationerna i ett utforskande syfte. Detta för att vi skulle kunna komma åt så mycket 
information som möjligt runt läsförståelse.  
 

I vardagslivet är observation vårt främsta medel för att skaffa information om 
omvärlden och vi gör det mer eller mindre slumpmässigt utifrån våra egna 
erfarenheter, behov och förväntningar. Men observation är också en av de 
vetenskapliga teknikerna för att samla information. (Patel, Davidson s.74) 

 
Under observationstillfällena hade vi inte något observationsschema utan istället antecknade 
vi så mycket som möjligt båda två. Detta gjorde vi genom att skriva ner nyckelord. Vid vissa 
observationstillfällen var eleverna indelade i halvklass varför vi då var ensamma observatörer 
i respektive grupp. Vi genomförde observationerna under våra övningar med eleverna därefter 
skrev vi som observatörer mer detaljerat ner en redogörelse för observationerna. Detta gjorde 
vi för att inte glömma något viktigt vi lagt märke till. ( Patel, Davidson 1994)  
 
Boksamtal 
 
Aidan Chambers som är en välkänd engelsk barn- och ungdomsförfattare samt 
litteraturpedagog betonar vikten av att samtala om det lästa. Chambers menar att alla föds 
med en kritisk förmåga och vidare att allt är värt att berättas. 
 
Vi har använt oss av Aidan Chambers modell av boksamtal för att ha ytterligare en metod för 
att utröna hur den befintliga läsförståelsen var, samt för att se hur den utvecklades hos 
eleverna under praktikperiodens sju veckor. Vi hade boksamtal i mindre grupper eftersom det 
gav större möjlighet för eleverna att komma till tals. Chambers kallar boksamtalen för jag 
undrar- samtal och vill med det understryka att den som leder samtalet helst bör undvika 
ordet varför. Detta för att ordet ofta har en argsint ton och samtalet liknar mer ett förhör. 
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Enligt Chambers (1994) kan begreppet varför upplevas som en för stor fråga för en elev. Det 
blir också svårt att besvara en sådan fråga kortfattat. Istället för varför kan samtalet inledas 
med jag undrar. Det lockar till samtal istället för förhör. Chambers grundtanke med dessa jag-
undrar-samtal är också att allt är värt att berättas, det finns inget rätt eller fel. Aidan delar upp 
boksamtalen i tre kategorier: Grundfrågor, allmänna frågor och specialfrågor.  
 
Grundfrågor: är frågor som berör det läsaren tyckte om eller inte tyckte om i boken, mönster 
och kopplingar i boken samt eventuella oklarheter runt läsningen.  
Allmänna frågor: är allmänna frågor om innehållet i boken som kan göra det lättare att förstå 
texten. Jämförelsen kan göras med andra likartade texter. Frågorna kan också röra vad läsaren 
hade för förväntningar av boken innan han/hon läste den. Om läsaren fick bilder av boken 
under läsningens gång och vad som kunde göras bättre i boken.  
Specialfrågor: Här tar Aidan upp bokens innehåll, språk och form, som var berättelsen 
utspelar sig, under hur lång tidsperiod, vem berättaren i boken är och vilken inverkan miljön 
har på historien. (Chambers 1994)  
 
Tidsplan för genomförandet av arbetet 
 
Ht 2002 
Examensarbetet inleddes med att färdigställa och lämna in ett PM för bedömning och 
godkännande, vilket skedde under november månad. 
 
Vt 2003 
I början av terminen kontaktade vi vår vetenskapliga handledare och påbörjade diskussion om 
arbetets utformning samt studier av tidigare forskning i vårt ämnet.  
 
Under april månad kontaktades praktikhandledaren.  
 
Bakgrund, syfte och metod färdigställs under maj månad och inlämnas i början av juni för 
godkännande. 
 
Kontinuerlig kontakt med vår vetenskapliga handledare hålls under terminens gång. 
 
Tidsplan för genomförandet av utvecklingsarbetet 
 
Vecka 1 
Kartläggning av elevernas läsförståelse i form av test, Kom och läs vilken bild är rätt? (bilaga 
2) 
Intervju av eleverna angående deras läsvanor och läsintresse (bilaga 3) 
Introduktion av skönlitterär bok (bilaga 5) 
Bokcirkel med bokprat (bilaga 5) 
 
Vecka 2 
Fri skrivning (bilaga 5) 
Observationer. 
Högläsning (bilaga 5) 
Bokcirkel med bokprat (bilaga 5) 
Introducerar ny högläsningsbok i klassen.  
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Vecka 3 
Högläsning (bilaga 5) 
Bokcirkel med bokprat (bilaga 5) 
Observationer 
Högläsning  
 
Vecka 4 
Eleverna är lediga hela veckan från skolan. Högläsning sker hemma.  
 
Vecka 5 
Observationer 
Boksamtal och skrivuppgift (bilaga 5) 
Bokcirkel med bokprat (bilaga 5) 
 
Vecka 6 
Arbetar med faktatext om krokodiler/alligatorer (bilaga 5) 
Utvärdering av skönlitterär bok (bilaga 5)  
Boksamtal (bilaga 5) 
Bokcirkel med bokprat (bilaga 5) 
 
Vecka 7 
Ny högläsningsbok. 
Avrundning och sammanställning av praktikperioden.  
 

Resultat 
 
Vi genomförde ett utvecklingsarbete i klassen för att undersöka om det går att förbättra och 
mäta resultatet av en eventuell utveckling av läsförståelsen. Studien gjordes under en 
begränsad tidsperiod på sju veckor, med oss som nya pedagoger.  
 
När vi nu presenterar arbetet börjar vi med kartläggningen av testet, ”Kom och läs” i form av 
tabell 1 och tabell 2 sedan kommer elevbeskrivningarna och slutligen en sammanfattning.  
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Kartläggning av test 1 
 
Tabell 1. 
Resultat från testtillfälle ett av testet, ”Kom och läs”. Testet utfördes 2003-10-10. 
 

 14 rätt 13 rätt 12 rätt 11 rätt 10 rätt  9 rätt  8 rätt  6 rätt  5 rätt  2 rätt 
Elev  1                 x   
Elev  2               x     
Elev  3           x         
Elev  4   x                 
Elev  5               x     
Elev  6           x         
Elev  7     x               
Elev  8   x                 
Elev  9   x                 
Elev 10 x                   
Elev 11   x                 
Elev 12     x               
Elev 13       x             
Elev 14           x         
Elev 15                   x 
Elev 16               x     
Elev 17         x           
Elev 18 x                   
Elev 19     x               

  
Resultat från test ett i försöksklassen. Totalt antal poäng på testet var 14. Sammanlagt deltog 
19 elever i testet vid detta testtillfälle. Vår urvalsgrupp på fem elever är markerade med fet 
text. Tid för testet var fem minuter.  
 
Medelvärdet för hela klassen på testet var 9,9 rätt. Flest antal rätt (14 rätt) hade två elever och 
lägst antal hade en elev med två rätt. Urvalsgruppen hade ett medelvärde på 10,8 rätt. Där 
högst antal rätt var 13 och lägst antal rätt var sex.  
I urvalsgruppen hade elev 2 sex rätt, elev 7 och elev 12 hade tolv rätt, elev 11 hade tretton rätt 
och slutligen hade elev 13 elva rätt.  
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Kartläggning av test 2 
 
Tabell 2.  
Resultat från testtillfälle två av testet, ”Kom och läs” som utfördes 2003-11-20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Resultat från test två i försöksklassen. Totalt antal poäng på testet var 14. Sammanlagt deltog 
19 elever i testet vid detta testtillfälle. Vår urvalsgrupp på fem elever är markerade med fet 
text. Tid för testet var fem minuter, men elev 2 satt denna gång åtta minuter. 
  
Medelvärdet för hela klassen på testet vid detta tillfälle var 11,3 rätt. Flest antal rätt hade två 
elever (14 rätt) och lägst hade en elev med två rätt. Urvalsgruppen hade ett medelvärde på 
12,2 rätt. Där högst antal rätt var 14 och lägst antal rätt var 11. 
I urvalsgruppen hade elev 2 samt elev 12 elva rätt, elev 7 hade tretton rätt, elev 11 hade fjorton 
rätt och slutligen hade elev 13 tolv rätt.  
 
När vi tittar på skillnaden av medelvärdet för hela klassen mellan de två testtillfällena så har 
det ökat med 1,4 rätt mellan testtillfälle ett och två. Även hos urvalsgruppen har det skett en 
ökning med 1,4 rätt mellan första och andra testtillfället. 

 14 rätt 13 rätt 12 rätt  11 rätt 10 rätt  9 rätt  8 rätt  6 rätt  5 rätt  2 rätt 
Elev  1     x               
Elev  2       x             
Elev  3         x           
Elev  4   x                 
Elev  5       x             
Elev  6       x             
Elev  7   x                 
Elev  8   x                 
Elev  9   x                 
Elev 10 x                   
Elev 11 x                   
Elev 12       x             
Elev 13     x               
Elev 14   x                 
Elev 15                   x 
Elev 16                 x   
Elev 17         x           
Elev 18   x                 
Elev 19   x                 
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Resultatbeskrivning av elever 
 
För att eleverna ska få behålla sin anonymitet har vi här valt att namnge de fem eleverna i vår 
urvalgrupp enligt följande; elev 2, elev 7, elev 11, elev 12 och slutligen elev 13. 
 
Elev 2  
Elev 2 kom till klassen under vår första praktikvecka. Eleven sades vara både svag när det 
gäller skrivning och läsning. Vi lät eleven gör testet, kom och läs. Eleven läste inte så snabbt, 
fick 6 rätt av 14 möjliga. Vi arbetade målinriktat med eleven som dagligen fick läsa text både 
hemma och i skolan. Här såg vi en ökad läsförståelse under vår korta tid i klassen. Eleven fick 
texter som var anpassad efter elevens nivå (lite text med mycket bilder). Den skönlitterära 
texten bearbetade eleven till stor del tillsammans med speciallärare. Vilket har gjort att eleven 
har kunnat följa med i vårt arbete enligt tidsplanen. Faktatexten bearbetades tillsammans med 
övriga klassen. Testtillfälle två visade på en stor förbättring av resultatet. Vid detta tillfälle 
fick eleven längre tid på sig, totalt åtta minuter. Enligt läsutvecklingsschemat låg denna elev i 
steg 10. Själv tyckte eleven att det var roligt att läsa och att läsningen fungerade bra, trots att 
eleven enligt vårt formulär om läsning läste ännu mer sällan och bara serietidningar. 
 
Elev 7  
Elev 7 hade i tidigare årskurser haft hjälp av speciallärare med läs och skrivinlärning, men 
numera bara lästräning en dag i veckan och fasta läxdagar. Eleven hade ökat sin läsförmåga 
väldigt mycket, men vi såg fortfarande brister i läsförståelsen Enligt läsutvecklingsschemat 
låg denna elev på steg 12. Båda testresultaten från kartläggningen visade på bra resultat. 
Eleven hade ökat med en poäng mellan testtillfällena. Eleven sa ofta att denna inte kunde eller 
ville både vad det gällde att läsa högt eller att skriva. När vi hade högläsning i mindre grupper 
och när eleverna själva fick ställa frågor till klasskamraterna utifrån läst text så ville eleven 
inte delta. Trots bra resultat från kartläggningen visade eleven stor osäkerhet och brist på 
självförtroende vad gällde läsförståelsen. På vårt frågeformulär om läsning skrev eleven att 
det var roligt att läsa och att eleven läste även på fritiden men har betonat att ordförståelsen 
inte alltid fungerar vid läsningen.  
 
Elev 11  
Elev 11 hade ett bra självförtroende och arbetade självständigt både skriftligt och muntligt. 
Vilket eleven har gjort under hela vår praktikperiod. Eleven läste i stort sett flytande och låg 
på steg 13 i läsutvecklingsschemat. När vi arbetade med faktatexten kunde vi dock se att 
eleven inte förstod valda delar ur texten. Detta kunde dels bero på att eleven hade väldigt 
bråttom eller att eleven inte förstod. En annan orsak kunde också ha varit att eleven inte hade 
vana att sökläsa i faktatexter. Vi såg en stor skillnad jämfört med sökläsning i skönlitterära 
texter. Där var det inga som helst problem. Enligt frågeformuläret om läsning så läste denna 
elev inte mycket hemma. Kartläggningstestet visade på väldigt bra resultat båda gångerna. 
 
Elev 12  
Elev 12 hade under tidigare år haft stora brister gällande både läs och skrivinlärningen, men 
hade gjort enorma framsteg denna termin. Eleven var motiverad, ville vara självständig och 
hade höga krav på sig själv. Läste mycket hemma och i skolan enligt frågeformuläret om 
läsning. Trots stora framsteg hade eleven fortfarande brister vad gällde läsförståelse, främst 
faktatexter. Detta visade sig både gällande faktatexten som vi arbetade med och vid läsningen 
av instruktioner för olika uppgifter. Vid kartläggningen så var resultatet ett poäng bättre vid 
första tillfället än vid det andra. Enligt läsutvecklingsschemat ligger eleven i steg 12.  
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Elev 13  
Elev 13 läste flytande redan när vi kommer till klassen. Eleven hade inga som helst problem 
vad det gällde att läsa med flyt eller läsförståelsen. Eleven återberättade sakligt från tidigare 
lästa kapitel. Eleven hade även god läsförståelse av faktatexter. Enligt frågeformuläret om 
läsning läste eleven mycket hemma. Låg långt före oss i Mio, min Mio. Enligt 
läsutvecklingsschemat hade eleven uppnått steg 15. Vilket Bo Sundblad anser att eleverna ska 
ha uppnått i skolår 3.  
Däremot visade kartläggningen av testet, Kom och läs inte ett sådant bra resultat som 
förväntades. Vid första tillfället hade eleven 11 rätt och vid det andra 12 rätt.  
 

Sammanfattning 
 
Om vi studerar resultaten av urvalsgruppen ovan så framgår att elev 2 vilken hade sämst 
läsförmåga från början enligt första testet gjort störst förbättring av sitt resultat med en ökning 
från sex till 11 rätt. Medan elev 12 hade försämrat sitt resultat med ett rätt mellan de båda 
testtillfällena. Övriga elever i urvalsgruppen hade samtliga förbättrat sina resultat med ett rätt. 
Sammantaget över hela klassen sågs en ökning av resultatet, där tio elever hade ökat sina 
resultat vid andra testtillfället. Dock stod sex elever kvar på samma resultat och ett fåtal eller 
närmare bestämt tre elever hade också försämrat sitt resultat.  
 
Hela klassen hade 0,9 poäng lägre medelvärde än urvalsgruppen vid första testtillfället. Vid 
andra testtillfället hade båda grupperna ökat medelvärdet med 1,4 poäng. Vilket innebar att 
skillnaden på medelvärdet mellan hela klassen och urvalsgruppen var samma. 

Diskussion 

Validitet 
 
Validiteten betyder att vi mäter det som är avsett att mätas, om våra metoder är de riktiga.  
 
Vi har använt oss av tre följande mätmetoder i vår undersökning; kartläggning med test och 
frågeformulär, ostrukturerade observationer, och boksamtal. Vi anser att validiteten i samtliga 
mätmetoder är bra. Genom att ta hjälp av dessa olika metoder och jämföra resultaten från de 
har vi kunnat fastställa det vi haft till avsikt att mäta, närmare bestämt att göra en bedömning 
av elevernas läsförståelse.  
 

Reliabilitet 
 
Reliabiliteten betyder att vi mäter tillförlitligheten av våra mätinstrument.  
 
Gällande undersökningens reliabilitet kan flera felvärden noteras. Här måste tas hänsyn till att 
vi var nya och relativt okända för eleverna. Vilket kan ha påverkat elevernas svar gällande hur 
uppriktiga de varit i frågeformuläret. Under kartläggningen, ”kom och läs” som gjordes vid 
två olika tillfällen var tidsbegränsningen olika. Under första tillfället fick eleverna en 
tidsbegränsning på fem minuter medan eleverna vid andra testtillfället fick sitta tills de blev 
klara. Vi var båda mycket positivt inställda till att arbeta med läsförståelse, vilket kan ha 
påverkat oss i vår bedömning av resultatet. Det är enbart vår subjektiva bedömning som vi har 
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att utgå ifrån när det gäller observationerna i klassen. Eftersom vi arbetat med eleverna både i 
helklass och i mindre grupper vid boksamtal kan det var möjligt att vi har missat något som 
har betydelse för vårt resultat. Trots detta tror vi ändå att reliabiliteten är god eftersom vi har 
varit två deltagande observatörer under större delen av undersökningsperioden.  
 

Resultatdiskussion 
 
Vårt syfte med undersökningen var att se om det går att öka elevernas läsförståelse genom att 
aktivt arbeta med läsinlärning under praktikperioden i klassen. För att kunna genomföra vår 
undersökning har vi använt oss av tre olika undersökningsmetoder som kartläggning av test 
och frågeformulär, ostrukturerade observationer, och boksamtal. Däremot dokumenterade vi 
inte hela gruppens läsförståelse på grund av den korta praktikperioden. Istället gjorde vi ett 
urval av ett begränsat antal elever i samråd med vår praktikhandledare. Trots att vi försökte få 
en så naturlig situation som möjligt kan det för eleverna upplevas som konstlat med nytt 
arbetssätt och nya pedagoger.  
 
Vi är medvetna om att även den bästa observatören har svårt att få med allting, men vi anser 
ändå att det är en metod som motsvarar vår frågeställning. 
 
Det har visat sig att det är svårt att se någon större förändring hos eleverna vad det gäller 
läsförståelsen, under en så kort tidsperiod som denna undersökning bedrevs. Dessutom blev 
det en minskning av undersökningsperioden på en vecka genom att höstlovet inföll. Trots 
mätbara undersökningar visar resultaten att förändringarna inte är särskilt stora. Under vår 
undersökningsperiod har det visat sig att endast en elev (elev 2) i vår urvalsgrupp gjort 
enorma framsteg gällande läsningen. Framstegen tror vi dels beror på den intensiva lästräning 
som bedrivits både i skolan och i hemmet, dels på att vi lät eleven göra hela testet färdigt trots 
att tidsramen var förbrukad (åtta minuter istället för fem). Detta gjorde vi för att vi såg att det 
var viktigt för eleven att få färdigställa testet utan avbrott. Vi såg det som en viktig del i 
elevens läsutveckling, att eleven fick känna att denne klarade av. Vid första testtillfället gjorde 
vi en markering när tiden var slut, vilket vi kände att vi inte ville göra denna gång. Under vårt 
arbete har vi sett enorma framsteg hos eleven både vad det gäller läsutveckling och när det 
gäller elevens självbild. Här bör också nämnas att eleven var en väldigt svag läsare när denne 
kom till klassen. Detta tyder på att den svagaste eleven i urvalsgruppen ökat mest.  
 
Sammantaget över hela klassen och vår urvalsgrupp så har medelvärdet ökat lika mycket 
mellan de båda testtillfällena. Urvalsgruppen hade lite högre medelvärde från början och 
skillnaden var likadan mellan grupperna vid det andra tillfället, trots högre medelvärde i 
urvalsgruppen. När vi summerat resultaten från urvalsgruppen och klassen i övrigt så hade de 
flesta förbättrat sina resultat, förutom någon enstaka elev. Vi hade nog förväntat oss att alla 
elever skulle ha ökat sina resultat men det fanns säkert olika faktorer som bidrog till att det 
inte blev så för alla elever. Speciellt en elev i vår urvalsgrupp upplevde vi som en av de 
starkaste i klassen gällande läsning, läsförståelse samt skrivning men testresultatet visade på 
något helt annat. Det var inte dåligt men heller inte så högt som vi förmodade att det skulle 
vara. Detta antar vi beror på att eleven är lite osäker på sig själv och även tenderar att vara lite 
slarvig. Denne elev var inte positivt inställd till att göra testet. Eleven hade gjort detta test 
tidigare och ansåg sig därför klara det hur lätt som helst. Därför tror vi det är viktigt att få 
eleverna positivt inställda till vad de än gör, även om de gjort saker och ting tidigare. 
Upprepningar är inte något som är negativt snarare lärorikt.  
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Hade undersökningen istället pågått under en eller ett par terminer tror vi däremot att vi hade 
sett en större förändring till det bättre när det gäller läsförståelsen Att arbeta med läsförståelse 
omfattar både läs- och skrivinlärning. Därför har vi försökt att arbeta med dessa båda 
komponenter genom fri skrivning, mer styrd skrivning och olika former av läsning. Det ena 
utesluter inte det andra. Vi tror att eleverna hela tiden måste arbeta aktivt med läsningen för 
att få en ökad läsförståelse. Vi har under vårt arbete med olika texter sett att eleverna ofta har 
brister i sin läsförståelse. Liksom Carlström (2001) menar har vi under pågående 
undersökningsperiod sett att förmågan att förstå det lästa i stort beror på den erfarenhet som 
läsaren har av ämnet och på läsarens intellektuella faktorer. Vad läsaren förstår av texten kan 
vara på helt olika nivå beroende på vad läsaren vill med sin läsning eller var i läsutveckling 
läsaren befinner sig. 
 
Vi tror liksom författaren Chambers (1994) att det är viktigt med regelbundna samtal kring 
det lästa. Eleverna bör också få varierade arbetsuppgifter där man tittar på förståelsen av och 
innehållet i texten. Pedagogen och eleverna kan tillsammans plocka ut svåra ord ur texten, 
prata om vad orden betyder och sedan jobba vidare med orden, förslagsvis kan orden sättas in 
i sammanhang som meningar eller berättelser. På detta sätt syns det fort om eleven verkligen 
förstår ordet. Högläsningen är också en viktig del i läsförståelsen. Här tror vi att det är viktigt 
att både pedagog och elev läser högt kontinuerligt och att man tillsammans samtalar kring det 
lästa. Gärna som en schemalagd aktivitet, för att högläsningen inte ska glömmas bort.  När vi 
har arbetat med ordförståelse har vi sett att eleverna själva blir medvetna och plockar ut ord ur 
texter som de läser och inte förstår. Detta gjorde de spontant och poängterade själva hur bra 
det var att förstå ordens betydelse efter att vi som pedagoger medvetandegjort eleverna om 
vikten av att ha förståelse för alla orden i texten. Att rita är också ett bra sätt att bearbeta 
texter på, speciellt vad det gäller yngre barn. 
 
När vi aktivt har givit eleverna böcker av varierad svårighetsgrad, haft högläsning, boksamtal 
och bokcirkel har vi sett att eleverna har stimulerats till fortsatt läsning.  
Under våra bokcirkelstunder, när vi presenterat olika typer av böcker med varierad 
svårighetsgrad från bilderböcker till tjockare kapitelböcker har vi sett att vi som pedagoger 
själva bör ha läst boken som presenteras. Eftersom det då blir lättare att locka eleverna till 
läsning. De inspireras att själva läsa böcker när vi dels summerat bokens innehåll och dels läst 
högt ur utvald del ur boken.  
 
Vad det gäller lästräning med allt vad det innefattar håller vi med Professor Lundberg (2001) 
att det behövs regelbunden lästräning även på fritiden, gärna i samarbete med hemmet. Tiden 
i skolan räcker inte till för att vi ska få goda läsare utan här behövs det verkligen kontinuitet. 
Många elever behöver hjälp och stöd med sin läsinlärning och läsutveckling. Därför är det ett 
måste med goda resurser i skolan, särkskilt under de första åren i skolan. Allard et al. (2001) 
menar att eleven enligt läsutvecklingsschemat ska uppnå minst steg 2, fas 15 för att ha goda 
möjligheter att förstå texter i fack och skönlitteratur som eleverna möter från skolår 4. Här har 
vi sett att mycket intensiv lästräning och stöd behövs för eleverna som har det kämpigt. Hos 
en elev i vår urvalsgrupp såg vi tydliga framsteg när det sattes in extra lästräning med starkt 
stöd från hemmet. Denne elev behövde kontinuitet och även böcker på lämplig nivå. Eleven 
kom glädjestrålande tillbaka till skolan och visade hur denne klarat av läsläxan som var 
nivåanpassad och ville hela tiden ha nya utmaningar. Avslutningsvis bör också nämnas hur 
viktigt det är med uppföljningen av skolarbetet. Genom uppföljning blir eleverna bekräftade 
och får respons. Det är någonting som vi pedagoger aldrig får hoppa över. 
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Fortsatt forskning 
 
Vi anser båda att det hade varit intressant att i framtiden genomföra en djupare undersökning 
av det arbete som presenterats i denna rapport. En förutsättning för vidare forskning skulle då 
vara att det sker under en längre tidsperiod. Det skulle då också vara intressant att följa flera 
elevgrupper pararellt för att se hur olika arbetssätt kan inverka på elevers läsförståelse. 
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Bilaga 1 
1(2) 

Nya jan 03 

Läsutvecklingsschemat 
Fas 1 UTFORSKANDE 
Barnet håller successivt på att tillägna sig läsförmågan i texter med få ord på 
varje sida, oftast med innehållsbärande bilder. I sökandet efter 
innehållet/budskapet kräver den förståelsebaserade avläsningen stor energi och 
uppmärksamhet. Från och med punkt 11 har barnet tillägnat sig fungerande 
lässtrategier och befäster nu sin läsförmåga med omfångsrikare texter med 
färre bilder. Successivt minskar fokus på avläsningen. 
1. ”Läser” (hittar) och skriver (avbildar) sitt namn. 
2. Känner till läsriktningen. 
3. Visar att de upptäckt att det skrivna ‘går att säga’. 
4. Läser bekanta ord i texter med hjälp av ordbilden. 
5. Listar ut nya ord med hjälp av de ord barnet har mött tidigare. 
6. Tar hjälp av bokstäverna (t ex första bokstaven) för att avläsa ord i 
texten. Korrigerar sig själv ibland. 
7. Tar vid behov effektiv hjälp av bokstäverna i sin läsning. 
Självkorrektion vanlig. 
8. Kan ersätta en tala-lyssna-situation med en skriva-läsa. 
9. Tar effektivt hjälp av ljuden för att läsa ut längre, obekanta ord. 
10. Använder och växlar mellan ändamålsenliga strategier* för alltmer 
funktionell läsning av enkla texter. 
*(Exempel på strategier: ordbilden (p 4), listar ut nya ord med hjälp av de ord man 
redan förstår (p 5), tar hjälp av bokstäverna (p 6), tar hjälp av ljuden (p 9). 
11. Tar sig fram (stakar sig) till innehållet eftersom barnet vill förstå 
texten. 
12. Läser minst 3-4 ord i följd i böcker (texter), inom deras erfarenhetsvärld, 
innan de fastnar. 
Fas 2 EXPANDERANDE 
Barnet har nu en grund av fungerande lässtrategier och vidgar sin läsning till 
böcker med allt större omfång, där endast texten för berättelsen framåt. Vid tre 
tillfällen under denna fas uppträder, efter uppnådd kvalitet i den löpande 
läsningen, nya läsfunktioner, nämligen att söka, att utföra och att överblicka. 
13. Mer flyt i läsningen, fastnar ibland. 
14. Sökläser, dvs hittar snabbt enstaka uppgifter i löpande text. 
15. Läser flytande med god förståelse. Föredrar att läsa tyst. 
16. Läser och förstår en instruktion eller arbetsbeskrivning i flera led, t ex 
ett recept, och visar förståelse genom handling. 
17. Förstår innehållet i utländska filmer och naturprogram med hjälp av 
textremsan. 
18. Läser mycket – Bokslukare 
18 a Läser med behållning bokserier utan bärande bilder, där handlingen 
okomplicerat förs framåt, böcker som elever som är i denna punkt läser är
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t ex: Sune, Bert, Femböcker och liknande med omfång på ca 100 sidor. 
18 b Läser med lätthet böcker, företrädesvis ungdomslitteratur, med 
personteckningar, miljöbeskrivningar och inre monologer, böcker som 
elever som är i denna punkt läser är t ex Gripe, Marsden, Lundgren, Wahl. 
18 c Vidgar sitt läsande till olika genrer inom vuxenlitteraturen, läser ibland 
flera böcker parallellt, böcker som elever som är i denna punkt läser är 
t ex Mankell, Gardell, Guillou, Nesser, Auel. 
19. Översiktsläser, dvs kan, i en redan läst text, snabbt få tag på nycklarna till 
textens innehåll och struktur. En läskvalitet som är ovanlig även bland 
gymnasieelever och vuxna. 
Fas 3 LITTERAT LÄSANDE 
Med litterat läsande avses ett läsande som förutsätter abstrakt och hypotetiskt 
tänkande. Det innebär att läsaren kan förstå principer som inte motsvaras av en 
ordagrann formulering i texten och även förstå hypotetiska resonemang, dvs 
kunna dra slutsatser om företeelser utanför den egna konkreta 
erfarenhetssfären. Det litterata läsandet öppnar för att självständigt tränga in i 
och igenom sakprosa och skönlitterära texter inom olika genrer och successivt 
förstå innebörden i metaforer, och nya dimensioner på olika nivåer. 
L. Litterat läsande 
På förkommen anledning 
vill vi påpeka att denna översikt över punkterna inte ensamt 
duger som underlag för att LUS-placera elever. För att nå en 
rimlig nivå av bedömaröverensstämmelse krävs tillgång till 
Nya Lus-boken och att man på skolan talat sig samman kring 
kriterierna. Som stöd i arbetet med att bygga upp en rimlig 
nivå av bedömaröverensstämmelse finns även en video och en 
CD-rom skiva se www.lus.nu. Denna översikt, protokoll, 
excel-mallar för att göra diagram och annan information finns 
på www.bibo.se. 
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Frågeformulär – Läsning  Namn:  
 
 
Vad tycker du om läsning? 
 
Roligt Svårt Lätt Jobbigast Tråkigt 
 
Varför? 
 
 
 
 
 
Läser du mycket i skolan? 
 
Varje dag  Ett par gånger i veckan   En gång i veckan          Mindre än en gång i veckan            Ännu mer sällan
   
 
 
Läser du mycket på fritiden? 
 
Varje dag  Ett par gånger i veckan  En gång i veckan            Mindre än en gång i veckan            Ännu mer sällan 
 
Vad läser du? 
 
Bilderböcker Serietidningar Kapitelböcker Faktaböcker 
 
Hur fungerar läsningen i skolan? 
 
Bra  Dåligt 
 
Varför? 
 
 
 
 
 
Förstår du vad du läser? 
 
 
 
 
Vad läser ni i skolan? 
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Frågor till faktatext, lilla biblioteket: Krokodiler 
  
1. Vad betyder det att krokodiler är växelvarma? 
 
2.Hur ser man skillnad på alligatorer och krokodiler? 
 
3. Varför måste mamman skydda sina ägg? 
 
4. Hur tar sig krokodilungen ut ur sitt skal? 
 
5. Hur gör krokodilmamman för att skydda sina ungar från fara? 
 
6. Vad äter krokodiler? 
 
7. Hur gör krokodilen när den fångar sitt byte? 
 
8. Berätta om krokodilens tänder? 
 
9. Varför kan krokodilen vara utan mat i två till tre månader? 
 
10. Vad har krokodilens fjäll för funktion? 
 
11. Vilken är den vuxna krokodilens enda fiende? 
      (Berätta varför) 
 
12. Hur länge har det funnits krokodiler på jorden? 
 
13. Hur gör krokodilen när den vill svalka sig? 
 
14. Kan krokodilen hoppa? 
      (Berätta) 
 
15. Hur gammal kan en krokodil bli? 
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Skolarbete 
 
Första veckan fick eleverna göra provet ”Kom och läs! Vilken bild är rätt?”. Eleven fick läsa 
en eller några meningar tyst för sig själv och sedan skulle eleven försöka avgöra vilken av 
bilderna (4st) som passade bäst till texten. På grund av små skillnader mellan bilderna krävs 
av eleven att denne ska kunna identifiera enskilda ord och uppfatta textens grammatiska 
uppbyggnad. Om eleven svarar fel så kan vi se vilken typ av fel eleven utfört. Eleven ska läsa 
varje mening tyst för sig själv och sedan markera vilken bild som passar till. Hela klassen 
arbetade samtidigt med uppgifterna. Vi begränsade tiden för testet till 5 minuter. Detta för att 
se hur snabbt eleven arbetar och även se vilket flyt i läsningen eleven har. De elever som inte 
hann arbeta färdigt med testet under tidsramen fick fortsätta, men vi markerade var eleven 
kommit efter fem minuter. Samma test gjordes vecka ett och vecka sju. 
Eleverna fick också under vecka ett svara på ett frågeformulär om deras läsvanor (se bilaga 
3). 
 
Vi introducerade den skönlitterära boken Mio, min Mio onsdagen den 8/10, som vi arbetade 
med under hela praktikperioden. Vi började med att berätta om författaren Astrid Lindgren. 
Därefter berättade vi om bokens handling och huvudpersoner för att ge en förförståelse till 
boken. Avslutade med att läsa första kapitlet högt i klassen. Eleverna fick en liten läsläxa till 
fredagen samma vecka. På fredag pratade vi om kapitlet som de läst.(Återberättade för ny 
elev i klassen). Hur familjerna såg ut för de två huvudpersonerna Mio och Jum-jum. Eleverna 
fick rita och måla hur de tror att fader konungen såg ut. Vi fortsatte läsa ett kapitel i boken 
högt och gav eleverna nästa kapitel i läsläxa till onsdag 15/10. 
 
Alla elever får en bild på hästen Miramis Eleverna gjorde en valfri berättelse utifrån bilden, 
förslag på rubrik din önskehäst. Pratade om stor bokstav, punkt och gömda r (som i orden 
bord, korna och barnen). Vilken vi senare följde upp, genom rättning av texten tillsammans 
med eleven. Uppföljning av läsläxa. Vi hade gjort tre färdiga frågor som vi skrev upp på 
tavlan: ”Hur ser en karavan ut?”, ”Vad var det för bröd och vatten de fick hos Nonnos 
farmor?” samt ”Vad gjorde Mio, Jum-jum och Nonno hos Nonnos farmor?”. Eleverna fick 
enskilt skriva ner svaren på ett papper. Sedan pratade vi om frågorna tillsammans.  
 
Vi delar in eleverna i två mindre grupper, 11 elever per grupp. Eleverna får läsa högt för 
varandra i ca fem minuter var. Ny läsläxa. Observationer. 
 
Läxan läses högt i halvklass, var och en efter sin egen förmåga. Eleverna ställer en fråga 
utifrån texten de läst högt helt oförberett. Vi fortsätter läsa högt i boken. Eleverna har själva 
plockat ut en fråga från texten de läst hemma. Eleven får själv ställa sin fråga till klassen, som 
alla sitter på golvet samlade i en ring. Vi läser sedan högt i boken för eleverna. Eleverna får 
läsa vidare i boken hemma och plocka ut ett svårt ord (svårt att förstå eller svårt att skriva).  
 
 
Vi läser högt ur Pappa polis. Rita bild + text valfritt ur boken. Eleverna får sedan under 
fadderverksamheten återberätta bokens innehåll med hjälp av bild/text för sexåringarna.  
Summerar Mio kapitlet tillsammans med eleverna utifrån jag undrar frågor (Chambers, 1994). 
Alla eleverna fick läsa upp ordet som de valt ut och vi skrev upp dem på tavlan.  
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Pratade tillsammans om betydelsen av orden och stavning. Därefter fick eleverna själva skriva 
ner orden i sin skrivbok. Läxa denna gång var att göra en egen berättelse/meningar med hjälp 
av alla orden.  
 
Läser upp sin berättelse/meningar i små grupper på fem till sju elever per grupp.  
Eleverna läser slutet av boken hemma.  
 
Högläsning av Pappa polis avslutas. Arbetar med faktatext om krokodiler/alligatorer i 
halvklass. Eleverna får färdiga frågor (bilaga 4) till texten som besvaras enskilt. För att 
tydliggöra faktatexten läser vi högt i en bilderbok om alligatorer.  
På fadderverksamheten får eleverna själva turvis läsa högt ur boken om alligatorer för 
sexåringarna. 
 
Vi utvärderar Mio, min Mio. Eleverna får skriva utvärderingen i löpande text med frågor som 
stöd (Chambers, 1994). Eleverna ritar och målar en teckning på någonting speciellt som de 
kommer ihåg från boken.  
 
Genomgång av faktatexten + frågor (bilaga 4).  
 
Vi hade även bokcirkel tillsammans med år 2 varje vecka. Detta hade vi inte planerat i vår 
undersökning, men vi blev tillfrågade av vår handledare. Klassen vi bedrev vår undersökning i 
var uppdelade i två grupper, så var det också med år 2. Halva gruppen udda veckor och den 
andra gruppen var jämna veckor. Detta innebar att de hade sina bokcirkelböcker under en två 
veckors period. Vid varje tillfälle så hade vi läst var sin bok som vi bokpratade om. Vi 
presenterade först författaren och vem som illustrerat bilderna, därefter berättade vi kort om 
bokens innehåll och läste sedan upp utvald del ur boken för gruppen. Varje vecka valde vi ut 
olika genrer av böcker som deckare, humoristiska och mer vardagliga böcker. Det visade sig 
att dessa tillfällen lockade eleverna till nya läsupplevelser. Böckerna vi presenterade blev 
alltid utlånade. Efter att ha läst boken fick eleven göra en slags bokrecension, en kort 
summering, betygsättning av boken samt rita en bild. Eleverna fick också läsa upp vald del 
eller om boken var kort hela boken för sin läskompis. De arbetade två och två med en elev 
från varje årskurs. Litteraturtips finns under litteraturförteckningen.  
 
Som vår skönlitterära huvudbok har vi valt att använda oss av Mio, min Mio.  
Lindgren, A (1998). Mio, min Mio. Stockholm: Rabén & Sjögren Bokförlag.  

ISBN: 91-29-64028-8 
 
Som vår faktatext har vi valt att använda oss av Lilla biblioteket, Krokodilen 
Lilla djurbiblioteket (1998). Krokodilen. Stockholm: Bonnier utbildning.  

ISBN: 91-622-2692-4 
 




