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ABSTRACT 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i år tre läser en elevnära text, en 

instruktionstext, en skönlitterär text, samt en faktatext kopplat till de rådande 

kunskapsmålen för elever i år tre. Vidare ämnar studien undersöka hur långt eleverna 

har kommit vad det gäller att uppnå flyt i sin läsning. Studien ämnar även belysa 

elevernas uppfattningar kring nyttan med läsning samt hur eleverna uppger att de går 

tillväga när de läser. Studien baseras på videoobservationer samt intervjuer av sjutton 

elever i två olika klasser på två olika skolor.  

 

Vid analysen av resultaten hur elever läser, framstod en bristande kännedom kring 

texternas uppbyggnad. Eleverna använde sig av en mängd olika strategier för att läsa 

de olika texterna. Det framkom att samtliga elever utom en klarade att läsa den 

elevnära texten med flyt. Lite fler än hälften ansågs läsa instruktionstexten samt 

faktatexten med flyt, och nästan samtliga elever klarade av att läsa den skönlitterära 

texten med flyt. För att återberätta innehållet i instruktionstexten behövde endast en 

elev följdfrågor, och vid läsning av faktatexten klarade ett par elever att återberätta 

innehållet utan följdfrågor. Vid återberättandet av den skönlitterära texten var det 

endast en som klarade det helt själv.  

 

Vid observationsstillfällena ställdes även frågor kring elevens uppfattning om varför 

man ska kunna läsa och hur eleverna gör när de själva läser. Svaren eleverna uppgav 

på frågan kring varför man ska kunna läsa delades in i sex kategorier där de två 

största kategorierna var för att lära sig saker och för att det är bra att kunna. Svaren 

på frågan kring hur eleverna gör när de läser delades in i två kategorier och dessa var 

ljudning samt automatiserad avkodning. 
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1 INTRODUKTION 

 

Denna studie söker svar på hur elever i år tre läser, vilka deras egna uppfattningar är 

kring hur de går tillväga när de läser, samt hur deras läsning kan kopplas till 

förväntade resultat på läsning i slutet av skolår tre enligt de rådande kunskapsmålen 

utgivna av Skolverket 2008.  

 

Från och med hösten 2008 gäller nya kunskapsmål för elever i år tre i ämnena 

svenska, matematik och svenska som andraspråk. Denna studies 

undersökningsområde kan betraktas som aktuellt då målen är nya, och då det inte 

finns tidigare forskning kring elevers läsning i år tre kopplat till dessa kunskapsmål.  

 

I kunskapsmålen utgivna av Skolverket (2008a) står att läsa att eleverna i slutet av år 

tre beträffande läsning skall:  
 

- kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt,  

- kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen    

muntligt  eller skriftligt, och  

- kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och          

använda sig av innehållet muntligt eller skriftligt…” (Skolverket a, 2008-07-15 s 

4). 

 

I föreliggande studie observeras eleverna när de läser en elevnära text, en 

instruktionstext, en faktatext, och en skönlitterär text, detta i enlighet med vad som 

står angivet i kunskapsmålen. Eftersom studien både fokuserar på hur elever läser 

samt vilka deras individuella uppfattningar är kring läsning, har eleverna i en mindre 

intervju under lästillfället fått svara på frågorna; 

 Hur gör du när du läser? 

 Varför ska man kunna läsa? 

 

Under intervjun fick eleverna även möjlighet att muntligt redogöra för innehållet i de 

olika texter de läst. Genom att kombinera såväl observationer som intervjuer strävar 

denna studie efter att erbjuda en bredare bild kring läsning hos elever i år tre samt 

belysa deras egen uppfattning kring nyttan med läsning. 

 

Att kunna läsa betraktas i dagens samhälle som nödvändigt för att klara sig. 

”Nyckeln till framgång i både utbildning och lärande är att kunna läsa och skriva. 

Allt skolarbete/…/kräver att man förstår skriven text.” (Nyström, 2002 s 35) Detta 

citat sammanfattar varför läsning är ett ständigt aktuellt forskningsområde, både i 

grundskolan och genom hela livet och varför denna studie kan anses som relevant.  
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2 BAKGRUND 

 

Bakgrunden inleds med en presentation av kunskapsmålen för år tre i svenskämnet, 

samt svenska elevers resultat i den internationella utvärderingen av elevers 

läsförmåga, PIRLS. Därefter följer en presentation av olika teorier kring 

läsprocessen, vilka utgör tyngdpunkten i denna studie.  

 

2.1 Läsning enligt mål år 3 

 

Enligt de kunskapsmål i ämnet svenska som Skolverket (2008a) satt upp som rimliga 

för elever som slutar år tre skall eleverna;  
 

- kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt,  

- kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen    

muntligt eller skriftligt, och  

- kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och          

använda sig av innehållet muntligt eller skriftligt…” (Skolverket a, 2008-07-15, 

s 4) 

 

De ovan angivna målen avser en lägsta kunskapsnivå eleverna skall ha uppnått i 

slutet av skolår tre. 

 

2.1.1  Begreppsdefinition 
 

Efterföljande begreppsdefinition är utgiven av Skolverket (2008b) och har som syfte 

att förtydliga de ovan angivna kunskapsmålen.  

 

Med läsning menas att eleven både kan avkoda och har en förståelse för det lästa. 

Med elevnära menas texter som är individanpassade. Texterna utgår från elevens 

intressen, individuella behov samt utvecklingsnivåer. Det är texter som eleverna 

kommer i kontakt med både i skolan och på fritiden. En bekant text innebär att 

eleven känner igen sig och har en viss förförståelse för texten, detta kan innebära att 

man diskuterat texten tidigare i klassen eller att det är en LTG-text. Med flyt menas 

att man läser en text relativt obehindrat och har förmågan att rätta sig själv vid 

eventuella felläsningar. Avkodningen är så pass automatiserad att eleven lätt själv 

kan läsa ut ord och meningar.  

 

Skönlitterära texter kan vara olika kapitelböcker eller sagor för barn, och 

återberättandet skall grunda sig på en förståelse och en förmåga att kunna återge 

innehållet i texten samt den underliggande meningen. Faktatexter kan vara texter ur 

läroböcker men även texter ur tidskrifter för barn, medan instruktioner kan vara till 

exempel spelregler eller recept. Beskrivandet av faktatexterna kan ske såväl muntligt 

som skriftligt, och visar att eleverna tagit till sig de fakta som de mött i texten. 

Definitionen av att eleven kan använda sig av faktatexter och instruktioner är att 

denne kan applicera det som de har läst i andra sammanhang (Skolverket, 2008b). 
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2.1.2 PIRLS- utvärdering av elevers läsförmåga 
 

Enligt den internationella utvärderingen PIRLS (2006) av elevers läsförmåga i år 

fyra, har läsförmågan hos svenska elever sjunkit. Internationellt sätt lyckas svenska 

elever väl i sin läsning men mätningar gjorda 1971, 1991 och 2001 visar på en 

nedgående trend i läsförmågan. Detta har alltså varit aktuellt under en längre period 

men det framhölls mer efter 1991 vilket stämmer överens med en nationell 

utvärdering gjord år 2003 enligt PIRLS (2006). Där det främst har skett en 

försämring är mellan de starka och mycket starka läsarna.  Ett par olika tänkbara 

anledningar till detta som redovisas i utvärderingen är att det skett en minskning av 

de grupper som läser mycket på fritiden och som har tydliga läsande förebilder i sin 

omgivning.  

 

Då PIRLS genomförande år 2001 planerades i Sverige, beslöts det att även elever i år 

tre skulle inkluderas. Anledningen till detta var för att lättare kunna jämföra 

resultaten med andra studier kring läsförståelse, och då främst Reading Litteracy 

Studie gjord år 1991 på elever som var nio år gamla. Här visade resultaten att de 

svenska eleverna i år fyra hamnade överst på listan, medan elever i år tre hamnade på 

nittonde plats. En uppföljning av resultatet av mätningarna gjorda på nioåringar 

visade en tillbakagång mellan 2001 och 1991, samt även mellan 1991 och 1971. 

PIRLS resultaten har detta lett till ett antal olika insatsområden inom svensk skola, 

nämligen läs och skrivutvecklingens plats och innehåll, den pedagogiska praktiken 

för pojkar, flickor och elever med utländsk bakgrund, läs och skrivutvecklingens 

plats i styrdokumenten, samt lärares kompetensutveckling. Sammanlagt ligger detta 

till grund för ett antal satsningar inom detta område. Dels handlar det om att 

kompetensutveckla lärare, och dels att skapa nytt diagnosmaterial, samt att införa 

nya kunskapsmål och prov i årskurs tre. 

 

De ovannämnda kunskapsmålen i svenskämnet grundar sig på forskning kring 

läsprocessen och läsinlärning. Vidare presenteras i texten aktuell forskning kring 

läsning och läsinlärning. 

 

2.2 Två olika perspektiv på läsprocessen  

 

Inom läsforskningen finns det två olika perspektiv på hur läsprocessen går till. Det 

ena perspektivet belyser läsning utifrån ett helhetsperspektiv, den så kallade whole-

language metoden (Hjälme, 1999). Här betonas sammanhanget först och främst, och 

man arbetar med att eleven ska se nyttan med att kunna läsa, och att texten innehåller 

ett budskap som läsaren kan ta del av. Här arbetar man med hela ord och att lära sig 

känna igen utseendet på dessa, istället för att fokusera på ordens enskilda 

beståndsdelar (Hjälme, 1999). Elbro (2006) beskriver detta som att fokus här ligger 

på den samlade förståelsen av texten. Smith (2000) betonar i enlighet med detta att 

läsning ska ske i meningsfulla sammanhang, och att så länge eleven har en tillräcklig 

synförmåga och språklig förståelse, kommer denne att kunna lära sig läsa. Läsning 

lär eleven sig genom att läsa, och kan denne inte läsa själv, bör en redan läskunnig 

läsa högt för eleven. Kritik som riktats mot detta synsätt är att eleverna här inte får 

lära sig några användbara strategier att använda vid mötet av ord de inte känner igen 

sedan tidigare (Hjälme, 1999).  
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Det andra perspektivet belyser läsningen med utgångspunkt i delarna, från de olika 

fonemen (Hjälme, 1999). Fonem/grafemnivån är, enligt Danielsson (2003), en 

självklar del av läsprocessen. Vidare menar Danielsson att den fonologiska 

medvetenheten är en viktig del för en lyckad läsning. Här handlar det om att kunna 

se samband mellan bokstäver och hur de uttalas, för att sedan sätta samman dessa till 

ord (Hjälme, 1999). Innehållet i texten blir betydelsefullt först senare i läsningen. En 

kritik mot detta synsätt är att läsinlärningen blir frånskiljd från text och sammanhang. 

Efter att eleven ljudat fram ordet, riskerar det att vara så pass förvrängt och låta så 

annorlunda att det blir svårt att identifiera det (Hjälme, 1999). Stanovich (2000) 

betonar den fonologiska medvetenheten som en viktig del i den tidiga läsförmågan. 

Adams (1990) menar att en av fördelarna med att utgå från de enskilda fonemen vid 

läsinlärning är att det har visat sig leda till en större framgång hos eleverna både vad 

det gäller förmågan att känna igen olika ord och vad det gäller stavning och 

åtminstone en likvärdig läsförståelse som vid arbete enligt helhetsperspektivet. Enligt 

Hjälme (1999) kan läs och skrivsvårigheter förebyggas om eleverna får en möjlighet 

att konsekvent arbeta med att ljuda samman ord och därigenom metodiskt arbeta med 

ordens olika beståndsdelar.  

 

2.3 Läsprocessen 

 

Nyström (2002) belyser vikten av språklig medvetenhet vid läsinlärning. Hon menar 

att läsning är en visuell process där eleverna först lär sig hur man avkodar orden, så 

att detta sedan kan leda till en förståelse kring det som de läser. Läsningen hänger på 

att eleverna har förmåga att identifiera bokstäverna, koppla dessa till deras specifika 

ljud, och att kunna sätta samman bokstäverna till ord. Då läraren och eleverna arbetar 

med läsprocessen i skolan bör det kommunikativa syftet med texten göras tydlig för 

eleven. Det handlar om att identifiera kopplingar mellan tal och skriftspråk. Både 

Adams (1990) samt Björk och Liberg (2005) menar att man blir en skicklig läsare 

genom att läsa. Läsningen i sig bidrar till ökat flyt och att läsningen blir en mer 

automatiserad process. Enligt Hjälme (1999) blir läsinlärning med hjälp av texter 

som inte eleven kan relatera till och därmed får svårt att skapa en förståelse för, icke-

meningsfull. Läsförståelse är viktigt i processen att lära sig läsa, menar Hjälme 

(1999).  

 

Elbro (2006) delar liksom Nyström (2002) in läsprocessen i två olika huvudmoment, 

nämligen avkodning och språkförståelse. Avkodningen av orden innebär att läsaren 

känner igen dessa, medan förståelsen innebär att läsaren förstår innebörden och kan 

sätta in ordet i ett vidare sammanhang. Läsning kan enligt Taube (2007) 

sammanfattas med ekvationen läsning = avkodning*förståelse. Hon menar att det 

även finns en ytterligare faktor att ta hänsyn till i ekvationen, och det är motivation. 

Adams (1990) hävdar att läsprocessens drivkraft och grund är förmågan hos eleverna 

att känna igen bokstäver som står i olika kombinationer, för att kunna koppla 

samman dessa med deras ljud, fonologiskt. Läsprocessen byggs successivt på från 

grunden. Fokus ligger initialt på bokstav - ljud förhållandet, för att därifrån utvecklas 

vidare och nå högre grader av djupare förståelse. Enligt Lundberg och Herrlin (2007) 

består läsprocessen av fem olika dimensioner, fonologisk medvetenhet, 

ordavkodning, flyt, läsförståelse, och läsintresse.  
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Läsprocessen kan ses från olika håll, vilket medför olika pedagogiska implikationer i 

undervisningen. Efterföljande text erbjuder en fördjupning inom de olika områdena 

avkodning, läsa med flyt samt läsförståelse. 

 

2.3.1 Avkodning 
 

Avkodning innebär förmågan att översätta språk från det skrivna till det talade 

(Taube, 2007). Avkodning sker endast vid läsning. En lyckad avkodning innebär att 

eleven kan se ordet, läsa och förstå det och koppla ordet till föremålet/saken i 

verkligheten. Avkodning av ordet sol innebär till exempel att eleven kan känna igen 

ordet, läsa det och koppla det till solen på himlen. En snabb och säker avkodning är 

avgörande för elevens läsutveckling, enligt Elbro (2006). En automatiserad 

avkodning hos goda läsare innebär att avkodningen är obligatorisk. Läsaren möter ett 

ord och kan inte låt bli att se vad det står. Det är även så att det inte går att granska 

sig själv för att komma fram till vad som sker vid läsningen med automatiserad 

avkodning, precis som vid andra automatiserade processer, menar Elbro (2006). 

Börjar man försöka analysera vad man gör, blir det bara fel. Elever måste lära sig att 

avkoda nya ord som denne kommer i kontakt med under läsningen och därigenom 

förstå principen mellan bokstav och ljud. Detta kommer leda till självständighet i 

läsningen och därigenom till högre kunskapsnivåer inom läsningen (Stanovich, 

2000). 

 

Enligt Reynolds (2002) menar Stanovich att jämförelser som gjorts mellan starka och 

svaga läsare kan kopplas till individens avkodningsförmåga. Starka läsare har bättre 

avkodningsförmåga, och kan därigenom snabbare och lättare identifiera olika ord 

och läsa av dem. En läsare kan inneha en hyfsat god ordavkodning utan att ha en 

djupare läsförståelse, men aldrig en djup läsförståelse utan att samtidigt ha en god 

ordavkodning. Stanovich (2000) talar om bruket av kontextuell information vid 

läsning. Kontextuell information kan användas av läsaren med två olika syften, dels 

för att lättare avkoda det specifika ordet och dels för att öka förståelsen av texten. 

Även Elbro (2006) talar om identifiering av ett läst ord antingen genom avkodning 

eller med hjälp av den kontext som ordet förekommer i. Som läsare menar Stanovich 

(2000) att man är beroende av att kunna känna igen ord och av att ha en förmåga att 

kunna avkoda ord. Ju bättre läsare personen blir, desto mindre beroende blir denne 

av rent visuella ledtrådar, och desto mer använder sig läsaren av den information som 

erbjuds genom kontexten. Förmågan ökar då också hos läsaren att ana genom 

sammanhanget vad som komma skall. För att vara en effektiv läsare betonar 

Stanovich (2000) kontextens betydelse såväl som en automatiserad avkodning. En 

möjlig tanke bakom detta, menar han, är att effektiva läsare automatiserar processer 

som avkodning och förmågan att känna igen olika bokstäver för att rikta fokus och 

energi åt att skapa förståelse för det lästa. Stanovich (2000) refererar till Presley som 

menar att; 
 

…the active processing of sentences and paragraphs cannot occur unless the 

reader can recognize individual words reliably and efficiently. That is why 

learning to decode is so important. (Stanovich, 2000 s 208) 

 

Lundberg och Herrlin (2007) beskriver avkodningsprocessen som att läsaren kan 

identifiera det skrivna ordet. Ju skickligare läsaren blir, desto mer automatiserad blir 

avkodningen och desto mindre energi kräver processen. Clay (1998) hävdar att en 
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kunskap kring avkodningsprocessen visar sig genom att eleven innehar en förståelse 

för att skriven text och teckningar inte behöver hänga samman, att skrift endast sker 

med hjälp av bokstäver, och att en specifik bokstavskombination representerar ett 

specifikt ord. Det visar sig även genom en ökad medvetenhet kring att ord är unika, 

stabila kombinationer. Avkodningsförmåga hos eleven visar sig genom en 

begynnande förståelse för hur den talade formen av ordet kan representeras med 

specifika bokstäver. Lärare är ofta snabba med att visa eleverna sambandet mellan 

bokstäver och språkljud på en mängd olika sätt, och här måste lärarna stanna upp, 

menar Clay (1998), och observera elevens kunskaper och skapa övningar utifrån 

dessa och bygga sin undervisning med utgångspunkt i eleverna, annars riskerar 

övningarna att utgå från en kunskapsnivå som inte är elevernas. En automatiserad 

avkodningsförmåga innebär, enligt Elbro (2006), att läsaren inte ser allt de läser. 

Uppmärksamheten läggs inte vid det specifika ordet, utan vid innehåll och en 

förståelse av det lästa.  

 

Stanovich betonar så kallad ”…word calling…” (Stanovich, 2000 s 173) som ett 

riskmoment vid avkodningsprocessen. Här handlar det om att eleven avkodar ordet 

och har förmågan att omvandla det till dess talade form, utan att egentligen förstå 

innebörden i ordet. Detta anses som negativt, eftersom det innebär att eleven inte har 

förstått den verkliga meningen med läsning, nämligen att texten har ett budskap och 

ett innehåll att förmedla till läsaren. Detta beteende kan uppkomma då svaga läsare 

eller läsare som brister i sin avkodningsförmåga, möter en text. Ytterligare en 

anledning till att detta beteende uppstår, menar Stanovich (2000), kan vara att eleven 

inte fått lära sig de lässtrategier som är nödvändiga vid mötet av nya komplicerade 

ord.  

 

2.3.2 Flyt i läsning 
 

Enligt Lundberg och Herrlin (2007) innebär flyt i läsningen att läsaren lättare kan 

arbeta med förståelsen av texten som denne läser. Flyt och läsförståelse hänger tätt 

samman. Har läsaren flyt i sin läsning behöver denne inte ägna sin uppmärksamhet åt 

att identifiera enskilda ord, avkodningen sker automatiskt och läsaren kan istället 

rikta sin uppmärksamhet åt textens innehåll och åt att skapa en djupare förståelse. 

Flytet är det som binder samman avkodningen och läsförståelsen. Greany (2003) 

menar att läsare som har flyt i sin läsning inte är beroende av kontextuella ledtrådar i 

mötet med texten, utan att de har en effektiv avkodning av de ord de läser. Individer 

som har flyt i sin läsning använder sig av flera olika ledtrådar samtidigt, såsom 

kontextuella ledtrådar och avkodning. Vidare belyser han forskning gjord kring 

effektiva läsares ögonrörelser vid läsning. Denna forskning visar på att personer som 

läser med flyt inte hoppar över bokstäver när de läser, utan att de läser varje bokstav 

i orden de möter, men det går snabbt och effektivt. Lundberg m fl (2007) beskriver 

begreppet flyt i följande citat; 

 
Det har att göra med att gjuta liv i hela meningar eller stycken, att få fram den 

rätta satsmelodin när man läser högt, att man kan läsa sammanhängande text 

tillräckligt snabbt och felfritt för att man ska klara den minnesbelastning som 

längre meningar kan inrymma. (Lundberg och Herrlin, 2007 s14) 

 

Att uppnå flyt i läsning är något som tar tid, menar Lundberg m fl (2007). Flyt 

innebär att läsare kan göra lämpliga pauser och betona texten som denne läser på rätt 
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sätt. Flytet kan variera även hos skickliga läsare vid mötet med en okänd avancerad 

text.  

 

2.3.3 Läsförståelse 
 

Goff, Pratt och Ong (2005) beskriver läsförståelse som kärnan i all läsundervisning. 

Stanovich (2000) menar att det centrala syftet med läsning är läsförståelse. Det 

handlar helt enkelt om att kunna se det bakomliggande budskapet samt att förstå 

innebörden i det man läser. Även Rosén, Längsjö, Nilsson och Gustavsson (2008) 

poängterar hur viktigt det är att kunna tillägna sig och förstå en text, för att sedan 

kunna använda det i kommunikation med andra. Block, Gambrell och Pressley 

(2002) menar att förståelse vid läsning består av tre olika element, nämligen läsaren, 

texten och läsningen. Flytet är en viktig del för att skapa läsförståelse. Lundberg och 

Herrlin (2007) anser att läsförståelsen inte är något som kommer efter avkodningen, 

utan att dessa processer samspelar med varandra. Goff m fl (2005) menar att eleverna 

kommer till skolan med tankar och kunskap om att texter har ett budskap som att 

förmedla. Initialt kan eleverna gissa vad det står, men när avkodningen blir mer 

automatiserad och inte längre kräver så mycket energi, kommer läsaren att förstå 

texten utifrån det som faktiskt står att läsa. 

 

Block, Gambrell och Pressley (2002) belyser ett par olika faktorer som gynnar en 

god läsförståelse såsom ett välutvecklat ordförråd, samt en god förmåga att kunna 

lyssna till en text och förstå innebörden. Reichenberg (2008) diskuterar olika 

textgenrers för och nackdelar vid att skapa läsförståelse. Svårigheten ökar ofta när 

det rör sig om att förstå en faktatext, jämfört med en skönlitterär text och en elevnära 

text. I en skönlitterär text har ofta barnen bilder till hjälp, samt en författarröst som 

talar till dem. Eleverna kan lättare leva sig in i dessa böcker, menar Reichenberg 

(2008), och läsningen upplevs därför inte lika svår. När eleverna senare introduceras 

för faktatexter är det inte lika lätt längre, och de kan få problem med att förstå 

betydelsen i texten. Läsning av faktatexter handlar om att ta till sig kunskap. Enligt 

Reichenberg (2008) menar Lundberg att det är en konst för elever att läsa och förstå 

en faktatext.  

 

Keene och Zimmerman (2003) hävdar att läsinlärningen är beroende av att eleverna 

lär sig förstå text såväl bokstavligen som på ett intellektuellt plan. De betonar vikten 

av att läraren lär ut strategier att tänka och reflektera kring text för att eleven ska 

kunna bli en effektiv läsare. Det handlar om att inte fastna i att som lärare bara 

förmedla enskilda och isolerade färdigheter, utan ha ett bredare perspektiv i sin 

undervisning. De menar att effektiva skickliga läsare är metakognitiva. De funderar 

över sitt eget läsande medan de läser. Skickliga läsare använder sig av ett antal 

strategier vid mötet med en svår text, som hjälper dem underlätta för förståelse. Dels 

relaterar de det lästa till sina egna erfarenheter, dels använder de vad de vet om 

tidigare texter av samma författare för att på så sätt lättare förstå och arbeta med 

texten. De avgör vilka tankar och teman som är viktigast i texten de möter, och de tar 

hjälp av inre bilder för att skapa en förståelse för texten. De gör olika slutledningar, 

de återberättar och tar ut det viktigaste och de använder sig av olika 

hållpunktsstrategier när texten de möter är svår. Dessa består i att repetera, ta bort, 

läsa högt, eller ta hjälp av kontexten kring det lästa (Keene och Zimmerman, 2003).  
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Block, Gambrell och Pressley (2002) menar liksom Keene och Zimmerman (2003) 

att skickliga läsare använder sig av sina tidigare kunskaper för att förstå ny text. 

Många olika faktorer påverkar läsförståelsen, enligt Stanovich (2000), såsom allmän 

kunskap kring texten och det lästa, ordförråd och syntaktisk förmåga samtidigt som 

dessa utvecklas i sig genom läsning. Ju mer en person läser, desto mer utvecklas 

dessa förmågor. Anderson och Pearson (1984) talar om läsförståelse med hjälp av de 

inre scheman alla individer har. Alla bär på egna erfarenheter, föreställningar och 

förförståelse kring olika saker, och dessa utgör personens individuella scheman. Det 

är kunskap sedan tidigare som finns lagrat i personens minne. Då en person möter en 

text eller ny information tar denne hjälp av sina scheman för att antingen skapa en 

djupare förståelse utifrån sina rådande scheman, eller modifiera schemana för att 

passa in i den nya kunskap individen tagit till sig. 

 

Lundberg (2006) menar att eleverna ska bli mer reflekterande kring sin egen läsning 

och läsförståelse. Som läsare ska man ta tillvara på sin förförståelse, och samtidigt 

lära sig skillnaden mellan djupläsning och sökläsning. Läsaren bör ha en större 

inblick i sig själv och veta när man förstår en text, men även vad denne kan göra när 

denne inte förstår. Många elever saknar kunskaper kring detta, menar Keene och 

Zimmerman (2003), och hur de ska gå tillväga när de möter en svår text. Lärarens 

roll för att underlätta för läsförståelse, blir att medvetandegöra eleverna om sina egna 

tankar kring sitt eget läsande. Då rustas eleverna med strategier för att underlätta 

läsningen. Läsförståelse hos eleverna uppnås när lärare är medvetna om de olika 

kognitiva processer som används av vana läsare och integrerar och förmedlar dessa i 

sin undervisning.  

 

En vanlig uppfattning är att elever får en god läsförståelse genom att läsa mycket, 

menar Reichenberg (2008).  Hon anser att det till viss del kan stämma, men att de 

elever som inte utvecklat goda lässtrategier inte får någon hjälp av tyst läsning. Att 

ägna sig åt tyst läsning en stund varje dag kan däremot bidra till en automatiserad 

avkodning.  Reichenberg (2008) menar att har man en automatiserad avkodning, så 

bidrar det till att kognitiva resurser frigörs och eleven kan lägga fokus på att förstå de 

avkodade orden. Att förstå en text kräver dels uppmärksamhet men även omfattande 

kognitiva resurser för att det ska bli ett bra resultat. Reichenberg (2008) refererar till 

Höien och Lundberg som hävdar att avkodningen kan automatiseras men inte 

läsförståelsen. 

 

Goff, Pratt och Ong (2005) menar att läsförståelsen påverkas positivt då elever tidigt 

möter skriven text. En positiv fördel är att eleverna blir välbekanta med strukturen i 

hur en text är uppbyggd. Enligt Goff m fl (2005) menar Cain att det funnits 

kopplingar mellan elever som haft låg läsförståelseförmåga i de tidigare åren och en 

bristande kännedom kring hur en text är uppbyggd och syftet med de olika delarna i 

texten såsom rubriker och liknande. Då eleverna tidigt möter skriven text ökar 

elevernas språkförmåga automatiskt, samt elevernas fakta kunskap. Läshastigheten 

och flyt är en viktig del av läsförståelsen. Om eleven har ett bra flyt i sin läsning kan 

de lägga mindre energi på att avkoda texten eftersom detta sker automatiskt, och mer 

energi på att förstå texten. 

 

Reichenberg (2008) berör tre beståndsdelar som är viktiga för en ökad läsförståelse. 

De delar hon berör är texten, läsaren och samtalet. För att skapa en ökad läsförståelse 

och skapa mening i det lästa bör man kunna göra inferenser i texten, alltså läsa 
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mellan raderna. I Reichenbergs undersökning framkom att många elever har 

svårigheter med att inferera och att använda sig av sina förkunskaper när de läser en 

text. Vidare berör Reichenberg (2008) samtalet som en viktig del i 

läsförståelseprocessen. Reichenberg hänvisar till Vygotsky som betonar den sociala 

interaktionen och samtalet. När det är svårt att förstå en text kan läsaren ta hjälp av 

andra för att skapa förståelse i det lästa.  

 

Reichenberg (2008) hävdar att kombinationen av text och bild kan bidra till en ökad 

läsförståelse. En tydlig välplacerad bild som åskådliggör textinnehållet kan bidra till 

ökad förståelse, i en faktatext kan till exempel en väl utformad bild bidra till ökad 

förståelse kring olika begrepp. Skickliga läsare, menar hon, har förståelse att utnyttja 

den information som bilder ger, medan en svag läsare kan behöva vägledning. En 

bild som är placerad utan någon hänvisning till texten, gör eleven ingen nytta. 
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3 PROBLEM 

 

Syftet med denna studie är att studera hur elever i år tre läser en elevnära text, en 

instruktionstext, en skönlitterär text, och en faktatext, samt att studera hur de klarar 

att återge innehållet i de lästa texterna. Studien ämnar således undersöka hur långt 

eleverna har kommit i att nå de nya målen för år tre. Vidare ämnar studien undersöka 

hur eleverna uppfattar begreppet läsning och hur de ser på nyttan med att kunna läsa. 

Datainsamlingen kommer att ske genom videoobservationer av eleverna när de läser. 

För att besvara hur eleverna uppfattar nyttan med läsning, ställs två olika frågor till 

eleven vid observationstillfället. Dessa två frågor handlar om varför man ska kunna 

läsa och hur eleven gör när denne läser en text. Under läsningen ställs även 

följdfrågor kring det lästa med syftet att underlätta för återberättandet. 

 

Under observationstillfällena observeras; 

 Hur läser elever; en faktatext, en elevnära text, en skönlitterär text samt 

en instruktionstext?  

 Hur långt har eleverna kommit när det gäller flyt i läsningen? 

 Elevernas förmåga att återberätta innehållet i den elevnära skönlitterära 

texten, faktatexten samt instruktionstexten. 
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4 METOD 

 

Denna undersökning är en kvalitativ studie som grundar sig på videoobservationer av 

elever i år tre, samt intervjuer med eleverna. Eleverna går i två olika klasser på två 

olika skolor. Observationerna och intervjuerna som ligger till grund till denna studie 

har genomförts individuellt med eleverna. 

 

4.1 Urvalsgrupp 

 

Urvalsgruppen i föreliggande studie är två olika klasser i år tre på två olika skolor. 

Antalet elever som deltog i studien är sjutton stycken. Enligt Olsson och Sörensen 

(2007) finns det olika typer av urval att göra, studier kan t ex grunda sig på 

subjektiva urval eller vad de benämner som frivilliga försökspersoner. Denna studie 

bygger på ett frivilligt deltagande hos de observerade eleverna. Det frivilliga 

deltagandet i denna studie resulterade i en minskning av den tänkta urvalsgruppen då 

somliga elever inte fick delta för sina föräldrar och andra fick men själva valde att 

avstå. En möjlig risk med det frivilliga deltagandet menar Olsson m fl (2007) är att 

det insamlade materialet inte ger en rättvis bild. Det kan slumpa sig så att urvalet 

grundar sig på de starkaste läsarna och därigenom inte erbjuder en korrekt bild vilket 

läsare av denna studie bör vara medvetna om.  

 

4.2 Val av metod 

 

Patel och Davidson (2003) menar att kvalitativa studier ofta grundar sig på intervjuer 

eller observationer. Syftet med denna rapport är att undersöka variationer mellan 

individer samt var eleverna befinner sig i sin läsutveckling just nu. Intervjuer kan 

vara ett bra redskap om forskaren vill få reda på hur personen upplever ett fenomen 

eller hur individens tillvaro ser ut enligt Patel m fl (2003). Enligt Bjørndal (2005) 

menar Holme och Solvang att den kvalitativa studien ofta har ett mindre antal 

undersökningsenheter samtidigt som den är mer ostrukturerad och flexibel. Denna 

flexibilitet medför att det finns möjlighet att revidera och förändra upplägget varefter 

forskaren insamlat mer data och mer information kring undersökningsområdet. 

Urvalsgruppen till denna studie bestod av sjutton elever vilket kan ses 

överensstämma med Holme och Solvangs resonemang kring ett mindre antal 

undersökningsenheter. Det handlar om att synliggöra sociala processer (Bjørndal, 

2005). En kvalitativ datainsamling liknar ett vanligt samtal till formen. Det 

kvalitativa tillvägagångssättet medför tolkningarna av den insamlade informationen 

riskerar att bli mindre entydiga samtidigt som flexibiliteten hos metoden medför att 

forskaren kan tolka materialet från den enskilde undersökningsenheten (Bjørndal, 

2005).  De genomförda observationerna kombinerades med att olika frågor ställdes, 

frågor som varierade beroende på situation. Dessa frågor kunde t ex vara kommer du 

ihåg något speciellt från det du läste? och kommer du ihåg något mer? Syftet med 

dessa frågor var att stimulera eleven till att berätta mer. Detta kan ha påverkat 

studiens resultat då det inte i kunskapsmålen står något om följdfrågor, och med detta 

i åtanke formulerades frågorna inte för att ge svar utan endast underlätta för eleven 

att tänka själv. 



 14 

 

Efter den presentation ovan som gjorts kring valet av metod, följer nu en redogörelse 

för de valda undersökningsinstrument studien grundar sig på. 

 

4.3 Undersökningsinstrument 

 

Studien bygger på två olika undersökningsmetoder, observationer och intervjuer. 

Nedan följer en mer ingående beskrivning av dessa två metoder. 

 

4.3.1 Observationer 
 

Denna undersökning grundar sig på videoobservationer av elever i år tre. Bjørndal 

(2005) definierar begreppet observation med orden iaktta eller undersöka. Syftet med 

denna studie är att studera elevers läsning och att koppla läsningen till de på förhand 

givna kunskapsmålen i år tre. I likhet med Bjørndals definition (2005) av observation 

iakttogs eleverna i studien under två olika lästillfällen. Vid observationstillfällena 

användes en videokamera. Initialt lånades en kamera, men efter en vecka lånades 

ytterligare en. Syftet med detta var att kunna filma mer effektivt och att öka 

möjligheten för att vara flexibla i mötet med de två olika skolorna (i studien kallad 

skola A och skola B). Under de genomförda observationerna observerades hur 

eleverna läste en elevnära text, en instruktionstext, en faktatext, och en skönlitterär 

text som det står angivet i kunskapsmålen för år tre (Skolverket, 2008a). Vidare 

observerades hur långt eleverna kommit vad det gäller flyt i läsningen (Skolverket, 

2008a).  

 

Som deltagande observatör tar man del i det som ska observeras (Patel & Davidson, 

2003). Observatören går in som medlem i gruppen. En deltagande observation kan ha 

en viss negativ påverkan då den naturliga miljön riskerar att störas bara genom att 

observatören är där. Svensson och Starrin (1996) menar att deltagande observationer 

har som mål att ge en så korrekt beskrivning av verkligheten som möjligt. Eleverna i 

denna studie kan ha blivit påverkade på olika sätt av att de blivit filmade, t ex genom 

ökad nervositet eller spänning och detta riskerar att påverka de resultat som studien 

grundas på. Datainsamling kan vid deltagande observationer ske på olika sätt, genom 

direkta observationer, informella samtal, videoinspelningar samt intervjuer 

(Svensson m fl, 1996) Observatören kan vara antingen känd eller okänd (Patel m fl, 

2003). Denna studie bygger på kända observationer, då samtliga medlemmar i 

gruppen blivit noggrant informerade kring syftet med observationerna samt vilka 

observatörerna är. Alla medlemmar i gruppen måste vid kända observationer 

acceptera observatörens närvaro (Patel m fl, 2003). Som känd deltagande observatör 

måste man ge sken av att vara opartisk och inte tillhöra någon särskild social 

gruppering.  

 

4.3.2 Intervjuer 
 

Svensson och Starrin (1996) beskriver intervjun som en särskild samtalstyp där syftet 

är att samla in information. Kvalitativa intervjuer har ofta en låg grad av 

standardisering. Detta innebär att intervjufrågorna lämnar utrymme för den 
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intervjuade att svara fritt med egna ord (Patel & Davidson, 2003). Vid denna typ av 

intervjuer handlar det om den interaktion som sker mellan intervjuaren och 

intervjupersonen (Svensson m fl 1996). Bägge reagerar och påverkar varandra och 

det blir intervjuarens uppgift att stärka intervjupersonen i det resonemang denne för 

så att det blir så sammanhängande och begripligt som möjligt. Den kvalitativa 

intervjuns huvudsyfte (Patel m fl, 2003) är att belysa en individs uppfattningar om ett 

särskilt fenomen vilket i denna studie är läsning. Den som genomför kvalitativa 

intervjuer skall helst vara påläst kring tidigare forskning inom det område intervjun 

behandlar.  

 

Intervjufrågorna till denna studie är; 

 Varför ska man kunna läsa? 

 Hur gör du när du läser? 

 

Denna studie baseras på två olika metoder vid insamlandet av data. Valet föll på 

dessa metoder då studien strävar efter att belysa hur verkligheten ser ut och inte 

tolkningar av verkligheten. Syftet med detta är att få en så heltäckande bild som 

möjligt av läsning i år tre i förhållande till de rådande kunskapsmålen (Skolverket, 

2008a). Då detta är en begränsad studie gjord på endast två klasser, kan den inte 

ligga till grund för några större generaliseringar eller övergripande slutsatser inom 

detta område. För att detta ska vara möjligt krävs fler liknande mer omfattande 

undersökningar.  

 

Nedan följer en beskrivning av genomförandet av datainsamlingen och 

databearbetningen. 

 

4.4 Genomförande 

 

Då studien strävar efter att undersöka läsning i år tre består urvalet av två klasser i år 

tre. Vid studiens inledande togs kontakt via mail samt via telefon med klasslärarna 

för att få tillstånd att genomföra observationerna. Därefter delades lappar ut (se 

bilaga 7 och 8) till samtliga elever för att få godkännande om deltagande från 

elevernas föräldrar. Studien inleddes med en pilotstudie för att testa 

undersökningsinstrumentet. Därefter genomfördes de verkliga observationerna och 

intervjuerna. På skola A genomfördes observationerna och intervjuerna tre dagar 

efter att pilotstudien genomförts. På skola B genomfördes observationerna och 

intervjuerna fem dagar efter att pilotstudien genomförts. På skola A blev sex elever 

videoobserverade, vilket resulterade i ca 30 minuters film. På skola B blev elva 

elever videoobserverade, vilket resulterade i ca 1 timme och tio minuters film.  

 

4.4.1 Pilotstudie 
 

Innan de riktiga observationerna genomförs bör en pilotstudie göras, enligt Patel och 

Davidson (2003). Här prövas undersökningsinstrumentet och det tänkta upplägget av 

observationen och intervjufrågorna. Pilotstudien genomförs i mindre skala än den 

huvudsakliga studien. Efter pilotstudien gjorts har observatörerna möjlighet att 

förbättra sitt undersökningsinstrument för att få ut så mycket som möjligt under de 

riktiga observationerna och intervjuerna. Vid genomförandet av denna studie gjordes 
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en pilotstudie. Pilotstudien genomfördes i ett grupprum i anslutning till klassrummet. 

Pilotstudien inleddes med en presentation av observatörerna i helklass samt en 

beskrivning av syftet med observationen. Åtta stycken elever blev filmade när de 

läste en bit ur av en skönlitterär text, vilka hämtades ur deras bänkböcker. 

Anledningen till att pilotstudien genomfördes på åtta elever vilket kan anses som en 

relativt stor grupp, var en ovilja att neka någon som ville prova att bli filmad. 

Studiens genomförande baseras på data som inhämtats från observationer av elever 

och med detta i åtanke fick pilotstudien därför även ligga till grund för att skapa ett 

intresse och en motivation hos eleverna att vilja delta. Fördelen med det stora antalet 

deltagande elever vid genomförandet av pilotstudien är att de flesta eleverna har viss 

vana vid videokameran då de riktiga observationerna görs och därmed inte lika lätt 

blir nervösa. En risk med detta kan dock vara att eleverna upplever det som tjatigt att 

bli filmade två gånger och därför inte presterar sitt bästa. För att uppmuntra eleverna 

fick dessa även möjlighet att se sig själva på film vilket föreföll positivt.  

 

Efter läsningen fick eleverna svara på två frågor, vilka var varför ska man kunna 

läsa? samt hur gör du när du läser? Observationen genomfördes i en miljö där 

eleverna varit många gånger förut och som eleverna kände till. Vid pilotstudien 

framkom vikten av att på förhand bestämma mängden text eleverna skulle läsa inom 

varje textgenre. Detta bestämdes då det förelåg en stor spridning i textmängden 

eleverna spontant valde att läsa. Det bestämdes även för att skapa mer enhet i 

observationerna samt för att minimera risken att som observatör behöva gå in och 

avbryta en elev som läser. Efter genomförandet av pilotstudien framkom även vikten 

av att observatörerna ställde olika följdfrågor såsom kommer du ihåg vad texten 

handlade om? och kommer du ihåg något mer? Frågorna ställdes med syftet att 

underlätta för eleverna att komma igång och återberätta innehållet i texterna. 

 

4.4.2 Observationer 
 

I kunskapsmålen för år tre (2008a) står att eleverna skall kunna läsa en elevnära text, 

en faktatext samt en skönlitterär text med flyt samt kunna återberätta vad de läst. Då 

studien baseras på två olika klasser i två olika skolor förekommer vissa variationer 

mellan de texter eleverna läst. Variationerna uppkom vid läsning av faktatexterna, 

där det fanns en lättare och en svårare text. Anledningen till denna individanpassning 

var att samtliga deltagande elever skulle uppleva deltagandet som en positiv 

upplevelse där de fick känna sig kompetenta. Det förekom även variationer vid 

läsning av de bekanta elevnära texterna. Vid studiens genomförande nyttjades de två 

olika klasslärarnas kunskaper kring eleverna och det var lärarna som valde de olika 

texterna som eleverna skulle läsa utifrån hur de tolkat kunskapsmålen. Studien 

genomfördes på hösten i år tre och kunskapsmålen inte gäller förrän våren i år tre 

vilket ledde till att resultatet som observationerna visade oundvikligen blev utsatta 

för viss tolkning på grund av tiden då studien genomfördes och tiden då målen gäller. 

I kunskapsmålen står att texterna ska vara elevnära och med detta som bakgrund 

valdes texter som de flesta elever mött i tidigare sammanhang. Vid observationernas 

genomförande ställdes de två intervjufrågorna varför är det viktigt att kunna läsa? 

och hur gör du när du läser? 
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Följande tabell redogör för vilka texter som lästes på skola A respektive skola B. 

 

Textgenre Skola A Skola B 

Instruktionstext Bilaga 1 Bilaga 1 

Faktatext Bilaga 2 Bilaga 2 

och 3 

Bekanta 

elevnära texter 

Bilaga 4 Bilaga 5 

Skönlitterär 

text 

Bilaga 6 Bilaga 6 

 

4.4.3 Intervjuer 
 

Intervjuerna genomfördes i direkt samband med observationerna. Efter varje läst text 

ställdes följdfrågor till eleverna kring innehållet i det lästa. Syftet med följdfrågorna 

var att underlätta för eleverna att komma igång med sitt återberättande. Mängden 

följdfrågor som ställdes varierade beroende på de behov observatören upplevde att 

eleven hade. De frågor som ställdes hade gav inte eleverna direkta svar utan hade 

som syfte att sätta igång elevens egen tankeprocess och reflektion. De två 

intervjufrågor som står angivna i syftet kring elevens uppfattning av nyttan med att 

kunna läsa samt hur eleven själv går till väga när denne läser ställdes på samma sätt 

och i samma ordningsföljd till samtliga elever. Dessa frågor ställdes alltid i slutet när 

samtliga texter var lästa och återberättandet avklarat. 

 

4.5 Databearbetning 

 

Patel och Davidson (2003) belyser transkriberingens funktion. Efter att ha 

transkriberat observationerna kan observatörerna sätta sig ner och läsa igenom och 

börja se olika kategorier och eventuella underkategorier. Det handlar om att kunna se 

olika mönster och teman i materialet. Då transkriberingarna var avslutade granskades 

dessa noga och olika kategorier kunde urskiljas, i enlighet med vad Patel m fl (2003) 

säger. Patel m fl (2003) kallar detta för att man reducerar informationen. En 

reducering av materialet kunde i denna studie betraktas nödvändig för att den 

insamlade data skulle bli hanterbar och kunna analyseras. Efter transkriberingen av 

det insamlade materialet påbörjades reduceringen. Det var här som studiens olika 

kategorier framträdde. Transkriberingarna lades initialt ut på golvet i sin helhet och 

med hjälp av pennor markerades och antecknades de olika kategorier som efterhand 

blev synliga. Bjørndal (2005) menar att transkriberingen av materialet kan medföra 

att vissa saker framträder tydligare i skrift. Hade transkriberingar inte gjorts i denna 

studie hade det medfört att datan varit avsevärt mer svårbearbetad och det hade 

funnits en risk av väsentliga saker på filmerna gått förlorade och missats. 

 

Vidare menar Bjørndal (2005) att en potentiell risk med transkriberingar kan vara att 

individuella tolkningar smyger sig in. Transkriptioner som görs av olika personer av 

samma material kan se olika ut. Transkriberingarna i denna studie är gjorda av bägge 

observatörerna enskilt, vilket kan leda till att de individuella tolkningar som Bjørndal 
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(2005) talar om, påverkat transkriberingarna. Detta kan ha påverkat studien negativt, 

men det är en risk som medvetet tagits. Även Patel och Davidson (2003) betonar 

risken med de tolkningar som görs vid transkribering av materialet. Validiteten 

påverkas av detta och det är viktigt att forskaren är medveten om detta under 

transkriberingen om denne väljer att till exempel hoppa över kommatecken eller 

punkter. Då bägge observatörer transkriberat frånskiljt varandra kan detta betraktas 

som ett oundvikligt risktagande, men samtidigt något som tagit i beaktande vid 

analyseringen av transkriberingarna. Då studien grundar sig på ett begränsat antal 

elever kan det ses som en fördel i minskandet av dessa riskfaktorer då observatörerna 

faktiskt hade möjlighet att själva minnas de filmer och elever de transkriberat vilket 

kan ha förtydligat vid analysen av materialet. Bjørndal (2005) anser att det är viktigt 

vid transkriberingen att observatören är så noggrann och konsekvent i sina 

transkriberingar som möjligt. Detta innebär att denne på förhand bestämmer på 

förhand hur detaljrik transkriberingen skall vara. Trots att bägge observatörer 

samtalat kring det insamlade filmmaterialet och hur transkriberingarna skulle göras 

samt hur detaljrika dessa skulle vara, är det ofrånkomligen så att de är gjorda av två 

olika individer. Vid transkriberingen av studiens resultat framkom en mängd olika 

kategorier vilka mer utförligt presenteras under studiens resultat. 

 

4.6 Tillförlitlighet 

 

Reliabilitet i en undersökning handlar om tillförlitligheten och om mätningarna är 

korrekt gjorda eller inte (Thurén, 2006). Har mätningarna som studien grundas på 

genomförts på ett tillförlitligt sätt (Patel och Davidson, 2003). Transkriberingarna är 

genomförda av bägge observatörer, vilket kan påverka reliabiliteten i studien. 

Validiteten avser om studien undersöker det som den säger sig undersöka (Patel m fl, 

2003). Denna studie har som mål att undersöka elevers läsning och genom 

kombinationen av två olika metoder kan validiteten öka. Reliabiliteten i mätningarna 

kan ha påverkats negativt då mätningarna är gjorda på två olika skolor med två olika 

klasser. I den ena klassen på skola A deltog sex elever i observationerna och i den 

andra klassen på skola B deltog elva elever. På den ena skolan genomfördes även 

den inledande pilotstudien. Detta kan ha påverkat resultatet av observationerna då de 

elever som deltog i pilotstudien hade en förkunskap om vad det innebär att bli filmad 

och därmed inte till lika stor del behövde påverkas av nervositet och liknande. För att 

minska elevernas eventuella obehag kring deltagande i studien inleddes och 

avslutades alla observationer med lite allmänt småprat. Detta kan ha påverkat 

reliabiliteten då eleverna blev mer avslappnade och kunde fokusera på att läsa. 

 

På skola A genomfördes observationerna i ett grupprum i direkt anslutning till 

elevernas klassrum på en måndagseftermiddag. Under observationstillfället förekom 

vissa störande ljud vilka kan ha påverkat reliabiliteten vid dessa observationer, då 

eleverna kan ha kommit av sig i sin läsning på grund av ljuden och inte på grund av 

bristande flyt. Det kan även påverka reliabiliteten i transkriberingarna då 

observatören kan ha svårt att urskilja exakt vad som sägs på videobandet. På skola A 

observerades och intervjuades sex stycken elever, och de störande ljuden, vilka kom 

från gamla vattenledningar, var konsekvent från och till under samtliga 

observationer. På skola B genomfördes observationerna på en onsdagsmorgon. 

Observationerna genomfördes i ett grupprum i anslutning till elevernas klassrum. 

Reliabiliteten i studien kan ha påverkats av att observationerna genomfördes innan 
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lunch och eleverna var hungriga. Vidare påverkas resultatet av att mätningarna är 

gjorda vid olika tidpunkter på dagen och på olika veckodagar. Validiteten i studien 

stärks genom kombinationen av observationer och intervjuer.  

 

4.7 Etiska överväganden 

 

Vid genomförande av observationer måste forskare inneha ett etiskt förhållningssätt 

(Bjørndal, 2005). Det handlar om att visa respekt för de personer som blir 

observerade. Då denna studie bygger på observationer av minderåriga togs noga 

hänsyn till detta. Eleverna som deltog skulle uppleva det som frivilligt i enlighet med 

vad Vetenskapsrådet (2002) beskriver i sitt så kallade informationskrav. Här betonas 

att samtliga deltagande skall informeras kring syftet med forskningen samt 

möjligheten att när som helst kunna avbryta. 

 

Svensson och Starrin (1996) menar att den främsta etiska regeln är att forskningen 

inte får medföra skada för en enskild individ eller en grupp. Vid datainsamling är det 

viktigt att garantera anonymitet hos de observerade samt klargöra att dessa har ett 

eget val att vara med eller inte vara med. Vetenskapsrådet (2002) benämner detta 

som konfidentialitetskravet, vilket innebär att enskilda individer inte går att 

identifiera, samt att obehöriga inte har tillgång till information om de individer som 

deltagit i studien och som kan ha framkommit vid studiens genomförande. Vid 

läsning av denna studie går det varken att identifiera enskilda elever, specifika 

skolor, eller vilken stad studien är genomförd i.  

 

Svensson m fl (1996) betonar att observationerna aldrig får kränka den personliga 

integriteten hos de observerade. Detta kan kopplas samman med vikten av 

anonymitet och det frivilliga deltagandet vilket klargjordes tydligt för såväl 

vårdnadshavare som deltagande elever. Vetenskapsrådet (2002) betonar 

samtyckeskravet, vilket innebär att deltagaren eller vid fall med minderåriga, deras 

vårdnadshavare får godkänna deltagande i studien. Vid videoobservationer menar 

Bjørndal (2005) att det är viktigt att kunna ange goda skäl till valet av den specifika 

metoden. Observationer dokumenterade med hjälp av videokamera valdes här då en 

del av syftet var att undersöka hur elever gör när de läser vilket framgår tydligt på 

film. Videoinspelningar av elever kan vara känsligt och det är viktigt att dessa 

genomförs på ett sätt som inte kränker eller stör eleverna i onödan (Bjørndal, 2005). 

Vid bearbetning av videomaterialet råder tystnadsplikt och det är viktigt att 

inspelningarna endast ses av dem som är ansvariga för studien. Efter denna studies 

färdigställande raderades videomaterialet, i enlighet med vad Bjørndal (2005) 

förespråkat. Vetenskapsrådet (2002) skriver i sitt nyttjandekrav att de uppgifter som 

framkommit rörande enskilda individer endast får användas i forskningssyfte och 

detta utgjorde ytterligare en anledning till att det insamlade materialet raderades efter 

studiens avslutande. 
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5 RESULTAT 

 

Här presenteras en redovisning av resultaten från videoobservationerna och 

intervjufrågorna, vilka tillsammans utgör grunden för datainsamlingen till denna 

studie. Under observationerna studerades hur eleverna läste en instruktionstext (se 

bilaga 1), en faktatext (se bilaga 2 och 3), en elevnära text (se bilaga 4 och 5) samt en 

skönlitterär text (se bilaga 6). Resultatet inleds med en redogörelse av 

kunskapsmålen och därefter redogörs för resultatet av observationerna av samtliga 

fyra texter. Vidare presenteras de olika kategorier som framkommit vid 

analyseringen av elevernas svar på de intervjufrågor som ställts. Avslutningsvis ställs 

resultatet av observationerna mot de aktuella kunskapsmålen, då deras förhållande 

utgör en grundläggande del av det område studien ämnar undersöka. I 

sammanfattningen ingår inte elevernas svar på intervjufrågorna kring varför man ska 

kunna läsa och hur de gör när de läser. Detta eftersom dessa ämnar belysa nyttan 

med läsning ur ett elevperspektiv, och därmed inte hänger samman med 

kunskapsmålen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Elevers läsning av olika texter 

 

I föreliggande studie har observerats hur elever i år tre läser de fyra olika texter inom 

fyra olika genrer, vilka står angivna i kunskapsmålen. Resultatet från dessa 

observationer redovisas nedan indelat under två olika huvudkategorier vilka 

framkom vid granskning av filmerna, nämligen kännedom kring textens 

uppbyggnad, som är indelad i underkategorierna frågar kring textens olika delar och 

läser allt, frågar kring textens olika delar men läser inte allt, frågar inte kring textens 

olika delar och läser inte heller allt, läser allt i texten utan att fråga. Därefter följer 

den andra huvudkategorin lässtrategier, vilken delas in i underkategorierna ljudning, 

uppdelning av ord, upprepning, inferenser, gissningar, rättar sig själv, kopplingar till 

egna erfarenheter samt kroppsspråk. 

 

5.1.1 Kännedom kring textens uppbyggnad 
 

Vid läsning av instruktionstexten samt faktatexten uppvisade samtliga elever en 

osäkerhet kring hur texterna var uppbyggda. Innan de började läsa var många 

Kunskapsmålen anger en lägsta kunskapsnivå för elever i slutet av år tre. 

Enligt de kunskapsmål i ämnet svenska som Skolverket (2008a) satt upp 

som rimliga för elever som slutar år tre skall eleverna;  
 

- kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt,  

- kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta 

handlingen    muntligt eller skriftligt, och  

- kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna 

beskriva och  använda sig av innehållet muntligt eller skriftligt… 

(Skolverket, 2008-07-15, s 4) 
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tvungna att ställa frågor kring textens olika delar och huruvida de skulle läsa 

samtliga delar eller så hoppade de över delar av texten. Vid läsningen framkom fyra 

olika kategorier vid mötet med instruktionstexten samt faktatexten. Den första 

kategorin utgjordes av de elever som frågade kring textens olika delar och sedan 

läste samtliga delar. Den andra kategorin utgjordes av elever som frågade kring de 

olika delarna i texterna och deras betydelse men som i slutänden ändå inte läste 

texternas samtliga delar. Den tredje kategorin utgjordes av de elever som varken 

ställde frågor kring textens olika delar eller läste samtliga delar.  Slutligen framkom 

den fjärde kategorin där eleverna läste rubriken och samtliga delar i texten utan att 

behöva fråga.  

 

Frågar kring textens olika delar och läser allt 

“Ska jag läsa hela?” (elev A, instruktionstexten). Frågan ställs vid mötet med texten 

då det uppstår en osäkerhet kring rubrikens betydelse vid läsningen. Efter att eleven 

fått bekräftat av observatören läser eleven textens samtliga Liknande frågor uppkom 

inte vid läsning av faktatexten trots att denna hade rubrik, och inte heller vid läsning 

av den skönlitterära texten samt den elevnära texten då dessa inte hade rubriker. 

 

Frågar kring textens olika delar men läser inte allt 

Ett par elever ger uttryck för viss osäkerhet kring texternas delar och ställer frågan 

om de ska läsa alla delar. Trots att de får jakande svar på detta görs det ändå inte. En 

elev får texten och frågar efter att ha tittat på den ”ska jag läsa det?” (elev D, 

instruktionstexten), och pekar på rubriken. Sammanlagt var det endast ett fåtal elever 

som ställde frågan om de skulle läsa samtliga delar trots att de sen inte gjorde det. 

 

Frågar inte kring textens olika delar och läser inte heller allt 

En något större kategori utgörs av de elever som varken valde att ställa frågor kring 

texten olika delar eller läsa samtliga delar. Denna kategori utgörs av färre än hälften 

av eleverna.  

 

Läser allt i texten utan att fråga 

Denna kategori var den största och utgjordes av fler än hälften av de deltagande 

eleverna.  

 

5.1.2 Lässtrategier 
 

Följande stycke behandlar de nio olika lässtrategierna ljudning, uppdelning av ord, 

upprepning, inferenser, gissningar, rättar sig själv, kopplingar till egna erfarenheter 

samt kroppsspråk som framkom vid elevernas läsning av de olika texterna. 

 

Ljudning 

Alla elever i studien använde sig någon gång av ljudning vid läsningen av samtliga 

texttyper. Främst ljudar eleverna under läsningen av instruktionstexten och 

faktatexten. Följande tre citat belyser ljudningsstrategin hos elever inom varje 

textgenre.”…alla barn-bar-ns-f-fa-.favorit…” (elev G, instruktionstexten). ”A-a-

nn..annat bestämmer du själv med dina ta-tan-kar och d-i-tt d-in egen vilja.” (Elev 

P, faktatexten) ”…men det här..men det.. men det har ho.. hon inte…” (elev E, 

skönlitterära texten). Under observationerna framkom även ljudningsstrategin genom 

att vissa elever viskade ordet tyst för sig själva innan de sa det högt. En elev (elev H, 
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instruktionstexten) läser ordet ”…ordentligt…” genom att först viska det tyst för sig 

själv så att det endast är läpparna som rör sig, innan denne läser det högt.  

 

Automatisk avkodning 

De elever som ansåg läsa med en automatiserad avkodning läste texterna med endast 

någon eller några stakningar och dessa förekom endast vid ord som föreföll obekanta 

för eleven. Av de elever som datainsamlingen grundar sig på var det flertalet av 

dessa som uppvisade en automatiserad avkodning vid läsningen av sina elevnära 

texter, men vid läsningen av instruktionstexten var det något färre som hade en 

automatiserad avkodning. Läsningen av faktatexten visade att majoriteten av 

eleverna hade uppnått en automatiserad avkodningsförmåga. Efterföljande citat visar 

på en sådan elevs läsning ”En m-människa som råkar ut för en olycka och förlorar 

ett b-ben kan leva vidare. Men om man förlorar hjärnan dör man.”  (elev N, 

faktatext). Nästintill samtliga visade en automatiserad avkodning vid läsning av den 

skönlitterära texten.  

 

Uppdelning av ord 

En strategi som framkom under bearbetningen av observationsmaterialet var 

elevernas val att dela upp olika ord.  Eleven i följande citat väljer denna strategi vid 

mötet av ordet kylskåpet, ”…kyl-kylspåtet…” (elev G, instruktionstexten). I detta fall 

slutar det med att eleven ändå måste fråga om betydelsen av det lästa ordet då eleven 

inte klara att läsa det korrekt i alla fall. ”Hjärnan sköter mycket ut-an… bestämmer 

du själv med dina tan-kar…”. (elev P, faktatexten). Här delas två ord på olika ställen 

i läsningen och slutligen läser eleven dessa felfritt.  

 

Upprepning 

Eleverna läser med strategin att upprepa vissa ord när de fastnar i läsningen och för 

att öka flytet. Upprepningar skiljer sig från ljudning då eleven läser orden korrekt vid 

första genomläsningen men ändå väljer att upprepa dem vid fortsatt läsning. ”När 

de..när de skulle åka…” (elev N, skönlitterära texten). Ett annat exempel på 

upprepning återfinns i följande citat ”Han tänker på hur det var när han 

började..när han började skolan…” (elev F, skönlitterära texten) 

 

Inferenser 

Endast en elev klarade att göra inferenser då denne läste den skönlitterära texten. 

Detta framkom då eleven skulle återberätta vad denne läst. ”Elin skulle börja skolan 

och då följde hennes bror henne dit…” (elev B). Det står inte skrivet någonstans i 

den skönlitterära texten att Tor som nämns är Elins bror. 

 

Gissningar 

Under läsningen framkom det att drygt en fjärdedel av eleverna gissade vad det stod 

på olika ställen i texten. Gissningarna är inte kopplade till en specifik textgenre utan 

förekommer vid läsning av såväl instruktionstexten, faktatexten samt skönlitterär 

text. “Ställ in i kyl… kokosbollarna i kylen...” (Elev C, instruktionstexten).  I 

följande citat läser eleven kilo istället för deciliter.”…blanda med ett kilo socker…” 

(elev H, instruktionstexten). Nästa citat är hämtat från en elev som läser den 

skönlitterära texten, ser bokstäver o och j och gissar på att det står jo istället för oj. 

”Jo…vad du ser ut!” (elev H, skönlitterära texten). Under läsning av 

instruktionstexten börjar en elev att ljuda ett ord för att sedan gissa vad det står och 

läser ”…ko…chokladbollar..ko…kokosbollar” (elev G, instruktionstexten).Slutligen 
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gissar en elev att det står hjärta istället för hjärna flera gånger utan att denne inser sitt 

misstag, (elev K, faktatexten). 

 

Rättar sig själv 

Eleven läser endast de två första bokstäverna i ordet och gissar sedan vad det står 

utan att läsa hela ordet. Senare i samma text gissar han ”frysen…nej, kylen” (elev G, 

instruktionstext) men upptäcker självmant sitt misstag och rättar sig själv. En elev 

(elev K) byter ut ordet häll och läser istället håll vid läsningen av instruktionstexten, 

innan eleven upptäcker sitt misstag och självmant korrigerar sin tidigare gissning. 

Vid mötet med den skönlitterära texten gissar eleven att det står upplås istället för 

uppslagsbok, men i slutet av meningen inser eleven att denna inte går ihop och att 

något måste vara fel. Eleven går då tillbaka och läser hela meningen om igen och 

rättar till sin felläsning.  

 

Ytterligare en elev (i studien kallad elev Q) gissar under läsningen av den 

skönlitterära texten, eleven läser ”De går in…de går nerför backen..”  Efter att 

eleven gissat ändrar denne sig och läser meningen korrekt som den faktiskt är 

skriven. Under bearbetningen av den insamlade datan framkom att ingen elev 

använde gissningsstrategin vid läsandet av de elevnära texterna. 

 

Kopplingar till egna erfarenheter 

En tredjedel av studiens deltagande elever läste ur sina fantasiböcker (se bilaga 4) 

vid läsningen av de elevnära texterna, och två tredjedelar läste ur sina 

måndagsböcker (se bilaga 5). Fantasiböckerna bestod av påhittade berättelser som 

eleverna själva hittat på och skrivit ned. Måndagsböckerna bestod också av 

berättelser som eleverna själva skrivit, men som handlade om deras egen vardag och 

deras personliga upplevelser.  

 

Kroppsspråk  

Eleverna i studien läste de olika texterna delvis med hjälp av sitt kroppsspråk. 

Somliga valde att förstärka och förtydliga det läsa genom att samtidigt gestikulera 

och illustrera med kroppen. En elev (elev I) läser t.ex. instruktionstexten till hur man 

gör kokosbollar, och illustrerar samtidigt genom att röra armarna hur han skulle röra 

samman ingredienserna. En annan elev berättar (elev E) ”…man skulle rulla dom…”  

samtidigt som han visar genom att rulla händerna hur det ska gå till. Andra använde 

kroppsspråket som en strategi för att komma vidare i sin läsning om de kört fast. 

Detta blir mer diffust men yttrar sig genom att eleven t ex byter ställning på stolen 

eller skakar på huvudet för att komma vidare och få loss ordet.  

 

I föregående text har nio olika kategorier redovisats. Dessa kategorier har 

uppkommit vid granskningen av materialet som hänger samman med 

problemformuleringen kring hur elever läser. Efterföljande stycke behandlar de fyra 

olika textgenrerna i förhållande till elevernas förmåga att läsa dessa med flyt.  

 

5.2 Elevernas flyt i läsningen 

 

Resultatet som behandlar elevernas flyt i läsningen redovisas nedan uppdelat efter de 

fyra olika textgenrer som eleverna läste.  
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5.2.1 Elevnära texter 
 

De elevnära texterna i studien är av två olika typer av texter, fantasiboken där 

eleverna fritt får skriva berättelser och måndagsboken där eleverna får beskriva vad 

de gjort under helgen (se bilaga 4 och 5). Under läsningen av dessa texter läste 

samtliga elever utom en med flyt. Trots att eleven själv kan ta sig igenom texten 

stakar denne sig på nästan samtliga ord vilket gör att läsningen inte flyter. ”Jag var 

på tivolii..men...m…..med…..Kalle, vi hoppade hopp….hop….hoppborg vi 

kasta…..de pil….eh….det var godis regn….Jag var..vann….på luftgitarr en hammare 

och en bok” (elev G, elevnära text)  

 

5.2.2 Instruktionstexten 
 

Av samtliga deltagande elever var det lite fler än hälften som kunde anses läsa 

instruktionstexten (se bilaga 1) med flyt. Läsning med flyt innebär inte att eleverna 

läser felfritt, men att de korrigerar sina egna fel och att de endast har ett begränsat 

antal felläsningar. Följande citat visar en elev som har flyt i sin läsning. 

 
Ta fram hundra gram smör ut kylskåpet och blanda med en deciliter socker. 

Tillsätt tre deciliter havregryn och en tesked vaniljsocker. Rör om ordentligt. 

Häll…. D-därefter i tre m-atskedar starkt kaffe och två matskedar kakao. Rör 

om igen. Häll upp kokos på en tallrik. Forma degen till små bollar och rulla 

dem i kokos..kokosen. Ställ in kokosbollarna i kylen innan du äter dem! (elev 

M, instruktionstexten) 

 

5.2.3 Faktatexten 
 

Vid läsning av faktatexten (se bilaga 2 och 3) var det till skillnad från läsning av 

instruktionstexten ytterligare en elev som kunde anses läsa med flyt. Efterföljande 

citat är hämtat ur en del av faktatexten för att belysa de elever som anses läsa med flyt 

läser faktatexterna. ”Hjärnan är kroppens viktigaste kroppsdel. Hjärnan styr 

kroppens arbete, den behövs t-ti-till allt. Du tänker med hjärnan. Du minns m-me-

med hjärnan…” (elev N, faktatexten)  

 

5.2.4 Skönlitterära texten 
 

Den skönlitterära texten (se bilaga 6) läste nästan samtliga elever med flyt. Eleverna 

stakade sig emellanåt men kunde själva inse och rätta till sina misstag. En elev (elev 

P, skönlitterära texten) läser följande stycke med flyt ”Oj vad du s-er ut Tor..säger 

Tor. Ja vad fin du ser ut säger mamma. Har du allt med dig nu? Ja allt jag behöver, 

säger Elin och klappar s-s-s-sin tjocka ryggsäck.”  

 

I kontrast till de elever som läste med flyt var det några få som inte gjorde det. 

Följande citat är hämtat från läsning med en elev som inte har flyt än för att belysa 

skillnaden tydligare. Punkterna inom citatet redogör för längre uppehåll i läsningen 

där eleven tyst ljudar ordet för sig själv eller tänker. ”K-kom..nu.. så att jag får lära 

mig.. nåt ..nån….nåt..någon..gång säger hon. Ja ja.. ja jag kommer säger Tor. Innan 
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de.. går ger Tor.. Lump.. en puss på nosen. Han.. tänker på hur det var när hh-h-

an..b-började skolan. ” (elev D, skönlitterära texten).  

 

Ovanstående text har behandlat elevernas förmåga att läsa fyra olika texttyper med 

flyt. Enligt kunskapsmålen skall eleverna kunna återberätta innehållet i en läst 

instruktionstext, faktatext samt i en skönlitterär text. I efterföljande text redogörs för 

elevers förmåga att återberätta indelat under de olika textgenrerna.  

 

5.3 Elevernas återberättande av texter 

 

Nedan redovisas återberättandet av tre textgenrer nämligen instruktionstexten, 

faktatexten samt den skönlitterära texten. Återberättande av elevernas 

egenproducerade texter redovisas inte här, då det i kunskapsmålen endast står att 

dessa ska kunna läsas med flyt, men ingenstans finns det angivna krav på 

återberättande av dessa. 

 

5.3.1 Instruktionstext 
 

Alla elever utom ett par behövde följdfrågor för att kunna återge det huvudsakliga 

innehållet i texten. Följande citat är hämtat från en elev som inte behövde följdfrågor 

för att kunna återge innehållet i texten. ”Man skulle baka kokosbollar…och så fick 

man veta vad man skulle baka dom med. ” (elev C, instruktionstexten). Mängden 

ställda frågor varierade mellan de olika läsarna. Detta citat visar delar dialogen 

mellan en elev (elev E) som behövde relativt många frågor för att klara av att återge 

innehållet i den lästa texten och observatören som ställde frågorna.  

 
Elev: - En sån här..vad heter det..peppar..eller sån här boll eller vad det heter. 

Observatör: - Du har säkert gjort sådana massor av gånger hemma? 

Elev: -Ja.. (eleven sitter fortsatt tyst) Kokosbollar. 

Observatör: - Ja och vad skulle man ha i dom? 

Elev: - De va..eh..några vad heter det..men vad heter det..det heter.. 

Observatör: - Är det svårt att komma ihåg? 

Elev: - Det heter..(viskar eleven tyst för sig själv men kommer inte ihåg) 

Observatör: -Kommer du inte ihåg?  

(elev E) 

 

För att få eleverna att mer detaljerat återge innehållet ställdes frågor till samtliga 

elever. Några få fick följdfrågor som var kopplade till deras egna erfarenheter, 

huruvida de själva bakat kokosbollar någon gång vilket samtliga svarade att de gjort. 

Det fanns ingen förkunskap kring eleverna i studien men under samtalets gång 

framgick det tydligt att de bakat kokosbollar tidigare vilket även ovanstående citat 

visar. 

 

5.3.2 Faktatext 
 

Ett par elever klarade att återge innehållet i den andra faktatexten (se bilaga 2) utan 

följdfrågor. Resterande elever behövde följdfrågor vid återberättandet. Följande citat 

illustrerar de följdfrågor som ställdes till en elev för att underlätta för återberättande 
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”Kommer du ihåg något speciellt som hjärnan gör? Kan man leva utan hjärna? Är 

det något mer du kommer ihåg om texten?” 

 

Vid läsning och återberättande av faktatexterna var det endast en elev som läste en 

annan text (se bilaga 3) än de resterande eleverna. Denna elev fick många följdfrågor 

för att kunna återberätta innehållet. Här citeras de frågor som ställdes av 

observatören under observationstillfället ”Vilken slags fisk? Du kommer inte ihåg 

vilken fisk det var? Vad gjorde den på dagen då? Kunde man se nåt av honom?”. 

 

5.3.3 Skönlitterär text 
 

Av samtliga läsande elever var det endast en elev som inte behövde några följfrågor 

alls för att återberätta innehållet, vilket följande citat illustrerar.  

 

Det var några som skulle börja skolan..hon tog med sig tre 

pennor och två suddi och två bollar och sen en bok. Sen gick de 

över en väg med många bilar..sen gick de förbi Svenssons 

trädgård..och sen gjorde de lite annat. (elev C, skönlitterär text) 

 

Några av de följdfrågor som ställdes till eleverna i samband med läsningen citeras 

här ”Vad hade hon med sig i sin väska? Vad skulle Tor och Elin göra? Vad var det 

för bok Elin skulle läsa?”   

 

5.4 Elevernas syn på varför man ska kunna läsa 

 

Vid intervjuerna med eleverna ställdes två olika frågor, ”varför ska man kunna läsa?” 

och ”hur gör du när du läser?” Resultatet som framkom på frågan kring varför man 

ska kunna läsa presenteras i efterföljande text i de sex underkategorier, vilka 

uppkommit vid analyseringen av elevernas svar. I efterföljande text återges exakt 

antal elever inom varje kategori, med syftet att ytterligare förtydliga och skapa en 

klarare bild kring elevernas egna uppfattningar av nyttan med läsandet. 

 

5.4.1 Klara sig i framtiden 
 

Två elever ansåg att läsning var viktigt att kunna för att de skulle klara sig som 

vuxna. ” För..eh..de blir lättare när man är stor eller nåt.” (elev P) En elev (elev D) 

beskriver det som ” För att man ska kunna läsa räkningar, viktiga papper och 

böcker. ”  

 

5.4.2 Ta till sig information 
 

Det var tre elever som betonade läsningens betydelse för att kunna ta till sig 

information och veta vad man får göra och inte får göra. 

 

En elev menar att det är viktigt att kunna läsa för att veta var man ska gå i affärer och 

en annan elev menar att det är bra att kunna vid läsning av olika skyltar för att 
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därigenom veta vad man får eller inte får göra. Ytterligare en elev menar att det är 

viktigt att kunna läsa när man är ute och reser och möts av skriven information på 

flygplatser ”För man kanske kanske åker på en resa och då ska man veta vilket flyg 

man ska ta. ” (elev E). ”De är bra att kunna liksom om det är nåt man vill ha reda 

på” (elev M). 

 

5.4.3 Lära sig saker  
 

Fem stycken elever menar att läsning är viktigt för att kunna lära sig nya saker och 

klara sig i skolan.  

 

En elev i studien (elev O) svarar på frågan kring varför det är viktigt att kunna läsa 

med att säga ”Eh..mmm.. ja..ja det är bra om, att kunna läsa i skolan, om man ska 

följa nåt.” En annan elev beskriver nyttan med läsning så här ”eh..för att man ska 

kunna lära sig saker.” (elev F). Detta uttalande liknar en annan elevs som ger det 

korta och koncisa svaret att läsning är bra för man lär sig saker. Ytterligare en elev 

(elev Q) svarar på den ställda frågan ”Ehh..mmm.. för det är bra så här och eh.. och 

om man typ ska kunna lära sig läsa en bok så behöver man kunna läsa.”  

Avslutningsvis säger den femte eleven”Ja, för att man ska kunna lära sig lite saker.. 

om lite fakta.” (elev C)   

 

5.4.4 Det är bra  
 

Följande fem elever beskriver läsning som viktig för att det är bra att kunna i största 

allmänhet. 

 

En elev säger kort och gott ”För att det är bra att kunna läsa!” (elev L), detta liknar 

ytterligare två elevers svar som menar att det är bra att kunna. De sista två eleverna 

inom denna kategori säger att ”Det är bra att kunna läsa.. ifall man måste läsa 

nånting.” (elev A) och ”För att det är bra att kunna läsa.. då kan man läsa såhär.. 

om man ska bli lärare.” (elev H). 

 

5.4.5 För att överleva 
 

Det var en elev som ansåg att läsningen var viktig för att man överhuvudtaget skulle 

kunna överleva. ”Vet inte..eeh..ma..man överlever ju inte inte man kan inte ju inte 

kunna läsa riktigt. ” (elev N) 

 

5.4.6 Det är roligt 
 

Avslutningsvis svarar en elev att det är viktigt att kunna läsa för att det är roligt. ”… 

Och det är kul också!” (elev B). 
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5.5 Hur elever uppger att de gör när de läser 

 

Svaren på denna fråga delades in i två kategorier, ljudning och automatiserad 

avkodning, vilka återfinns nedan. Två elever kan inte anses besvarat denna fråga då 

de inte visste vad de gjorde när de läste och därför redovisas heller inte dessa elevers 

svar. 

 

5.5.1 Ljudning 
 

I denna kategori återfinns fem av de sjutton deltagande eleverna. Dessa elever talar 

om ett tillvägagångssätt vid läsning då de först ser de olika bokstäverna innan de 

sätter samman dessa till ord. 

 

Två av eleverna berättar att de tittar på texten och ser bokstäverna innan de läser. 

Ytterligare en elev i kategorin beskriver sin läsning med följande citat ”…alltså 

ibland får jag stanna och läsa tyst för mig själv så här tills jag kommer på vad det 

står.” (elev H). 

 

5.5.2 Automatiserad avkodning 
 

Av studiens sjutton deltagande elever var det tio elevers svar som visade på att de 

läste med en automatiserad avkodning när de svarade på frågan hur gör du när du 

läser? Dessa elever menade att de ser orden direkt och läser utan att behöva långa 

pauser för att tänka och utan avbrott i läsningen för att ljuda samman olika ord. 

 

En elev beskriver det som att ”Jag ser in i texten.” (elev D). En elev menar att denne 

inte riktigt vet hur denne gör och beskriver det med orden ”Jag vet inte, det bara 

kommer!” (elev A). Detta stämmer överens med det svar följande elev (elev O) 

uppgav ”Jag brukar mest bara läsa..jag tänker inte så mycket på det.”  

 

Tre elever menar att de bara läser det som står skrivet, att de bara tittar på texten och 

säger orden. ”Näe jag bara följer orden och vad det står, så läser jag dem.” säger en 

elev (elev Q).  

 

Fyra elever är inte medvetna om hur de gör när de läser vilket kan tolkas som att 

deras läsning är en automatiserad process. En elev uttrycker det med orden ”Jag 

bara läser!” (elev N).  

 

5.6 Sammanfattning av elevernas läsning kopplat till 

kunskapsmålen 

 

Denna studies resultat baseras på en undersökning gjord på hösten i år tre medan 

kunskapsmålen anger en lägsta kunskapsnivå som eleverna ska ha uppnått på våren i 

år tre. Målen utgivna av Skolverket (2008a) innehåller en mängd begrepp som kan 

anses som tolkningsbara. Denna studies resultat grundar sig på såväl intervjuer som 

observationer av elever i år tre som läser de fyra olika texter som står angivna i 
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kunskapsmålen, bekanta elevnära texter, skönlitterära texter, faktatexter samt 

instruktionstexter. De texter som användes i denna studie var texter som kan 

upplevas som lösryckta på så vis att de inte nödvändigtvis hängde samman med de 

arbetsområden de höll på med i skolan. Detta kan ha påverkat de resultat som studien 

uppvisar då elevernas förkunskaper varierat samt då elevernas möjlighet till att 

förbereda sig minskat. Lärarna i de två olika klasserna hade inte heller arbetat med 

eller diskuterat kring de olika texter som eleverna mötte i undersökningen. 

 

Vid analysen av resultaten kring hur elever läser, framstod en bristande kännedom 

kring hur en faktatext och en instruktionstext är uppbyggd då det uppstod en tydlig 

osäkerhet och frågor kring texternas olika delar. Eleverna använde sig av en mängd 

olika strategier för att läsa de olika texterna. Samtliga elever använde sig av 

ljudningsstrategin någon gång under läsningen, medan endast ett par elever använde 

sig av strategin att dela upp orden. Somliga elever upprepar orden i den skönlitterära 

texten för att öka sitt flyt och endast en elev gör inferenser vid läsningen. Gissningar 

var en strategi som förekom vid läsning av de olika texterna och kopplat till dessa 

framstod elevernas förmåga att själva korrigera sina egna felläsningar. Eleverna tog 

hjälp av sina egna erfarenheter vid läsning av de elevnära texterna samtidigt som de 

använde sig av kroppsspråket för att förtydliga det lästa. 

 

Kunskapsmålen anger att elever i slutet av år tre ska kunna de fyra olika texterna 

angivna i kunskapsmålen med flyt. Med flyt menas att eleven läser en text relativt 

obehindrat och har förmågan att rätta sig själv vid eventuella felläsningar. 

Avkodningen är så pass automatiserad att eleven lätt själv kan läsa ut ord och 

meningar (Skolverket, 2008b). I studien framkom att samtliga elever utom en klarade 

att läsa den elevnära texten med flyt på hösten i år tre. Lite fler än hälften ansågs läsa 

instruktionstexten med flyt och ytterligare en hade flyt vid läsning av faktatexten. 

Studien visade att nästan alla elever klarade att läsa den skönlitterära texten med flyt.  

 

I kunskapsmålen (Skolverket, 2008a) står även angivet att eleverna skall kunna 

återberätta innehållet i instruktionstexten, faktatexten och den skönlitterära texten. 

För att återberätta innehållet i instruktionstexten behövde endast en elev följdfrågor 

resten klarade detta själva. Vid läsning av faktatexten klarade ett par elever att 

återberätta innehållet utan följdfrågor, resterande elever gjorde det inte. Det var 

endast en elev som återberättade den skönlitterära texten utan följdfrågor från 

observatörerna.  
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6 DISKUSSION 

 

Detta kapitel inleds med en diskussion kring de val av metoder som gjorts vid 

datainsamlandet. Därefter sammanförs de teorier kring läsning och läsprocessen som 

redovisas i bakgrunden med de resultat som observationer och intervjuer uppvisar.  

 

6.1 Metod 

Här diskuteras ytterligare och mer utförligt de val av metoder som gjorts vid 

genomförandet av denna studie uppdelat i avsnitten urval, pilotstudie, kvalitativa 

studier, intervjuer, observationer, transkribering samt etiska aspekter. 

 

Urval 

Urvalet i denna studie är två klasser i år tre, eftersom studien ämnar belysa elevers 

läsning i år tre. Två klasser valdes istället för en för att få en större urvalsgrupp vid 

studiens genomförande. Då ett visst bortfall uppstod hamnade urvalsgruppen 

slutligen på sjutton elever. Antalet elever påverkar studiens resultat och bör tas i 

beaktande vid läsning av studien och de resultat den uppvisar. Genom att ha ett urval 

av elever i år tre kan läsningen lättare kopplas till kunskapsmålen, samtidigt som det 

bör poängteras att målen gäller för elever på våren i år tre och denna studie granskat 

läsförmåga hos elever på hösten i år tre. Härigenom blir oundvikligen en viss 

tolkningsfråga aktuell. Olsson och Sörensen (2007) talar om olika typer av 

deltagande, bland annat det så kallade frivilliga deltagandet, vilket ligger till grund 

för denna studie. En risk med detta, menar Olsson m fl (2007), är att resultatet kan ge 

en felaktig bild då det kan slumpa sig så att urvalet grundar sig på till exempel endast 

de starkaste läsarna. Detta är en risk som medvetet tagits och något som kan ha 

påverkat denna studies resultat. I ett försök att motverka detta valdes en så stor grupp 

elever som möjligt så att resultatet skulle visa på en så stor spridning som möjligt. 

Trots detta kan den begränsade urvalsgruppen påverka resultatet och bidra till att 

denna studie inte kan ligga till grund för några stora generaliseringar inom detta 

forskningsområde. För att hållbara generaliseringar ska kunna göras krävs längre tid 

och en större urvalsgrupp.  

 

Kvalitativa studier 

Kvalitativa studier grundar sig ofta på intervjuer eller observationer (Patel och 

Davidson, 2003) och denna studie grundar sig på bägge metoder. Detta 

tillvägagångssätt medför en risk att metoden blir svårhanterlig, ju fler metoder desto 

mer svårhanterligt och brett material. Fördelen med en kombination av såväl 

observationer som intervjuer är att det kan bidra till en mer heltäckande bild av 

undersökningsområdet, samt belysa samma fenomen ur olika infallsvinklar. Nedan 

diskuteras dessa olika metoder och deras för och nackdelar i denna studie.  

 

Enligt Bjørndal (2005) menar Holme och Solvang att de kvalitativa intervjuerna ofta 

genomförs på ett mindre antal undersökningsenheter samt att de är mer 

ostrukturerade och flexibla. Detta stämmer väl överens med denna studie då den 

bygger på intervjuer med ett mindre antal elever. Vid intervjutillfällena ställdes 

endast två på förhand bestämda frågor, därefter varierades resterande frågor efter 

behov som uppstod. En risk med detta är att svaren som framkommer varierar väldigt 

och kan vara svåra att bearbeta samtidigt som en fördel kan vara intervjuarens 
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möjlighet att individualisera efter behov. Detta kan leda till ett djupare material att 

analysera då eleverna som intervjuats fått möjlighet att svara mer utförligt. De 

kvalitativa intervjuerna ger de intervjuade möjlighet att svara fritt med sina egna ord, 

och de har ofta en låg grad av standardisering (Patel m fl, 2003). Den kvalitativa 

intervjuns huvudsakliga syfte är att belysa en persons uppfattningar om ett särskilt 

fenomen (Patel m fl, 2003). Då intervjuerna genomfördes med elever i år tre och 

syftet var att få reda på deras individuella upplevelser av läsning, framstod detta 

tillvägagångssätt som en lämplig metod. En risk med detta kan vara att intervjuaren 

ställer följdfrågor som leder den intervjuade att svara det som intervjuaren vill höra. 

Med detta i åtanke var målet hela tiden att anpassa de frågor som ställdes efter den 

enskilda individens behov, samt att, som Patel m fl (2003) talar om, vara väl påläst 

kring tidigare forskning.  

 

Observationer 

Denna studie grundar sig på det som Patel och Davidson (2003) kallar för kända 

observationer då samtliga deltagare blivit informerade om observationens 

genomförande, samt vilka observatörerna är. Det faktum att observatörerna var 

kända för gruppen i denna studie kan ses som positivt, då det kan ha bidragit till att 

minska nervositeten och osäkerheten hos de observerade. Vidare kan det ses som 

positivt att observationerna genomfördes i miljöer som var välkända för eleverna, 

nämligen i deras klassrum och grupprum i en strävan efter att minska deras 

nervositet. Detta kan ha positiva effekter på observationerna och därigenom 

minimera påverkan på resultaten. Här bör även nämnas pilotstudiens eventuella 

effekter vid minskning av nervositet då denna genomförts i en av klasserna. 

Videofilmandet kan även medföra en ökad stress och oro hos deltagarna vilket bör 

tas i beaktande. En deltagande observatör, menar Patel m fl (2003), är någon som tar 

del i det som skall observeras. I denna studie deltog observatörerna genom att ställa 

följdfrågor och att samtala med eleverna för att få dem att slappna av, vilket kan ha 

påverkat eleverna såväl positivt genom utförligare svar som negativt genom att 

eleverna påverkats att svara på ett visst sätt. Svensson och Starrin (1996) menar att 

syftet med deltagande observationer är att återge verkligheten så korrekt som möjligt. 

Anledningen till att denna studie grundas på observationer av elevers läsning är 

främst syftet att få reda på hur saker och ting är, och inte redogöra för någon tolkning 

av hur saker borde vara. Skulle studien baseras på intervjuer med till exempel läraren 

skulle bilden riskera att vinklas och materialet efter intervjun handla om hur arbetet 

skedde enligt läraren, vilket inte motsvarar syftet med rapporten. 

 

Avslutningsvis belyses nedan den etiska aspekten som är viktig att tänka på vid 

observationer. 

 

Etiska aspekter 

Bjørndal (2005) betonar vikten av att visa respekt för de individer som blir 

observerade och Svensson och Starrin (1996) menar att den viktigaste regeln är att 

forskningen inte får medföra skada för deltagarna. Med detta i åtanke har denna 

studie månat om deltagarnas anonymitet genom att avidentifiera såväl deltagande 

elever som skolor. Vidare kan den etiska aspekten kopplas till det frivilliga 

deltagandet (Olsson och Sörensen, 2007). Eleverna fick tillsammans med deras 

vårdnadshavare själva ta ställning till om de skulle delta, samtidigt som de när som 

helst hade möjlighet att avbryta sitt deltagande. Bjørndal (2005) menar att det är 

viktigt att material som insamlas under videoobservationer inte bara kastas utan även 
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förstörs. Efter att materialet transkriberats spelades videobanden över så att inga spår 

av inspelningarna skulle finnas kvar. Observationerna skall inte heller kränka eller 

inte störa deltagarna i onödan (Svensson m fl, 1996). För att inte kränka eleverna 

eller att eleverna skulle uppleva observationerna som obehagliga, genomfördes dessa 

i välkända miljöer, med individanpassade texter där det behövdes, så att eleverna i 

största möjliga mån skulle känna att de hade kontroll över situationen och att det var 

de själva som bestämde. 

 

Efter att initialt ha diskuterat studiens olika metodval kommer efterföljande 

diskussions avsnitt att belysa de resultat studien kommit fram till i förhållande till 

den teoretiska bakgrunden.  

 

6.2 Resultat 

 

Nedan kommer studiens resultat att ställas i förhållande till de teorier som belyses i 

bakgrunden. Texten är uppdelad efter det syftet anger att studien skall undersöka, 

elevers läsning av olika texter, elevers flyt i läsning, elevernas förmåga att återberätta 

innehållet i de lästa texterna. Avslutningsvis presenteras de svar eleverna uppgav på 

frågorna varför ska man kunna läsa? och  hur gör du när du läser? 

 

6.2.1 Elevernas läsning av olika texter 
 

Vid läsning av de olika texterna framkom det att eleverna använde sig av en mängd 

olika strategier, där den främsta var ljudning vilket samtliga deltagande elever gjorde 

vid läsning av åtminstone en text. Nedan presenteras elevernas läsning kopplat till 

deras kunskap kring texternas uppbyggnad samt de lässtrategier som framkom vid 

analyseringen av studiens resultat kopplade till aktuell forskning.  

 

Kunskap kring texters uppbyggnad 

Vid läsning av instruktionstexten samt faktatexten framkom det tydligt vid analysen 

av resultaten en osäkerhet kring texternas uppbyggnad. Goff, Pratt och Ong (2005) 

menar att det är positivt att barn tidigt möter skriven text. Detta menar de, underlättar 

för att eleverna skall bli effektiva läsare, då de tidigt lär sig hur texter är uppbyggda. 

Eleverna i denna studie var inne på sitt tredje skolår, och osäkerheten som framkom 

var tydlig vid läsning av instruktionstext och faktatext, inte den skönlitterära texten. I 

enlighet med vad Goff m fl (2005) menade kan detta tolkas som att dessa elever inte 

kommit i kontakt med lika många texter av denna typ vilket kan ha bidragit till deras 

osäkerhet. Det kan därför ses som viktigt för lärarna att bli medvetna om detta, och 

att tidigt låta eleverna möta olika typer av texter. Enligt Goff m fl (2005) menar Cain 

att det visats på kopplingar mellan läsare med låg läsförståelseförmåga som samtidigt 

haft en bristande kännedom kring texters uppbyggnad och syftet med olika texter, att 

texter förmedlar olika budskap. Majoriteten av de deltagande eleverna i studien 

klarade inte att själva återge innehållet i instruktionstexten samt faktatexten. Detta 

kan kopplas till det Cain (Goff m fl 2005) talar om då han nämner bristande kunskap 

kring syftet med olika texter och att texter faktiskt har något att förmedla. Det kan 

även vara så att elevernas ålder och bristande förkunskaper inte var tillräckliga för att 

eleverna skulle klara av detta. Det kan också vara så att elevernas unga ålder och den 
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speciella situation som det innebär att läsa inför en videokamera kan ha distraherat 

dem och därför försvårat återberättandet. 

 

Lässtrategier 

Då eleverna i studien läste de fyra olika texterna använde de sig av olika strategier, 

där en av dessa var att ljuda. En risk med ljudning, menar Hjälme (1999), är att orden 

eleven läser blir så pass förvrängda att det tillslut blir svårt att känna igen dessa. Här 

fokuseras heller inte på budskapet som texten förmedlar, utan det blir något som får 

betydelse senare. Eleverna i denna studie ljudade vid mötet av samtliga texttyper, 

men mer vid mötet av instruktionstexten, faktatexten och den skönlitteräratexten. En 

möjlig orsak till detta kan vara att de var bekanta med den elevnära egenproducerade 

texten, medan resterande texter föreföll mer frånkopplade deras egen verklighet. Den 

elevnära egenproducerade texten har betydelse för att underlätta för eleven vid 

läsning. Det är en text de känner väl, både innehållsmässigt och till strukturen vilket 

påverkar deras läsning. Ljudningen kan i enlighet med vad Hjälme (1999) nämnt 

som en riskfaktor påverkat elevernas förståelse av det lästa. Eleverna måste lära sig 

att avkoda ord som dessa kommer i kontakt med under sin läsning samt förstå 

kopplingen mellan bokstav och ljud för att kunna ta sig an svårare ord (Stanovich, 

2000). Då eleverna i studien möter varierande texter kan svårighetsgraden anses 

variera vilket påverkar deras behov av att ljuda. 

 

Ytterligare två strategier som framkom var uppdelning av ord samt upprepningar. 

Detta kan ses som att höra till ljudningen. Hjälme (1999) talar om ljudning som en 

metod då läsaren kopplar den specifika bokstaven till dess ljud för att sedan läsa 

samman dessa. Eleverna som delade upp orden de mötte kan ses som en förlängning 

av ljudningen. Det förefaller som strategiskt att dela upp orden i mer lätthanterliga 

delar för att lättare kunna läsa samman dessa och få ett flyt i sin läsning vilket i sin 

tur underlättar för läsförståelse. Delning av olika svåra ord eleverna möter i studien, 

resulterar ofta i att eleven klarar att själv läsa dessa felfritt och ta sig vidare. Eleverna 

kan dela orden både en och två gånger för att klara av att läsa dessa. En faktor som 

kan ligga bakom valet av dessa två strategier är minnet och minneskapaciteten hos 

eleverna. Det bör tas i beaktande att eleverna i studien är unga vilket kan försvåra för 

dem att hålla längre texter och innehåll i minnet. Läggs dessutom den speciella 

situation eleverna befann sig i vid läsningstillfället, med videokamera och två vuxna 

de inte kände kan även det ha påverkat elevernas förmåga att minnas på grund av 

nervositet. 

 

Endast en elev av de samtliga sjutton visar på förmågan att kunna göra inferenser i 

sin läsning. Detta framkommer vid mötet av den skönlitterära texten, då denne 

förstår att karaktärerna i texten är syskon trots att detta inte uttryckligen framgår. 

Eleven som gör dessa inferenser läser inte helt felfritt, men klarar samtidigt att rätta 

sig själv vid de få felläsningar och tveksamheter som uppstår, samtidigt som denne 

har ett bra flyt i sin läsning. Stanovich (2000) talar om kontextuell information som 

hjälp för att kunna avkoda ord samt öka förståelsen. Eleven som klarar att göra 

inferenser kan anses ha en snabb och säker avkodning, samtidigt som denne kan 

utnyttja kontexten i vilket texten förekommer och skapa sig en mening underförstått 

kring vad denne läser. Stanovich (2000) menar att ju skickligare en läsare är desto 

mer använder denne sig av kontextuella ledtrådar för att få en djupare förståelse för 

texten denne möter. 
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Under analyseringen av resultaten framkom att drygt en fjärdedel av eleverna 

använde sig av gissningar när de mötte svåra delar i texterna de läste. Gissningarna 

var inte kopplade till en specifik textgenre utan förekom vid såväl läsning av 

instruktionstexten som faktatexten dock inte vid läsning av de elevnära texterna. 

Detta pekar på en bristande avkodning (Elbro, 2006). En automatiserad obligatorisk 

avkodning skulle medföra att eleverna direkt såg orden och därmed inte behövde 

gissa vad det stod. Strategin där eleverna gissar kan ses som negativ för förståelsen 

av det lästa. Gissningar kan påverka innehållet och förvirra läsaren vilket kan 

försvåra återberättandet och förmågan att skapa sammanhang i det lästa. Eleverna i 

studien visade dock på en förmåga att kunna rätta sig själva vid felläsningar. 

 

Många elever i studien läser med kopplingar till egna erfarenheter. Anderson och 

Pearson (1984) talar om de inre scheman alla individer bär med sig som en del i att 

uppnå läsförståelse. Den nya kunskap och information individen tar till sig vid 

läsning läggs till redan existerande scheman eller bidrar till en revidering av 

individens scheman för att passa den nya kunskap som denne tagit till sig. Det 

resonemang som Anderson m fl (1984) visar på kan ses som relevant i detta 

sammanhang. Eleverna i studien visar även på bruket av sitt kroppsspråk för att 

underlätta läsning. 

 

6.2.2 Flyt i läsningen 
 

Då eleverna i undersökningen läste de elevnära texterna var det i stort sett samtliga 

som hade flyt in sin läsning. De tre övriga textgenrerna klarade majoriteten av 

eleverna att läsa med flyt, enligt studien. Greany (2003) menar att en läsare med flyt 

inte är beroende av kontextuella ledtrådar, utan att de har en effektiv avkodning vid 

mötet med texten. 

 

Lundberg och Herrlin (2007) menar att flyt i läsning är något som tar tid att uppnå. 

Eleverna i undersökningen är inne på sitt tredje skolår vilket betyder att de flesta 

kommit en bit i sin läsutveckling och i sin förmåga att läsa med flyt. Analyseringen 

av de framkomna resultaten visar på en spridning i elevernas läsförmåga. Läsning av 

instruktionstexterna och faktatexterna var de två textgenrer där minst antal elever 

läste med flyt. En möjlig anledning till detta kan vara att eleverna inte möter lika 

många sådana texter i skolan och att dessa texter ofta är svårare att koppla till 

elevernas egna erfarenheter. För att eleverna skall kunna uppnå flyt i sin läsning i 

samtliga textgenrer som det står angivet i kunskapsmålen (2008a), är det viktigt att 

eleverna får fler möten med dessa olika texter och tillfällen att öva mer. Det bör 

poängteras att mätningarna av elevernas läsförmåga som denna studie visar är gjorda 

på höstterminen i år tre, och målen inte gäller förrän i slutet av vårterminen i år tre. 

Hade denna studie istället genomförts på vårterminen i år tre, hade det varit lättare att 

bedöma om läsning med flyt är kan anses som ett rimligt mål för eleverna. 

 

Då målen anger att eleverna skall kunna läsa olika texter inom varje genre med flyt 

förekom det skillnader vid läsningen av faktatexterna. En elev i undersökningen läste 

en annan text (se bilaga 3) än resterande elever (se bilaga 2), då läraren i denna klass 

ansåg att den texten var mer på denne elevs nivå. Detta stämmer väl överens med 

kunskapsmålen som anger att texterna skall individanpassas. En negativ aspekt kan 

vara att resterande elever läst samma texter då deras lärare inte ansåg att de skulle ha 
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mer individanpassat material, utan att de texter som studien bygger på kunde anses 

ligga på en lagom nivå. Det kan dock betraktas som positivt då det gäller möjligheten 

att göra relevanta jämförelser och föra ett resonemang kring det som framkommit 

under undersökningen. 

 

Enligt Reynolds (2002) menar Stanovich att jämförelser som gjorts mellan starka och 

svaga läsare kan kopplas till individens avkodningsförmåga. Starka läsare har bättre 

avkodningsförmåga, och kan därigenom snabbare och lättare identifiera olika ord 

och läsa av dem. En läsare kan inneha en hyfsat god ordavkodning utan att ha en 

djupare läsförståelse, men aldrig en djup läsförståelse utan att samtidigt ha en god 

ordavkodning. Lundberg och Herrlin (2007) menar att en läsare med flyt inte 

behöver ägna energi åt att avkoda enskilda ord utan kan lägga fokus på att förstå 

innebörden i det lästa. Flytet är det som binder samman avkodningen och förståelsen. 

Flytet som eleverna visade vid läsning av de olika texterna kan därför kopplas 

samman med deras förmåga att förstå olika texter. Vid läsning av de elevnära 

texterna klarade i stort sett samtliga elever att läsa med flyt, vilket kan ses som att 

dessa elever hade en snabb och säker avkodning. Detta kan hänga samman med att 

de läser texter som de själva skrivit och därför är bekanta med texten och dess 

uppbyggnad. Detta kan åter kopplas till det Goff, Pratt och Ong (2005) menar då de 

talar om att tidigt låta eleverna möta skriven text för att dessa ska kunna bli bekanta 

med strukturen. 

 

Nedan diskuteras elevernas läsförståelse kopplat till deras förmåga att återberätta 

innehållet i det lästa. 

 

6.2.3 Återberättande/läsförståelse 
 

Goff, Pratt och Ong (2005) menar att läsförståelse utgör kärnan i läsning. Enligt 

Taube (2007) innebär avkodning förmågan att översätta språk från det skrivna till det 

talade. Denna förmåga blir därmed central då eleverna muntligt ska återberätta det 

som de har läst. En risk i denna studie kan vara att eleverna inte är särskilt gamla och 

att det därför kan föreligga andra orsaker än bristande läsförståelse bakom 

svårigheter att återberätta innehållet i det lästa. Studiens observationer genomfördes 

med hjälp av videokamera, vilket kan ha bidragit till nervositet hos de observerade 

eleverna, vilket i sin tur kan ha påverkat deras resultat.  

 

Stanovich (2000) menar att läsningens grund är läsförståelse och att ha förmåga att 

se innebörden med det skrivna och det budskap texten förmedlar. Instruktionstexten 

hade ett innehåll många elever kan relatera till vilket kan ha underlättat för deras 

läsförståelse och majoriteten av eleverna i denna studie klarade av att återge 

innehållet i instruktionstexten. Anderson och Pearson (1984) talar om de inre 

scheman alla individer bär med sig som en del i att uppnå läsförståelse. Den nya 

kunskap och information individen tar till sig vid läsning läggs till redan existerande 

scheman eller bidrar till en revidering av individens scheman för att passa den nya 

kunskap som denne tagit till sig. Den elevnära texten samt instruktionstexten har 

bägge kopplingar till elevens egna erfarenheter vilket kan ha underlättat för eleverna 

att lägga den nya information de mötte till sina redan existerande scheman. Detta kan 

ses i de resultat som studien visar där majoriteten av eleverna behövde hjälp att 
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återge innehållet i såväl faktatexten som den skönlitterära texten medan något fler 

klarade att ta till sig innehållet i instruktionstexten. 

 

Initialt kan eleverna gissa vad det står, men när avkodningen blir mer automatiserad 

och inte längre kräver så mycket energi, kommer läsaren att förstå texten utifrån det 

som faktiskt står att läsa (Goff, Pratt och Ong, 2005). Block, Gambrell och Pressley 

(2002) menar att ett välutvecklat ordförråd samt en god förmåga att kunna lyssna till 

en text och förstå innebörden är viktigt för läsförståelsen. Eleverna i studien kom 

från två olika skolor och två olika klasser. Vid studiens genomförande fanns ingen 

förkunskap kring dessa elevers prestationer, vilket gör det svårt att se om deras 

ordförråd kan ha påverkat resultaten.  

 

Keene och Zimmerman (2003) menar att läsförståelse beror på en förståelse av 

texten på såväl ett intellektuellt som ett bokstavligt plan. Effektiva läsare reflekterar 

över sitt eget läsande, de är metakognitiva. I kontrast till detta finns det Stanovich 

(2000) kallar för ”word calling” (Stanovich, 2000 s 173). Här handlar det om att 

läsaren klarar att läsa ordet men det har ingen betydelse för denne, läsaren förstår 

inte innebörden i det lästa. Detta fenomen kan uppstå när svaga läsare eller läsare 

med brister i sin avkodningsförmåga möter en text. De flesta elever i studien hade 

relativt bra flyt och läsning vilket minskade risken för att detta beteende skulle visa 

sig, men inte alla. Enligt kunskapsmålen (2008a) skall eleverna kunna återge 

innehållet i instruktionstexten, faktatexten samt den skönlitterära texten. Majoriteten 

av de deltagande eleverna klarade att göra detta med hjälp av följdfrågor. Läsarna i 

studien klarade att reflektera över sitt läsande och orden de mötte hade en djupare 

innebörd vilket visade sig i återberättandet. Då eleverna var relativt unga kan det ha 

varit andra faktorer än bristande läsförståelse som påverkade deras förmåga att 

återberätta.  

 

Reichenberg (2008) diskuterar olika textgenrers fördelar och nackdelar vid att skapa 

läsförståelse. Svårigheten ökar ofta när det rör sig om att förstå en faktatext, jämfört 

med en skönlitterär text och en elevnära text. I en skönlitterär text har ofta barnen 

bilder till hjälp, samt en författarröst som talar till dem. Ett par elever i studien 

klarade att återge faktatexten utan att få hjälp, medan alla utom ett par behövde 

följdfrågor för att återberätta instruktionstexten. Instruktionstexten hade en 

beskrivande bild för att förtydliga innehållet, men trots detta behövde nästan samtliga 

ytterligare hjälp att återberätta. Reichenberg (2008) skriver att bilder kan vara till 

hjälp för att förstå texter men i föreliggande studie förefaller det inte ha påverkat 

elevernas läsförståelse.  

 

6.2.4 Elevers syn på varför man ska kunna läsa 
 

De två största kategorierna som framkom här var att det är bra att kunna läsa för att 

lära sig saker och för att det är bra i största allmänhet. Nyström (2002) betonar vikten 

av att kunna läsa föra att överleva och för att klara sig på arbete och i skolan. En elev 

i studien uppger vikten av att kunna läsa för att överleva. Bortsett från en elev som 

uppger att det är viktigt att kunna läsa för att det är roligt, visar de resterande 

eleverna en djupare förmåga att kunna reflektera kring sin egen läsning och syftet 

med sitt eget lärande i enlighet med vad Keene och Zimmerman (2003) menar när de 

säger att effektiva läsare reflekterar över sitt eget läsande och lärande.  
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6.2.5 Hur elever uppger att de gör när de läser 
 

De svar eleverna uppgav visade att något mindre än hälften använde sig av ljudning 

då de läste. Lundberg och Herrlin (2007) talar om att flyt i läsning är något som det 

tar tid att uppnå. Flyt innebär att läsaren klarar att göra lämpliga pauser och att 

betona rätt vid läsning. Hjälme (1999) talar om läsning utifrån delarna och den så 

kallade fonem/grafemnivån. Med detta innebär det att läsaren utgår från de enskilda 

bokstäverna och deras specifika ljud för att sedan sätta samman dessa till ord. 

Eleverna som ljudade använde sig av strategin att de läste de olika delarna av ett ord, 

för att sedan läsa samman dessa till en helhet, i likhet med vad Hjälme (1999) talar 

om. Denna strategi medför svårigheter att uppnå flyt vid läsningen. En risk med detta 

synsätt menar Hjälme (1999) är att ordet efter att eleven ljudat fram det är så pass 

förändrat att det kan vara svårt att känna igen det. Detta kan ses som en parallell till 

eleverna i studien, och som något som kan ha påverkat dessa elevers läsförståelse. 

 

Något fler än hälften av de deltagande eleverna visade att de läste med en 

automatiserad avkodning utifrån de svar de uppgav på frågan. Elbro (2006) menar att 

en snabb avkodning är avgörande för elevernas läsutveckling. Fyra elever menar att 

de bara läser och kan inte närmare uttrycka processen med ord detta i enlighet med 

vad Elbro (2006) talar om när han nämner den obligatoriska avkodningen. Detta 

innebär att läsaren inte kan undgå att se vad det står. Han talar även om avkodning 

som en automatiserad process, och likt alla automatiserade processer är det något 

som bara sker och börjar man reflektera kring vad det är man gör blir det bara fel. 

Eleverna i studien kan inte sätta ord på vad som sker när de läser, vilket kan tolkas 

som att läsningen är en automatiserad process. Keene och Zimmerman (2003) menar 

att effektiva läsare reflekterar över sitt eget läsande, de är metakognitiva. Då eleverna 

i denna studie endast går i trean kan ett metakognitivt tänkande kring sitt eget lärande 

anses som höga krav att ställa, men samtidigt något att ta i beaktande. Detta kan inte 

minst ses som en viktig uppgift för lärare. 

 

6.3 Slutord 

 

Avslutningsvis kan man, utifrån de resultat denna studie visar, anse kunskapsmålen 

för år tre rimliga att uppnå för just dessa deltagande elever. Majoriteten av de 

deltagande eleverna kan redan på hösten i trean anses uppfylla de krav som anges 

enligt kunskapsmålen, krav som bedöms som minimikrav.  Denna studie visar också 

på en relativt stor spridning av elevernas kunskaper vilket kan visa på svårigheten att 

komma fram till några enhälliga mål. Av de sjutton elever denna studie grundar sig 

på klarar majoriteten målen redan på hösten i år tre, samtidigt som det finns elever 

som ännu inte gör det. Det bör även noteras att målen och deras formuleringar är 

öppna för tolkningar, trots de begreppsdefinitioner som erbjuds av Skolverket 

(2008b). Detta får direkta konsekvenser för lärare som undervisar i år tre, samt för 

elever i år tre. Individuella tolkningar kommer att påverka de bedömningar som görs, 

och påverka de val av texter som eleverna ställs inför vilket medför att det blir svårt 

att uppnå en enhetlig syn på de olika faktorer som ligger till grund vid bedömningen. 

I förlängningen kan detta leda till problem i hur lärarna skall gå till väga för att på ett 

så rättvist sätt som möjligt bedöma elevernas kunskaper. 
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6.4 Vidare forskning 

 

Då målen varit gällande lite längre kan det anses som relevant att genomföra en 

liknande studie som denna, kanske med en större urvalsgrupp. Ett annat område som 

kan ligga till grund för vidare forskning är om kunskapsmålen i år tre leder till att 

elever i år fem lättare når sina kunskapsmål. Ett område som kan vara av intresse att 

forska vidare i är även kunskapsmålens tvetydighet och vad detta kan ha för direkta 

konsekvenser ute i skolorna för lärare såväl som för elever.   
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BILAGA 1 

Kokosbollar 
 

Alla barns favorit… 

 

Ta fram 100 gram smör ur kylskåpet och blanda med 1 deciliter socker. 

Tillsätt 3 deciliter havregryn och 1 tesked vaniljsocker. Rör om 

ordentligt!! Häll därefter i 3 matskedar starkt kaffe och 2 matskedar 

kakao. Rör om igen!!  

 

Häll upp kokos på en tallrik. Forma degen till små bollar och rulla dem i 

kokosen. Ställ in kokosbollarna i kylen en stund innan du äter dem! 

 

 

 

 



 

BILAGA 2 
 

 

 

 
 

Mårtensson, R. (1997) Människokroppen. Almqvist och Wiksell. 



 

BILAGA 3 

 
 

 
Danielsson, K och Niemi, P. (1996) Fiskar. Mitt naturbibliotek 3. Malmö; Duru 

grafiska AB.  



 

Citat ur fantasiböcker skola A     BILAGA 4 

 
 

”Det var en gång en svan som levde ett bra liv i en lugn liten sjö.” (Flicka) 

 

”Deras besättning bestod av 30 man. De skulle åka genast till Nepal.” (Pojke) 

 

”Och hon har en kompis som heter Vanessa dom två är bästa kompisar.” (Flicka) 

 



 

Citat ur måndagsboken skola B.     BILAGA 5 
 

”Igår så var jag på mamma mia. Dåm sjyng ganska mycket. Men anas så var den 

bra. Vi skrattade hela tiden fö den var så rolitt.” (Flicka) 

 

” I söndags var jag och tittade på KFFS match på riktigt. Pappa sa att jag var på 

tv:en. Det blev förlängning två gånger och sen blev det straffar.” (Pojke) 

 

”På konstgräs får man inte gräsfläckar och bollen rullar mycket fortare än på riktigt 

gräs. Jag gjorde mål på --------- och på ------------. ” (Pojke) 

 

” Jag har byggt en biohyclle. Den är ungefär 42 centimeter. Det tog ungefär 3 

timmar sen lekte med ---------------. ” (Flicka) 

 

”I Fredags hade --------- övernatningskalas. Vi lekte jätteroliga lekar. Och åt 

jättegod mat. Jag gav --------  ett gosedjur.” (Flicka) 

 

”I lördags var jag i bowlinghallen och bowlade. Min storebror fyllde 18 år. Han 

heter ---------------.”  (Flicka) 

 



 

BILAGA 6 

 
 
Borrman, Stark, Bolldén och Dalmo. (2008). Vi läser. Tredje boken. Örebro; 

Almqvist och Wiksell. 

 



 

BILAGA 7 

 
Jag godkänner att____________(barnets fullständiga namn) får videoobserveras till 

hjälp för examensarbete. 

 

 

 

 

 

 

(Vårdnadshavares namnteckning) 

 

 

 

 

Återlämna denna lapp till---------------- eller --------------------senast onsdagen den 3/12. 

 



 

BILAGA 8 
Hejsan! 

 

Våra namn är Anna och Madeleine och vi är två studenter som läser sista terminen 

på lärarprogrammet här i Kalmar. Vi har precis påbörjat vårt examensarbete, det 

handlar om läsning hos elever i år tre. Vi kommer att genomföra videoobservationer 

av elever när de läser olika texter och koppla detta till de gällande kunskapsmålen i 

svenska för årskurs tre. 

 

Vi behöver därför er hjälp med att ni lämnar ert godkännande eller icke-

godkännande för just ert barns deltagande i vår studie. Filmerna kommer bara att 

ses av oss, behandlas anonymt och det kommer inte att finnas möjlighet att koppla 

resultaten till enskilda elever eller till en specifik skola i vår studie. Efter rapportens 

slutförande kommer filmerna att raderas. 

 

Har ni frågor är ni välkomna att ringa Annas mobil---------- eller Madeleines mobil---

----------. 

 

Tack på förhand/ Anna och Madeleine 

 

 

Elevens namn:________________________________ 

 

Ringa in det alternativ ni valt! 

 

 

Jag godkänner att mitt barn deltar i undersökningen. 

 

 

Jag godkänner inte att mitt barn deltar i undersökningen. 


