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Abstract 
The development of language, writing and reading is crucial for pupils’ knowledge 

development in school. Interactive book reading has positive effects on pupils’ 

linguistic development and furthers their learning in school. Our study aims to find out 

how some teachers perceive their work with interactive book reading in preschool class 

and grade 3. The questions asked proceed from the didactic questions what, how and 

why. To achieve our aim and answer our questions, six interviews were held, three with 

teachers in preschool class and three with teachers in grade 3. Based on the interviews, 

categories were distinguished for each research question and similarities and differences 

between the two grades. The teachers describe interactive book reading as active 

participants and reflecting readers. In grade 3 the teachers work with established 

methods, while the majority of the teachers in preschool class work with models they 

have devised on their own. All the teachers state different reasons why they work with 

interactive book reading, but similar categories are revealed after analysis. The 

conclusion is that more training is needed in interactive book reading for teachers in 

preschool class.  

 
Keywords 
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English title 
Shall we talk about reading? - A study of six teachers’ perceptions of interactive book 
reading in preschool class and grade 3  
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1 Inledning 
Efter flera år av sjunkande resultat för svenska elever i internationella 

kunskapsmätningar visade resultaten från PISA 2015 att svenska elevers resultat i 

läsförståelse, matematik och naturorienterande ämnen har förbättrats jämfört med 

resultaten från PISA 2012. Resultaten visar på ett trendbrott i nedgången, men det finns 

ett fortsatt trängande behov av satsningar på att förbättra undervisningen så att alla 

elever ges så bra förutsättningar som möjligt för att nå skolans kunskapsmål. Språk-, 

skriv- och läsutveckling hänger ihop och ligger till grund för elevers 

kunskapsutveckling i skolan (Westlund 2012:11). Barn som börjar skolan med en 

otillräcklig språklig förmåga befinner sig i en riskgrupp för att utveckla lässvårigheter 

samt uppnå ofullständiga studieresultat (Snowling, Hulme, Bailey, Stothard, & Lindsay, 

2011; August & Shanahan 2006). Verhoeven, van Leeuwe och Vermeer (2011) påvisar 

i sin studie att läsförståelse i tidig ålder är viktigt för att utveckla en god läsförmåga och 

ett brett ordförråd. För att utveckla läsförståelse krävs det att läsaren interagerar med 

texten (Westlund, 2012:74). I interaktiv bokläsning kommunicerar elever kring textens 

innehåll och betydelse. Genom att eleverna tänker aktivt kring texten ges de strukturer 

för att utveckla en djupare förståelse för textens och språkets betydelse. Forskning har 

visat att elever som arbetar med interaktiv bokläsning förbättrar sina språkliga förmågor 

på flera nivåer jämfört med elever som arbetar med traditionell bokläsning (Wasik & 

Bond 2001; Mol, Buss, De Jong & Smeets 2008; Mol, Bus & de Jong 2009; Dockrell, 

Stuart & King 2010). Mot bakgrund av aktuell forskning handlar denna studie om 

interaktiv bokläsning med fokus på hur lärare uppfattar och arbetar med interaktiv 

bokläsning i förskoleklass och årskurs 3. Vår förhoppning med studien är att lärare ska 

reflektera över sitt arbete med interaktiv bokläsning och hur progressionen kan ske från 

förskoleklass till årskurs 3. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka sex verksamma lärares uppfattningar om sitt arbete 

med interaktiv bokläsning i förskoleklass och årskurs 3. De didaktiska frågorna vad, hur 

och varför har varit vägledande i formulerandet av frågeställningarna: 

• Vad är interaktiv bokläsning för de tillfrågade lärarna? 

• Hur uppfattar lärarna att de arbetar med interaktiv bokläsning? 

• Varför arbetar lärarna med interaktiv bokläsning?  

• Vilka likheter och olikheter i lärarnas uppfattningar framkommer mellan 
förskoleklass och årskurs 3?  

 

2 Teoretisk ram och forskningsbakgrund 
I följande avsnitt kommer vi presentera vår teoretiska ram (2.1), vikten av den språkliga 

förmågan (2.2) samt fördelar med interaktiv bokläsning (2.3). Avslutningsvis redogör vi 

för några metoder som används vid interaktiv bokläsning (2.4). 

 
2.1 Teoretisk ram  
Den sociokulturella teorin tar sin utgångspunkt i att lärandet är en social, interaktiv 

aktivitet, vilket innebär att människor måste kommunicera och samspela med varandra 

för att utvecklas (Westlund 2012:20–21). Ett väl omtalat begrepp inom den 

sociokulturella teorin är proximal utvecklingszon som grundar sig i att interaktionen och 

kommunikationen med andra människor leder till språklig utveckling. Den proximala 

utvecklingszonen innebär att en persons språkliga förmågor och färdigheter utvecklas då 

hen interagerar med personer som är språkligt mer avancerade än hen själv. Genom att 

en språkligt mer kompetent person kan utmana och stödja en annan persons lärande på 

en nivå som ligger precis över vad den andra personen själv behärskar kan personen 

klara av saker som hen inte klarar av på egen hand. Lärande och utveckling har skett när 

den andra personen så småningom självständigt behärskar saker som hen tidigare bara 

klarade med hjälp av stöd från en mer kompetent person (Westlund 2012:21).  

 

Ytterligare ett begrepp från den sociokulturella teorin är stöttning. Stöttning är nära 

besläktat med den proximala utvecklingszonen och innebär att en mer kompetent person 

presenterar stödstrukturer för en mindre kompetent person. Stödstrukturer kan 

exempelvis vara modeller för läsning och läsförståelse. Den mindre kompetenta 

personen erbjuds mycket stöttning till en början. Stöttningen minskar sedan desto mer 
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hen klarar av på egen hand. Stöttning kan användas som ett verktyg för att ta elever 

vidare i sin proximala utvecklingszon (Westlund 2012:23). 

 

I interaktiv bokläsning kan frågorna som ställs ses som en typ av stöttning. Eleverna 

erbjuds ett verktyg av läraren, den mer kompetenta personen, för att tänka kring 

texterna. Genom verktyget kan läraren utmana eleverna i deras respektive proximala 

utvecklingszoner. När elever samtalar med varandra under interaktiv bokläsning utbyter 

de kunskaper och erfarenheter som leder till att de kan hjälpas åt att vidga varandras 

proximala utvecklingszoner.  

 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) bygger 

till stor del på ett sociokulturellt perspektiv. I läroplanen står det att skolan ska sträva 

efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet, lust och vilja att lära. 

Gemensamma erfarenheter och sociala sammanhang  ska skapa förutsättningar för 

lärande och utveckling (Skolverket 2011:10). Det sociokulturella perspektivet betonar 

samspelet med andra människor och att det är där lärande sker. Dessa förutsättningar 

finns i varje skola och kan därför förverkligas på varje skolenhet (Säljö 2012:195). 

 

2.2 Vikten av den språkliga förmågan 
Den språkliga förmågan är central för läs-, skriv- och kunskapsutvecklingen i skolan. 

Att inneha en språklig förmåga innebär att man kan använda språket på ett lämpligt sätt 

(Herrlin & Franck 2016:42). En person som utvecklat en god språklig förmåga kan mer 

naturligt till exempel berätta händelser och återge upplevelser på ett för mottagaren 

begripligt sätt samt använda sina språkliga resurser för att delta i diskussioner, 

argumentera, problematisera och lösa problem jämfört med en person med en mindre 

utvecklad språklig förmåga. 

 

Undersökningar som kartlägger varför vissa elever inte slutar skolan med godkända 

betyg görs frekvent, och ett tydligt samband mellan dessa undersökningar är brister i  

den språkliga förmågan. Snowling m.fl (2011:3) belyser vikten av den språkliga 

förmågan och menar att utan tillräckliga språkliga förmågor försvåras elevers 

skolsituation. På samma sätt beskriver Ukoumunne m.fl. (2012:342) att barn med 

språkliga svårigheter har en nackdel i skolan när det gäller att tillägna sig kunskaper. 

Det är viktigt att språkliga svårigheter uppmärksammas tidigt så att adekvata 
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stödinsatser kan erbjudas redan i ett tidigt skede i skolgången. Om elever med språkliga 

svårigheter inte erbjuds stödinsatser tidigt är risken stor att dessa elever upplever både 

språkliga svårigheter och svårigheter med kunskapsutvecklingen även i högre skolåldrar 

(Durkin, Simkin, Knox & Conti-Ramsden 2009). 

 

Verhoeven m.fl (2011) påvisar i sin studie ett samband mellan ett rikt ordförråd och 

läsförmåga. De fann att ett rikt ordförråd i tidig ålder gynnar läsförmågan. En god 

läsförmåga bidrar i sin tur till en fortsatt god ordförrådsutveckling vilket är viktigt för 

en god språklig förmåga.  

 

Vikten av den språkliga förmågan kommer även till uttryck i läroplanen och beskrivs i 

flertalet kursplaner genom att elever ska arbeta tillsammans, redogöra muntligt och läsa 

olika typer av texter (Skolverket 2011). I läroplanen framkommer att arbetet med den 

språkliga förmågan ska ske på olika sätt för att skapa en progression från förskoleklass 

till årskurs 3. I syftet för förskoleklassen beskrivs att eleverna ska utveckla sitt intresse 

för språket till skillnad från syftet i kursplanen för svenska där eleverna ska utveckla 

språket. I förskoleklassen läggs fokus på intresset för ämnet vilket är grunden för att 

vilja inhämta kunskap. I årskurs 3 läggs fokus istället på att fördjupa kunskaperna inom 

ämnet vilket skapar en progression genom skolåren.  

 

Genom att stödja den språkliga förmågan stödjs även läs-, skriv- och 

kunskapsutvecklingen hos alla elever. Det är därför av vikt att skolan ständigt arbetar 

med den språkliga förmågan; i avsnitt 2.3 visar vi hur interaktiv bokläsning stödjer 

språkutvecklingen.  

 

2.3 Interaktiv bokläsning som språkutvecklande aktivitet 
Det finns mycket internationell forskning som visar att interaktiv bokläsning bidrar till 

språklig utveckling i högre grad än traditionell högläsning (se t.ex. Mol, Buss, De Jong 

& Smeets 2008; Justice, Kaderavek, Fan, Sofka & Hunt 2009; Mol, Bus & de Jong 

2009; Dockrell, Stuart & King 2010). Exempelvis fann Mol m.fl (2009) samt Justice 

m.fl (2009) att muntliga språkfärdigheter gynnas avsevärt med hjälp av interaktion före, 

under och efter gemensam läsning. Mol m.fl (2009:998) fann i sin studie att de elever 

som fick tillgång till interaktiv bokläsning ökade sin språkliga förmåga, däribland 
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ordproduktion, ordförståelse, läsförståelse och grammatisk förmåga,  med 28 % mer än 

de elever som inte samtalade kring den gemensamma läsningen. 

Dockrell m.fl (2010) jämför i sin interventionsstudie hur undervisning som baseras på 

interaktiv bokläsning påverkar elevernas språkliga utveckling i jämförelse med 

undervisning som baseras på traditionell högläsning och undervisning som inte baseras 

på någon uttalad intervention utan på vedertagen god praxis. Elevernas språkliga 

förmågor mättes före och efter respektive intervention sattes in i undervisningen för att 

kunna identifiera respektive interventions påverkan på elevernas språkliga utveckling. 

Resultatet visar att elever som undervisats genom interaktiv bokläsning uppvisar en 

större språklig utveckling inom ett större antal områden såsom ordförråd, förståelse i 

talat språk och satsrepetition jämfört med de andra eleverna. De slutsatser som dras av 

studien är att interaktiv bokläsning som används på ett medvetet sätt bidrar till en 

språklig utveckling som gynnar elevers läsförståelse (Dockrell m.fl  2010). Även Ruiz 

(2016) påvisar i sin studie att interaktiva lässtrategier ger förbättrade resultat i 

jämförelse med traditionell bokläsning. Dockrell m.fl (2010:509–510) antyder att 

skillnaden beror på att elever ges möjlighet att tänka mer utmanande. I enlighet med 

denna tanke menar Ivarsson (2006:89) att den interaktiva bokläsningens framgångar 

beror på att läraren kan ge stöttning genom att ställa utmanande frågor som ligger inom 

elevernas individuella proximala utvecklingszoner. Ivarsson menar vidare att via 

gemensam läsning utvidgas elevers kunskap inom såväl bekanta som obekanta 

områden. Enligt Ivarsson (2006:89) beror framgångarna på att elever delger sina 

kunskaper till andra i enlighet med den sociokulturella teorins tankar. 

Eftersom interaktiv bokläsning fokuserar på verbala svar och uttryck verkar det enligt 

forskningen troligt att ordförrådet gynnas mest. Detta finner stöd i både Mol m.fl (2008) 

och Wasik m.fl (2001) undersökningar som visar att ordförrådet utvecklas avsevärt med 

hjälp av interaktiv bokläsning. Ivarsson (2016:88) menar att utveckling av ordförrådet 

kan härledas till att eleverna får upptäcka många nya ord vilket är en viktig faktor för att 

utöka vokabuläret. Genom interaktiv bokläsning ges dessutom en naturlig möjlighet till 

att stanna upp och förklara ord. Vid efterkommande samtal om texten får eleven också 

möjlighet att pröva de nya orden i egna sammanhang vilket är betydelsefullt för att de 

språkliga förmågorna och färdigheterna ska utvecklas (Ivarsson 2016:88). 
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2.4 Metoder vid interaktiv bokläsning 
För att uppnå goda resultat vid interaktiv bokläsning menar forskarna att den interaktiva 

bokläsningen ska användas på ett medvetet sätt (Dockrell m.fl 2010; Westlund 2012). 

Genom att utgå från en beprövad metod ges en struktur för hur läraren på ett medvetet 

sätt kan ge elever förutsättningar att utveckla sina språkliga förmågor. 

 
Reciprocal Teaching (RT) är ett undervisningsprogram som forskarna Palincsar och 

Brown tagit fram med målet att hjälpa svaga läsare att använda sig av samma strategier 

som goda läsare använder sig av (Westlund 2012:75–79). RT är en undervisningsmetod 

som bygger på fyra utgångspunkter av bearbetandet av en text. Dessa utgångspunkter 

kan ses som stöttning för eleverna. Innan läsandet börjar förutspås bokens handling. 

Under läsandets gång ställer eleverna egna frågor om texten och klargör sådant som är 

otydligt för dem. När boken lästs klart sammanfattas bokens handling. Oczkus (2003: se 

Westlund 2012:79) har gjort strategin mer elevvänlig och utvecklat fyra karaktärer till 

utgångspunkterna. Dessa karaktärer är Spågumman Julia, (som förutspår vad som ska 

hända), Nicke Nyfiken (som ställer frågor om texten), Fröken detektiv (som klargör 

otydligheter) och Cowboy Jim med lasso (som sammanfattar innehållet).  

 

Westlund har utvecklat RT med inspiration från andra amerikanska strategier för 

läsinlärning och tagit fram en modell som hon benämner Läsfixarna (En läsande klass, 

2016). Läsfixarna består av fem olika karaktärer: spågumman (som förutspår), 

konstnären (som skapar inre bilder), detektiven (som klargör otydligheter), reportern 

(som ställer frågor) och cowboyen (som summerar texten). Eftersom Läsfixarna delvis 

utgår från RT-modellen finns det stora likheter. Exempelvis är karaktärerna desamma 

även om namnen delvis skiljer sig åt. En betydande skillnad är att Läsfixarna har 

ytterligare en karaktär, konstnären, som skapar inre bilder, vilket adderar ännu mer 

stöttning i läsningen. I Läsfixarna är det också mer uttalat att karaktärerna återkommer 

under hela läsningen. Exempelvis kan spågumman användas vid varje nytt kapitel och 

cowboyen kan sammanfatta delar av boken.  

 

Chambers (2011:236–243) har utvecklat en modell för ett strukturerat boksamtal som 

utgår från fyra grundfrågor: Var det något du tyckte om i boken? Var det något du inte 

tyckte om? Var det något du tyckte var konstigt? Lade du märke till några mönster eller 

kopplingar? Till de här frågorna kopplas sedan allmänna frågor och specialfrågor. 

Chambers (2011:140) skriver om olika typer av kopplingar som kan göras till texten. 
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Han beskriver att kopplingar kan göras mellan text och text (genre, intertextualitet), 

mellan text och sig själv (erfarenhetsankytning) och mellan text och omvärlden 

(omvärldskunskap). Till skillnad från de andra modellerna används Chambers modell 

främst efter läsningen. Ytterligare en stor skillnad jämfört med RT och Läsfixarna är 

den personliga åsikten kring innehållet som Chambers lägger vikt vid. De två sista 

grundfrågorna i modellen kan dock ses i både RT och Läsfixarna då de modellerna 

också använder sig av att klargöra otydligheter och se kopplingar.  

 

Samtliga ovanstående modeller utgår från att läsaren eller lyssnaren måste interagera, 

främst med texten men också med andra som läst eller hört texten. Westlund (2012:95) 

skriver att strategierna som används vid interaktiv bokläsning kan skilja sig åt, men 

målet med dem är att eleverna i ett senare skede ska bli aktiva och strategiska läsare 

som reflekterar över innehållet i texten.  

 

3 Metod och material 
I detta avsnitt presenteras studiens metodval och instrument (3.1), urval (3.2) och 

genomförande (3.3) samt transkribering och analys (3.4). Vi argumenterar för de val vi 

gör relaterat till relevant litteratur samt syfte och frågeställningar.  

 
3.1 Metodval och instrument 
Då vår studie syftar till att undersöka lärares uppfattningar om vad interaktiv bokläsning 

är samt hur och varför de arbetar med interaktiv bokläsning är intervjuer en adekvat 

metod för att samla in ett empiriskt material. Denscombe (2016:265) skriver att 

intervjuer är en lämplig metod när forskaren vill ha insikter i individers uppfattningar 

och åsikter om ett visst fenomen eftersom den möjliggör för forskaren att få fram ett 

djupt och nyanserat empiriskt material.  

 

En intervju utgår, enligt Trost (2005:20), från ett tydligt tema och innehar stora men 

relativt få frågeområden. Vår intervjumanual består av tre huvudfrågor, som mynnar ur 

vårt syfte och våra frågeställningar:  

1. Vad är interaktiv bokläsning för dig? 

2. Hur arbetar du med interaktiv bokläsning i årskurs 3/förskoleklass över ett läsår? 

3. Varför arbetar du med interaktiv bokläsning? 

Till huvudfrågorna formulerade vi följdfrågor för att förtydliga och för att få mer 

uttömmande intervjusvar (se bilaga A). Följdfrågorna spelar en central roll för att få 
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fördjupade och breddade svar från respondenterna då huvudfrågorna bygger direkt på 

forskningsfrågorna. Intervjufrågorna är medvetet lika frågeställningarna för studien 

eftersom vi ville säkerställa att vi fick svar på frågeställningarna genom intervjuerna. 

För att använda följdfrågor måste respondenternas svar tolkas vilket gör att studien får 

en hermeneutisk inriktning. Allwood och Erikson (2010:91) beskriver hermeneutik som 

tolkningslära för att förstå tankar och handlingar. Den hermeneutiska inriktningen stärks 

av att vi även i analysarbetet tolkar vår data. Tolkningen krävs eftersom våra 

frågeställningar söker efter uppfattningar och kräver mer än ja- eller nej-svar. 

 

Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervju. Denscombe (2016:266) 

beskriver semistrukturerade intervjuer där intervjuaren har färdiga frågeställningar som 

utgångspunkt men är flexibel gällande ordningen mellan frågorna och istället låter 

respondenten tala kring frågorna. Vi anser att denna typ av intervju lämpar sig bra för 

vår undersökning eftersom respondenterna får utveckla sina åsikter och uppfattningar 

och berätta utförligt om det som intervjuaren frågar om.  

 

3.2 Urval 
Urvalet av respondenter är baserat på ett bekvämlighetsurval. Detta val grundas i att vi 

tidigare har haft kontakt med respondenterna i andra sammanhang (Denscombe 

2016:77–78). Eftersom tiden för studien är begränsad var det här alternativet mest 

effektivt då tid och andra resurser inte behövde ägnas åt resor eller åt att etablera 

kontakt med nya lärare. Bekvämlighetsurvalet kan leda till att respondenterna ger 

djupare och mer nyanserade svar då de kan känna sig bekväma i situationen eftersom vi 

är bekanta för dem.  

 

Vi har i vår studie valt att intervjua sex kvinnliga lärare. Tre av lärarna arbetar i 

förskoleklass och tre arbetar i årskurs 3. Eftersom syftet med studien är att undersöka 

arbetssätten i interaktiv bokläsning och uppfattningar hos lärarna, var kriterier för att 

delta i studien att lärarna arbetar med interaktiv bokläsning samt innehar utbildning för 

läraryrket. De tillfrågade lärarna som arbetar i förskoleklass har i stort sett likvärdiga 

utbildningar men varierad erfarenhet i yrket. Alla tre är utbildade förskollärare, men en 

av dem har behörighet i naturorienterade ämnen (NO) och teknik till årskurs 3. Två av 

lärarna har fått vidareutbildning inom läsförståelse varav den ena utbildades under 

studiens gång. De har alla arbetat på förskola och i förskoleklass. Lärarna som arbetar i 
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årskurs 3 har olika utbildningar. Två av dem har en grundskollärarutbildning med 

inriktning matematik och NO medan den tredje har en utbildning för åldrarna 0–12 år 

med inriktning mot lågstadiet. De har arbetat som lärare mellan 5 och 15 år. På grund av 

bekvämlighetsurvalet är samtliga lärare kvinnor i skiftande åldrar och med varierad 

pedagogisk erfarenhet. Vi anser dock inte att detta påverkar studien då genus inte är 

relevant i våra forskningsfrågor samtidigt som de skiftande åldrarna och den 

pedagogiska erfarenheten kan bidra till en större variation i uppfattningar och en bredare 

bild av verkligheten. I tabell 1 nedan ges en översikt över respondenternas utbildning, 

fortbildning och erfarenhet. I tabellen betecknas de tre respondenter som arbetar i 

förskoleklass med F (AF, BF och CF) och de tre respondenter som arbetar i årskurs 3 

med 3 (A3, B3 och C3). 

 

Tabell 1. Översikt över studiens respondenter. 

 AF BF CF A3 B3 C3 

Utbildning Förskollärare Förskollärare Förskollärare 

NO & 

Teknik till 

årskurs 3 

0–12 år 

inriktning 

lågstadiet 

Årskurs  

1–7 

inriktning 

Matematik 

& NO 

Årskurs  

1–7 

inriktning 

Matematik 

& NO 

 

Fortbildning Läs- och 

skrivkurs 

 Studiecirkel 

läsförståelse 

 

 

 

  

Erfarenhet 4 år 20 år 30 år 6 år 7 år 15 år 

 

Lärarna har i enlighet med Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor och Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer fått underteckna ett 

samtyckeskrav där de godkänner sitt deltagande i studien (se bilaga B). 

Samtyckeskravet grundar sig i de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002) 

som vi förhåller oss till under studiens gång. Samtliga respondenter har informerats om 

vad vår studie går ut på, hur den kommer att gå tillväga och hur det insamlade 

intervjumaterialet kommer att användas. De har också informerats om att intervjuerna 

kommer att spelas in och att intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt 
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vilket betyder att inga uppgifter som kan bidra till att respondenternas identiteter 

avslöjas kommer att publiceras. Vi har dock valt att i resultatredovisningen redovisa 

vilka lärare som sagt vad, men med fingerade namn, för att tydliggöra slutsatser i 

diskussionskapitlet. Vi anser att fördelarna med en tydlig resultatredovisning är 

övervägande och att risken för att respondenterna ska kunna identifieras är minimal. 

Respondenterna har också gjorts medvetna om att de när som helst har möjlighet att 

avbryta sitt deltagande i studien. Genom att respondenterna undertecknade 

samtyckeskravet godkände de villkoren för deltagande i studien. 

 

Vi har valt att avgränsa vår studie till förskoleklassen och årskurs 3 eftersom eleverna 

då befinner sig i början av sin läs- och skrivutveckling vilket gör att interaktiv 

bokläsning kan spela en större roll i undervisningen. Avgränsningen motiverades också 

av bekvämlighetsurvalet då vårt kontaktnät arbetar i lågstadiet. Valet av förskoleklass 

och årskurs 3 beror på att vi ville studera eventuella likheter och olikheter och anser att 

det är mest givande om det är ett par år mellan eleverna som lärarna arbetar med. På 

grund av det få antalet lärare som intervjuats och analyserats kan studiens resultat inte 

anses vara representativt för hur lärare i allmänhet anser att de arbetar med interaktiv 

bokläsning. Vår studie syftar istället till att bidra till en fördjupad förståelse för några 

lärares uppfattningar om hur de arbetar med interaktiv bokläsning.  

 

3.3 Genomförande av intervjuer 
När vi formulerat syfte och frågeställningar tog vi kontakt med respondenterna för att 

säkerställa att intervjuerna kunde genomföras. Respondenterna fick också information 

om vad studien syftade till och hur den skulle gå tillväga. Därefter studerade vi ämnet 

för att på så sätt inhämta en kunskapsbas inom forskningsfältet vilket är viktigt för att 

kunna genomföra en informationsrik intervju. Läsningen om ämnet gjorde också att vi 

kunde urskilja vilka följdfrågor som var relevanta för att få så detaljrika svar som 

möjligt. När huvudfrågorna – , vad, hur och varför – fastställts skickades dessa till 

respondenterna för att de skulle få möjlighet att förbereda sig inför intervjuerna. Tanken 

med detta var för att få en mer nyanserad och djupare bild av lärarnas uppfattningar för 

att kunna identifiera likheter och olikheter. Tillsammans med frågorna skickades 

samtyckeskravet ut till respondenterna. Bakgrundsfrågorna och följdfrågorna skickades 

inte med vid detta tilfälle utan ställdes endast under intervjun.  
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De sex lärarna fördelades lika på de tre skribenterna så att varje skribent genomförde två 

intervjuer var. Samtliga skribenter genomförde en intervju med en lärare i förskoleklass 

och en med en lärare i årskurs 3. Motiveringen till valet är tidsbegränsningen för studien 

då det är tidskrävande om alla skulle närvara vid samtliga intervjuer. Det kan också bli 

mer bekvämt för respondenterna om endast en intervjuare närvarar. Vi ser dock inte 

detta som ett hinder då vi gått efter samma intervjumanual som vi tidigare noggrant gått 

igenom tillsammans. Innan intervjuerna diskuterade vi också hur intervjun skulle gå till 

och hur vi skulle använda frågorna eftersom intervjuerna skulle utföras 

semistrukturerade. Det bestämdes att vi skulle utgå från huvudfrågorna och använda 

följdfrågorna för att utveckla respondenternas uppfattningar.  

 

Den första intervjun som genomfördes var en pilotintervju som användes för att 

säkerställa validiteten hos vårt instrument. Pilotintervjun genomfördes av en av 

skribenterna. Efter genomförandet fick samtliga skribenter lyssna på och analysera 

materialet. Detta gjordes för att bedöma om instrumentet gav det material vi behövde 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Eftersom det insamlade materialet 

bedömdes vara relevant för studiens syfte och frågeställningar behövdes inga 

förändringar genomföras och vi kunde konstatera att intervjuinstrumentet som vi 

utformat hade en hög validitet. Vi valde därför att använda samma manual för 

resterande intervjuer och att inkludera intervjumaterialet från pilotintervjun i studien.  

 

Samtliga intervjuer utfördes på lärarens arbetsplats i ett tyst enskilt rum för att inte 

störas av aktiviteter runt omkring. Stämningen var från början avslappnad. Vi inledde 

intervjuerna genom att prata om lärarnas utbildning och erfarenhet inom yrket. Varje 

intervju varade i cirka 15 minuter, vilket innebär att vårt empiriska material omfattar 

totalt 90 minuters intervjuer. Samtliga intervjuer spelades in i sin helhet med mobila 

enheter för att vi enklare skulle kunna ta del av varandras intervjuer men också för att vi 

skulle få en fullständig dokumentation av innehållet som möjliggör en senare analys. Vi 

är medvetna om att inspelningar i vissa fall kan hämma respondenterna, men fördelarna 

är i detta fall övervägande (Denscombe 2016:280). Eftersom lärarna var bekanta med 

oss sedan tidigare bedömde vi risken för att inspelningsutrustningen skulle hämma 

lärarna under intervjuerna som minimal. 
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3.4 Transkribering och analys 
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades det inspelade materialet. Vi valde att 

utgå från en bastranskription eftersom vårt syfte och våra frågeställningar inte kräver 

någon detaljerad transkribering (Norrby 2014:100). Information om detaljer i uttal, 

prosodiska drag och pauser är irrelevant för studiens syfte. En bastranskription är en 

fördel att utgå från om materialet ska bearbetas i en lättillgänglig form. En 

bastranskription sparar även tid under transkriberingsarbetet vilket är ytterligare en 

fördel eftersom studien har en begränsad tidsram. Vi transkriberade de intervjuer vi 

själva utfört, men för att säkerställa en hög reliabilitet i transkriberingen tog vi del av 

varandras inspelade material och transkriptioner.  

 

Analysarbetet utgick från Kvales (2014:245–247) analysmetod meningskoncentrering. 

Vi startade med att koda varje enskild transkription genom att finna nyckelord i lärarnas 

uppfattningar. Nyckelorden användes senare för att finna gemensamma kategorier. Till 

en början separerade vi årskurserna och fann gemensamma kategorier för respektive 

årskurs. Kategorierna uppkom ur vår empiri och blir således datastyrda. Vi identifierade 

kategorier till vardera forskningsfråga, som också blev rubrikerna i vårt resultat. När 

kategorierna var fastställda för vardera årskurs sökte vi efter likheter och olikheter i 

uppfattningarna mellan årskurserna. Eftersom vår studie vilar på ett hermeneutiskt 

perspektiv tog vi hänsyn till den hermeneutiska cirkeln i analysarbetet. Den 

hermeneutiska cirkeln innebär att material kan tolkas flera gånger och att varje ny 

tolkning kan ge ett nytt perspektiv på materialet (Allwood & Erikson 2010:92). 

Analysen kan därför i teorin bli oändlig, men vi valde att avsluta analysarbetet när vi 

identifierat övergripande kategorier som gav svar på vårt syfte och våra frågeställningar. 

Eftersom resultatet presenteras i verbala berättelser och beskrivningar blir analysen 

kvalitativ (Denscombe 2016:383). 

 

När studien har rapporterats kommer det inspelade materialet, transkriptionerna och 

samtyckeskraven att raderas för att säkerställa respondenternas konfidentialitet. Detta 

också för att uppfylla nyttjandekravet, vilket betyder att vi inte kommer att använda 

materialet till annat än föreliggande studie (Vetenskapsrådet 2002).  
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Resultaten för de tre första 

forskningsfrågorna – vad, hur och varför – presenteras i varsitt avsnitt (4.1, 4,2 och 

4.3). I varje avsnitt behandlas först förskoleklass och årskurs 3 och därefter likheter och 

olikheter. De kategorier som vi identifierade i analysen av lärarnas svar markeras med 

kursiv stil i resultatredovisningen. Resultaten och de identifierade kategorierna 

sammanfattas i avsnitt 4.4. 

 

4.1 Vad är interaktiv bokläsning för de tillfrågade lärarna? 

4.1.1 Förskoleklass 

I förskoleklass ser man på interaktiv bokläsning utifrån tre olika uppfattningar. Lärarna 

är osäkra på begreppet och har ingen klar defintion. På grund av detta uppkom 

kategorierna från intervjun som helhet och inte utifrån frågan om vad interaktiv 

bokläsning är. Vi kunde urskilja att samtliga lärare uppfattar att interaktiv bokläsning 

handlar om att tänka kring det lästa. Den här kategorin benämner vi reflekterande 

läsare, och den kan exemplifieras med följande citat från lärare BF: ”Man får upp en 

medvetenhet för både språkets betydelse och textens betydelse i sitt sammanhang” och 

lärare AF: ”Läsningen är ju att faktiskt tänka om alla dessa bokstäver med och förstå 

vad de betyder.” 

 

 Samtliga lärare uttrycker att interaktiv bokläsning handlar om aktiva deltagare där 

eleverna diskuterar textens innehåll med varandra. Detta exemplifieras med citat från 

lärare AF: ”Ja som bokprat då” samt med följande citat från lärare BF: ”Man pratar om 

texten och bilderna tillsammans.” Lärare CF beskriver tydligt att interaktiv bokläsning 

innebär lässtrategier: ”Det jag tänker på spontant är ju de här lässtrategierna som vi 

jobbar med då.”  

 

4.1.2 Årskurs 3 

I årskurs 3 är samtliga lärare eniga om att begreppet innebär aktiva deltagare och 

reflekterande läsare. Lärarna beskriver att interaktiv bokläsning innebär att delta aktivt 

både under högläsning och under tyst läsning. Lärare C3 och lärare B3 beskriver 

kategorien aktiva deltagare bl.a. på följande sätt: ”De [eleverna] är aktiva under tiden 

och tänker” och ”Jag skulle förklara det att få eleverna delaktiga i texten.” 
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Reflekterande läsare nämns inte explicit av lärarna men kan bland annat ses genom 

yttrandet av lärare A3: ”De [eleverna] delger sina tankar och sina funderingar.” 

 

4.1.3 Likheter och olikheter i uppfattningar om begreppet 

I förskoleklasserna identifierades kategorierna reflekterande läsare, aktiva deltagare 

och lässtrategier. I årskurs 3 urskiljdes kategorierna aktiva deltagare och reflekterande 

läsare. I årskurs 3 framkommer att lärarna har en mer enhetlig uppfattning om vad 

interaktiv bokläsning är till skillnad från lärarna i förskoleklassen som har en mer 

splittrad uppfattning. Lärarna i förskoleklasserna uppfattar interaktiv bokläsning som 

arbetssätt till exempel bokprat och lässtrategier medan lärarna i årskurs 3 har en mer 

enhetlig syn på vad som kännetecknar interaktiv bokläsning, då alla lärare i årskurs 3 

gav nästintill identiska svar i intervjuerna. En likhet vi kan urskilja är att det både i 

förskoleklass och årskurs 3 finns en uppfattning om att det krävs aktiva deltagare i 

interaktiv bokläsning. I årskurs 3 nämns aktiva deltagare mer tydligt medan lärarna i 

förskoleklass beskriver arbetssätt där vi kan urskilja att elever behöver vara aktiva.  

 

4.2 Hur uppfattar lärarna att de arbetar med interaktiv bokläsning? 

4.2.1 Förskoleklass 

Samtliga lärare i förskoleklass arbetar kontinuerligt med interaktiv bokläsning. Arbetet 

sker främst i helklass men förekommer också i halvklass. Lärarna arbetar utifrån 

etablerade metoder och egna utarbetade metoder. De etablerade metoderna definieras 

här som de beprövade metoderna som tar stöd i forskningen, till exempel Läsfixarna 

och Chambers modell (se avsnitt 2.4). De egna utarbetade metoderna innebär att 

lärarna inte utgår från en etablerad metod. Lärarna i denna kategori arbetar efter eget 

tycke och till stor del efter vad de hört av kollegor. Vi kan dock se influenser från flera 

etablerade metoder för interaktiv bokläsning, vilket lärarna själva dock inte explicit ger 

uttryck för under intervjuerna. 

 

Lärarna AF och BF arbetar med egna utarbetade metoder och beskrivs av lärare AF 

med följande: ”Nej, det är utifrån eget, vad vi tycker.” Lärarna beskriver att de använder 

sig av bokprat men uppger att de inte har någon speciell modell för utförandet och 

bokpraten kan därför skilja sig åt vid varje tillfälle. Genom bokprat förutspår de 

handlingen, tittar på bilder, sammanfattar innehållet efter bokens slut, samt ritar bilder 

till texten. Endast lärare CF har en etablerad metod vilken är läsfixarna. Arbetet med 
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läsfixarna framgår av följande citat från lärare CF: ”Jag berättar lite kort för barnen vad 

de står för och vad de kan hjälpa oss med” och ”Jag försöker ta en läsfixare i taget.”  

 

4.2.2 Årskurs 3 

Lärarna i årskurs 3 använder sig kontinuerligt av interaktiv bokläsning. De arbetar i 

helklass, halvklass och i mindre grupper där eleverna får arbeta mer självständigt. 

Samtliga lärare använder sig av etablerade metoder för interaktiv bokläsning. Lärarna 

A3 och C3 använder sig av läsfixarna och dess fem olika karaktärer. I intervjuerna 

benämner de strategin vid namn samt hur de använder sig av karaktärerna. Lärare B3 

benämner inte strategin explicit, men det är tydligt av hennes resonemang att hon 

arbetar utifrån RT: ”Vi använder oss utav bilderna på spågumman, frågeapan, cowboy-

jim och fröken detektiv.” Samtliga karaktärer är kännetecknande för RT.  

 

Lärarna A3 och B3 nyttjar också en etablerad metod som vi kopplar till Chambers. 

Nyttjandet av Chambers modell framgår tydligt i följande yttrande från lärare B3: ”Text 

till sig själv, att man upplevt det själv eller texten till världen det är någonting som hänt 

någon annan” samt följande yttrande från lärare A3: ”Text till text, att man har läst om 

något liknande någon annanstans och att man kan återkoppla olika texter.” Ingen av 

lärarna nämner dock modellen vid namn.  

 

4.2.3 Likheter och olikheter i arbetssätten 

I förskoleklassen identifierades kategorierna etablerade metoder och egen utarbetad 

metod. I årskurs 3 urskiljdes endast kategorin etablerade metoder. Samtliga lärare i 

årskurs 3 arbetar utifrån etablerade metoder, medan endast lärare CF i förskoleklassen 

uppger en etablerad metod. Den dominerande etablerade metoden är Läsfixarna. Denna 

kan också urskiljas i de egna utarbetade metoderna. 

 

En viktig likhet mellan förskoleklass och årskurs 3 är att samtliga lärare uppfattar att de 

talar om lästa texter. Detta görs på olika sätt, t.ex. genom att förutspå, ställa frågor och 

sammanfatta. En likhet i båda årskurserna är det kontinuerliga arbetet med interaktiv 

bokläsning. Samtliga arbetar i både helklass och halvklass, men i årskurs 3 arbetar de 

också i mindre grupper med minskat stöd från läraren.  
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4.3 Varför arbetar lärarna med interaktiv bokläsning?  

4.3.1 Förskoleklass 

Samtliga lärare uppger att motivation/intresse är en viktig anledning till att de arbetar 

med interaktiv bokläsning. De beskriver att de vill skapa intresse som berör flera olika 

plan. Lärare AF beskriver intresset för bokläsningen: ”Det är viktigt att barnen får upp 

det intresset för att kunna hålla i en bok och med bilder och få in det här med 

berättelseintresset.” Lärare BF beskriver istället intresset för språket på följande sätt: 

”Vi vill ju att de [eleverna] ska bli intresserade av att läsa och språket.”  

 

Lärarna är också överens om att de arbetar med interaktiv bokläsning eftersom det 

utvecklar elevernas tankar vilket lärare BF och AF förklarar: ”Man går in mer på 

djupet, man analyserar texten på ett annat sätt” och ”För att förstärka att de [eleverna] 

ska tänka och fundera.” 

 

Ytterligare ett skäl till att arbeta med interaktiv bokläsning för lärare AF och BF är 

språkutveckling. Lärare AF beskriver att ”språket får man ju på köpet, både genom 

själva högläsningen men också genom samtalen.”  

 

Lärarna AF och CF uppger att de genom interaktiv bokläsning vill utveckla elevernas 

ordförråd. Denna kategori benämner vi utveckla ordförråd. Förklaring sker på olika sätt 

och beskrivs av lärare AF och CF på följande vis: ”Sen uppkommer det ju ord som vi 

försöker förklara och en del barn kan ju hjälpa till då” och ”Ibland kan det vara jag då 

eller något barn som frågar om svåra ord.”  

 

En annan anledning till varför lärarna arbetar med interaktiv bokläsning är 

utbildning/mål. Lärare AF och CF uppger att tankesättet inspirerats av fortbildning och 

att det är anledningen till att de arbetar med interaktiv bokläsning. Samtliga lärare 

uppger att användningen av interaktiv bokläsning delvis beror på att läsförståelse är ett 

mål i skolan. De hänvisar både till läroplanens mål i årskurs 3 och till de prioriterade 

målen för skolan som de arbetar på.  

 
4.3.2 Årskurs 3 

Samtliga lärare uttrycker att de arbetar med interaktiv bokläsning för att eleverna ska 

utvecklas till goda läsare. En god läsare anges ha utvecklat ”strategier för läsförståelse” 
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och en förståelse för ”hur de [eleverna] ska tänka samtidigt som de läser” vilket lärare 

C3 förklarar. Lärare A3 beskriver att målet är att eleven ska använda strategierna på 

egen hand för att på så sätt bli en god läsare.  

 

Lärare B3 och C3 använder sig av interaktiv bokläsning för att utveckla elevers tankar 

inom läsningen. Lärare A3 uppger vikten av att fånga elevers intresse, ett resonemang 

som faller inom kategorin motivation/intresse. Hon belyser vikten av intresse med 

följande yttrande: ”Jätteviktigt att man engagerar eleverna.” 

 

Samtliga lärare framhåller vikten av att förklara ord och deras betydelse under den 

interaktiva bokläsningen, ett resonemang som faller inom kategorin utveckla ordförråd. 

Detta exemplifieras genom följande yttrande från lärare A3: ”Om eleverna inte är 

bekanta med just det här ordet att man stannar till och är det någon som vet, någon som 

kan förklara vad det här betyder.”  

 

4.3.3 Likheter och olikheter till varför de arbetar med interaktiv bokläsning 

I förskoleklasserna urskiljdes kategorierna motivation/intresse, utvecklar elevernas 

tankar, språkutveckling, utveckla ordförråd samt utbildning/mål. I årskurs 3 

identifierades kategorierna goda läsare, utveckla elevers tankar, motivation/intresse 

samt utveckla ordförråd. En likhet som går att urskilja är att samtliga lärare betonar 

vikten av att ge eleverna möjlighet till djupare förståelse och till att utveckla tankar 

genom interaktiv bokläsning. I både förskoleklass och årskurs 3 betonas vikten av att 

förklara svåra och nya ord med hjälp av eleverna, läraren och karaktären detektiven. 

Samtliga lärare i årskurs 3 använder interaktiv bokläsning för att eleverna ska bli goda 

läsare på egen hand vilket ingen i förskoleklasserna nämner. Dock nämner lärare AF 

och BF i förskoleklasserna elevernas språkutveckling som en anledning att arbeta med 

interaktiv bokläsning, något som ingen lärare i årskurs 3 nämner. Alla lärare i 

förskoleklasserna nämner motivation och intresse som en anledning men endast lärare 

A3 årskurs 3 belyser detta. Lärare AF och CF i förskoleklass arbetar med interaktiv 

bokläsning eftersom de har fått fortbildning inom läsförståelse. Samtliga lärare i 

förskoleklass uppger att användningen av interaktiv bokläsning är relaterat till skolans 

mål. Denna anledning nämner ingen tydligt i årskurs 3 men ett av skolans främsta mål 

är att eleven ska bli en god läsare på egen hand, vilket lärarna i årskurs 3 vill uppnå med 

interaktiv bokläsning.  
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4.4 Sammanfattning 
I detta avsnitt presenteras samtliga kategorier för respektive årskurs i tabell 2. Fetstil 

indikerar att kategorin gäller för samtliga lärare i en årskurs. Kursiv stil anger att 

kategorin gäller för majoriteten av lärare i en årskurs. 

 

I tabellen blir det synligt att det förekommer många likheter i lärarnas uppfattningar 

mellan årskurserna. Det urskiljs även att lärarna i årskurs 3 innehar en mer enhetlig syn 

på begreppet vilket kan ses på antalet kategorier i fetstil samt att årskurs 3 beskriver 

färre kategorier än förskoleklassen.  

 

Tabell 2. Sammanfattning av resultatets kategorier. 

 Förskoleklass Årskurs 3 

Vad? Reflekterande läsare 

Aktiva deltagare 

Lässtrategier 

 

Reflekterande läsare 

Aktiva deltagare 

Hur? Etablerad metod 

Egen utarbetad metod 

 

Etablerad metod 

 

Varför? Motivation/intresse 

Utveckla elevers tankar 

Utveckla ordförråd 

Utbildning/mål 

Språkutveckling 

Motivation/intresse 

Utveckla elevers tankar 

Utveckla ordförråd 

Goda läsare 

 
 
5 Diskussion 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka några verksamma lärares uppfattningar 

om interaktiv bokläsning genom de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Vi ville 

också studera om det fanns några likheter och olikheter mellan förskoleklass och 

årskurs 3. För att besvara syftet och frågeställningarna genomförde vi semistrukturerade 

intervjuer med 3 lärare i förskoleklass och 3 lärare i årskurs 3. 
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Resultaten visar att samtliga lärare har en liknande uppfattning om vad interaktiv 

bokläsning innebär. Hos lärarna i årskurs 3 framkommer dock en djupare och tydligare 

uppfattning, medan lärarna i förskoleklass har en splittrad syn och hänvisar till stor del 

till arbetssätt. Efter analysen av intervjusvaren urskiljer sig dock två gemensamma 

kategorier för årskurserna: aktiva deltagare och reflekterande läsare. När vi analyserade 

frågan om hur lärarna arbetar med interaktiv bokläsning visade det sig att de även 

arbetar på liknande sätt. I årskurs 3 arbetar samtliga lärare utifrån etablerade metoder 

medan majoriteten av lärarna i förskoleklass arbetar efter egna utarbetade metoder. De 

egna utarbetade metoderna har dock influenser från de etablerade metoderna som 

lärarna i årskurs 3 uttrycker explicit. Arbetssätten har också likheter såsom att båda 

klasserna arbetar kontinuerligt i helklass och halvklass, men i årskurs 3 arbetar de också 

mer individuellt med mindre stöttning av läraren. Båda årskurserna arbetar också med 

att utveckla ordförrådet genom interaktiv bokläsning. Anledningen till varför lärarna 

arbetar med interaktiv bokläsning är att de vill utveckla elevernas tankar samt utveckla 

ordförrådet. I förskoleklassen nämns även motivation/intresse, utbildning/mål och 

språkutveckling vilket är mindre uttalat i årskurs 3. 

 

Lärarna beskriver på olika sätt att interaktiv bokläsning i grunden handlar om ett aktivt 

deltagande och reflekterande läsare. Lärare CF anser också att interaktiv bokläsning 

handlar om lässtrategier. Beskrivningen är liknande den som går att finna i övrig 

litteratur. Till exempel beskriver Ivarsson (2006:89) och Westlund (2012:74) att 

interaktiv bokläsning handlar om aktivt deltagande där läsaren interagerar med texten på 

ett medvetet sätt. Ivarsson (2006:89) skriver vidare att interaktiv bokläsning handlar om 

att elever ska förstå texter och genom att delge sina kunskaper kan elever hjälpas åt att 

nå en djupare förståelse.  

 

I årskurs 3 finns en klar defintion och syn på interaktiv bokläsning. Förskoleklasslärarna 

har ingen klar definition utan beskriver begreppet genom arbetssätt som bokprat och 

lässtrategier. Genom vår analys blir det dock tydligt att de i grunden talar om samma 

kännetecken för interaktiv bokläsning. En möjlig anledning till denna skillnad kan 

möjligen återfinnas i lärarnas olika utbildningar eftersom det är den stora skillnaden 

mellan lärarna i förskoleklass och årskurs 3. Eftersom lärarna i årskurs 3 har en 

tydligare definition av interaktiv bokläsning är det sannolikt att de fått med sig mer 

kunskap om interaktiv bokläsning i sin utbildning. Förskoleklasslärarna är mer obekanta 
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med interaktiv bokläsning vilket kan tyda på att de fått mindre utbildning om interaktiv 

bokläsning.  

 

Deras skilda utbildningar kan också vara en orsak till att lärarna i årskurs 3 arbetar 

utifrån etablerade metoder, medan majoriteten av lärarna i förskoleklass arbetar utifrån 

egna utarbetade metoder. Lärarna i årskurs 3 har troligen fått med sig verktyg för 

interaktiv bokläsning vilket lärarna i förskoleklass inte tycks ha fått. Ytterligare stöd för 

tanken att olika utbildningar kan vara anledning till de olika arbetssätten mellan 

förskoleklass och årskurs 3 är att lärare CF i förskoleklass som använder sig av en 

etablerad metod har gått en studiecirkel om lässtrategier. I studiecirkeln användes 

Westlunds (2012) bok och läraren fick därmed strategier för interaktiv bokläsning vilket 

hon möjligen saknat i sin tidigare utbildning. Lärare AF förskoleklass som arbetar med 

en egen utarbetad metod uppger vid intervjun att hon går en vidareutbildning inom läs- 

och skrivinlärning där hon fått kunskap om interaktiv bokläsning. Läraren nämner att 

hon arbetar med interaktiv bokläsning som en följd av kursen, och därför kan det antas 

att hon inte fick tillräckliga verktyg för interaktiv bokläsning under sin 

förskollärarutbildning. Hon var dock under utbildning då intervjun genomfördes och 

hade då inte påbörjat arbetet med de etablerade metoderna. Det är viktigt att ha i åtanke 

att sambandet mellan etablerade metoder och utbildning är ett resultat av vår tolkning av 

våra resultat och att detta samband skulle behöva verifieras genom framtida studier där 

lärares uppfattningar och deras faktiska praktik undersöks i relation till deras utbildning. 

Vi ser detta som en angelägen fråga för framtida forskning. 

 

Dockrell m.fl (2010) påvisar i sin studie att interaktiv bokläsning som sker på ett 

medvetet sätt bidrar till en större språkutveckling än om det sker på ett omedvetet sätt. 

Lärarna i årskurs 3 samt lärare CF i förskoleklass arbetar till skillnad från de andra 

lärarna utifrån en etablerad metod. Att en lärare använder en etablerad metod indikerar 

dock inte per automatik en högre grad av medvetenhet hos läraren. Användning av en 

etablerad metod kan istället indikera att läraren okritiskt tillämpar en etablerad metod. 

På motsvarande sätt indikerar användning av egna utarbetade metoder inte per 

automatik att läraren har en lägre grad av medvetenhet. Att en lärare använder en egen 

utarbetad metod kan indikera att läraren har värderat sitt arbetssätt kritiskt och då 

arbetar på ett medvetet sätt. Huruvida de lärare som använde etablerade metoder 

bedriver interaktiv bokläsning på ett medvetet sätt och huruvida de lärare som använde 
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egna utarbetade metoder bedriver interaktiv bokläsning på ett omedvetet sätt är alltså 

svårt att dra några slutsatser om. Vi lämnar denna fråga till framtida forskning. 

 

Språkutveckling har visat sig vara viktig för elevers kunskapsutveckling i skolan, och 

med en otillräcklig språklig förmåga försvåras elevers skolsituation (t.ex. Snowling m.fl 

2011:3). Det är därför av vikt att alla lärare i skolan arbetar med språkutvecklande 

aktiviteter såsom interaktiv bokläsning. Majoriteten av lärarna i förskoleklass nämner 

språkutveckling som ett viktigt skäl till att de arbetar med interaktiv bokläsning. Detta 

nämner ingen i årskurs 3 som anledning till arbetet. De hänvisar istället till att utveckla 

tankar och fördjupa förståelse vilket vi kan se också leder till språkutveckling. 

Olikheterna kan återigen kopplas till de olika utbildningarna som innehar olika fokus på 

språkutvecklingen men också på progressionen som ska ske i skolan. Progressionen 

förklaras tydligt i lgr11: ”skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas 

utveckling och lärande” (Skolverket 2016:16). Vi kan genom lärarnas uppfattningar se 

att det sker en progression i språkutvecklingen från förskoleklass till årskurs 3. Lärarna i 

förskoleklass beskriver att de lägger en bas för språkutvecklingen genom att fokusera på 

språkets struktur. När eleverna når årskurs 3 har de förhoppningsvis utvecklat en god 

språklig bas i tidigare årskurser och kan därför fördjupa sina tankar och förståelse för 

språket. Det här kan kopplas till den proximala utvecklingszonen i den sociokulturella 

teorin. Vi menar att elever i förskoleklass först måste skapa en förståelse för språkets 

struktur och en god spårklig bas. När de har en god språklig bas kan de flytta gränserna 

i sin proximala utvecklingszon och fördjupa språkkunskaperna, vilket sker i senare 

årskurser. 

 

Det är också av vikt att utveckling av ordförrådet sker genom progression. Verhoeven 

m.fl (2011) menar att det är av vikt att ordförrådet utvecklas i ett tidigt stadie för att 

senare ge fördelar i kunskapsutvecklingen. Undersökningar visar också på att interaktiv 

bokläsning är en gynnsam aktivitet för att utveckla elevers ordförråd (Wasik m.fl 2001; 

Mol m.fl 2008), något som samtliga lärare uttrycker.  

 

I analysen kan vi urskilja att lärarna arbetar på olika sätt på grund av progression och 

elevernas olika proximala utvecklingszoner. I förskoleklassen kan de flesta elever inte 

läsa och skriva, vilket innebär att arbetet sker mer i helklass eller halvklass och att 

lärarna erbjuder mycket stöttning och stödstrukturer i enlighet med den sociokulturella 
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teorin. Eleverna i förskoleklass är i ett annat skede i sin proximala utvecklingszon 

jämfört eleverna i årskurs 3 och eftersom de inte är självständiga i sin läsning är det 

svårt att arbeta individuellt med eleverna. I årskurs 3 kan de flesta elever läsa, och de är 

vana vid att arbeta med interaktiv bokläsning. Det gör att eleverna har flyttat sina 

gränser i den proximala utvecklingszonen och kan klara av fler saker på egen hand med 

mindre stöttning från en mer kompetent person. Detta leder till att eleverna kan arbeta 

mer självständigt och i mindre grupper där de kan ge/ta stöttning till/av varandra. 

Eleverna har tidigare fått stödstrukturer av en mer kompetent person och klarar nu av att 

arbeta mer självständigt med verktygen.  

 

Vi kan se att lärarna i förskoleklass och lärarna i årskurs 3 arbetar på olika sätt efter den 

progression som är tänkt att ske i skolan, en progression som även framkommer i 

läroplanen (se avsnitt 2.2 ovan). Den tydliga progressionen från förskoleklass till 

årskurs 3 kan vara en anledning till att förskoleklasslärarna nämner motivation/intresse 

som en faktor till varför de arbetar med interaktiv bokläsning. Motivation/intresse 

nämner endast en lärare i årskurs 3. En möjlig tolkning av varför lärarna i förskoleklass 

framhåller motivation/intresse är att motivation och intresse utgör grunden till att 

eleverna själva ska vilja inhämta kunskap genom böcker. I årskurs 3 fokuserar lärarna 

mer på att eleverna ska bli goda läsare vilket är ett kunskapskrav för godtagbara 

kunskaper i årskurs 3. Lärarna i förskoleklass måste visa en positiv bild av läsning, 

något som uttrycktes på följande sätt av en av lärarna: ”Läsningen är ju att faktiskt tänka 

om alla dessa bokstäver med och förstå vad de betyder.” I lgr11 (skolverket 2011) 

genomsyrar intresse både syftet och det centrala innehållet för förskoleklassen. I 

förskoleklassens syfte beskrivs tydligt att eleverna ska ges möjligheter att utveckla sitt 

intresse för att kommunicera genom att lyssna på och samtala om olika typer av texter. I 

kursplanen för svenska står det att undervisningen ska stimulera elevernas intresse för 

språket. Vi ser en tydlig skillnad mellan verben utveckla och stimulera, där utveckla 

syftar på att lägga grunden för intresset medan stimulera syftar på att underhålla det 

redan grundlagda intresset. Vi tänker att det kan vara en anledning till varför lärare i 

årskurs 3 inte lägger lika stor vikt vid motivation/intresse under interaktiv bokläsning i 

jämförelse med förskoleklassen. 
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6 Slutsatser 
Vår studie visar på fördelarna med interaktiv bokläsning och dess positiva effekter på 

språkutvecklingen. Det har visat sig att det i grunden finns en gemensam uppfattning 

om vad interaktiv bokläsning innebär; dock beskrivs interaktiv bokläsning mer enhetligt 

av lärarna i årskurs 3. De gemensamma kategorierna som urskiljdes är aktiva deltagare 

och reflekterande läsare. Vi har också fått insikt i hur lärarna arbetar med interaktiv 

bokläsning. I förskoleklass arbetar majoriteten med egna utarbetade metoder medan 

samtliga lärare i årskurs 3 arbetar med etablerade metoder. En viktigt slutsats är att 

arbetet sker genom progression från förskoleklass tills årskurs 3. Det finns inte någon 

enhetlig bild av varför lärarna arbetar med interaktiv bokläsning och alla lärare förklarar 

det på olika sätt. 

 

 Avslutningvis tyder vår studie på att det kan behövas mer utbildning om interaktiv 

bokläsning och dess strategier och positiva effekter för blivande lärare i förskoleklass, 

eftersom forskning visat att det krävs insatser redan i de tidiga skolåren. Denna slutsats 

baseras på förskoleklasslärarnas otydliga definition av begreppet samt på den stora 

förekomsten av egna utarbetade metoder i förskoleklass. 
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IV 

Bilagor 
Bilaga A Intervjumanual  
 

1. Vad har du för utbildning? 

 

2.  Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

3. Hur länge har du arbetat på nuvarande skola? 

 

4. Hur många årskurs 3/förskoleklasser har du arbetat i? 

 

5.Vad är interaktiv bokläsning för dig? 

 

6. Hur arbetar du med interaktiv bokläsning i årskurs 3/förskoleklass över ett läsår? 

- Grundar du arbetet i någon speciell modell?  

- Arbetar kontinuerligt eller i teman? 

-Arbetar du i helklass, grupper eller individuellt? 

 

7. Varför arbetar du med interaktiv bokläsning? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

V 

Bilaga B Samtyckeskrav 

Syftet med studien är att undersöka verksamma lärares uppfattningar om interaktiv 

bokläsning. Vi kommer också undersöka likheter och olikheter i lärares uppfattningar. 

Deltagande i studien innebär att en intervju kommer genomföras i ett enskilt möte. 

Intervjun kommer spelas in och transkriberas för analys. Intervjuerna kommer att 

behandlas konfidentiellt vilket betyder att intervjuerna kommer att avidentifieras och 

behandlas i enlighet med besta ̈mmelser i Sekretesslagen. Din medverkan a ̈r frivillig och 

kan när som helst avbrytas. Materialet kommer endast används till studiens syfte och 

inte behandlas i andra sammanhang. Studien genomfo ̈rs som en del av vår utbildning till 

lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 vid Linnéuniversitetet, Kalmar.  

Genom underskrift av detta dokument samtycker jag till ovanstående.  

 

___________________________________      ________________________________ 
Underskrift                                                          Ort och datum 

 

 


