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Sammanfattning 

I detta examensarbete studerar vi hur verksamma lärare och rektorer, i både Sverige och Nya 

Zeeland, definierar begreppet läsförståelse samt vilka faktorer som är viktiga i arbetet med 

detta. Dessutom undersöker vi hur digitala läromedel kan integreras i den dagliga 

läsundervisningen. Undersökningen innefattar en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer som kompletteras med klassrumsobservationer. Det insamlade material-

et kategoriseras för att kunna besvara studiens frågeställningar. Resultatet diskuteras sedan mot 

bakgrund av vald forskning och litteratur samt ur ett sociokulturellt perspektiv. I denna studie 

framkommer det att samtliga deltagare definierar begreppet läsförståelse på ett liknande vis. 

Lärarna i denna studie lyfter även att högläsning, lässtrategier, individualisering och motivation 

är viktiga faktorer i arbetet med läsundervisning. Vidare visar resultatet att integreringen av 

digitala läromedel skiljer sig åt mellan skolorna i Sverige och skolan i Nya Zeeland. Såväl 

intervjuer som observationer visar att skolan i Nya Zeeland arbetar mer enhetligt och 

strukturerat med digitala läromedel i den dagliga undervisningen. 

 

Nyckelord: läsförståelse, digitala läromedel, högläsning, motivation, lässtrategier, 

individualisering 
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1. Inledning 

I dagens moderna samhälle har läsningen blivit en allt mindre prioriterad del av människors 

vardag. Tillgången till digital teknik har gjort att vi ständigt är tillgängliga, uppkopplade och på 

språng. Denna ständiga uppkoppling får till konsekvens att samhället idag känns allt mer 

stressat och människor har inte längre ro att sätta sig med en god bok eller bläddra igenom 

dagens tidning. Vi upplever en stor förändring i människors attityd gentemot läsning och 

böcker. Läsning och högläsning känns numera påtvingade och faller sig inte längre lika 

naturliga. Istället upplever vi att tekniken tagit den rollen i människans liv, eventuellt på grund 

av att den tillfredsställer våra behov snabbare. Därför upplevde vi att det finns ett behov av att 

undersöka på vilket sätt vi kan kombinera dessa två världar på bästa vis och hur skolor har 

utvecklat sin verksamhet för att anpassa sig parallellt med samhällets utveckling.  

Våra samlade erfarenheter inom skolans verksamhet tydliggör att det finns stora skillnader i 

satsningen på det digitala. Vi har sett en skillnad mellan olika kommuner och skolor både vad 

gäller tillgången till digitala läromedel och integreringen av dessa i den dagliga verksamheten. 

Därigenom föddes ett intresse för att genomföra denna undersökning och på så vis tydliggöra 

hur olika skolor har gjort i sin satsning för att integrera det digitala i sin undervisning. En 

möjlighet gavs att få besöka en skola i Nya Zeeland som på grund av digitaliseringen har gjort 

en signifikant utveckling i olika kunskapsmätningar och som idag är en av landets främsta 

skolor. I denna studie vill vi undersöka hur olika skolor arbetar för att använda digitala resurser 

som en naturlig del av undervisningen och lärandet samt lyfta viktiga faktorer i ett arbete med 

läsförståelse, både i Sverige och Nya Zeeland. 

Varje dag kommer människor i kontakt med text, ord och bilder som på olika vis kommunicerar 

med oss. Multimodalitet har blivit en naturlig del av det moderna samhället och människans 

hjärna får hela tiden nya intryck att tolka. Det moderna samhället ställer högre krav på läs- och 

skrivinlärningen på grund av den nya värld som den moderna tekniken bjuder in oss till. Trots 

att böcker och texter har och alltid kommer fortsätta förändras, så kommer det skrivna ordet 

alltid att vara en grundstomme i en alltmer komplex värld, där vi ständigt är tvungna att söka, 

tolka samt reagera på information (New Zealand Ministry of Education, 2001: 8). I 2000-talets 

kunskaps- och informationssamhälle är det viktigare än någonsin att kunna förstå och hantera 

olika sorters texter. Att kunna värdera, sortera och kritiskt granska texter är kunskap som är 

vital för att kunna leva och verka i dagens samhälle. Både inom yrkeslivet och i övriga samhället 

ställs höga krav på varje enskild individ. Det är idag livsavgörande med läsförståelse för att få 

möjlighet till en fullgod utbildning och även för att klara sig på framtidens arbetsmarknad 

(Westlund, 2009: 11). 

Den tekniska utvecklingen gör att det idag ställs högre krav på lärare att hålla sig uppdaterade 

och att utveckla en bredare syn på litteracitet. Samtidigt blir skolorna i dagens samhälle allt mer 

styrda av internationella kunskapsmätningar. Dessa mätningar och internationella kontakter 

påverkar skolans utveckling på mer än ett sätt och förändringar i skolans styrning och 

undervisningsinnehåll är två stora komponenter som har reformerats utifrån detta (Pettersson 

& Wester, 2012: 503). I PISA-undersökningen som genomfördes av organisationen OECD 

(OECD, 2018) år 2000 visade Sverige goda resultat i läsförståelse och enbart länder som Nya 
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Zeeland och Kanada hade bättre resultat. Under det tidiga 2000-talet har det svenska resultatet 

inom läsförståelse successivt försämrats. Detta har resulterat i ett flertal reformer inom den 

svenska skolan, exempelvis tydligare styrdokument vid införandet av nya kursplaner och 

läroplaner samt en ny lärarutbildning (Pettersson & Wester, 2012: 503). Sverige har sedan 

undersökningens begynnelse haft en nedåtgående trend som nyligen vänt samtidigt som Nya 

Zeeland har haft en något stadigare utvecklingskurva i det övre skiktet av tabellen (OECD, 

2018). 

Trots teknikens inverkan så kommer böcker fortfarande att i framtiden inspirera och stimulera 

barnens fantasi och kreativitet vilket ger dem en möjlighet att förändra världen (New Zealand 

Ministry of Education, 2001:8). Människan måste anpassa sig till den nya moderna tidsåldern 

där barnen är vår framtid och tekniken deras. Därför är det av stor vikt att vi ger dem rätt verktyg 

och förutsättningar att kunna leva och verka i morgondagens samhälle. Samtidigt är läsningen 

fortfarande nyckeln till framtiden. Det är som Barbro Westlund (2009) beskriver: 

 

 

 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Genom denna undersökning vill vi klargöra hur lärare kan planera och arbeta med digitala 

läromedel i syfte att utveckla elevernas läsförståelse. Syftet är att undersöka hur verksamma 

lärare i årskurs F–3 arbetar med att integrera digitala läromedel i arbetet med läsförståelse. 

Genom att undersöka hur tekniskt etablerade och framskridna IKT-skolor arbetar vill vi bidra 

med kunskap om hur undervisningen i läsförståelse kan bedrivas med hjälp av digitala 

läromedel. I detta arbete har vi utgått från följande frågeställningar. 

  

 Hur definierar lärarna och rektorerna i denna studie begreppet läsförståelse? 

 Vilka faktorer anser lärarna och rektorerna i denna studie är viktiga för att lyckas i sin 

läsundervisning? 

 Vad använder lärarna för digitala läromedel och hur används dessa i läsundervisningen?  

 

 

 

 

Att undervisa i läsförståelse är att undervisa för ett livslångt lärande. Målet är inte att 

betrakta läsningen enbart som en färdighet eller som avkoppling utan som ett ovärderligt 

verktyg för att utveckla ett kritiskt, analyserande och kreativt tänkande. 

(Westlund 2009: 7) 

 



 

3 

 

2. Bakgrund 

2.1 PISA och PIRLS 

PIRLS är en internationell studie som står för Progress in International Reading Literacy Study. 

Denna studie undersöker fjärdeklassares läsförmåga och ger en bild av det svenska skolsystemet 

jämfört med andra länders skolor. Den ger även möjlighet att följa resultatutvecklingen över tid 

då den har genomförts var femte år sedan 2001 och Sverige har deltagit i samtliga 

undersökningar. Den senaste undersökningen genomfördes 2016 och genom att jämföra denna 

med tidigare undersökningar går det att utläsa hur svenska elevers läsförmåga har förändrats 

under 15 år (Skolverket 2017: 10).  

Resultatet från 2016 års studie visar att nästan alla elevgrupper har förbättrat sina resultat sedan 

mätningen 2011 men det framkommer fortfarande skillnader mellan de olika elevgrupperna. 

Svenska elever hade i 2016 års studie i genomsnitt 555 poäng, vilket är 16 poäng över 

genomsnittet bland de andra EU- och OECD-länderna. Detta betyder även att de har förbättrat 

sina poäng sedan 2011 med 13 poäng. Sverige hade sitt bästa resultat 2001, då landet presterade 

bäst resultat av samtliga deltagande länder. Resultatet 2016 påvisade därmed att Sveriges 

negativa trend är bruten (Skolverket 2017: 8, 18). 

PIRLS-studien från 2016 (Skolverket, 2017: 8) visar dock att allt färre deltagare uppskattar att 

läsa. Detta gäller såväl elever som vårdnadshavare. Jämfört med 2011 ägnar nu svenska elever 

mindre tid åt läsning på fritiden. Sverige har, tillsammans med Danmark, lägst andel elever som 

tycker om att läsa. Däremot tycker vårdnadshavare mer om att läsa än genomsnittet för EU- och 

OECD-länderna men denna andel har fortfarande minskat sedan 2011. Resultatet visar inte helt 

oväntat att elever med positiv inställning till läsning även presterar bättre på provet (Skolverket, 

2017: 8). 

PIRLS-studien (Skolverket, 2017: 8) tydliggör även att elever med gott självförtroende i läsning 

presterar bättre på provet än elever med sämre självförtroende i läsning. Detta kan även kopplas 

samman med att de elever som får stöd hemifrån i högre grad har bättre självförtroende när det 

kommer till läsning. Dessa elever har också fått ägna sig åt läsaktiviteter med sina 

vårdnadshavare innan de började skolan då dessa vårdnadshavare i högre grad uppskattar 

läsning. Samtidigt framkommer det att elever med lägre självförtroende inte har haft tillgång 

till hemresurser och läsaktiviteter i samma utsträckning (Skolverket, 2017: 8).  

PISA står för Programme for International Student Assessment och är en internationell 

undersökning som syftar till att undersöka i vilken grad ett lands utbildningssystem bidrar till 

att förbereda femtonåringar för att möta framtiden. Undersökningen är initierad av OECD och 

testar femtonåringar i naturkunskap, matematik och läsförståelse. Dessa prov ämnar undersöka 

elevernas förmåga att sätta in kunskaper i ett sammanhang och eleverna ska kunna förstå 

processer samt söka, tolka, inhämta och bedöma information. De ska även kunna reflektera över 

denna information och lösa problem. För första gången sedan PISA-undersökningarna startade 

år 2000 så visar resultaten på en uppgång för de svenska femtonåringarna. De ligger över 

OECD-genomsnittet men i jämförelse med resultaten från början av 2000-talet så ligger de ändå 

på en historiskt låg nivå. 2012 låg det svenska resultatet under OECD-genomsnittet vilket 

innebär att en ökning har skett sedan dess. Resultatet visar även att flickor fortfarande ligger på 
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en högre genomsnittlig nivå än pojkar men denna klyfta har minskat sedan 2012. (Skolverket, 

2016: 6, 9). 

Nya Zeeland är också ett OECD-land och medverkar i dessa undersökningar. Medan Sverige 

har haft en nedåtgående trend som de nyligen har vänt har Nya Zeeland haft en stadig kurva i 

det övre skiktet bland de deltagande länderna. Dock har även deras kurva haft en något 

nedgående trend men inte i samma utsträckning som den svenska (OECD, 2018). I figuren 

nedan tydliggörs de båda ländernas resultat i läsförståelse i samtliga PISA-undersökningar. 

 

 
Figur 1, Resultat PISA (OECD, 2018) 

 

2.2 Styrdokument 

Den aktuella läroplanen för grundskolan, LGR11, har reviderats flera gånger, senast 2018 

(Skolverket, 2018). Denna revidering har medfört att det idag ligger en större vikt på 

digitaliseringen inom skolans värld. På grund av dagens digitala samhälle, med stort 

informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt, har regeringen beslutat att 

ändra styrdokumenten från 2011 för att lyfta in mer digitala funktioner i undervisningen. Detta 

görs också för att alla elever ska få möjlighet att utveckla en digital kompetens för att i framtiden 

kunna verka i det moderna, digitaliserade samhället. Genom denna digitalisering kan eleverna 

få samma förutsättningar och på så vis även öka skolans likvärdighet för samtliga elever. 

Eleverna förbereds också för såväl fortsatta studier som det kommande arbetslivet (Skolverket, 

2019). 

LGR11 (Skolverket, 2018: 7–9) vilar på en demokratisk grund där skolan ska ge eleverna 

möjlighet att inhämta såväl ämneskunskap som förståelse om olika normer och människors lika 

värde. Eleverna ska få möjlighet att utvecklas för att kunna verka i ett demokratiskt samhälle. I 

och med detta läggs stor vikt vid att skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 

skapa lust till ett livslångt lärande. Skolan ska förmedla och förankra respekt för såväl de 

grundläggande demokratiska värderingar det svenska samhället vilar på som alla människors 
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lika värde, individens frihet och integritet. Därmed ska skolan låta varje enskild elev få 

möjlighet att finna sin unika egenart och stärka sitt självförtroende och sin självkänsla samtidigt 

som de ska få chans att utveckla sin förmåga till inlevelse och förståelse för andra människor 

(Skolverket, 2018: 7–9). 

Genom undervisningen i svenska ska eleverna få förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

bland annat läsa och analysera skönlitteratur samt andra texter för olika syften. De ska dessutom 

kunna anpassa språket efter olika mottagare och sammanhang samt följa språkliga normer och 

urskilja språkliga strukturer. Utöver detta ska de även kunna söka och värdera information från 

olika källor (Skolverket, 2019: 257–258). 

 

2.3 Skolan och den digitala utvecklingen 

Under de senaste årtiondena har världen förändrats och med den även skolan. För att inte hamna 

efter i den digitala utvecklingen har skolans värld lagt mycket resurser på digitala läromedel. 

Sedan 1990-talet har skolutveckling ofta inneburit att utvecklas inom IT men trots att det köpts 

in mängder med digital utrustning, såsom datorer, till skolorna och att lärare har fortbildats 

inom IT finns det många likheter kvar med den gamla skolan (Dunkels & Lindgren, 2014: 9). 

Sett till skolans struktur har relativt lite hänt sedan införandet av folkskolan för ungefär 180 år 

sedan och skolorna saknar fortfarande strategier för att på ett effektivt vis använda sig av de 

digitala resurser som finns tillgängliga i dagens samhälle (Monsén, 2017: 14–15). Debatten 

handlar därmed fortfarande om huruvida skolan kan utnyttja de samhällsförändringar som har 

skett och anpassa sig till den digitala verkligheten (Dunkels & Lindgren, 2014: 9). Monsén 

(2017: 5) menar att de skolor som redan idag har anpassat sig till det moderna, digitala samhället 

har gjort detta genom en tydlig satsning på IKT. Hon skriver vidare att denna satsning har skett 

genom att systematiskt utveckla undervisningen med stöd av aktuell forskning och kollegialt 

lärande. 

Digitaliseringen under 2010-talet har inneburit en stor samhällsförändring. Enligt OECD:s 

rapport Trends Shaping Education är den digitala utvecklingen skolans största utmaning då 

teknikens utveckling sker i snabb takt vilket också gör att dess fortsatta framfart är svår att 

förutsäga (OECD, 2013). Samtidigt beskriver Findahl (2010: 11) att användandet av internet 

och digital utrustning, såsom datorer och surfplattor, numera påbörjas i allt tidigare ålder. Han 

skriver att år 2000 dröjde det till dess att barn var 13 år innan mer än 50 procent av barnen 

använde sig av internet medan motsvarande användandeprocent år 2009 uppnåddes redan vid 

fyra års ålder. Tekniken har blivit en del av barnens vardag och behöver därför även bli en 

naturlig del av skolans verksamhet. Arne Trageton (2014: 39, 49) menar att digitala läromedel 

måste bli ett så pass naturligt verktyg i skolan att det inte är något vi ens tänker på utan det ska 

ske naturligt. Han beskriver också att digitala läromedel idag används främst för att stödja den 

existerande, traditionella undervisningen. Skolan behöver därmed utvecklas och anpassa sig för 

att kunna tillgodose barn med en relevant digital kompetens. Detta är vitalt för att de ska kunna 

leva och verka i det moderna, digitaliserade samhället (Monsén, 2017: 26). 

Forzani och Leu (2013) påpekar att undervisning kring ny litteracitet inte bara är nödvändigt 

utan den kommer att definiera elevernas framtid. Alla elever behöver lära sig nya kunskaper 
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kring litteracitet tidigt för att de ska kunna tillgodose sig de kunskaper de behöver som vuxna. 

Den interaktiva naturen av internet och andra digitala resurser kan skapa speciella inlärnings-

möjligheter för unga elever. 

 

2.4 Centrala begrepp 

2.4.1 Literacy 

Uttrycket literacy, eller litteracitet, är ett begrepp för olika verksamheter inom läsandet och 

skrivandet där även sociala och kulturella aspekter räknas in. Detta ger utrymme åt språk och 

kommunikation som även inkluderar berättande, symboler och bilder som uppstår och pågår i 

sociala sammanhang. Redan hos de yngre eleverna förekommer flera olika sorters litteracitet i 

undervisningen (NE, 2019a). 

 

2.4.2 Fonem, grafem och morfem 

Fonem är det minsta betydelseskiljande segmentet i talspråket. Det svenska språket är uppbyggt 

av 27 fonem där varje ord består av ett antal av dessa. Däremot motsvarar inte dessa 27 fonem 

en egen bokstav, då bland annat sj- tj- ng-fonemen stavas med hjälp av kombinationer av 

bokstäver och där x, c och z saknar egna fonem (Taube, 2007: 52, 55–56). Grafem definieras 

som skriftspråkets minsta betydelseskiljande enhet och motsvarar bland annat skriftspråket 

bokstäver och nummer (NE, 2019b). Morfem är istället den minsta betydelsebärande enheten i 

ett ord där orddelar som har samma betydelse stavas lika även om böjningsändelser har medfört 

en förändring av morfemets uttal (Taube, 2007: 52, 55–56). 

 

2.4.3 Multimodalitet 

Multimodalitet innebär att det i en text även finns andra komponenter som beskriver innehållet 

tillsammans med den skrivna texten. En multimodal text kan, utöver skriven text, bestå av såväl 

bilder och symboler som siffror, ljud, rörelser, foton, färger och former. I en multimodal text 

samverkar således olika medier för att förstärka läsarens förståelse och fungerar därmed som 

en visuell kommunikation för att få fram ett budskap. En multimodal text kan beskrivas som en 

text där budskapet förmedlas till mottagaren med hjälp av flera olika uttryckssätt för att 

underlätta läsarens förståelse (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson 2013: 167–168). 

 

2.5 Skolväsendet i Nya Zeeland 

Nya Zeeland har inspirerat stora delar av världen genom sitt sätt att utbilda sina elever inom 

bland annat läs- och skrivinlärning. I deras undervisning ingår flera populära och framgångsrika 

strategier och arbetssätt såsom det världskända programmet Reading Recovery (Chapman, 

Greaney, Arrow & Tunmer, 2018). Dessutom kan deras nationella, uppstyrda läsinlärning i 

form av gemensam och vägledd läsning återses på flera platser runt om i världen (Westerlund, 

2009: 110). 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

I denna studie har vi valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv gällande barns lärande, språk 

och tankar. Lev S Vygotskij är mannen som under 1920- och 1930-talet formulerade de teorier 

om kunskap och människans lärande som det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i. 

Det dröjde dock ända till 1980-talet innan Vygotskijs teorier och den sociokulturella synen på 

lärande blev populär (Nilsson, 2016: 49). Rent biologiskt har människan inte förändrats särskilt 

mycket de senaste 1000 åren. I ett sociokulturellt perspektiv har kunskap inte heller främst sitt 

ursprung i biologin och den mänskliga hjärnan utan istället byggs kunskap upp genom 

interaktion mellan människor i ett samhälle. Den kultur och sociala omgivning som människor 

befinner sig i bidrar därmed i stor utsträckning till hur barn tänker och tar till sig ny kunskap 

såsom att läsa, skriva eller hantera ny teknik (Säljö, 2014: 16, 20–21). Enligt Vygotskijs lära 

tar människan alltså till sig ny kunskap genom olika sociala situationer och detta kan enligt 

honom ske på tre olika vis. Det kan vara genom imitation, genom vägledning eller genom lek 

(Nilsson, 2016: 50). 

Lärande är ett begrepp som kan ha många olika innebörder. Det kan ske både på individuell 

och kollektiv nivå och är inte något som sker endast i skolan och andra platser specialdesignade 

för lärande utan lärande sker överallt och hela tiden. Varje enskild individ har egna erfarenheter 

som personen tar med sig in i olika sociala situationer. Lärande handlar om vilka av dessa 

erfarenheter som individer och grupper av människor tar med sig och väljer att använda sig av 

i framtiden. Därmed kan lärande ske i allt från traditionell, organiserad undervisning i skolan 

till ett avslappnat samtal mellan vänner. Inom det sociokulturella perspektivet påtalas att 

lärande är summan av all mänsklig interaktion i ett samhälle och den kunskap som kan användas 

i framtiden bevaras genom människors sociala samspel (Säljö, 2014: 13). 

Genom historien har lärande haft olika utseende som en följd av olika sociala villkor.  

Funktionell kunskap har alltid, och kommer alltid, att förändras baserat på vilken typ av 

kunskap som är relevant just då (Säljö, 2014: 13). Vi människor har en fördel som inte någon 

annan art på jorden besitter, nämligen språket. Språket ger oss en möjlighet att lagra och föra 

kunskap vidare (Säljö, 2014: 34). Kommunikativa processer är helt centrala i ett sociokulturellt 

perspektiv och genom kommunikation blir barnet medvetet om vilken kunskap som är värdefull 

i en viss situation eller i en viss kultur. Kunskapen kan delas in i både kommunikativa och 

praktiska praktiker vilket innebär att en individ både måste besitta kunskapen om hur någonting 

fungerar och dessutom kunna omsätta teorin i praktik (Säljö, 2014: 37). Enligt det 

sociokulturella perspektivet på lärande saknar människan gränser för hur mycket hon kan lära 

sig och till följd av den ständiga tekniska utvecklingen kommer människans intellektuella 

förmåga ständigt fortsätta utvecklas (Säljö, 2014: 71). 

Människan, liksom samhället, slutar aldrig att utvecklas och förändras. På grund av vårt språk 

kan människan, genom samspel, lära sig och ta över kunskaper från andra människor. Barn är i 

särskilt behov av hjälp och stöd från andra, mer erfarna individer, för att kunna utvecklas. Den 

proximala utvecklingszonen är ett begrepp som används inom det sociokulturella perspektivet 

och det är skillnaden mellan det en individ kan prestera ensam och vad samma individ kan 

prestera med stöd av en vuxen eller i samarbete med andra. Så länge problemet är tillräckligt 

nära vad barnet redan kan så kan barnet med stöd av andra individer lösa problem som det inte 
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klarat av ensam (Säljö, 2014: 120). Detta är också en av anledningarna till att arbetet i skolan 

måste utgå från elevernas verklighet och anpassas efter var de befinner sig i sin 

kunskapsutveckling. Den proximala utvecklingszonen är det spektrum där barn är mottagliga 

för stöd och förklaringar från en mer kompetent individ. Därmed är en viktig förutsättning för 

att barn ska utvecklas att det finns en skillnad i kunskap mellan olika individer. Det är nämligen 

denna olikhet som skapar en rörelse inom barnets egen utvecklingszon när det får stöd och 

vägledningen av en mer kompetent individ (Säljö, 2014: 122–123). 
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4. Läsförståelse i litteratur och forskning 

4.1 Läsprocess 

Läsning kan för många framstå som enkelt men i själva verket är det en av de mest invecklade 

prestationer som vår mänskliga hjärna kan utföra (Fletcher, Grimley, Greenwood & Parkhill, 

2012: 407). Flytande läsning uppnås genom en komplex kombination av olika kunskaper som 

samspelar med förståelse och olika färdigheter (New Zealand Ministry of Education, 2001: 19). 

I arbetet med förståelsen av en text krävs en komplett språklig kompetens i samma omfattning 

som förståelsen av talat språk (Levlin, 2014: 4). Vidare menar författaren att text, ord och bilder 

som berättar och förklarar är något som vi ständigt möter i vårt vardagliga liv. Modern teknik 

bjuder in oss till en ny värld av multimodala texter som förekommer i många olika skepnader 

och som vår hjärna ständigt försöker tolka. Detta i sin tur ställer ännu högre krav på lärarna och 

breddar synen på litteracitet (Levlin, 2014).  

Läsning är en komplex uppgift för nybörjare då det är många olika kognitiva förmågor som 

behöver koordineras för att läsprocessen ska kunna fullföljas med precision. Läsprocessen 

innebär inte enbart att kunna avkoda och läsa med flyt utan läsaren behöver även känna igen 

ord och förstå den information som beskrivs i texten. Samtidigt behöver läsaren även behålla 

den tidigare informationen från texten i minnet (National Reading Panel, 2000: 2:89). 

Läsprocessen kan även beskrivas, som i Lyckas med läsning (New Zealand Ministry of 

Education, 2001: 19), som att se innebörden i en text genom att skapa kopplingar mellan det vi 

läser i texten och det som vi redan vet. Alla läsare, allt från nybörjare till erfarna läsare, är 

tvungna att förena olika typer av information för att uppfatta innebörden i en text. Att kunna 

reagera kritiskt på en text är en förmåga som utvecklas parallellt med läsarens vana att möta 

olika typer av texter samt deras livserfarenhet (New Zealand Ministry of Education, 2001: 19).  

 

4.1.1 Avkodning 

En viktig del i början av elevernas läsprocess är att lära sig det alfabetiska systemet. Detta 

innebär att eleverna lär sig hur bokstäver och ljud överensstämmer och hur dessa samspelar 

med varandra samt hur stavningsmönster i en text kan se ut. Denna kunskap behöver de lära sig 

för att kunna tillämpa den i sin läsning (National Reading Panel, 2000: 2:89).  När en säker 

avkodning är uppnådd är det viktigt att barnet fortsatt uppmuntras till att läsa för att uppnå en 

fortsatt läsutveckling. När ett ord är avkodat kan eleven vanligtvis såväl uttala som förstå dess 

innebörd och målet är att avkodningen inte tar uppmärksamhet från förståelse av textens 

innehåll (Elbro, 2004: 27, 28, 33–39). Vid läsning räcker det inte att enbart kunna avkoda en 

text utan läsaren måste också förstå innebörden av dess innehåll och budskap. Texten återfår 

sitt budskap när det avkodade ordet känns igen och förstås av läsaren. Igenkänning av ord 

underlättar därmed avkodningen. Under läsningens gång kommer läsaren in i handlingen och 

dess stilistiska drag och kan därmed börja göra rimliga antaganden om vilka ord som följer då 

förförståelsen ökar. Detta i sin tur ökar förståelsen ytterligare (Dahlgren et al., 2013: 16, 17, 

20).  Alatalo (2011: 87–88) belyser i sin studie vikten av att låta eleverna få många tillfällen att 
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läsa för att de ska uppnå en god avkodningsförmåga och så småningom även kunna 

automatisera detta arbete och uppnå ett läsflyt. 

 

4.1.2 Fonem och fonologisk medvetenhet 

Fonologisk medvetenhet är kunskapen om ljudföljden i talade ord. Ett utvecklande arbete med 

fonologisk medvetenhet bland yngre barn kan vara när de urskiljer ljuden i rim. De utvecklar 

även sin fonologiska medvetenhet genom att lyssna på högläsning, läsa för varandra eller 

genom att läsa enskilt. Detta sker även när eleverna får prata om ord och läsa rimmande texter 

och verser högt samt när de skriver (New Zealand Ministry of Education, 2001: 22). Alatalo 

(2011: 78) beskriver att fonologisk medvetenhet innebär att vara medveten om språkets form 

genom att bland annat kunna höra hur ord låter och är uppbyggda. Att kunna uppfatta om de 

enskilda ljuden kommer först, sist eller i mitten av ordet är ett tecken på fonologisk 

medvetenhet.  

Systematisk undervisning kring fonem är ett sätt att låta eleverna utveckla sin kunskap om hur 

bokstäver och ljud hänger samman samt hur dessa används vid läsning och stavning för att 

utveckla fonologisk medvetenhet (National Reading Panel, 2000: 2:89). Flera studier har visat 

att tydlig och strukturerad undervisning i form av fonem samt läsning med inriktning på att 

förstå och tolka olika texter är ett framgångsrikt arbetssätt i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen (McNeil, Buckley-Foster & Gillons, 2011: 116–120). Arbete med fonem 

kan definieras som ett sorts tillvägagångssätt som är avsett att främja upptäckten av den 

alfabetiska principen (Chapman et. al., 2018: 88–90). I McNeil et al. (2011: 116–120) studie 

lyfter de även exempel från ett arbete med läsundervisning som innefattar undervisning av de 

grundläggande språkstrukturerna. De skriver att några av dessa grundläggande strukturer till 

exempel är bokstavskunskap, fonologisk medvetenhet och avkodningsstrategier som barn i sin 

tur kan tillämpa i läsningen av texter och böcker.  

 

4.1.3 Avsökning och förutsägelser 

Vid läsning förutspår läsaren nästan alltid vad som skall komma härnäst, allt från nästa ord till 

nästkommande händelse. Detta sker genom syntaktiska, semantiska, visuella och fonologiska 

tecken som i kombination med varandra ger läsaren ledtrådar för att förutspå nästa steg. I detta 

arbete kan eleverna stödjas genom ett inledande samtal där läraren kan ställa frågor för att 

kartlägga deras förkunskaper och därefter utgå från dessa (New Zealand Ministry of Education, 

2001: 31). Alatalo (2011: 86) beskriver att läsning i skolan bland annat kan fokusera på att 

automatisera avkodningen och få ett läsflyt men även olika läsförståelsestrategier inför, under 

och efter läsningen. 

I ett arbete med att förstå och kunna förutsäga vad som händer och kommer att hända i en text 

krävs bland annat ett aktivt arbete med avsökning. En elev som lägger märke till detaljer i bilder 

kan också lättare söka av texter. Förmågan att iaktta och söka av texter innefattar att eleverna 

kan förutsäga meningens uppbyggnad samt förutsäga nästa steg genom att använda sina 

kunskaper och ord de känner igen samt informationen från bilder. Dessa förmågor kan utvecklas 
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genom att eleverna får möjlighet att läsa och prata om välbekanta texter. Även användandet av 

texter med upprepningar och rim är ett sätt att träna på att förutsäga ord (New Zealand Ministry 

of Education, 2001: 30–32). 

 

4.1.4 Läshastighet och ordbilder 

För vana läsare har läsningen automatiserats och de kan ofta inte förklara hur läsprocessen har 

gått till. Vana läsare läser nämligen i hög grad med hjälp av hela ordbilder. Förståelsen för 

innehållet i texten växer då successivt fram och det kan till en början gå långsamt men efter 

hand ökar läshastigheten. Denna läshastighet sjunker enbart vid nya eller svåra ord samt vid 

annorlunda satssammansättningar. Talspråk förstärks genom gester, mimik och tonfall vilket 

ökar förståelsen och förenklar tolkningen av budskapet. Vid skrift saknas dessa yttre 

förstärkningar som talspråket har men med hjälp av ordbilder byggs ett inre sammanhang upp 

i texten. Ju längre in i texten läsaren kommer desto mer ökar förståelsen och det som läses 

sammankopplas med en känsla.  Handlingen i texten upplevs som levande och då förförståelsen 

successivt utvecklas kan läsaren börja förutsäga vilket ord eller betydande innehåll som 

kommer följa. Detta arbete hjälper läsaren att uppfatta budskapet som det var tänkt (Dahlgren 

et al., 2013: 20–22). Alatalo (2011: 86–88) menar att läsflytet är grunden för att uppnå en god 

läsförståelse och något som eleverna bör tränas i kontinuerligt. 

 

4.1.5 Läsmotivation   

När elever ska lära sig att läsa är det viktigt att de är motiverade för att lyckas. Om eleverna 

inte är intresserade är det troligt att de får svårt att koncentrera sig vilket också hämmar deras 

läsutveckling (Elbro, 2004: 28). Wery och Thomson (2013: 103–104) menar att motivation är 

en vital del av barnens läsinlärning då det är denna som avgör ifall elever väljer att delta i 

skolans undervisning. Westlund (2009: 24) skriver att de senaste decennierna har forskare 

världen över konstaterat att social interaktion mellan elever och elevers motivation har stor 

påverkan för deras läsförståelse. Hon menar även att elever som är motiverade har lättare att ta 

sig an en utmaning och övervinna de svårigheter som de ställs inför. Motiverade elever läser 

således också mer vilket gör att både deras ord- och läsförståelse utvecklas samt att de dessutom 

får en bättre kunskap om den värld de lever i (Westlund, 2009: 26). 

Engagemang är en viktig del för att lärandet ska bli så effektivt som möjligt. Eleverna behöver 

se läsandet som eftersträvansvärt samtidigt som de behöver lyckas med sin läsning. Genom att 

eleverna får möjlighet att lyckas, växer deras självförtroende och då även deras iver och 

engagemang. I ett arbete med att stärka självförtroendet och skapa engagemang är 

förväntningar, uppmuntran och uppskattning tre viktiga faktorer (New Zealand Ministry of 

Education, 2001: 12–13). Wery och Thomson (2013: 104–107) beskriver också att det finns 

många faktorer som påverkar elevernas engagemang och motivation. De menar att elevers 

motivation påverkas i stor utsträckning av vad andra individer förväntar sig av dem, vilken 

inställning deras vårdnadshavare har till skolan samt elevernas uppfattning om sin egen 

kompetens. Wery och Thomson beskriver även vikten av att tidigt identifiera de elever som 

framstår som omotiverade för att aktivt kunna arbeta med att stärka deras motivation så tidigt 
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som möjligt. För att kunna motivera samtliga elever är det viktigt att lärarna lär känna varje 

elev för att på så vis veta vad som krävs för att skapa engagemang att lära sig nya saker (Wery 

& Thomson, 2013: 104–107). 

Guthrie et al. (2004: 413) menar att motivation kan delas upp i två olika delar, inre och yttre 

motivation. De skriver att inre motivation innebär att elevernas lärande är baserat på deras egen 

nyfikenhet och lärandet är något eleverna gör för sin egen skull. Guthrie et al. (2004: 413) och 

Wery och Thomson (2013: 105) beskriver att yttre motivation är när eleverna gör något för att 

få uppmärksamhet, en belöning, bättre betyg eller för att bli bättre än sina kamrater på något, 

till exempel läsning. Westlund (2009: 29) förklarar att det är särskilt viktigt att stärka elevernas 

inre motivation då det är denna som är grunden till ett livslångt lärande genom läsning. Wery 

och Thomson (2013: 104–105) menar också att elever med en inre motivation har större 

möjlighet att komma ihåg vad de läser och de är dessutom mer benägna att prova nya saker. 

Guthrie et al. (416–417) påpekar dock att både inre och yttre motivation är viktiga vid elevernas 

läsinlärning då dessa är beroende av varandra. Därför är det viktigt att läraren får med båda 

dessa motivationsformer i sin undervisning. 

För att skapa motivation i ett arbete med läsförståelse lyfter McNeil et al. (2011: 118–120) 

effektivitet och motivationshöjare som viktiga faktorer baserade på autentiska literacy-

erfarenheter. I ett arbete där lärare planerar och genomför dessa autentiska lektioner är läs- och 

skrivinlärningen ofta utformad för att fånga elevernas intresse, främja utvecklingen av ny 

kompetens, stimulera tänkande och uppmuntra en positiv inställning till litteracitet och 

läskunnighet (McNeil et al., 2011: 118–120). Även i den studie som McDowalls (2015) utfört 

lyfts vikten av att bygga upp en miljö som bjuder in eleverna till ett nytt lärandeobjekt för att 

på så vis skapa ett engagemang hos dem. Wery och Thomson (2013: 106–107) påtalar också 

vikten av att de uppgifter eleverna utför i skolan har anknytning till den verkliga världen. De 

menar att när uppgifterna är verklighetsbaserade och eleverna ser att de kan ha nytta av det de 

lär sig i skolan, blir de mer motiverade att lösa uppgiften. Wery och Thomson (2013: 106–107) 

beskriver vidare att skolmiljön kan stärka elevers inre motivation. De beskriver att en svag 

läsare, med rätt hjälp och stöd, kan bli mer motiverad att läsa vilket i sin tur gör att eleven 

utvecklas och får bättre tilltro till sin egen förmåga. Detta menar författarna kan bidra till att 

elevernas inre motivation stärks (Wery & Thomson, 2013: 106–107). 

Wery och Thomson (2013: 106–107) påtalar att det finns många sätt att öka elevernas 

motivation. De skriver att alla elever behöver uppleva framgångar i sin läsutveckling och efter 

flera framgångar, oavsett hur små de är, kommer elevernas motivation förbättras. Det är också 

viktigt att som lärare tro på sina elever och ha höga förväntningar på att de ska lyckas med sin 

läsinlärning. Alla elever behöver inte utföra samma uppgifter utan dessa bör anpassas för att 

främja varje enskild elev. Uppgifterna ska vara så pass svåra att eleverna finner dem utmanande 

men samtidigt ska de också kunna klara av att lösa dem på egen hand. Slutligen beskriver 

författarna vikten av att ge eleverna beröm och att påpeka att elevernas framsteg är viktigare än 

att till exempel få bra betyg. Det är dock viktigt att det beröm som framförs är motiverat om det 

ska gynna elevernas läsinlärning. Ett exempel kan vara när eleverna når ett mål de inte tidigare 

har nått (Wery & Thomson, 2013: 106–107). 
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4.1.6 Whole language 

Whole language är ett utbrett och etablerat sätt att arbeta med tidig läs- och skrivinlärning i 

Nya Zeeland. I arbete med whole language lär sig eleverna i stor utsträckning att läsa 

självständigt och läraren spelar enbart en liten, vägledande roll. Det anses fungera på samma 

vis som när barn lär sig prata, det kommer naturligt. I ett vidare arbete med läsinlärning genom 

whole language bör eventuella ordanalysaktiviteter baseras på barnets muntliga läsfel och detta 

arbetssätt bör främst fokusera på inledande bokstavsljud. Eleverna ska försöka lista ut ordet 

med hjälp av meningsuppbyggnaden, det vill säga vilket budskap meningen försöker få fram 

(Chapman, et. al., 2018: 88–90).  

Trots att delar som den alfabetiska principen och fonologisk medvetenhet inte är ett 

systematiskt tillvägagångssätt i arbetet med whole language så har flertalet lärare hävdat att det 

är en del av läs- och skrivinlärningen. I studien som Chapman et al. (2018) redovisar så 

framkommer att 90 procent av lärarna använder sig av fonem i sin undervisning. 

 

4.1.7 Gemensam och vägledd läsning 

Gemensam och vägledd läsning är två vanliga begrepp som används vid arbete med läsinlärning 

inom det nya zeeländska utbildningsväsendet. Gemensam läsning är då läraren tillsammans 

med en grupp elever, ofta hela klassen, läser en text tillsammans. Läraren är den som leder 

läsningen samtidigt som hon eller han stöttar eleverna samt skalar av och tydliggör specifika 

språkfunktioner eller strategier för inlärning som läsaren möter i texten. Detta innebär att läraren 

under pågående läsning förenklar och förtydligar elevens läsaktivitet samt hänvisar till olika 

funktionella lässtrategier, såsom att notera första bokstaven i ordet eller att utgå från vad bilden 

visar. I denna arbetsform deltar eleverna aktivt genom att lyssna och följa med i texten under 

läsningen samt genom att delta i den efterföljande diskussionen (McNeil et al., 2011: 119–120).   

I vägledd läsning är målet och syftet att leda eleverna till att läsa en text självständigt. Eleverna 

grupperas då efter sina undervisningsbehov och läraren stöttar genom att plocka isär texten och 

guida eleverna genom de utmaningar som presenteras i litteraturen. I vägledd läsning ger 

läraren eleverna stöttning genom att leda dem till olika strategier med behovsbaserade 

instruktioner relaterade till avkodning, meningsskapande samt kritiskt tänkande till det som 

eleverna läser (McNeil, et al., 2011: 118–120). 

McNeil et al. (2011: 119–120) beskriver att lärares tillvägagångssätt i läsundervisningen 

innehåller bland annat gemensam läsning och vägledd läsning för att stärka och bygga 

färdigheter, kunskaper och förståelse. Eleverna är i detta arbete indelade i behovsbaserade 

grupper. Vanligtvis när eleverna tar emot instruktioner från läraren, där till exempel läsning 

eller skrivning berörs, så arbetar de återstående eleverna i klassen med självständiga och 

målmedvetna läs- och skrivrelaterade uppgifter (McNeil et al., 2011: 118–120). 

Detta arbetssätt är lämpligt för alla nivåer under hela skoltiden och bör ske i grupper om fyra 

till åtta elever. Den fördel som detta arbetssätt främst har är att eleverna lär sig att använda läs-

strategier på egen hand så de kan förstå och tolka nya texter och därefter kunna diskutera dem 

kritiskt. Arbetssättet har också fördelar såsom att läraren får möjlighet att observera hur 
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eleverna går tillväga när de bearbetar nya, okända texter samt att de får möjlighet att utveckla 

dessa strategier genom att möta många olika slags texter (New Zealand Ministry of Education, 

2001: 78–79). 

 

4.1.8 Självständig läsning 

Självständig läsning, då eleverna läser på egen hand, är också en vital komponent och en av de 

viktigaste och mest värdefulla aktiviteterna för en framgångsrik läsutveckling. För att få 

eleverna att bli goda läsare, med möjlighet att fortsätta läsa hela livet, behöver de få tillfällen 

att välja ut material och läsa på egen hand. Det är av stor vikt att eleverna, oavsett nivå, får läsa 

självständigt varje dag (New Zealand Ministry of Education, 2001: 86–89). I den studie som 

Alatalo (2011: 87–88) har genomfört visar resultatet att lärarna anser att det är betydelsefullt 

att eleverna får många tillfällen att läsa. Författaren menar att eleverna ska uppnå såväl en god 

avkodningsförmåga som ett gott läsflyt. Även McNeil et al. (2011: 119–120) lyfter själv-ständig 

läsning som en central del i arbetet för att stärka och bygga färdigheter, kunskaper och förståelse 

hos eleverna. 

 

4.2 Läsförståelse 

En god läsförståelse kan bland annat definieras genom att läsaren kan dra avancerade slutsatser, 

läsa mellan raderna samt jämföra och värdera information. Detta är viktigt för att kunna komma 

fram till olika ståndpunkter och för att förstå mer avancerat språkbruk. För att uppnå en god 

läsförståelse är läsflyt en viktig ingrediens (Liberg, Geijerstam, Wiksten Folkeryd, 2010). 

Läsförståelse är sammansatt av ett stort antal delfärdigheter som måste samverka (Westlund, 

2013: 52). 

I Barbro Westlunds studie Att bedöma elevers läsförståelse (2013: 164–166, 217) sammanställs 

både hur olika forskare och studiens deltagare ser på begreppet läsförståelse. I studien 

framkommer att studiens deltagare menar att läsförståelse bland annat kan definieras genom att 

förstå en läst text, att kunna läsa mellan raderna, att kunna svara på frågor angående texten samt 

att återberätta, reflektera, dra slutsatser och se samband i texten. Utöver detta anser de att det 

innebär att kunna använda sig av sin förförståelse och att kunna relatera och göra kopplingar 

till olika strategier och texter. Dessa påståenden stämmer överens med flera forskares syn där 

de belyser att läsförståelse är att mening skapas i interaktion mellan läsare och text. Forskare 

betonar även förmågan att kunna läsa mellan raderna (Westlund, 2013: 164–166, 217). 

Lärarna i Alatalos studie (2011: 86) beskriver att de skapar många lästillfällen för sina elever 

och de belyser även vikten av att eleverna får möjlighet att läsa mycket. De nämner dessutom 

att upplevelseläsning, där läsning sker för nöjets skull, är viktigt. 

 

4.2.1 Högläsningens betydelse för läsförståelse 

Högläsning och när barnen läser högt för varandra har många fördelar. Den skapar en positiv 

inställning till böcker samtidigt som högläsningen hjälper barnen att skapa ordning i sina 
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erfarenheter. För att göra läsningen ännu mer värdefull är det fördelaktigt att låta barnen delta 

aktivt genom att prata och ställa frågor kring texten. På detta vis tillägnar sig barnen kunskap 

om bland annat sambandet mellan bokstäver och ljud samt ord och dess innebörd (New Zealand 

Ministry of Education, 2001: 9).  Enligt Chambers (2011: 64) är det nödvändigt att läsa högt 

för barn för att de ska kunna utvecklas och bli goda läsare. Högläsningen har därför ett stort 

värde i läsinlärningen. Genom högläsning får eleverna chans att uppleva texten, berättelsen och 

dess dramaturgi utan att behöva koncentrera sig på att till exempel avkoda på rätt sätt 

(Chambers, 2011: 66). Samtidigt hävdar Elbro (2004: 151) att volymen på läsarens ordförråd 

är en viktig faktor för språkförståelsen, vilket i sin tur är en förutsättning för god läsförståelse. 

Att läsa högt innebär ofta att eleverna får möta flera nya ord vilket utvecklar deras ordförråd 

och läsförståelse. 

Att använda högläsning i ett arbete med läsundervisning kan ge många positiva effekter vilket 

utvecklar elever oavsett nivå. Högläsning är ett tilltalande sätt att öka elevers erfarenhet av det 

skrivna språket och kan ligga till grund för deras fortsatta utveckling. Genom högläsning får de 

bland annat uppleva läsandets glädje samtidigt som de får ökad kunskap om omvärlden och 

utvecklar sin förmåga att lyssna. De upptäcker också nya författare, genrer och stilar samt får 

en ökad förståelse för att språket i böcker skiljer sig från det talade språket. Slutligen får de 

även möta och lära sig nya begrepp samt får möjlighet att reagera kritiskt på många typer av 

texter (New Zealand Ministry of Education, 2001: 68–69). Fox (2013: 4–5) lyfter att högläsning 

är en viktig faktor i elevernas läsutveckling då forskning visar att barn som får möta högläsning 

regelbundet lär sig att läsa bättre och snabbare jämfört med barn som inte får texter lästa för 

sig. Att låta elever lyssna på historier om och om igen är ett steg på vägen till läskunnighet. 

Oavsett bakgrund och förutsättningar behöver barn och elever lyssna på en vuxen som läser 

högt. Detta skapar en grund för att kunna ta sig vidare i sin egen avkodning och läsprocess då 

språkflödet och grammatiken blir mer bekant. Genom att möta många olika texter blir eleverna 

bättre på att förutse vilka ord som bör komma härnäst samt vad som kan tänkas hända i 

berättelsen. 

 

4.2.2 Samtal kring texter 

Inför läsning kan det vara fördelaktigt att diskutera bland annat bokens omslag och titel samt 

vad eleverna tror att boken kommer att handla om. Detta skapar intresse för boken men lyfter 

också frågor och hypoteser om texten som sedan kan ge eleverna stöd under läsningen (Jönsson, 

2007: 9).  

Genom att samtala och diskutera kring texter lär sig eleverna att koppla samman sina nuvarande 

tankar och erfarenheter med ny information. På detta vis får eleverna möjlighet att diskutera 

människors olika tankar, åsikter och värderingar samt fördjupa sina kunskaper (New Zealand 

Ministry of Education, 2001: 31). Gibbons (2009: 51–71) beskriver att diskussioner i grupp 

ligger till grund för ett fördjupat lärande. Många studier visar att samtalet är en viktig faktor för 

både lärandet och språkutvecklingen (Liberg et al., 2010: 43). I Alatalos studie (2011: 87–

88) lyfter lärarna vikten av att arbeta med läsförståelse där de bland annat nämner att detta kan 
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göras genom att samtala kring bilder och texter vid högläsning. Lärarna i studien menar att detta 

främjar elevernas läsförståelse samt ordförråd. 

 

4.3 Strategier för läsförståelse 

I ett arbete med läsning behöver eleverna utbildas och utvecklas inom en rad olika strategier. 

Genom att låta eleverna läsa olika sorters texter kan de få insikt och lära sig de grundläggande 

strategierna. Texterna bör ha en innebörd som kan kopplas till elevernas erfarenheter och som 

är tilltalande och roliga att läsa. Samtidigt är det en fördel om dessa vidgar elevernas förståelse 

av omvärlden, om de har ett språk som är naturligt och om de har en bra balans mellan att ge 

eleverna stöd och utmaning (New Zealand Ministry of Education, 2001: 30). 

 

4.3.1 Reading Recovery 

Reading Recovery är ett program som är utformat för att hjälpa elever som enbart gjort små 

framsteg efter ett år i den ordinarie klassrumsundervisningen inom läs- och skrivinlärningen 

(Chapman et al., 2018: 89). Clay, som är grundaren till Reading Recovery, hävdade att barn 

identifierar okända ord i text genom att förlita sig på meningens sammanhang och att de därifrån 

vidare utvecklar sin förståelse av texten. Barnen uppmuntras att använda menings- och 

kontextsignaler så som illustrationer, föregående sidinnehåll och kunskap som skapats med 

texten som huvudkälla för att identifiera okända ord. Bokstavsljud, det vill säga kopplingen 

mellan en bokstav och dess ljud, ska användas mycket sparsamt och främst för att bekräfta 

eventuella ordanalyser baserat på sammanhanget. Det betyder att läsaren först måste använda 

sina förkunskaper, textens möjliga betydelse, meningens struktur, visuella signaler och layout 

(Chapman et al., 2018: 89). Den sista utvägen inom Reading Recovery är att ljuda bokstav för 

bokstav. Den första strategin som eleverna bör ha när de fastnar vid ett svårt ord är att prova att 

läsa om meningen från början för att på så vis kunna lista ut vilket ordet är med hjälp av 

kontexten. Trots att Reading Recovery-programmet är baserat på whole language tillvägagångs-

sätt så ser de flesta Reading Recovery-lärare till att uppmärksamma fonem i deras ordinarie 

klassrumsundervisning (Chapman, et al., 2018). 

I studien som McGee (2006: 1–3) presenterar så visar forskning på positiva resultat i ett arbete 

med Reading Recovery. 

 

4.3.2 Att skriva sig till läsning (ASL) 

Att skriva sig till läsning (ASL) är en arbetsmetod inom skolans läs- och skrivutveckling som är 

framtagen av Arne Trageton. I denna metod använder de yngsta eleverna sig av datorer och 

surfplattor vid skrivning eftersom de till en början ofta har svårt att forma bokstäver för hand. 

De digitala verktygen underlättar detta arbete och eleverna börjar istället arbeta med 

handskrivning i årskurs två när deras finmotorik är mer utvecklad. Arbetet med att lära eleverna 

att forma bokstäver för hand går då snabbare och mer tid frigörs som kan användas till annan 

undervisning (Trageton, 2014: 183–184).  
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Enligt Trageton (2014: 103) är datorer och surfplattor idag en naturlig del av vardagen för 90–

95 procent av eleverna i förskoleklassen. Då förskoleklassen idag också ses i samma kontext 

som skolans tidigare år är det viktigt att datorer och surfplattor används redan från det att elever 

fyller sex år. Han betonar dock att det behöver ske på ett mer lekfullt sätt och inte som formell 

läs- och skrivundervisning. Arbetet med datorer och läsplattor ska från början vara utformat 

som lek med bokstäver, där eleverna skriver långa rader med slumpmässiga bokstäver, och 

senare utvecklas till riktiga texter (Trageton, 2014: 108–109). 

En tanke med ASL är att eleverna ska arbeta tillsammans och genom kommunikation, med både 

kamrater och lärare, få en möjlighet att kunna skriva mer avancerade texter på datorn än eleven 

hade klarat själv och för hand (Trageton, 2014: 160). Trageton (2014: 165–166) menar att 

barnen lär sig att läsa genom sin egen skrivning och att skrivglädjen även bidrar till en ökad 

lust att läsa. Detta beror på att eleverna hittar inspiration i andra berättelser som de sedan 

inkluderar i sitt eget skrivande. Det är också viktigt att elever, i förskoleklass och skolans tidiga 

år, har tillgång till mängder av lättlästa, multimodala böcker för att därmed kunna stärka både 

sin läsning och sitt skrivande (Trageton, 2014: 165–166). 

 

4.3.3 En läsande klass 

En läsande klass (Widmark, 2019) är ett material med tillhörande studiehandledning framtaget 

av fem stycken verksamma pedagoger i skolans år F–6 med läraren och barnboksförfattaren 

Martin Widmark som initiativtagare. Materialet har skapats för att förbättra barn och 

ungdomars läsförståelse då Sverige under det senaste decenniet tappat sin position som ett av 

världens ledande länder inom läsförståelse. Med hjälp av En läsande klass strävar skaparna av 

detta material efter att vända den nedåtgående utvecklingen för läsförståelsen i Sverige. 

Målsättningen med En läsande klass är således att förbättra läsförståelsen bland elever i skolans 

år F–6 och ge dessa bättre förutsättningar, att efter avslutad skolgång, aktivt kunna leva och 

verka i ett modernt, demokratiskt samhälle. Materialet ska tillhandahålla verktyg så att lärare 

på ett enkelt vis kan synliggöra och arbeta med läsförståelse och läsförståelsestrategier. I 

materialet ingår bland annat färdiga lektionsplaneringar som pedagoger kan använda i sin 

undervisning (Widmark, 2019). 

En läsande klass består av fem olika strategier, som kallas för Läsfixarna, och dessa kan 

användas både vid enskild läsning och vid högläsning. Dessa strategier är: 

 

• Spågumman som används för att förutspå vad som ska hända i texten genom att eleverna tittar 

på textens bilder, bildtexter och rubriker. Denna strategi används både före, under och efter 

läsningen.  

• Reportern som används för ställa frågor om vad som händer på, mellan och bortom raderna i 

texten. 

• Konstnären som hjälper barnen att leva sig in i texten och skapa inre bilder av dess innehåll. 

• Detektiven som används för att reda ut oklarheter och hitta nya ord i texten. 
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• Cowboyen som används för att sammanfatta det viktigaste i texten (Widmark, 2019). 

 

4.4 Val av litteratur 

I arbetet med läsning och litteratur visar flera studier vikten av att välja litteratur baserat på 

elevernas förkunskaper, utveckling, intressen och framsteg. Vid dessa beslut har de 

sociokulturella faktorerna ett stort inflytande. En bok som läses för klassen väljs inte enbart för 

att förstärka barnens läskunnighet utan även för att ämnet engagerar eleverna och förbättrar 

deras läsförmåga (McNeil, et al., 2011: 118–120). 

Jesson och Parr (2017: 112–118) lyfter vikten av texternas uppbyggnad för att öka förståelsen 

för alla elever. Inte minst de som har svårigheter vid arbetet med läsning och läsförståelse. De 

skriver vidare att de böcker som lyfts som effektiva undervisningsböcker har en speciell 

presentationsuppbyggnad där aspekter som tydlig avgränsning av ord och texternas längd spelar 

in. Lärarna i studien lyfte även vikten av och effektiviteten kring relationen mellan bild och 

text. När bilderna matchar väl ihop med texten bidrar den med ytterligare hjälp för eleverna att 

förstå innehållet (Jesson & Parr, 2017: 112–118). Längden på texterna spelar även de en viktig 

roll då långa texter kan kännas övermäktiga och svåra för elever. Med definitionen ”kort bok” 

menade lärarna att det skulle vara en bok som kunde läsas över en lektion. Kring val av texter 

lyfte även lärarna i studien att de skulle väljas utifrån specifika mål och kunskaper för att göra 

undervisningen mer effektiv. Lärarna ansåg dessutom att en av de viktigaste aspekterna i arbetet 

med att välja bok var att, med omsorg utifrån elevernas bakgrund och intressen, välja något som 

passar för att eleverna lättare skulle kunna relatera till texten (Jesson & Parr, 2017: 112–118). 

I ett arbete med texter beskriver även McNeil et al. (2011: 118–120) att urvalet av texter lärarna 

använder i läsundervisningen inte enbart sker för ämnets skull och den kunskap som den är 

tänkt att stärka. De menar även att elevernas förmåga att få tillgång och förståelse till meningen 

med texter samt deras bakgrundskunskaper och egna förutsättningar ligger till grund för urvalet. 

I Lyckas med läsning (New Zealand Ministry of Education, 2001: 71, 86–87) lyfts vikten av att 

välja text med omsorg. De texter som ska användas i läsundervisningen bör vara så pass 

läsvärda att eleverna kan läsa om dem flera gånger. Elevernas utvecklingsnivå samt syftet med 

läsningen är viktigt att ta hänsyn till vid val av text. Elever i början av sin läsutveckling behöver 

till exempel texter med en tydlig berättelse, rikt språk och tydliga, livfulla bilder. Även rim och 

berättelser med tydliga mönster passar dessa elever bra. Vid självständig läsning bör dessa 

elever ha ett utbud av bilderböcker och böcker de har mött i gemensam eller vägledd läsning. I 

ett arbete med självständig läsning behöver läraren övervaka så att eleverna väljer texter som 

de kan klara av att läsa på egen hand. Genom att eleverna får tillgång till ett stort utbud av texter 

får de även möjlighet att träna upp sin läsförmåga (New Zealand Ministry of Education, 2001: 

71, 86–87). 

 

4.5 IKT:s påverkan på litteracitet 

I flera studier tydliggörs att förståelsen av litteracitet har en stor påverkan på undervisningen. I 

så väl Sandretto och Tilson (2017: 224–231), Chapman et al. (2018), McDowall (2015) och 
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Halsey (2007) lyfts den varierade synen på litteracitet och hur den påverkar undervisningen på 

olika vis. Sandretto och Tilson (2017: 222–224) belyser att det förekommer ett starkt diskursivt 

arv av traditionell litteracitet, som betonar avkodning och meningsskapande av språkliga koder 

istället för andra möjliga kommunikationssätt. Vidare beskriver de hur kommunikations-

tekniken förändras allt snabbare i dagens digitala landskap vilket ger upphov till ny litteracitet 

där många lärare inte har följt den utveckling som samhället har gjort. Samtidigt menar de att 

lärare behöver stöd för att förändra sina föreställningar om litteracitet och pedagogik. De menar 

att läskunnighet är en social konstruktion beroende av kulturella, historiska, sociala och 

politiska sammanhang. Lärarnas tillämpning av litteracitet är formad genom deras erfarenheter, 

utbildning samt landets politik och bedömningsregler (Sandretto & Tilson, 2017: 112–118) 

Halsey (2007) skriver att lärare inte längre kan blunda för den teknik som kommer. Tekniken 

har etablerat sig i dagens samhälle och den är här för att stanna. Den kommer heller aldrig sluta 

utvecklas vilket i sin tur gör att den är och kommer för alltid vara en stor del av elevernas 

vardag. Det går därför inte längre att fundera över vad den har för inverkan på benämningen av 

litteracitet då tekniken redan har förändrat läs- och skrivinlärningen genom att skapa nya 

möjligheter till användandet av multimodala texter (Halsey, 2007). 

I Halseys (2007) studie belyser forskningsresultatet möjligheterna som tekniken ger, inte minst 

i rollen som lärare men också för elever och deras vårdnadshavare. Studien visar hur tekniken, 

internet och multimodala texter ger eleverna förutsättningar att utveckla sina förmågor, inte 

minst inom läs- och skrivinlärningen. Att sammanföra flera olika medier kan bland annat betyda 

att fonem används tillsammans med semantisk och syntaktisk kunskap vilket har en positiv 

inverkan på bland annat läsinlärningen (McNeil et. al., 2011: 118–120). 

Även Sandretto och Tilson (2017: 224–231) nämner den möjlighet som tekniken kan ge i 

undervisningen. De belyser att den mångfald av multimodala texter som vi möter idag har vuxit 

exceptionellt till följd av ökad tillgång till internet. Trots det varierande och ständigt ökande 

utbudet av multimodala texter lyser denna typ av texter med sin frånvaro i många lärares 

undervisning. Deras studie påvisar att lärarna i början av projektet inte använde sig av 

multimodala texter men mot slutet av studien hade majoriteten lagt till detta i sin dagliga 

undervisning. Problematiken som forskarna såg i sitt projekt var att lärarna var, och är, så pass 

styrda och pressade av sina ansvarsskyldigheter gentemot läroplan, politiska diskurser och 

andra bedömningsmåsten, att de inte vågade ta in andra delar oavsett om de ansåg att det var 

viktigt (Sandretto & Tilson, 2017: 224–231). 

I studien som Sandretto och Tilson (2017: 224–231) genomförde så beskrev lärarna hur deras 

syn på litteracitet hade förändrats efter studiens avslut. Litteractitet och läskunskap kunde inte 

enbart definieras som läsning och arbete med papper och penna. Istället använde de i slutet av 

studien uttrycket mulitlitteracitet. Med detta menade studiens deltagare att genom tekniken kan 

nästan allt vara en text. Det viktigaste är att förstå hur de olika teknikerna fungerar och vad dess 

normer och konventioner är (Sandretto & Tilson, 2017: 224–231). 

Studier visar att lärare som får upp ögonen för teknikens inflytande på litteracitet för alltid 

erhåller en förändrad syn på vad litteracitet egentligen är (Sandretto & Tilson, 2017: 224–231). 
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Som Halsey (2007) lyfter i sin studie så är inte gårdagens litteracitet dagens och dagens kommer 

i sin tur sannolikt inte vara morgondagens. 
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5. Metod 

I denna del av arbetet presenteras studiens metod. Först redogör vi för valet av metod. Därefter 

berörs tillvägagångssätt för studiens material och urval innan själva genomförandet av studien 

beskrivs. Vidare följer en beskrivning av vårt val av analysmetod samt kritik som framförts mot 

den forskningsmetod vi valt att använda oss av. Slutligen följer en redogörelse om etiska 

aspekter, kopplat till de forskningsetiska principerna, som vi tagit hänsyn till vid framställandet 

av detta arbete. 

 

5.1 Metodval 

Till denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer med lärare och rektorer som är verksamma i skolans år F–3. Som komplement till 

dessa intervjuer har vi även valt att utföra klassrumsobservationer. Dessa har genomförts före 

eller i samband med intervjuerna för att se hur lärarna arbetar och för att eventuellt komplettera 

vår intervjuguide. Vid arbete med en kvalitativ metod vill forskaren inte nödvändigtvis förklara 

ett fenomen utan snarare skapa förståelse kring en specifik situation eller ett specifikt begrepp 

(Larsen, 2009: 21, 24). Dessutom utgår forskare inom kvalitativ forskning mer från ord än 

kvantitativa data (Bryman, 2018: 454). 

Kvalitativa intervjuer passar bra att använda när studien kretsar kring enskilda individer och 

deras sociala verklighet (Dalen, 2015: 15; Lagerholm, 2010: 30). Dessa intervjuer är också 

mindre strukturerade och går därför att anpassa till många olika situationer och kontexter. 

Forskare som arbetar med kvalitativa intervjuer vill ofta ha fylliga och väl utvecklade svar och 

genom denna typ av intervju, som påminner om ett samtal eller en dialog, får forskaren en 

inblick i informanternas liv genom deras berättelser (Bryman, 2018: 561; Christoffersen & 

Johannesen, 2015: 83).  

Den typ av kvalitativ intervju som vi valt att använda oss av kallas för en semistrukturerad 

intervju. I en semistrukturerad intervju har forskaren förberett en intervjuguide med frågor om 

förhållandevis specifika teman som ska beröras (Bryman, 2018: 563; Christoffersen & 

Johannesen, 2015: 85; Dalen, 2015: 34). Denna intervjuguide är dock inte något forskaren 

behöver följa fullt ut utan forskaren ges möjlighet att byta ordning på frågorna eller ställa 

följdfrågor baserade på informantens uttalanden (Bryman, 2018: 563). Frågorna är öppna och 

ger således informanten stor möjlighet att själv utforma sina svar med egna ord vilket också 

innebär att svaren blir mer fylliga (Bryman, 2018: 563; Christoffersen & Johannesen, 2015: 

85). När informanterna själva får möjlighet att vara med och styra intervjun så framkommer 

ofta mer komplexa och nyanserade svar baserade på deras egna erfarenheter (Christoffersen & 

Johannesen, 2015: 84). 

När en forskare vill ha tillgång till den miljö som undersöks så är observation en lämplig metod 

att använda sig av. Observationer kan också, som i vårt fall, användas som ett komplement till 

en annan metod för att få en djupare insyn i verksamheten och för att enklare kunna besvara 

studiens frågeställningar (Christoffersen & Johannesen, 2015: 66–67). Vi har valt att använda 

oss av icke-deltagande observationer och detta innebär att forskaren endast agerar som 
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observatör. Forskaren får därmed inte interagera med någon eller på något annat vis ingripa i 

den miljö som observeras (Bryman, 2018: 341; Christoffersen & Johannesen, 2015: 73). Till 

observationen använde vi oss av ett observationsschema. Detta finns till för att forskaren ska 

veta vad som ska observeras och för att kunna fokusera på sådant som är av vikt för 

undersökningens frågeställningar (Bryman, 2018: 342). 

Vårt val av metod anser vi överensstämmer väl med denna studies teoretiska utgångspunkt då 

vi har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet på lärande. Inom det sociokulturella 

perspektivet på lärande framkommer det att lärande sker i socialt samspel mellan olika individer 

(Säljö, 2014: 13). Vår syn på lärande följer samma linje och dessutom anser vi att i intervjuer 

sker ett socialt samspel som ger oss som forskare en möjlighet att få fram material som kan 

besvara den här studiens frågeställningar. 

 

5.2 Material och urval 

Det empiriska materialet i denna studie är insamlat både i Sverige och Nya Zeeland och består 

främst av intervjusvar från verksamma lärare och rektorer men också av klassrums-

observationer i båda länderna. Sammanlagt består materialet av intervjusvar från åtta lärare och 

två rektorer samt tio stycken klassrumsobservationer. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015: 42) är det svårt att bedöma hur mycket empiriskt material som behöver samlas in för att 

tillgodose en kvalitativ studie. Vidare skriver de att möjligheten är större att få ett trovärdigt 

resultat, med ett material som är oberoende av enskilda personers individuella uppfattningar, 

ifall studien består av minst sex till åtta intervjuer. Vid val av informanter, som bedöms vara 

aktuella för en specifik studie, menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015: 39) att forskare 

inom kvalitativ forskning oftast utgår från sina frågeställningar. De skriver vidare att detta i 

första hand avgör vilken grupp av individer som är aktuella för studien och därefter vilka 

specifika individer som skulle kunna bidra med användbart material till undersökningen. Vi 

valde att använda oss av ett sådant målstyrt urval, även kallat godtyckligt urval, där urvalet sker 

utifrån forskningens mål. Den här sortens urval är vanligt i kvalitativa undersökningar och 

forskaren kontaktar då endast individer som bedöms kunna möjliggöra att studiens 

frågeställningar besvaras (Bryman, 2018: 498; Larsen, 2009: 77–78).  För att besvara våra 

frågeställningar konstaterade vi således att vi ville komma i kontakt med lärare och rektorer 

som är verksamma i skolans tidiga år på skolor som anses ligga i framkant gällande det digitala.  

Vid arbete med kvalitativa intervjuer så är val av informanter av yttersta vikt. Intervjuer är 

mycket tidskrävande och därför vill forskaren inte ha för många respondenter samtidigt som 

forskaren behöver samla in tillräckligt med material för att kunna besvara undersökningens 

frågeställningar (Dalen, 2015: 58). Den första delen av urvalsprocessen då forskaren ska finna 

aktuella informanter samt var de finns och hur de kan kontaktas kallas för spaning (Dalen, 2015: 

41). För att komma i kontakt med skolor i Sverige, och därmed även lärare och rektorer, som 

passade vår undersökning valde vi att kontakta skolchefer i sex olika kommuner i sydöstra 

Sverige via mejl. Dessa kommuner valdes på grund av dess närhet till en av denna studies 

författare. Det som efterfrågades i dessa mejl var om de hade vetskap om någon skola i deras 

kommun som arbetade mycket och framgångsrikt med digitala resurser och om vi i så fall kunde 
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få kontaktuppgifter till denna skolas rektor. Fem av sex skolchefer svarade på vårt mejl och tre 

av dessa delgav oss kontaktuppgifter till skolor i deras kommun. Till dessa skolor, fem stycken, 

skickade vi ut ett missiv (se bilaga 1) där vi bad att få komma och genomföra intervjuer med 

lärare och rektor samt klassrumsobservationer. Sammanlagt skickade vi ut missiv till tio skolor 

då vi även skickade till rektorer på privatskolor i dessa kommuner. Av dessa skolor var det två 

stycken som ville delta i vår studie vilket gav oss sex respondenter, fyra lärare och två rektorer. 

Dessutom genomfördes fyra klassrumsobservationer varav tre senare ansågs vara relevanta för 

denna studie. I Sverige innebar urvalsprocessen därmed att vi fick kontakt med flera stycken så 

kallade portvakter. Portvakter är individer som kontrollerar åtkomstvägarna till informanterna 

och i vårt fall arbetade dessa som skolchefer och rektorer (Dalen, 2015: 41). 

Valet att besöka den Nya Zeeländska skolan grundades i att denna skola är en av landets främsta 

när det kommer till såväl digitalisering som kunskapsnivåer. När skolans rektor tog över år 

2007 var skolan en av de lägst presterande i landet. Rektorn valde då att satsa på inkludering 

samt digitalisering och denna satsning har gjort att de idag är en tekniskt distingerad skola där 

alla lärare är utbildade inom digitalisering. Dessutom får alla elever, från att de börjar skolan 

vid fem års ålder, en egen surfplatta. Skolan är centralt beläget på nordön och har 720 elever 

som är fem till tolv år gamla. Klassrumsmiljön, samt klasstorlekarna, skiljer sig i jämförelse 

med den svenska skolan och de klasser som besökts består av närmare 60 elever. I dessa klasser 

finns det två lärare och dessa undervisar tillsammans i alla ämnen. En vanlig dag består av tre 

block, som är ungefär 90 minuter var, där matematik, literacy (läs- och skrivundervisning) och 

praktiska ämnen så som bild och idrott är fördelade.  

I Nya Zeeland gick således urvalsprocessen till på annat vis än i Sverige. En av forskarna i 

denna studie fick kontakt med denna skola via en bekant. På denna skola krävdes inte att något 

missiv skickades ut utan all kontakt skedde muntligt. Vi delgavs således tillträde till skolan och 

möjlighet att intervjua fyra lärare och genomföra sju stycken klassrumsobservationer. Dessvärre 

kunde vi inte genomföra en intervju med rektorn på denna skola då han var upptagen under 

samtliga besök.  

 

5.3 Genomförande 

När forskare genomför en kvalitativ studie är det viktigt att vara förberedd och påläst om sådant 

en intervju kan handla om eller vad som kan ske under en klassrumsobservation (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015: 44). Därför inledde vi vårt arbete med att söka upp och läsa aktuell 

litteratur och forskning kopplad till läsförståelse och digitala läromedel i skolan. Därefter 

strukturerade vi en intervjuguide (se bilaga 2) som utformades på ett sådant vis så 

informanternas svar skulle kunna besvara studiens frågeställningar. Då denna studie 

genomfördes både i Sverige och Nya Zeeland översattes även intervjuguiden till engelska (se 

bilaga 3). För att säkerställa att frågorna i båda intervjuguiderna hade samma innebörd och för 

att undvika olika syftningsfel lät vi en engelsk- och svenskspråkig bekant, bosatt i Nya Zeeland, 

läsa igenom och revidera frågorna. 

Enligt Christoffersen och Johannessen (2015: 77) är det fördelaktigt att utgå från förutbestämda 

kategorier när man arbetar med observationer. Därför valde vi att konstruera ett 
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observationsschema till våra klassrumsobservationer. Bryman (2018: 342) menar att 

observationsscheman underlättar för forskaren så vederbörande vet vad som ska observeras. 

Vidare skriver han att med hjälp av ett observationsschema blir det enklare att fokusera på 

sådant som kan bidra till besvarandet av en studies frågeställningar.  

Då denna studie har två författare och eftersom endast en av oss har kontakter i Nya Zeeland så 

valde vi att utföra observationer och intervjuer enskilt i varsitt land. Enligt Bryman (2018: 564) 

är valet av semistrukturerade intervjuer fördelaktigt ifall studien görs av mer än en forskare. På 

detta vis blir det empiriska materialet mer enhetligt och intervjuerna går lättare att jämföra vid 

det efterföljande analysarbetet. Då vi även utgick från samma observationsschema var även 

observationerna kompatibla för jämförelse mellan skolorna. Lantz (2013: 69) menar att det kan 

innebära vissa avgränsningsproblem när intervjuer genomförs av flera olika intervjuare. Hon 

beskriver att forskare arbetar på olika vis vilket bland annat innebär att de ibland ställer olika 

många följdfrågor och nöjer sig med olika svar. Då vi inte hade möjlighet att genomföra 

intervjuerna tillsammans och eftersom intervjuerna utfördes på två olika språk, varav ett inte är 

vårt modersmål, insåg vi att innehållet i intervjuerna skulle skilja sig något åt. Dock utformade 

vi både intervjuguide och observationsschema tillsammans vilket gjorde att vi båda utgick från 

samma kriterier vid insamlingen av empiriskt material. Något vi hade kunnat göra för att 

säkerställa att våra intervjuer skulle fylla det önskade syftet är att genomföra en provintervju. 

Då syftet med provintervjuer är att förbättra sin intervjuteknik och att granska dess upplägg och 

tillförlitlighet är det en fördel att genomföra dessa på samma kategori av individer som de 

riktiga intervjuerna vänder sig till (Lantz, 2013: 77–78). Dessvärre fanns det inte någon 

möjlighet för oss att genomföra någon provintervju då resan till Nya Zeeland skedde tidigt 

under studiens gång. 

Klassrumsobservationerna som genomfördes var av en icke-deltagande karaktär vilket innebär 

att vi som forskare iakttar vad som händer men inte på något vis deltar i det som sker i miljön, 

i detta fall klassrummet (Bryman, 2018: 341; Christoffersen & Johannessen, 2015: 73). 

Observationerna genomfördes också med total öppenhet vilket innebär att samtliga individer i 

klassrummet visste att de blev observerade (Christoffersen & Johannessen, 2015: 73). Vid 

samtliga av dessa observationer var vi placerade längst bak i klassrummet där vi hade översikt 

över allt som hände. Vi utgick från vårt observationsschema och studerade främst användandet 

av olika arbetssätt och digitala läromedel kopplat till läsförståelse. Dessa aspekter observerades 

främst för att insamla material som kunde besvara våra frågeställningar men även för att anpassa 

intervjuguiden inför kommande intervjuer. Då denna studie utgår från det sociokulturella 

perspektivet, där lärande sker genom interaktion mellan olika individer, valde vi också att 

observera klassrumsmiljön, gruppkonstellationer och interaktionen mellan eleverna. 

Christoffersen och Johannessen (2015: 77) menar att forskare under observationer oftast 

använder sig av enskilda symboler i sina anteckningar men vi valde att istället skriva stödord 

direkt i vårt observationsschema som sedan skrevs om på ett mer utförligt vis. Detta skedde 

direkt efter genomförda observationer för att viktig information inte skulle glömmas bort och 

för att på så vis få ett fylligare resultat. 

Intervjuerna genomfördes på lärarnas och rektorernas arbetsplats vilket var ett beslut som togs 

av informanterna själva. Detta kändes naturligt och Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015: 42) 
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menar att en intervju på informanternas arbetsplats kan göra att individen får lättare att uttrycka 

sig om sin egen arbetssituation. När forskare genomför en intervju är det viktigt att informanten 

känner sig avslappnad. Den miljö intervjun genomförs i är därför viktig och bör upplevas som 

lugn och trygg för informanten (Gillham, 2008: 111–112). Vid en av intervjuerna i Nya Zeeland 

genomfördes första delen av intervjun på en mer offentlig yta där vissa distraktioner förekom. 

Detta verkade dock inte vara något som hämmade informanten på något vis. 

För att kunna fokusera på vad informanterna hade att säga och för att förenkla analysarbetet så 

valde vi att spela in intervjuerna på våra mobiltelefoner. Lantz (2013: 77) menar att det är en 

god idé att spela in sina intervjuer då det kan vara svårt att lyssna och anteckna samtidigt vilket 

leder till färre följdfrågor och därmed även ett mindre fylligt material. Bryman (2018: 578) 

beskriver dock att inspelningsutrustning kan göra informanterna oroliga och självmedvetna 

vilket kan leda till att intervjusvaren inte blir lika fylliga. Vid en av intervjuerna upplevde vi att 

informanten till en början var distraherad av inspelningsutrustningen men efter några frågor 

verkade personen slappna av. Om informanten inte kommer över sin oro över att bli inspelad 

kan detta leda till att intervjuns innehåll blir mindre omfattande och intressant (Bryman, 2018: 

578). Inför varje intervju beskrev vi också vad denna skulle handla om, hur lång tid den 

beräknades ta, hur det insamlade materialet skulle användas samt att det inte fanns några rätt 

och fel svar på frågorna. Lantz (2013: 71) beskriver att det är viktigt att inleda en intervju med 

att beskriva intervjuns ramar och därför valde vi att inleda intervjun på detta vis. 

Varje intervju, som tog mellan 25 och 55 minuter, inleddes med enkla bakgrundsfrågor för att 

göra informanten avslappnad och för att etablera en relation. Därefter bestod majoriteten av 

intervjun av så kallade nyckelfrågor vars syfte är att få fram sådant empiriskt material som kan 

användas för att besvara studiens frågeställningar (Christoffersen & Johannessen, 2015: 86–

87). Med ett undantag utfördes varje intervju med endast en informant i taget. Vid ett tillfälle 

intervjuades dock två lärare samtidigt vilket kan innebära att de påverkade varandra eller blev 

mer tystlåtna. Vi upplevde dock att lärarna, som arbetar i samma klass, istället blev inspirerade 

av varandra och tillsammans kom med väl utvecklade svar. Gillham (2008: 92) menar att det 

till och med kan finnas fördelar med att intervjua mer än en person samtidigt då detta kan 

frambringa annat material än vad en intervju med en enskild individ skulle ha gjort. 

 

5.4 Databearbetning och analysmetod 

Detta avsnitt är uppdelat i tre underkategorier. Dessa är observationsanalys, transkribering och 

intervjuanalys. Denna uppdelning gjordes för att få en bättre överblick över både bearbetningen 

av insamlad data och analysen av dessa data. 

 

5.4.1 Observationsanalys 

Vid analysen av observationerna använde vi oss av en så kallad innehållsanalys. Denna 

analysmetod är vanligt förekommande och dess syfte är att identifiera mönster, samband samt 

likheter och skillnader i det insamlade materialet. Direkt efter observationerna utgick vi från 

stödorden vi skrivit ner under observationerna och skrev ut dessa i detalj. Därefter 
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kategoriserades det insamlade materialet på ett sådant vis att endast det som var av intresse för 

besvarandet av denna studies frågeställningar framkom (Larsen, 2009: 101–102). I en 

innehållsanalys är studiens frågeställningar vitala och det är dessa som helt avgör både vad som 

ska observeras och vad som är viktigt vid analysen av det insamlade materialet. Vid denna typ 

av analys utgår forskaren också från kategorier som utformats i förväg, vilket i detta fall var 

specificerade i observationsschemat som också var baserat på denna studies frågeställningar 

(Bryman, 2018: 357, 364). Observationer är bra för att komplettera intervjuer och för att få en 

bredare bild av den miljö forskaren ämnar undersöka. De kan också hjälpa till att besvara 

studiens frågeställningar (Christoffersen & Johannessen, 2015: 67). I vår studie användes 

observationerna på detta vis och därför jämfördes det insamlade materialet från dessa även med 

intervjuerna. Detta gjorde att vi också kunde jämföra huruvida informanternas utsagor från 

intervjuerna överensstämde med det vi sett under observationerna. 

 

5.4.2 Transkribering 

Transkribering är en viktig del av dataanalysen i en kvalitativ undersökning då det är 

informanternas egna ord som ska vara grunden och bilda underlag för forskarens tolkning av 

materialet. Därför måste transkriberingen vara av hög kvalitet (Dalen, 2015: 120–121). I denna 

studie har det empiriska materialet från intervjuerna spelats in med hjälp av våra egna 

mobiltelefoner. Detta tillvägagångssätt tedde sig naturligt och bör inte ha stört respondenterna 

på något vis då denna teknik är en naturlig del av dagens samhälle. Dessutom medför 

användandet av sådan teknik att det blir enklare att få med informanternas egna ord vilket är en 

vital del av kvalitativa intervjuer (Dalen, 2015: 37–38). Dessa portabla enheter har senare också 

använts vid transkriberingen med ett program som heter Transcriber. I detta program finns en 

funktion som gör det möjlighet att återgå i inspelningen i ett intervall användaren själv väljer. 

Användaren ges dessutom möjlighet att minska hastigheten på uppspelningen. Detta 

underlättade transkriberingsprocessen då det möjliggjorde att lyssna på specifika delar av 

inspelningen upprepade gånger och i ett långsamt tempo för att inte missa viktiga detaljer av 

respondenternas uttalanden.  

För att ytterligare underlätta transkriberingen och minimera risken för feltolkning har vi utgått 

från Gillhams grundregler vid transkription. Här skrivs huvudfrågor från intervjuguiden med 

versaler medan följdfrågor är skrivna med kursiv text. Vissa talspråkliga aspekter har också 

skrivits om till skriftspråk för att göra texten mer lättläst. Längre pauser eller tystnad har skrivits 

som ”…” medan ”(…)” har använts när det inte är möjligt att tyda vad respondenten säger 

(Gillham, 2008: 168–169). Vissa avvikande ljud såsom skratt och hosta har utelämnats från 

transkriptionen då dessa inte ansetts utgöra någon skillnad för intervjuns innehåll. När alla 

intervjuer transkriberats utifrån dessa principer påbörjade vi analysen. 

 

5.4.3 Intervjuanalys 

I detta arbete har vi valt att använda oss av en innehållsanalys kopplad till fenomenografi. 

Innehållsanalys är en av de vanligaste analysmetoderna och dess grundidé är att försöka finna 

mönster, samband samt likheter eller skillnader mellan olika intervjuer (Larsen, 2009: 101). 
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Fenomenografi är inriktad på hur enskilda individer uppfattar specifika fenomen i sin omvärld 

och är en metodansats som används för att analysera data från kvalitativa, halvstrukturerade 

intervjuer (Dahlgren & Johansson, 2009: 122–123). 

Den fenomenologiska analysmodellen är uppdelad i sju olika steg som samverkar med varandra 

under hela analysprocessen. Det första steget går ut på att bekanta sig med det insamlade 

materialet genom att läsa igenom transkriptionerna noga och föra anteckningar (Dahlgren & 

Johansson, 2009: 127). 

I det andra steget, som kallas kondensation, inleds analysen genom att försöka finna de delar 

av intervjun som är betydelsefulla och representativa för samtalet med varje enskild respondent. 

Kondensationen ligger senare till grund för grupperingar och jämförelser under analys-

processen (Dahlgren & Johansson, 2009: 128). Då arbete med kvalitativa intervjuer innebär 

bearbetning av stora mängder text så behöver forskarna radera den del av materialet som inte 

tillför något relevant vid den fortsatta analysen och besvarandet av frågeställningarna. Denna 

del av analysprocessen kallas för datareduktion (Lantz, 2013:145; Larsen, 2009: 101). När 

datareduktionen är genomförd är det en god idé att åter läsa igenom både den ursprungliga 

transkriberingen och den nya rådatan för att tillse att innehållet uppfattas detsamma även i den 

nya kontexten. Då kvalitativa intervjuer ska återspegla källan är det viktigt att datareduktionen 

inte tar bort respondenternas personligheter så de blir för lika varandra (Lantz, 2013: 147). 

I steg tre av analysen försöker forskarna finna likheter och skillnader mellan de genomförda 

intervjuerna för att i steg fyra kunna gruppera dessa utifrån hur de kan relateras till varandra 

(Dahlgren & Johansson, 2009: 129). Vid den här delen av kodningen är det viktigt att behålla 

det personliga, det som skiljer individerna åt. Materialet får inte bli för kvantitativt utan det 

kvalitativa måste fortfarande vara i fokus (Lantz, 2013: 148). 

Det femte steget handlar om att artikulera kategorierna vilket innebär att forskarna ska utgå från 

likheter mellan intervjuerna och därefter utröna vad som är kärnan i dessa likheter (Dahlgren & 

Johansson, 2009: 130). I denna del av processen försöker forskarna finna ett samband och ett 

djupare tema mellan intervjuerna. Forskarnas uppgift blir därmed att försöka se helheten även 

om intervjun endast beskriver ett enskild, isolerad situation (Dalen, 2015: 121). Vid vissa 

varianter av analys räcker det att skriva vad personen sagt men vid kvalitativ analys behöver 

forskaren skapa en förståelse bortom det som sägs. Forskarens uppgift blir därmed också att 

komma fram till vad intervjupersonen menar (Lantz, 2013: 133, 136). 

I det sjätte steget namnger forskarna de olika kategorierna och på detta vis framträder vilken 

del av materialet som är mest signifikant innan de i den sjunde och sista fasen granskar det 

insamlade materialet ännu en gång. Detta görs för att undersöka om någon del av intervjuerna 

passar i fler kategorier. På detta vis kan kategorierna göras ännu mer omfattande och exklusiva 

(Dahlgren & Johansson, 2009: 130–131). 

 

5.5 Tillförlitlighet 

För att styrka denna studies tillförlitlighet har vi tagit både validitet och reliabilitet i beaktning. 

En studie med god validitet utgår från att det insamlade empiriska materialet är relevant i 
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relation till studiens frågeställningar. Då forskare inom kvalitativa studier kan genomföra 

förändringar i sitt arbete efter hand om de upptäcker nya detaljer kopplade till besvarandet av 

frågeställningarna, är det enklare att uppnå hög validitet i denna typ av studie (Larsen, 2009: 

80–81). Dalen (2015: 117) beskriver att det är viktigt för forskaren att klargöra sin egen 

koppling till det som studeras, särskilt ifall det är ett ämne som berör dem på något vis. Hon 

skriver vidare att detta ger läsarna själva en möjlighet att bedöma ifall forskarens relation till 

ämnet på något vis påverkar studiens resultat. Då båda författarna av detta arbete har en stark 

koppling till studiens innehåll finns det en risk att våra personliga erfarenheter och värderingar 

påverkar vårt arbete. Samtidigt kan det också innebära att våra egna förkunskaper om skolans 

värld ger oss bättre förståelse för det fenomen som studeras. 

Reliabilitet påvisar att en studie är genomförd med noggrannhet och att undersökningen på så 

vis är pålitlig. Inom kvantitativa studier innebär reliabilitet att studien påvisar liknande resultat 

när den replikeras, antingen av flera olika forskare eller vid flera tillfällen av samma forskare. 

Detta är dock inte lika enkelt inom kvalitativ forskning (Larsen, 2009: 81). Bryman (2018: 484) 

menar att kvalitativa studier är svåra att replikera då forskarens intressen påverkar vad studien 

inriktar sig på och dessutom påverkas informanterna av forskarens personliga egenskaper. 

Dalen (2015: 115–116) anser också att kvalitativa undersökningar är svåra att återskapa i detalj 

och reliabilitet inom sådana studier måste därför beskrivas på andra vis. Hon menar vidare att 

reliabilitet inom kvalitativa studier ska bedömas genom att beskriva varje del av arbetet noga 

så andra forskare kan genomföra studien på samma vis. Bryman (2018: 467–468) kallar detta 

för överförbarhet vilket innebär att forskaren bidrar med så fylliga förklaringar som det går. 

Han menar vidare att detta ger andra forskare möjlighet att själva bedöma ifall studien går att 

genomföra i en annan miljö. Dalen (2015: 115–116) påpekar dock att resultatet mellan två 

studier aldrig kommer bli detsamma, trots att genomförandet kan vara näst intill identiskt, då 

varje enskild studie är unik. 

 

5.6 Metodkritik 

I denna studie har vi, som tidigare nämnts, använt oss av en kvalitativ metod i form av semi-

strukturerade intervjuer och icke-deltagande klassrumsobservationer. Enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015: 53) så bör intervjuer, då möjlighet finns, kompletteras med 

ytterligare metoder då intervjuer kan ge en begränsad bild av det studien ämnar att undersöka. 

De skriver vidare att observationer kan bekräfta, eller motbevisa, sådant informanterna säger i 

sina intervjuer. Även Christoffersen och Johannessen (2015: 67) beskriver att observationer är 

en bra metod att använda som komplement till andra metoder för att säkerställa att 

frågeställningarna besvaras och för att se saker ur ett annat perspektiv. 

Enligt Bryman (2018: 484) framkommer det kritik om att kvalitativ forskning ibland är för 

subjektiv. Inom kvalitativ forskning är forskaren själv det främsta instrumentet vid 

datainsamling och den kritik som inkommit grundar sig i att sådana undersökningar utgår för 

mycket från forskarens egna intressen och uppfattningar. Detta, och att varje intervjusituation 

är unik, gör att kvalitativa studier dessutom är svåra att replikera. Utöver detta också är det 

forskaren själv som avgör hur materialet ska framställas (Bryman, 2018: 484). Vid denna 
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studies fältarbete samlades stora mängder empiriskt material in och precis som kritiken påvisar 

så var det vi som forskare som analyserade det insamlade materialet vilket kan ses som en 

svaghet. 

Kvalitativ forskning har även kritiserats för att ha generaliseringsproblem. Kritiker menar att 

det är svårt att generalisera en kvalitativ studies forskningsresultat till en annan situation eller 

en annan grupp människor (Bryman, 2018: 484; Dalen, 2015: 118–119). Bryman (2018: 485) 

menar att deltagarna i en kvalitativ studie oftast inte är representativa för en population och det 

är inte heller detta som eftersträvas i vår undersökning. Istället vill vi framhäva enskilda lärares 

syn på läsförståelse och digitala läromedel för att således kunna bidra med en ökad förståelse 

för hur lärare kan arbeta med detta i skolans värld.  

Slutligen framkommer även kritik mot att kvalitativa undersökningar lider av bristande 

transparens vilket innebär att det kan vara svårt att klargöra hur forskaren har arbetat och hur 

vederbörande kom fram till sina slutsatser. Bland annat menar kritiker att urvalsprocessen är 

mindre omfattande än i kvantitativa studier och dessutom framkommer det sällan konkret hur 

forskare utfört sin dataanalys och framställning av slutsatser (Bryman, 2018: 485–486). Då vi 

är medvetna om dessa svagheter som en kvalitativ metod besitter, har vi i denna studie försökt 

att beskriva varje steg av vårt arbete noggrant för att på så vis öka arbetets tydlighet och 

transparens. 

 

5.7 Etiska aspekter 

Vid alla undersökningar inom skolväsendet är det viktigt att fundera över huruvida deltagande 

individer kan komma att utlämnas eller komma till skada (Dimenäs, 2007: 21). För att undvika 

att detta sker har vi i detta arbete valt att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskaps-

rådet har som ansvar att på nationell nivå utveckla svensk forskning inom samtliga 

vetenskapliga fält. De forskningsetiska principerna existerar för att ge forskare vägledning så 

att de kan bedriva sitt arbete utifrån etiska riktlinjer som gagnar samhället och alla dess invånare 

(Björkdahl Ordell, 2007: 25–26).  Inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga fältet har 

Vetenskapsrådet sammanställt fyra stycken huvudkrav för hur forskning ska bedrivas och det 

är dessa vi har valt att utgå från i vårt arbete. Dessa är följande: 

Informationskravet. Forskaren ska meddela samtliga individer som på något vis deltar i 

undersökningen om vilka villkor det är som gäller och vad deras specifika roll i projektet är. 

Alla omständigheter som kan tänkas påverka deltagarnas villighet att delta i studien ska 

uppmärksammas. Dessutom ska deltagare delges att de kan avbryta sitt deltagande närsomhelst 

då deltagandet i studien är frivilligt. Det är också viktigt att delge deltagarna att det insamlade 

materialet endast kommer användas till den aktuella studien (Vetenskapsrådet, 2002: 7). I de 

svenska skolor där studien genomförts har dessa krav uppfyllts med hjälp av utskickandet av 

missiv till aktuella lärare och rektorer där de fått ta del av denna information. På skolan i Nya 

Zeeland har informationen till deltagarna givits muntligt. 
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Samtyckeskravet. Vid inhämtandet av information måste samtliga deltagare ge sitt samtycke 

till deltagandet i studien. I de fall där barn deltar i undersökningen måste även vårdnadshavare 

ge sitt samtycke till deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2002: 9). Vid både observationer och 

intervjuer är det vuxna individer, i form av lärare och rektorer, som har deltagit. Dessa har 

muntligt givit sitt godkännande att delta i studien genom att svara på inbjudan de fick via vårt 

missiv. 

Konfidentialitetskravet. Alla uppgifter om deltagande individer som samlas in ska hanteras på 

ett vis så inga utomstående kan ta del av dessa. Vilka slags uppgifter som räknas som etiskt 

känsliga varierar mellan olika samhällen och undersökningar. En grundregel är att inga 

inblandade eller deras efterlevande ska kunna uppfatta undersökningen som obehaglig eller 

kränkande (Vetenskapsrådet, 2002: 12). I missivet framkommer att inga namn på individer eller 

skolor kommer förekomma i vårt arbete. Det ska inte heller vara möjligt att med studiens hjälp 

utröna vilka skolor som omfattas i undersökningen. I Nya Zeeland gavs information om 

konfidentialitet muntligt till deltagande individer. Allt inspelat material förvaras på 

lösenordsskyddade digitala enheter, såsom mobiler och datorer, vilket gör att endast vi som 

forskare kan komma åt dessa inspelningar. 

Nyttjandekravet. De uppgifter som samlats in får endast användas till forskningsändamål och 

med det syfte som deltagarna blivit informerade om (Vetenskapsrådet, 2002: 14). Även här har 

deltagarna blivit informerade, både muntligt och genom missivet, att material från intervjuer 

och observationer endast kommer användas i vetenskapligt syfte.  
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6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras först studiens deltagare. Därefter följer en beskrivning om hur 

informanterna definierar begreppet läsförståelse samt vilka faktorer de anser är viktiga för att 

lyckas med läsundervisningen. Slutligen lyfts hur informanterna integrerar digitala läromedel 

i sin läsundervisning. 

 

6.1.  Presentation av studiens deltagare 

6.1.1 Svenska deltagare i studien 

Lärare 1 är utbildad lärare år 1–7 inom matematik, NO och musik. Utöver detta har hon 

vidareutbildat sig inom Svenska som andraspråk på universitet och vidareutbildar sig även i sin 

förstelärartjänst fortlöpande inom IKT. Lärare 1 har arbetat som lärare i 18 år och de senaste 

tio åren har hon huserat på den skola där hon är verksam idag. Idag är Lärare 1 klasslärare i en 

årskurs 3. 

Lärare 2 är utbildad till lärare år 1–7 inom och är därmed behörig i alla ämnen förutom de 

praktiska övningsämnena. Hon har arbetat som lärare i 17 och ett halvt år och är idag verksam 

i en årskurs 1. 

Lärare 3 har varit verksam som lärare i 13 år och är idag verksam i en årskurs etta. Dessförinnan 

läste hon en utbildning som hette Lärare för skolans tidigare år. Där fick lärarna själva välja 

vilka ämnen de ville läsa och Lärare 3 är därför bland annat behörig till årskurs tre i matematik 

och årskurs 6 i svenska. 

Lärare 4 har arbetat som lärare i 30 år och 26 av dessa år har hon varit verksam på den skolan 

där hon arbetar idag. Lärare 4 är utbildad lågstadielärare och är idag klasslärare för årskurs 1–

3 på en mindre skola i Sverige. 

Rektor 1 har varit rektor i ungefär 17 år varav hon varit verksam på nuvarande skola sedan 

2012. Dessförinnan arbetade hon tio år som fritidspedagog innan hon utbildade sig till lärare i 

skolans tidiga år och var verksam som lärare under några år. 

Rektor 2 har arbetat som rektor i tre år och har varit verksam på samma skola hela den perioden. 

Han är även rektor på ännu en skola samtidigt. Innan dess arbetade han som förskollärare i sju 

år innan han utbildade sig till grundskollärare år 1–7 i svenska, SO, engelska och idrott. Därefter 

arbetade han som lärare i ungefär 20 år innan han blev rektor. De sista åren som lärare hade han 

även ett försteläraruppdrag.  

 

6.1.2 Nya Zeeländska deltagare i studien 

Teacher 1 har arbetat som lärare i sex år på den skola som hon arbetar på idag. Hon är utbildad 

lärare och arbetar i dagsläget tillsammans med sin kollega i en åldersintegrerad klass med strax 

över 50 sex- till åttaåringar.  

Teacher 2 har arbetat inom skolans värld sedan 1986, med ett avbrott på tio år på grund av 

föräldraledighet, och har sedan 2003 arbetat med Reading Recovery. Innan dess arbetade 
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Teacher 2 främst med de lägre åldrarna inom skolans ram men arbetar nu heltid med Reading 

Recovery. Inom Reading Recovery fortsätter de aktiva att ständigt utbilda sig genom att träffas 

inom regionerna upp till sex tillfällen per läsår. 

Teacher 3 har arbetat som lärare i fyra år, varav lite mer än ett år på den skola där intervjun och 

observationen ägde rum. Hon arbetar i dagsläget med elever mellan nio och tolv år och har 

tillsammans med sin kollega en klass på 60 elever. 

Teacher 4 har arbetat som lärare i runt 20 år och har en fyraårig universitetsutbildning samt en 

specialisering inom idrott utöver det. I dagsläget arbetar Teacher 4 tillsammans med en annan 

lärare med en årskurs 5–6 (9–12 åringar) där klassen består utav 60 elever. Under sina 

verksamma år har han bland annat arbetat som lärare i Hong Kong, Kambodja, Irland samt Nya 

Zeeland. Utanför Nya Zeeland undervisade läraren främst i idrott men under tiden i Nya 

Zeeland har Teacher 4 arbetat med alla åldersgrupper från att de kommer till skolan vid fem års 

ålder tills dess att de slutar årskurs sex. 

 

6.2 Informanternas definition av läsförståelse 

I analysen framkommer det att samtliga lärare och rektorer i denna studie är överens om att 

läsförståelse främst innebär att förstå det man läser. Bland annat menar Rektor 1 att läsförståelse 

är när eleverna tänker någonting om det de läser och att de gärna ska kunna dela sina tankar om 

det lästa med andra. Teacher 3 anser att läsförståelse är när eleverna kan greppa vilka delar av 

en bok eller text som är mest vitala. Därefter utvecklar lärarna begreppet läsförståelse ytterligare 

och en trend som framkommer är att läsförståelse även innebär att kunna ställa frågor samt 

svara på frågor kring texten. Lärare 1, 2 och 4 samt Rektor 2 och Teacher 2 framhäver vikten 

av att kunna läsa såväl på raderna som mellan eller bortom raderna. Lärare 1 förklarar att det 

är lättare att besvara frågor vars svar går att hitta i texten än att besvara frågor om sådant som 

är mellan eller bortom raderna. Hon menar att dessa frågor kräver att elever kan se paralleller 

mellan olika delar i en text samt att de har en djupare förståelse av det de läser. 

Flera lärare påpekar skillnaden mellan att avkoda en text och att kunna läsa. Lärare 1, 3 och 4 

beskriver att det är lätt att tro att en elev kan läsa då den kan avkoda en text relativt flytande 

men att detta inte behöver betyda att eleven har förstått textens innehåll. De menar även att det 

kan vara tvärtom och att en elev med sämre avkodning fortfarande kan ha bra läsförståelse. De 

ger alla exempel på elever vars läsfärdigheter de missbedömt under sina år som lärare. Lärare 

1 beskriver det såhär: 

 

“Jag har framförallt en elev som tekniskt kan läsa, nästan 100 ord på en minut. Klockrent 

liksom...allting, läser flytande men när jag ställer frågor fattar han absolut ingenting. Det 

är totalt, han förstår ingenting av vad han har läst. Och då är det ju att han kanske inte har 

ordförståelsen med sig. Han vet inte vad orden betyder...och då är det ju liksom där man 

måste börja...då måste man ju liksom gå tillbaka och börja laborera med orden, vad betyder 

dem?” 
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I det insamlade materialet från skolan i Nya Zeeland framkommer det i flera intervjuer att det 

finns fyra färdigheter som en god läsare bör besitta. Teacher 4 beskriver att de bedömer dessa 

i ett arbete med läsförståelse. Han kallar dessa för literal, inferences, vocab och reaction. Literal 

innebär att förstå något som är skrivet i texten, det vill säga att läsa på raderna. Inferences är 

när elever ska förstå något som finns med i texten men måste utgå från ett eget perspektiv för 

att beskriva innehållet. Vocab är elevernas ordförståelse kopplat till kontexten medan reaction 

är att eleverna kan uttala sig kritiskt om en text eller något som händer i en text. Teacher 4 säger 

slutligen såhär om läsförståelse: 

 

“Understanding what you read...that’s it. That’s all it...and breaking it down into those four 

areas because we think...when you think about 21 century, thinkers they got to be able to 

understand what they’re reading but be able to put their own perspective on it” 

 

6.3 Arbete med läsförståelse 

I intervjuerna framkommer det att alla lärare i studien arbetar med att utbilda eleverna i olika 

lässtrategier så fort de behärskar avkodningen. Lärare 2 påpekar att det är av stor vikt att 

eleverna automatiserar avkodningen då de annars kommer ha fullt upp med denna del av 

läsprocessen och därav får de också svårare att tillgodogöra sig informationen i texten. När 

avkodningen är automatiserad arbetar lärarna i studien med att utbilda eleverna i en lässtrategi 

i taget för att utveckla elevernas läsförståelse. Teacher 3 belyser även att de ofta kopplar 

samman dessa strategier med skrivinlärningen.  

Teacher 1, 3 och 4 beskriver deras arbetssätt med läsförståelse som utbrett och kontinuerligt på 

deras skola. De beskriver sin läsundervisning som en daglig företeelse där eleverna är 

uppdelade i grupper, med fyra till åtta elever i varje, som är anpassade efter deras läsförmåga. 

Det är utifrån dessa grupper som val av böcker och uppgifter är grundade. Teacher 4 har fyra 

läsgrupper som han försöker träffa så gott som varje dag. De läser tillsammans genom vägledd 

läsning i en bok som de sedan tar med sig hem i slutet av dagen. Uppgifterna, som är kopplade 

till läsningen, är också anpassade efter gruppens behov. Bland de lägre åldrarna och de elever 

som ännu inte helt har nått målen beskriver Teacher 1 och 4 att det finns nivåanpassade böcker. 

Genom running records, ett slags läsprotokoll, kontrollerar lärarna om eleverna är redo att kliva 

upp en nivå, om de ska vara kvar på samma nivå eller om de måste gå ner en nivå. Teacher 1, 

3 och 4 beskriver att eleverna, utöver det dagliga arbetet med läsning, en gång i veckan får 

möjlighet att fördjupa sig i en specifik text för att på detta sätt utveckla sin läsförståelse. 

Vid samtliga klassrumsobservationer i Nya Zeeland arbetade eleverna, oavsett ålder, i sina 

läsgrupper på det vis som beskrivs i intervjuerna. Läraren kallade fram en läsgrupp i taget som 

tillsammans med läraren fick arbeta med vägledd läsning. Samtidigt fick övriga elever arbeta 

självständigt med olika läs- och skrivuppgifter. Eftersom barnen fått tydliga instruktioner om 

vad som skulle göras behövde de aldrig fråga läraren om hjälp utan tog i så fall hjälp av sina 

klasskamrater. Under observationerna i Sverige förekom det också att läraren lät eleverna arbeta 

med olika saker för att läraren skulle kunna fokusera på några elever i taget. Även här tog 
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eleverna hjälp av varandra vid några tillfällen men oftare räckte de upp handen för att istället få 

hjälp av läraren. 

I Nya Zeeland framkom det under observationerna att de yngsta elevernas uppgifter var 

strukturerade på samma vis varje dag medan de äldre eleverna hade mer specifikt utformade 

uppgifter utifrån läsgruppens läsnivå. När lärarna arbetade med de läsgrupper där eleverna 

fortfarande kämpade med att automatisera avkodningen användes böcker vars innehåll var 

upprepande och där innehållet förstärktes med bilder. Under läsningen stöttade läraren 

dessutom eleverna genom att hänvisa till olika lässtrategier som eleverna var bekanta med. 

Böckerna som användes var både digitala och traditionella och deras innehåll visade sig vid 

flera tillfällen vara kopplade till kommande skolarbeten i andra skolämnen. Vid varje 

observationstillfälle delade läraren dessutom ut en ny bok till eleverna som de skulle ta med sig 

hem. 

I intervjuerna framkommer att samtliga lärare i studien använder sig av läsläxa. Lärare 2, 3 och 

4 använder sig av läsläxa under vardagarna. Lärare 4 beskriver att det handlar om tio minuter 

varje dag för att skapa en läsrutin hos eleverna. Även lärarna i Nya Zeeland skickar med en 

läsläxa hem varje dag, även på helgerna. Teacher 1 och 4 beskriver också att de böcker som 

eleverna tar med sig hem är de böcker som de arbetat med tillsammans under skoldagen. Utöver 

läsläxan beskriver samtliga lärare i studien vikten av att ställa frågor kopplat till texten för att 

se om eleverna förstår den information som texten förmedlar. Såväl Lärare 2, 3 och 4 

uppmuntrar därför föräldrarna att prata med sina barn och ställa frågor kring texten i läsläxan. 

Lärare 4 lyfter även att hon informerat vårdnadshavarna kring strategierna i En läsande klass. 

Samtidigt beskriver Teacher 1 att hennes elever får med sig arbete med lässtrategier hem en 

gång i veckan. Hon belyser att på detta vis får föräldrarna en insikt i vad de gör i skolan. Lärarna 

beskriver att det är viktigt att eleverna får chansen att läsa hemma. Lärare 4 beskriver att hon 

tydligt kan se vilka elever som inte gör det: 

 

“Sen brukar jag tala om också för dem att jag märker jättestor skillnad på de barnen som 

läser sin läxa när de har hemma...för deras läsutveckling blir ju sån...och de som inte gör 

det de hamnar ju här...och hur mycket jag än försöker och hur mycket vi än försöker så kan 

vi aldrig kompensera det...man märker det, vilka som har fått läs, vilka som har fått, blivit 

lästa för och läst tillsammans med”  

Lärare 4 

 

6.3.1 Lässtrategier 

I de svenska skolorna framkommer det att samtliga lärare i denna studie använder, eller har 

använt sig av, En läsande klass. Lärare 2 beskriver att denna strategi är effektiv för att förbättra 

elevernas läsförståelse. Hon menar att eleverna, genom detta arbetssätt, utvecklar sin 

läsförståelse både på, mellan och bortom raderna samt lär sig att dra egna slutsatser och skapar 

på så vis en relation mellan sig själva och texten. Lärare 1 förklarar att elevernas läsförståelse 

utvecklades till följd av detta arbetssätt. Även Lärare 2 och 3 menar att de fortfarande använder 
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sig av En läsande klass men att de valt ut de delar av strategin som de anser viktiga och som 

passar deras undervisning. 

Teacher 3 berättar om sex läsförståelsestrategier hon lär ut till sina elever. Dessa kallar hon för 

visualize, connect, question, evaluate, predict/infer och summarize. Visualize innebär att 

eleverna använder sina sinnen för att få fram en inre bild av texten. Connect går ut på att 

eleverna sammankopplar erfarenheter från sitt egna liv med den lästa texten. Question handlar 

om att ställa frågor till texten. Evaluate använder eleverna för att utvärdera vad de tycker om 

texten och hur väl de förstod den. Predict/infer kan eleverna använda före eller under läsningen 

och denna strategi går ut på att gissa vad en bok ska handla om genom att till exempel kolla på 

bokens framsida eller att genom textens innehåll gissa vad som kommer hända härnäst. 

Summarize, använder eleverna för att dra slutsatser av en text och för att avgöra vilka som är 

textens vitala delar. Teacher 3 beskriver att hon brukar lära ut en av dessa strategier i taget. På 

detta vis menar hon att eleverna blir så pass bekväma med samtliga av dessa strategier att de 

sedan kan avgöra vilken av dessa som är lämplig i en specifik lässituation.  

Lärare 3 och Teacher 2 berättar att de använder sig av bilder och multimodala texter för att 

stärka elevers läsförståelse. Lärare 3 menar att bilder hjälper eleverna att utveckla sitt ordförråd 

och att komma ihåg en texts innehåll. Hon anser att detta underlättar elevernas läsförståelse då 

de kan kolla på bilden och få en ledtråd om vad texten handlar om. Teacher 2 beskriver att 

elevernas ordförståelse är en vital del för att de ska förstå en text och att bilder underlättar denna 

förståelse. Hon visar bilder och diskuterar eventuellt svåra ord för att ingen ska missförstå 

innebörden av den lästa texten till följd av att de inte känner till ett specifikt ord. Teacher 2 

beskriver vikten av en god ordförståelse på detta vis: 

 

“So you, you want to know...first of all what they’re bringing to the book...but also when 

you’re reading...that there’ll be words in there that they...or concepts or...things like kites 

or...I had a child once who...who didn’t know what a nut was...which I hadn’t anticipated 

that so we had to talk about...nuts and...where they grow and what eats on them” 

 

Teacher 2 och 4 berättar att lärarna på skolan i Nya Zeeland använder sig av en 

självrättningsstrategi som de kallar för re-run. De förklarar att en re-run är när eleverna själva 

väljer att läsa om ett stycke när de hör att någonting låter fel. Detta är en strategi de lär ut, och 

som de uppmuntrar, då användandet av denna tyder på god läsförståelse. 

I klassrumsobservationer från skolor, både i Sverige och Nya Zeeland, framkom att 

lärarna arbetade integrerat med läs- och skrivundervisningen. Bland annat uppmärksammades 

att Teacher 3 och 4 kopplade de lässtrategier eleverna arbetade med även till deras 

skrivundervisning. Vid flertalet tillfällen fick eleverna i sin skrivundervisning öva på strategin 

summarize där de summerade texter de läst, eller fått upplästa vid högläsning.  
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6.3.2 Högläsning 

I det insamlade materialet framkommer det att lärarna i denna undersökning anser att 

högläsning är viktigt i arbetet med läsning och läsförståelse. Majoriteten av lärarna läser högt 

minst en gång varje dag. De anser att högläsningen låter eleverna komma i kontakt med olika 

genrer, berättelsestrukturer och författare samtidigt som de utvecklar sin ordförståelse och får 

uppleva olika typer av böcker. Såväl Teacher 1 som Lärare 1 lyfter att de läser för sina elever 

varje dag dels för upplevelsen men även för att de ska få möta så många böcker som möjligt. 

Teacher 1 påpekar att hon läser upp till fem böcker varje dag för sina elever. Teacher 3 och 4 

belyser vikten av att läsa även för de äldre elever och att även dessa upplever spänning av att få 

en berättelse läst för dem. Samtidigt beskriver de hur viktigt det är att eleverna ser att även 

vuxna uppskattar läsning och att de således ska bli mer passionerade kring läsning. 

 

“Language structure...as listening to language structures...cause it carries the meaning of 

the story and it’s hearing...hearing the structures is really powerful and as I was saying to 

you before, booklanguage can be different to how we speak as well. So hearing it as 

well...like…classroom teachers could just read to their kids like 3-4 books a day...that 

would be so powerful” 

Teacher 2 

 

I ett arbete med högläsning är det flera lärare som påpekar vikten av att välja en bok för 

högläsning med omsorg. De anser att valet av bok samt dess innehåll och fokus är viktigt för 

ett fortsatt lärande. Lärare 1 samt Teacher 1 och 3 lyfter att böckerna ofta är kopplade till det 

som de arbetar med för tillfället. 

 

“Men jag tycker ändå att den ska ha ett syfte, att man kanske idag fokuserar jag på, på de 

här svåra orden, idag fokuserar vi på hur framställer dem pappan i den här boken? Hur 

framställer de mamman i den här boken? Vad tror du kommer hända nästa gång? Att du 

ändå försöker få in de här...orden som det handlar om att trigga igång hjärnan liksom för 

att förstå vad du läser” 

Lärare 1 

 

Samtidigt är det ett flertal lärare som påpekar att de har märkt en regressiv trend när det kommer 

till läsning i hemmet. Lärare 1 samt Teacher 1 och 2 lyfter att eleverna behöver den upplevelse 

som högläsningen ger men att detta inte sker i samma utsträckning som tidigare. Teacher 2 

beskriver konsekvenserna av detta såhär:   

 

“ I think worth noticed is that children’s all language is coming in to school now. Has 

definitely...we have seen a real decline in the recent years and the reasons for that are 

probably many reasons we’re not sure exactly but there are many reasons...but back in the 

day there were this thing about the southern book row...back in the days parents read to 
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their children a lot...and before they started school they would probably have had a 

thousand books read to them and they just had such a good start. And that’s not happening 

so much anymore and...yeah and it is noticeable so reading to kids hugely important.”  

Teacher 2 

 

I ett arbete med högläsning lyfter bland annat Teacher 1, 2 och 4 vikten av att låta eleverna läsa 

högt för såväl lärare som varandra men även sig själva. Detta för att aktivera fler sinnen och på 

vis skapa en mer levande text. Tack vare dagens teknik använder flera av lärarna i Nya Zeeland 

den digitala tekniken för att låta eleverna spela in sig själva när de läser så att de senare kan 

höra sin egen progression. Med hjälp av den högläsning som eleverna hör i klassrummet kan 

de i stort sett själva bedöma hur deras egen läsning låter och vad de behöver för att utvecklas 

ytterligare. Samtidigt kan lärarna spara dessa inspelningar som dokumentation. Teacher 1 

belyser att även detta arbete kan eleverna göra självständigt redan i de lägre åldrarna vilket 

effektiviserar lärarnas arbete. 

 

“Because reading with your eyes sometimes, especially when your get better at reading you 

got lot of spirits, a lot of characters and speech and different voices that you should be 

trying to do...so we use the [tablets] often to voice record so then the kids can hear 

themselves back and reflect on how well they’re reading” 

Teacher 4 

 

I arbetet med högläsning lyfter bland annat de nya zeeländska lärarna att trots deras digitala 

satsning ser de till att läsa såväl traditionella som digitala böckerna för att hitta en balans. 

Teacher 4 lyfter att de även visar böckerna på storbildsskärmen för att eleverna ska kunna följa 

med i texten och Teacher 1 menar att eleverna på detta vis får möta olika röster och sätt att 

uttrycka sig. Detta arbetssätt användes vid flera av observationerna i Nya Zeeland och samtliga 

elever kunde följa med i texten och använda bilderna för att ytterligare förstärka sin förståelse. 

I en av klassrumsobservationerna i Sverige arbetade Lärare 2 på liknande vis men hon använde 

sig av en dokumentkamera för att tydliggöra text och bilder för eleverna. Efter avslutad läsning 

ställde Lärare 2 frågor om texten, diskuterade svåra ord och diskuterade textens struktur i 

förhållande till andra böcker i samma genre. 

 

6.3.3 ASL 

Att skriva sig till läsning (ASL) är en lässtrategi som endast informanterna i Sverige nämnde 

under intervjuerna. Rektor 1 och Lärare 1 beskriver att på deras skola har de provat detta 

arbetssätt i förskoleklass och upp till årskurs två. Rektor 1 förklarar att skolan inte explicit 

använder sig av ASL och att hon inte tvingar någon att arbeta med det. Däremot får de som vill 

arbeta med ASL göra det. Rektor 1 och Lärare 1 menar dock att de inte kör strategin fullt ut 

utan istället har de tagit till sig de delar av ASL de fann användbara. En av de fördelar 

informanterna nämner angående ASL är den möjlighet som eleverna ges att inkludera fler 
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sinnen i sin läsinlärning. Rektor 1 och Lärare 1 nämner båda arbetet med talsyntes där eleverna 

får sin skrivna text uppläst medan de skriver. De menar att detta underlättar bokstavsarbetet, att 

lära sig koppla ett bokstavsljud till ett tecken. Lärare 1 menar att när eleverna förstår kopplingen 

mellan bokstaven och dess ljud så effektiviseras läsningen. Hon säger vidare att sedan hon 

började arbeta med ASL kan hon se en positiv förändring i elevernas läsförståelse. Samtidigt 

anser Rektor 1 att arbetet med ASL gör att eleverna själva kan höra ifall något blir fel i texten 

och därmed prova att själva, eller med stöd från en lärare, avhjälpa dessa fel. 

 

6.3.4 Reading Recovery 

Teacher 1, 2 och 4 berättar att de använder sig av Reading Recovery för att tillgodose alla 

elevers specifika behov och förutsättningar. Teacher 2 beskriver att hon i Reading Recovery 

arbetar med en elev i taget, ungefär en halvtimme varje dag. Hon beskriver att samtliga sex-

åringar i landet genomför ett test efter första året i skolan och de elever som riskerar att inte nå 

målen blir utvalda att delta i programmet. Såväl Teacher 1 som 4 lyfter hur Teacher 2, i arbetet 

med Reading Recovery, bryter ner läsprocessen i många små steg för att tillgodose eleverna 

med de strategier de behöver för att utveckla sin läsning. Teacher 1 beskriver hur Teacher 2 

arbetar på detta vis:   

 

“She is very good at pulling apart the book. She’s very good at seeding those strategies for 

kids who are reading really low and making them just get faster and not robotic.”  

Teacher 1 

 

Teacher 2 berättar att det är viktigt att elever som arbetar med Reading Recovery kommer till 

henne varje dag. Hon menar att detta krävs för att progressionen ska gå framåt. Dessutom 

berättar hon att det är viktigt att föräldrarna är delaktiga i barnens arbete. Föräldrarna får gärna 

komma och observera hur en lektion ser ut för att se vad de gör och för att på ett mer effektivt 

vis kunna hjälpa eleverna på hemmaplan. Teacher 2 belyser även vikten av att eleverna i 

Reading Recovery tror på sig själva och känner sig trygga. De första två veckorna kallas in the 

knowing och där får hon och barnen lära känna varandra innan lärandet kan börja. Hon berättar 

även att det viktigaste målet med Reading Recovery är att lära eleverna att själva kunna lära sig 

nya saker. Eleverna ska lära sig de strategier som de behöver för att klara läsningen själva. 

Teacher 2 förklarar att en lektion i Reading Recovery utgår från sådan kunskap eleverna redan 

besitter och är baserad på elevens dagliga running records. 

 

“You can see them start feeling really good about themselves, and that motivates them and 

then they just keep...keep on learning. And that’s what reading recovery is, is teaching them 

a self extending system...so it’s not about learning to read books or learning to read words. 

It’s about teaching them how to teach themselves. Is a self extending system that they can 

keep extending...themselves” 

 Teacher 2 
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Teacher 2 belyser slutligen vikten av att elever i behov av extra stöd får börja med Reading 

Recovery i så tidigt ålder som möjligt. Hon menar att då har eleverna ännu inte hunnit få några 

negativa vanor som hon måste arbeta bort innan hon kan skapa nya, positiva vanor åt eleven.  

 

“Because there are so much undoing to be done...and...they say...we do something three or 

four times and it becomes habit...and to undo it is really hard work. I love taking the kids 

who actually come in fresh and they actually...you don’t need to undo anything” 

Teacher 2 

 

6.3.5 Individualisering 

I analysen framkommer det att samtliga lärare påtalar att de texter eleverna läser måste vara 

anpassade efter deras nivå. Teacher 1 förklarar att de starka läsarna läser kapitelböcker medan 

de svagare eleverna till en början kan få ta hem ordkort varje kväll där de kan öva på enskilda 

ord istället för en hel text. Lärare 1, 2 och 3 berättar att de använder sig av nivåbaserade 

läseböcker i sina klasser. Handlingen är samma på alla nivåer men textmängden och svårigheten 

på innehållet varierar vilket gör att eleverna kan diskutera texten tillsammans trots att de läser 

på olika nivå. Lärare 2 och 3 samt Teacher 1, 3 och 4 berättar att de använder sig av nivå-

anpassade läsgrupper. Lärare 2 berättar att när de har tillgång till en speciallärare har de tre 

olika läsgrupper baserade på elevernas läsfärdighet. Teacher 4 berättar att hans klass, som 

består av 60 elever, är uppdelad i nio olika läsgrupper och att olika lärare har ansvar för olika 

elevgrupper baserat på vilka styrkor läraren har i sin yrkesroll. 

 

“So...our class is 60 students and we have identified that [Teacher 3] is really strong in 

progressing the higher readers. She’s a reader, she loves reading. She’s got that kind of 

background so she know how to extend them so. And I’ve got strength in teaching the 

younger ones so I know how to break down blends and break down words and strategies 

and things like that. So I think the first important thing is that you identify the teachers 

strengths and then you give...so we got eight...no, nine groups now. We...they’re ability 

based, based on their reading. Initially from last years data and then from us doing probes” 

Teacher 4 

 

Lärare 1 berättar att det krävs ett bra klassrumsklimat för att kunna göra nivågrupperingar i en 

klass. Hon menar att om alla elever känner sig trygga i klassen kan hon också utmana eleverna 

på den nivå de befinner sig utan att någon elev tar illa vid sig av det. Både Lärare 1 och 4 

beskriver att det är viktigt att eleverna kan arbeta med olika saker i klassrummet. Lärare 4 

menar att arbetet i klassrummet blir mindre effektivt när alla elever arbetar med samma sak 

samtidigt. Hon förklarar vidare att när eleverna arbetar självständigt med olika saker får hon en 

möjlighet att fokusera på en mindre grupp elever då resten av klassen är relativt självgående. 
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Lärare 1 berättar att varje elev är unik och att de därför måste få en möjlighet att jobba utifrån 

sina egna förutsättningar och läsa texter som är på deras nivå. Hon beskriver det såhär: 

 

“Eftersom att...jag har en spridd klass, de är 17 stycken men jag har fem med annat 

modersmål och de andra är ju liksom här och där, alltså det är en jättestor spridning. Då 

måste du ju liksom jobba så du kan inte bara låta alla göra samma saker...utan du måste ge 

dem olika utmaningar och det ställer ju krav på mig. 17 stycken som du ska hålla i huvudet, 

det är 17 olika individer som ska göra 17 olika saker. Men just när det gäller läsningen så 

kan du ju ändå variera den och ge dem olika utmaningar” 

 

Lärare 4 berättar att hennes dagliga verksamhet kretsar mycket kring att individanpassa 

undervisningen då hon har en årskursintegrerad klass där eleverna läser texter som är anpassade 

efter deras individuella läsnivå. Hon förklarar att detta är viktigt för att bibehålla deras 

läsintresse. Teacher 3 berättar att hon i början av varje skolår kontrollerar hur de lite svagare 

elevernas läsflyt och läsförståelse har utvecklats samtidigt som hon låter sina starka läsare 

arbeta mer självständigt. Hon beskriver det på detta vis: 

 

“I usually try and see like...with my lower levels...I get them to read out loud to me in the 

beginning of the year and see how...their fluency is and then I ask them questions about the 

story...and with my higher level I don’t really get them to read out loud 

because...they’re...they’re reading to learn rather then learning to read” 

 

Lärare 1, 2 och 4 samt Teacher 3 menar att digitala läromedel kan vara ett bra stöd för klassens 

svagare elever. Lärare 1 och 2 beskriver bland annat hur elever med speciella behov kan 

använda sig av talsyntes så att eleven själv kan utforska sitt skrivande genom att se och lyssna. 

Lärare 4 berättar om en elev som får använda sig av digitala läromedel som en extra resurs i 

sitt arbete med läsning och skrivning. Lärare 4 menar att detta hjälper eleven att utföra samma 

uppgifter som resten av klassen. Hon beskriver det såhär:  

 

“Vi har ju en elev som lyssnar på allting...och så, och hon fotograferar och lyssnar av texter 

och det, men det är ju en helt annan sak för då är det ju ett hjälpmedel eftersom eleven har 

specifika svårigheter” 

 

Teacher 2 berättar att i hennes arbete med Reading Recovery får eleverna till en början bara 

läsa texter som de är bekanta med. Hon fokuserar på elevernas förståelse och de får diskutera 

specifika ord för att utveckla sitt ordförråd lite i taget. Teacher 2 berättar att i början är varje 

nytt ord eleverna lär sig ett framsteg som måste uppmärksammas för att utveckla elevernas 

självkänsla. Senare får eleverna läsa flera böcker varje dag och hon för noggrant protokoll över 

elevernas framsteg. Teacher 4 menar att reading recovery är så pass framgångsrikt för att det 

är anpassat efter varje enskild elevs individuella förutsättningar. Hon förklarar det på detta vis: 
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“It’s really a learning thing, teaching children to read. I’ve been in it for a long time and 

I’m still learning and what surprises me is how different every child is...and I don’t think 

I’ve ever in my twenty years had two children at the same. What they bring is just different 

with their background but also just...who they are. And that’s why I think reading recovery 

probably works because it tailed just for them, nobody else, just for them. You take it from 

what they know and just extend it. So...Yeah. I think that is the beauty of the program. As 

it’s individualised for that child” 

 

6.3.6 Bedömning 

I intervjuerna framkommer det flera olika tankar och synsätt gällande bedömning. Lärare 2 och 

3 beskriver att de använder Skolverkets bedömningsstöd för att avgöra hur långt elever har 

kommit i sin läsning och för att se deras utveckling. Lärare 2 säger att det blir en tydlig 

dokumentation på varje elevs läsprogression. Samtidigt beskriver Lärare 1 att när eleverna 

genomför nationella proven i svenska i årskurs tre tydliggörs även vilken nivå de befinner sig 

på. Hon berättar att elevernas läsförståelse utvärderas i dessa prov och att de ska kunna förstå 

sådant som är både på, mellan och bortom raderna.  

Teacher 1, 2 och 4 beskriver att på skolan i Nya Zeeland arbetar lärarna med något som heter 

running records för att bedöma elevernas läsning. Teacher 4 förklarar att running record inte 

handlar särskilt mycket om läsförståelse utan mer om avkodning samt att identifiera bokstäver 

och dess ljud. Teacher 1 berättar att eleverna läser en bok högt och läraren bockar av de ord de 

läser och markerar om eleverna missar något. Hon förklarar att om eleverna får mer än 95 

procent rätt flyttas de upp en nivå och om de får under 80 procent flyttas de ner en nivå. Vid 

varje skolårs slut finns det sedan en särskild nivå varje elev bör uppnå för att vara redo för nästa 

skolår. Teacher 2 berättar även att hon, förutom poängsystemet i running record, också 

använder sig av sitt eget omdöme för att bedöma på vilken nivå eleverna befinner sig. Hon 

beskriver det på detta vis: 

 

“They might have a wonderful score...and get a hundred percent in their reading and they 

sound like a robot when they’re reading and so I wouldn’t be putting that child up a level 

until it sounding nice and fluent and are using intonation and expression. So you take other 

things into account as well. Yeah. Teacher judgement!” 

Teacher 2 

 

Teacher 1, 3 och 4 berättar att på skolan i Nya Zeeland använder lärarna sig av något som heter 

probe test för att bedöma elevernas läsförståelse. Teacher 1 förklarar att eleverna genomför 

detta test för första gången när de är åtta år gamla. De får då läsa ett kort stycke och sedan svara 

på runt tio frågor om denna text. Dessa frågor inkluderar alla de lässtrategier eleverna lärt sig 

och testet visar vilka strategier eleverna behöver öva mer på. Teacher 4 berättar vidare att 

eleverna genomför probe test fyra gånger per år för att lärarna ska kunna se elevernas 

utveckling. 
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Lärare 1 och Teacher 4 berättar att deras elever brukar använda sig av kamratbedömning. 

Lärare 1 förklarar att hennes elever får redovisa olika arbeten framför klassen och kamraterna 

får sedan ge kritik utifrån en lista kriterier. Hon berättar att kritiken utgår från konceptet two 

stars and a wish som innebär att kamraterna beskriver två saker eleven gjorde bra och en sak 

som kan utvecklas. Teacher 4 beskriver att kamratbedömning är utvecklande för eleverna men 

han tillägger också att de måste känna sig trygga för att det ska fungera. Teacher 4 låter, precis 

som i Lärare 1, eleverna lyfta två bra saker samt en aspekt de anser att kamraten kan utveckla. 

Denna typ av kamratbedömning beskriver han som en hamburgare: 

 

 “We go like a hamburger, kinda like a good thing, a meat paddy like an improvement and 

then an initially good thing. All we teach the kids is to start with. I like the way. That’s all 

they have to start with...and then they go...one thing you can work on. So that’s the next 

one and then they finish with I like the way...again. Good, a development, then another 

good thing” 

Teacher 4 

 

6.4 Den sociala tillvaron och dess påverkan på inlärningen 

6.4.1 Klassrumsmiljön 

Under observationerna framkom det att klassrumsmiljön skiljde sig mycket åt mellan skolorna 

i de båda länderna. I skolan i Nya Zeeland var klassrummen stora med mycket golvyta där alla 

gemensamma samlingar skedde. I klassrummet fanns det mängder med sittkuddar, bord, 

fåtöljer, stolar, mattor och även möjlighet att sitta mer avskilt från sina kamrater. På flera ställen 

i klassrummet fanns också storbildsskärmar där eleverna kunde se lärarnas genomgångar. På 

skolorna i Sverige skedde undervisningen i en mer klassisk klassrumsmiljö där eleverna satt två 

och två eller i grupper om fyra elever i varje. Längst fram i dessa klassrum fanns en smartboard. 

I ett av klassrummen fanns det även en soffa och några kuddar men dessa användes ej under 

observationen. 

Under observationerna i Nya Zeeland så inleddes varje dag med en genomgång av dagen där 

eleverna satt på en matta framför en storbilds-tv. Därefter fick eleverna oftast själva välja var 

de ville sitta förutom när de skulle arbeta i sina läsgrupper. Trots att eleverna mest arbetade 

enskilt, och att det hela tiden skedde en interaktion mellan eleverna, förblev klassrumsmiljön 

hela tiden lugn och lärarna kunde därmed fokusera på några elever i taget. 

 

6.4.2 Motivationens påverkan 

Vid analysen av intervjuerna framkommer det att samtliga lärare i denna studie anser att 

elevernas motivation är viktig när det kommer till deras skolprestation. Lärare 1 och 3 samt 

Teacher 1, 2 och 4 beskriver att så länge barnen inte tror på sig själva och inte är motiverade 

att lära sig nya saker så kommer heller inget lärande att ske. Lärare 2 påpekar att lärande handlar 

om att öva och att elever som är omotiverade inte orkar öva tillräckligt mycket för att bli duktiga 

på något. På skolan i Nya Zeeland påtalar flera lärare att elever inte kan prestera i skolan förrän 
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de känner sig säkra med sina lärare och kamrater och att detta är en vital del av elevers 

skolmotivation. Teacher 1, 2 och 4 berättar att elevernas första tid i skolan handlar mycket om 

att få dem att känna sig trygga. Teacher 1 och 4 beskriver att eleverna måste känna att skolan 

är en säker plats där alla är lika mycket värda. Detta för att de ska våga prova nya saker och inte 

vara rädda att göra fel och misslyckas. Teacher 1 berättar såhär:  

 

“Five weeks in here we’re talking about our class whanau, we talk about how we look after 

each other...we brought a lot of kids here who come from homes that are horrible...who 

come with no lunches they come with no breakfast. They come with abusive home...and so 

our...our purpose to start the year is that they can see us as a person who is safe. And if they 

feel safe and loved in here then we know that they gonna be prepared to take risks and have 

a go” 

 

Teacher 2 och 4 menar att eftersom en klass kan bestå av upp till 60 elever och eftersom varje 

elev är unik är det viktigt för skolans personal att lära känna varje elev och deras bakgrund. De 

berättar att de inleder varje skolår med att lära känna eleverna och låta eleverna lära känna 

varandra. De kallar detta för Know me before you teach me och det handlar om att få eleverna 

att känna sig trygga i skolan för att på så vis tillgodose dem med den motivation som krävs för 

att trivas och lära sig nya saker. Teacher 4 beskriver det såhär: 

 

“From our five year olds to our year sixes, our twelve year olds we do, teach me...know me 

before you teach me. For the start of the school year. And in Maori that is called who you 

are. So it’s really important that we know who we are. We try to do lots of art and all of 

those things to find out interests about the kids” 

 

En annan aspekt med vikt för elevernas motivation som framkom är att de behöver veta varför 

de utför specifika uppgifter i skolan. Lärare 1 menar att det är viktigt att inför, eller efter, varje 

lektion förklara vad eleverna övar på och vad de har lärt sig. Vidare säger hon att eleverna blir 

mer motiverade när de ser vinningen med det egna arbetet. Även Lärare 4 berättar att hon inte 

kan tvinga eleverna att arbeta utan de måste själva vilja det. 

 

“De måste förstå varför de gör det. Syftet med vad det är de ska göra och varför. Det tycker 

jag man är skyldig att tala om för dem också vad det är, jag är noga med att, inför varje 

arbetsområde att läsa ur läroplanen” 

Lärare 4 

 

Lärare 4 och Teacher 2 anser att det är viktigt att eleverna, oavsett nivå, får se sin egen 

progression i skolan och att detta kan öka deras skolmotivation. Lärare 4 menar att genom att 

redan från början visa eleverna vilka framsteg de gör i skolan så blir de motiverade att fortsätta 
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prestera bra. Även Teacher 2 påtalar vikten av att elevernas första läsning framstår som 

framgångsrik och hon förklarar vidare att med hjälp av Reading Recovery får även de elever 

som har svårigheter med läsning möjlighet att se sin egen progression. Teacher 2 menar att lite 

framgång kan förändra elevers motivation och självbild totalt och därmed göra så de utvecklas 

och presterar bättre i skolan.  

I det insamlade materialet framkommer det att flera informanter i Sverige anser att elever har 

fått sämre uthållighet i skolan. Lärare 2 och 4 samt Rektor 1 menar att allting måste gå så fort 

för elever idag och Rektor 1 och Lärare 4 menar vidare att detta leder till att de inte heller orkar 

träna. Lärare 4 påtalar att det på bara tio år har skett en stor förändring på barnens uthållighet 

och att de idag blir uttråkade väldigt fort. Hon menar att eleverna idag har svårt att slappna av 

vilket hon tror beror på det höga tempot i samhället de lever i idag. Lärare 1 och 4 berättar 

också om en stressigare hemmiljö för många elever där föräldrarna inte längre har tid att läsa 

med dem vilket hämmar deras läsutveckling. Lärare 1 menar att många vårdnadshavare idag 

inte ens har tid att sitta ner med sina barn och samtala vilket leder till att eleverna får sämre 

ordförståelse, argumentationsförmåga och ordförråd. Lärare 2 beskriver det såhär: 

 

“Förr i tiden pratade man ju mer och la ju mer tid på det men nu ska allting gå så fort...att 

de inte har det tålamodet kanske utan nu ska ju allt vara att trycka på en knapp och det går 

fort, det kan vara en nackdel när man behöver lägga tid på något, att tänka tar ju tid 

också...för att vi tänker mycket på den språkliga utvecklingen och den, den språkliga 

förmågan tror vi har minskat i och med att folk pratar mindre allmänt liksom över hela 

samhället så pratar vi inte utan vi har bråttom bråttom bråttom” 

 

6.4.2.1 Hur digitala läromedel påverkar elevers motivation 

I det insamlade materialet framkommer det att nästan alla lärare anser att digitala läromedel har 

förbättrat elevernas motivation i skolan. Lärare 3 och 4 samt Teacher 3 och 4 förklarar att 

eleverna blir mer motiverade i skolan då de tycker att arbetet med digitala läromedel är mer 

lustfyllt. Detta är något vi även reagerade på under våra observationer då eleverna vid arbete 

med digitala läromedel framstod som mer motiverade. Slutligen anser Teacher 1 att digitala 

läromedel har en positiv inverkan på elevernas motivation då de har förbättrat 

kommunikationen mellan skolan och hemmet. Hon säger: 

 

“That communication of what we’re doing at school alines with what they’re talking about 

at home. So there’s a lot, i’ve seen a lot more...increase but I also know that through Seesaw 

we’re able to connect more with home because a lot of whanau can’t come to school and I 

understand that...so it means that we can like, Hey look what they did today...and it’s just 

even as simple as (...) had a wicked day today and it’s just kind of keeping that...that 

communication between both people. Yeah so it’s yeah...huge increase” 
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6.4.3 Den sociala interaktionens påverkan 

I det insamlade materialet framkommer det att nästan samtliga informanter beskriver 

gruppdynamiken som en av de viktigaste faktorerna för att eleverna ska lyckas i klassrummet. 

Teacher 1, 2 och 4 samt Lärare 1 och 3 menar att skolarbetet inte kommer fungera ifall klassen 

inte är en fungerande grupp. Eleverna måste känna sig trygga och kunna samspela med 

varandra. Därför menar de att den första tiden i skolan är viktig för att bygga gruppen och 

klargöra vilka regler och normer som gäller i klassrummet. Lärare 1 och Teacher 1 säger att 

klassrumsklimatet måste vara så pass öppet och tillåtande att varje elev vet om att ingen kommer 

skratta åt dem även om de svarar fel. Lärare 1 beskriver vidare vikten av att skapa en vi-känsla, 

där klassen är bäst tillsammans och eleverna skrattar med varandra istället för åt varandra. Det 

handlar om att både kunna ge och ta i en fungerande grupp menar Lärare 1. 

 

“Man måste kunna lita på varandra...vi brukar jämföra det med som att du är som ett 

fotbollslag, jättemånga här gillar fotboll...var ska vi göra mål? Alla ni ska göra mål där. På 

fotbollsplanen måste det finnas liksom 11 utespelare totalt...alltså, det är ju inte så att några 

springer dit och några springer dit, ni måste ju gå tillsammans liksom mot målet. Då måste 

vi ju göra det i vår klass också, i vår grupp, vi måste gå mot samma mål” 

Lärare 1 

 

Lärare 4 beskriver att social interaktion spelar en stor roll vid arbete med kooperativt lärande. 

Hon berättar att hennes klass arbetar mycket kooperativt och att detta kräver mycket samarbete 

mellan eleverna då de arbetar mycket tillsammans i olika gruppkonstellationer. Då eleverna 

ofta redovisar uppgifter för varandra i tvärgrupper innebär detta att alla i gruppen måste vara 

lika insatta i gruppens arbete. Slutligen beskriver Lärare 4 att den sociala interaktionen mellan 

eleverna är nödvändig för allt lärande och senare även för att klara sig i dagens samhälle.  

 

6.4.3.1 Hur digitala läromedel påverkar den sociala interaktionen mellan elever 

I det insamlade materialet framkommer det att samtliga lärare från de svenska skolorna anser 

att digitala läromedel inte har någon större inverkan på den sociala interaktionen mellan elever. 

Lärare 4 anser att samarbetet mellan eleverna fungerar lika bra med papper och penna som med 

digitala läromedel och hon menar att det istället är ledarskapet i klassrummet som avgör hur 

bra samarbetet och interaktionen mellan eleverna fungerar. På skolan i Nya Zeeland anser 

Teacher 1 och 4 att interaktionen mellan eleverna har förbättrats till följd av ett utökat arbete 

med digitala läromedel. Teacher 1 beskriver att digitala läromedel hjälper eleverna i deras 

skolarbete och blir något de har gemensamt. Hon menar att eleverna blir del av en gemenskap 

där alla arbetar på samma vis och där alla kan hjälpa varandra att utvecklas. Teacher 4 berättar 

att den digitala utvecklingen har gett eleverna möjlighet att dela sitt arbete med andra och ge 

varandra respons. Denna typ av social interaktion mellan eleverna anser Teacher 4 är 

utvecklande och tillgänglig i större omfattning på grund av digitala läromedel.  
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6.5 Digitala läromedel 

6.5.1 Lärarnas integrering av digitala läromedel 

På den nya zeeländska skolan arbetar lärarna med 1:1 surfplatta, det vill säga att varje elev har 

en egen surfplatta, från det att eleverna kommer till skolan vid en ålder av fem år. Lärarna i Nya 

Zeeland är noga med att poängtera att de är ett läromedel som används vid lärsituationer och 

för att eleverna under lektionstid ska nå de kunskapsmål som eftersträvas. Användandet 

begränsas dessutom till ett fåtal appar för att minimera undervisningen av hur dessa ska 

användas.  

I analysen av intervjuerna är det flera lärare, såväl svenska som nya zeeländska, som påpekar 

att det fortfarande är viktigt att behålla den traditionella undervisningen. Bland annat beskriver 

Lärare 1 samt Teacher 1 och 4 vikten av att skriva för hand, rita, klippa, klistra, använda 

whiteboardtavlor och så vidare. De menar att det är viktigt att finna en balans mellan det digitala 

och det traditionella. Såväl de svenska som de nya zeeländska lärarna poängterar att det digitala 

är ett bra och effektivt verktyg som hjälper dem att förstärka sin undervisning. Bland annat 

beskriver Lärare 1 användandet av digitala läromedel som ett sätt att få stimuli genom såväl 

öron som ögon. Rektor 2 beskriver arbetet med digitalisering som ett komplement till det som 

eleverna får i hemmet. Precis som Teacher 1 så beskriver Rektor 2 vikten av att utbilda eleverna 

inom det digitala.  

 

“We’re preparing the kids for jobs that are coming...So that’s what I have to keep telling 

myself is that. We have to keep challenge...challenging the kids to get skills because the 

jobs that they gonna be doing are not here yet. So it’s although the paper is awesome that 

might not be a reality for them...in ten years. So it’s...it’s just about making sure that we 

are giving them a nice basket full of skills to move on to year three, four, five...and then 

those teachers can keep adding so that when they leave the school they’ve got a yeah...bag 

or range of stuff to use...we just don’t know what’s going to be out there”  

Teacher 1 

 

6.5.2 Informanternas inställning till digitala läromedel 

I intervjuerna tydliggörs det att de lärarna som arbetar med en digital integrering är positivt 

inställda till ett arbete med digitala läromedlen, då de ser de fördelar och möjligheter som dessa 

medför. Däremot framkommer det i de svenska intervjuerna att informanterna ser att somliga 

kollegor har en annan inställning till detta. Såväl Rektor 1 som Rektor 2 lyfter att det fanns ett 

visst motstånd bland några lärare när de lanserade ett mer digitaliserat arbetssätt då de inte 

riktigt vill lämna ifrån sig det traditionella läromedelsböckerna. Däremot visar intervjuerna att 

delärare som från början visat ett visst motstånd ändrat sig med tiden då de blivit mer bekväma 

i användandet av digitala läromedel. Rektor 1 beskriver att hon ser en skillnad bland de lärare 

som har gett det digitala en chans och hon säger: 
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“Så lite motstånd ibland men sen när man börjar se att ja men… det kanske är så att de 

kommer ju få användning av det i senare studier, de kommer ha nytta av detta liksom...för 

det kommer ju behövas andra jobb som vi kanske inte vet idag riktigt också med detta. Det, 

det är ju så vi, vi får ju inte bara tänka på vad, vad, vad är viktigt för barnen just nu utan 

vad kan det komma i framtiden” 

 

De nya zeeländska lärarna har i större utsträckning integrerat digitala läromedel och det är även 

fler lärare som är positivt inställda till användandet av dessa. Resultatet tydliggör att framförallt 

surfplattor finns integrerade under samtliga lektioner. Under intervjuerna är det flertalet lärare 

från skolan i Nya Zeeland som beskriver många fördelar och att de är positivt inställda till de 

digitala läromedel som de har tillgång till. 

 

6.5.3 Fördelar som lärarna såg i ett arbete med digitala läromedel 

Resultatet från intervjuerna visar att samtliga lärare i studien ser flera fördelar med ett arbetssätt 

där digitala läromedel är integrerade. Några av de fördelar som framkommer i intervjuerna är 

att detta arbete framförallt ökar effektiviteten, är motivationshöjande och ökar möjligheten till 

ett mer varierat arbetssätt i klassrummet. Främst belyser lärarna, både från skolorna i Sverige 

och skolan i Nya Zeeland, hur digitala läromedel har stora tidssparande fördelar. De 

effektiviserar såväl deras undervisning som planering och dokumentation. Teacher 4 beskriver 

det såhär: 

 

“Imagine having your [tablet] and you can share your Keynote slides instead of taking 20 

writing books home in the weekend. So you just. I can go home now and check on the kids 

work on Seesaw because I’ve uploaded it. So it makes does stuff easier.”  

Teacher 4 

 

Flera lärare fortsätter att betona hur det digitala gör deras arbete snabbare. Lärare 3 lyfter till 

exempel möjligheten att spara en genomgång till nästa lektion samtidigt som både Teacher 3 

och 4 förklarar att de skickar ut veckans uppgifter digitalt på måndagen vilket sparar tid under 

veckans resterande dagar. De menar att det ger eleverna möjlighet att arbeta i sin egen takt då 

alla inte behöver arbeta med samma uppgift. Lärare 1 lyfter hur det digitala fyller en extra 

lärfunktion som gör det möjligt för henne att vara på flera ställen samtidigt. Även Teacher 4 

berättar att genom arbetet med surfplattor och dess appar kan han arbeta med en grupp samtidigt 

som han kontrollerar en annan grupps arbete på sin surfplatta. Genom detta arbetssätt 

effektiviseras den, som han beskriver, annars väldigt stressiga vardagen. Han berättar att skolan 

är mån om att fortsätta utvecklas och att de snart ska börja använda en ny app där lärarna får 

ännu bättre översikt över elevernas arbete samt möjlighet att kommentera detta i realtid. 

Teacher 1, 3 och 4 samt Lärare 4 lyfter att arbetet med digitala läromedel förser lärarna med 

en möjlighet att möta eleverna där deras intresse finns.  Teacher 4 betonar att tack vare 

tillgängligheten till det digitala så finns det bättre möjlighet att tillgodose elevernas intressen. 
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På samma sätt lyfter Lärare 3 att det blivit enklare att svara på elevernas frågor och använda 

den moderna tekniken för att ta fram en vild om eleverna möter ett nytt ord som de inte känner 

till. På så vis kan hon svara medan elevens intresse fortfarande finns. Lärare 1 och 4 samt 

Teacher 3 menar att den digitala tekniken kan skapa ett mer varierat arbetssätt i klassrummet 

och Lärare 4 tillägger att den gör eleverna mer uthålliga i sitt träningsläge. Vidare är det flera 

lärare som betonar de möjligheter som det digitala bidrar med i individualiseringen av 

skolarbetet. Teacher 1 och 3 beskriver hur de kan designa flera olika uppgifter på ett snabbare 

och enklare vis och att de således kan tillgodose fler elevers behov. 

 

”Instead of having to photocopy thirty different things I can just quickly push things out at 

different levels...and it means that for kids who working...and they can just get on and do 

it. We found that when we were doing that with paper some kids...we call it whakamā it’s 

just shy but they get cause it’s really obvious that yours is different to mine where´s if it’s 

digital the kids are like,  I’m working on my [tablet] I’m good so they don’t you know? It’s 

not as obvious” 

 Teacher 1 

 

Även de båda rektorerna i denna studie ser stora fördelar med ett mer digitaliserat arbete. Likt 

lärarna beskriver även rektorerna de möjligheter som finns för att göra undervisningen mer 

lustfylld samtidigt som det förenklar det administrativa arbetet, både för lärare och rektorer. 

Dessutom lyfter Rektor 1 att det ger skolan ett försprång då digitala läromedel ständigt är 

aktuella och uppdaterade medan vanliga läromedel snabbt blir gamla och förlegade. Samtidigt 

betonar Rektor 2 att elevernas digitala vana är en fördel vid ett mer digitaliserat arbete. 

Det tydliggörs i denna studie att de lärare som är vana att arbeta i ett digitalt integrerat klassrum 

inte längre kan tänka sig en vardag utan digitala hjälpmedel. Rektor 1 samt Lärare 2 och 3 

beskriver de fördelar som de ser med att använda sig av ljudsystem i klassrummet för att 

samtliga elever ska höra läraren lika bra. Dessutom menar de att ljudsystemet skapar ett lugn 

tack vare att läraren kan tala i en lägre ton. Teacher 1, 2, 3 och 4 beskriver på flera vis hur det 

digitala främjar deras arbete samtidigt som Lärare 1 lyfter hur viktigt det digitala, och 

framförallt smartboarden, är för henne. 

 

“Likadant min smartboard, det är min förlängda arm. Jag skulle inte klara mig utan min 

smartboard, jag skulle börja gråta ihjäl mig om jag, om jag skulle komma till en skola som 

inte hade en smartboard. På riktigt, jag skulle inte klara det”  

Lärare 1 

 

Lärare 1, 2 och 3 samt Teacher 3 beskriver fördelen med att kunna förtydliga det eleverna ska 

arbeta med genom att visa det på en skärm, såsom en tv eller smartboard. Teacher 1 beskriver 

att skärmarna även kan användas för att visa elevernas arbete för kamraterna. Detta framkom 

också i observationerna i Nya Zeeland där lärarna vid många tillfällen använde sina surfplattor 
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för att dela en elevs arbete. På detta vis behövde eleverna inte förflytta sig eller samlas runt en 

specifik elev utan lärarna delade istället arbetet på klassrummets storbildsskärmar för att 

inspirera kamraterna. Lärarna använde även sina surfplattor som instrument för att hålla 

genomgångar eller delge eleverna information via storbildsskärmarna. Då inga elever behövde 

förflytta sig så behövde de endast ta en kort paus för att sedan återgå till sitt arbete. På detta vis 

gick genomgångarna snabbt och klassrumsmiljön förblev lugn. 

 

6.5.4 Kritik mot digitala läromedel i skolan 

I analysen av det insamlade materialet framkommer det att det endast är informanter från de 

svenska skolorna som framför kritik gentemot digitala läromedel i skolan. Rektor 2 beskriver 

att digitaliseringen i den svenska skolan ännu inte fungerar felfritt och att många lärare 

fortfarande hellre jobbar med penna och papper. Rektor 2 anser att den största anledningen till 

att digitaliseringen inte varit särskilt effektiv i den svenska skolan är för att lärarna inte har 

erhållit någon fortbildning i hur digitala läromedel kan användas. Istället menar han att den 

digitala satsningen är fokuserad på inköp av digitala läromedel som lärare ofta inte vet hur de 

ska använda. 

 

“Jag tror att vi måste satsa väldigt mycket på utbildning av personal och där känner jag 

liksom att, öööhh! Ja vi köper en massa grejer och rätt så kostsamma grejer men vi lägger 

ingen tid på att utbilda lärarna och då tycker jag att det är helt fel, helt fel!” 

Rektor 2 

 

När det kommer till barnens resultat i skolan sedan implementeringen av digitala läromedel 

menar Lärare 4 och Rektor 2 att det inte skett någon större förändring. Lärare 4 hänvisar till 

forskning som säger att digitaliseringen inte ger någon större vinst på elevers skolprestation. 

Hon förklarar att hon ser digitala läromedel som ett komplement till den dagliga 

undervisningen. Rektor 2 berättar att han och andra rektorer studerat huruvida digitala 

läromedel haft någon påverkan på elevernas resultat i skolan. Han menar att det inte 

framkommer några tydliga tecken på att digitaliseringen har någon effekt på elevernas 

skolprestation. 

Lärare 2 och 3 menar att arbetet med digitala läromedel försämrar elevernas ordförråd då de 

vid skrivande alltid får förslag på vilket nästa ord ska vara istället för att utgå från sitt eget 

ordförråd. Lärare 2 säger slutligen att arbetet med digitala läromedel ibland går för fort. Hon 

beskriver det på detta vis: 

 

“Så just detta att det ska gå så snabbt kan nog stå lite i motsats till det här med liksom 

tänkandet som ska utvecklas med språket, för de ska väl egentligen gå hand i hand. 

Läsande, skrivande, tänkande” 
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6.5.5 Kontinuiteten med digitala läromedel inom skolans ram 

I det insamlade materialet framkommer det att lärarna på skolan i Nya Zeeland använder 

digitala resurser på ett enhetligt vis. Detta gäller även på den skola i Sverige där Lärare 4 

arbetar. Lärare 4 berättar att eftersom hon arbetar på en liten skola med bara två lärare kommer 

det naturligt att de arbetar på ett liknande vis med digitala läromedel. Rektor 2 menar att han 

skulle vilja införa en specifik tjänst, en IKT-lärartjänst, för att effektivisera skolans 

digitalisering och göra lärarnas arbete med digitala resurser mer enhetligt. Lärare 1 och Rektor 

2 menar att de idag inte tvingar någon lärare att arbeta med digitala läromedel utan han låter de 

som vill göra det, i den omfattning de själva vill.   

 

“Så jag försöker aldrig tvinga på någon däremot så försöker jag erbjuda dem...att det här 

finns, den här appen funkar till det här eller det här programmet funkar till det här den här 

kan du testa att göra det här. Men sen är det ju upp till dem och jag går, har inte varit inne 

och sagt att det här ska du göra eller det här ska du göra eller det här utan...de får ett 

smörgåsbord och så får de välja det de vill” 

 

Lärare 3 påpekar att samtliga lärare på skolan använder sig av digitala läromedel och det inte 

längre finns några andra alternativ än att göra det. Rektor 1 beskriver att hon, tillsammans med 

Lärare 1, ibland åker på utbildningar och letar efter nya sätt att arbeta med digitala resurser. 

Därefter avsätter hon konferenstid där Lärare 1 delger vad de lärt sig till de andra lärarna för 

att inspirera till ett mer digitalt och enhetligt arbetssätt. 

På skolan i Nya Zeeland beskriver Teacher 1, 3 och 4 vikten av att tillgodose eleverna med ett 

kontinuerligt arbetssätt genom hela deras skolgång. Teacher 4 berättar vidare att det finns 

kontinuitet i både användandet av digitala läromedel och appar samt arbetssätt från att barnen 

är fem år gamla till de är tolv år gamla. Teacher 4 förklarar också att alla lärare måste genomgå 

en kurs för att utbildas inom digitalisering, vilket är ett krav för att arbeta på denna skola i Nya 

Zeeland. Han berättar att kursen varar i fyra månader, med ett lektionstillfälle i veckan, och att 

det sedan finns möjlighet att utbilda sig vidare för att bli en distinguished educator. Den 

utbildningen varar i två år. Teacher 4 menar att det faktum att samtliga lärare fått samma digitala 

utbildning bidrar till att deras arbetssätt blir mer enhetligt. Han menar också att ett kontinuerligt 

arbetssätt, i bland annat läsning och stavning, gör att eleverna utvecklas snabbare. Han förklarar 

att när eleverna blir äldre och kommer till hans klass behöver han inte lägga någon tid på att 

lära dem hur de ska arbeta då de redan arbetat på samma vis i flera år. 

 

“I think that’s the key and then I think, as a school...the really important thing is to have 

continuity in your programmes like we do with spelling, reading, writing. If you can have 

that then you saving time re-teaching stuff” 

Teacher 4 
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I observationerna i Nya Zeeland framkom det tydligt att eleverna gått ifrån traditionella 

läromedelsböcker och istället hade varsin surfplatta. På dessa fanns alla de uppgifter de skulle 

arbeta med och eleverna använde sig av olika appar för att hämta hem dessa uppgifter. Då 

samtliga elever på skolan arbetade på ett nästintill identiskt vis och med samma appar i samtliga 

årskurser möjliggjordes att äldre elever kunde stötta de yngre vilket också synliggjordes vid 

flertalet observationer. I de svenska skolorna hade eleverna inte egna surfplattor eller datorer 

utan de digitala resurserna bestod av några stationära datorer i klassrummen eller datorvagnar 

som hämtades före lektionerna. Dessutom framkom det under observationerna att arbetsblad 

och traditionella läromedel fortfarande användes och digitala läromedel var mer ett komplement 

i klassrummet. 

 

6.5.6 Digitala läromedel i denna studie 

I ett arbete med digitala läromedel visar det analyserade materialet att alla lärare i studien 

använder sig av surfplattor men att de svenska lärarna i större utsträckning använder sig av 

datorer. Därför är det främst program och appar till surfplattor och datorer som används 

frekvent. Utöver det så är det framförallt smartboards, ljudutjämningssystem, storbildstv, 

dokumentkamera samt Osmos som används. Osmos är ett digitalt läromedel som kan kopplas 

samman med surfplattor.  Teacher 1, 3 och 4 tydliggör att de i dagsläget främst använder sig av 

några få appar som samtliga elever på den besökta skolan i Nya Zeeland använder sig av från 

fem till tolv års ålder. De förklarar att de främst gör detta för att eleverna ska känna sig trygga 

och bekväma i användandet av dessa appar. De svenska lärarna beskriver också att de använder 

sig av en mängd olika appar. Apparna som används av lärarna i denna studie finns beskrivna i 

bilaga 5. 

Vid observationerna i Nya Zeeland framkom det att lärare och elever främst använde sig av 

surfplattor samt apparna Seesaw, Keynote och Classworks. I Seesaw kunde lärarna både skicka 

ut uppgifter till eleverna men också motta elevernas färdiga arbeten. Därefter kunde lärarna 

antingen ge respons och skicka tillbaka uppgifterna till eleverna för komplettering eller 

publicera dessa så elevernas vårdnadshavare kunde se vad deras barn producerat i skolan. 

Appen användes redan från fem års ålder. Även i Keynote och Classworks kunde lärarna skicka 

ut uppgifter till eleverna och anpassa dessa efter elevernas individuella färdigheter. I 

Classworks kunde läraren dessutom följa elevernas arbete och ge respons i realtid. 

I observationerna i de svenska skolorna framkom det att den digitala resurs som hade den mest 

framträdande rollen här var Smartboarden. Samtliga svenska lärare i studien använde sig av 

denna resurs och under flera observationer var Smartboarden integrerad i allt som skedde i 

klassrummet. Övriga digitala resurser som användes under observationerna i Sverige var 

datorer, dokumentkamera och ett ljudutjämningssystem. Dessa användes dock inte på ett 

enhetligt vis under de olika observationerna utan dessa användes på olika vis i de olika 

klassrummen och mer som ett komplement till den traditionella undervisningen. 

I intervjuerna framkommer det att lärare, både i Sverige och Nya Zeeland använder sig av QR-

koder i sin läsundervisning. Dessa används dock på olika vis i de båda länderna. Teacher 4 

beskriver att QR-koder används för att kunna surfa på internet på ett säkert vis. 
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“Because that’s the safest way for students to surf on the internet. I do not let them surf by 

themselves...so I just create...what’s it called…I create...I create a QR-code and the kids, I 

sometimes go to the whole group, they zap it and I know that they will(…) the website that 

I want them to be in...and that’s the only website I want them to be in”  

Teacher 4 

 

I Sverige använder Lärare 1 QR-koder för att arbeta med elevernas läsläxa. Hon berättar att 

många elever som kom nyanlända från andra länder hade det svårt med sin läsläxa då de inte 

hade någon som kunde hjälpa dem att träna hemma. Därför spelade Lärare 1 in när hon läste 

läsläxan, med både ljud och bild. Hon beskriver att det idag finns flera läromedel som är inlästa 

men Lärare 1 inkluderar även tydlig ljudning av varje bokstav samt att hon filmar med 

dokumentkamera så eleverna kan se var de är i texten. Därefter kopplas läsläxan till en QR-kod 

som eleverna kan scanna av hemma. Lärare 1 beskriver detta som ett sätt att kunna följa med 

eleverna hem och hjälpa dem med läxan, trots att hon inte är där på riktigt. Även andra lärare 

på skolan har idag tillgång till dessa koder om de vill. Rektor 1 samt Lärare 1, 2 och 3 beskriver 

att läsläxa som QR-kod är något verkligen gör skillnad för barnen då det ger alla elever samma 

möjlighet att öva på läsläxan oavsett deras hemförhållanden. Lärare 3 menar också att läsläxa 

som QR-kod är ett bra arbetssätt då det ger eleverna möjlighet att höra och öva på bokstavs-

ljuden hur mycket de vill. Rektor 1 och Lärare 1 beskriver en situation när en förälder, med 

utländsk bakgrund, berättade att även hon lärt sig läsa genom dessa läsläxor. Lärare 1 beskriver 

det såhär: 

 

“Det som blev en väldig vinst i detta det var att faktiskt föräldrarna också lärde sig att läsa. 

Så det blev liksom en win-win-situation och den hade jag inte riktigt reflekterat över att det 

kunde bli så men de såg ju faktiskt att, wow här kan ju jag få chansen att lära mig läsa! En 

kvinna som kanske inte har fått möjlighet att gå i skolan eller så, helt plötsligt kunde sitta 

med sitt lilla sjuåriga barn och bara, jaha, är det så det funkar, jaha. Så jag hade en mamma 

som var nästan helt gråtfärdig som kom och sa att “du har lärt mig att läsa”. Har jag sa jag? 

Hur då? Jag har tittat på dina filmer” 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till dess frågeställningar samt litteratur och 

tidigare forskning. Därefter framställs studiens slutsatser. Avslutningsvis framför vi studiens 

slutord. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Lärarnas och rektorernas definition av begreppet läsförståelse 

Vårt resultat visar att samtliga informanter i denna studie, både i Sverige och Nya Zeeland, är 

överens om att läsförståelse är när eleverna förstår vad de läser. Detta överensstämmer med 

Barbro Westlunds studie Att bedöma elevers läsförståelse (2013: 164–166, 217) där både 

forskare och respondenter beskriver att läsförståelse bland annat är att kunna förstå en läst text. 

Hon skriver också att respondenterna i hennes studie beskriver att elever med god läsförståelse 

ska kunna dra egna slutsatser om en läst text, svara på frågor om texten och kunna använda sin 

förförståelse för att kunna relatera till texten (Westlund, 2013: 164–166, 217). Lärare 1, 2 och 

4 samt Rektor 2 och Teacher 2 beskriver också att eleverna uppvisar god läsförståelse när de 

kan svara på frågor om en text men informanterna tycker även att eleverna ska kunna ställa 

frågor kopplade till textens handling. Lärare 1 beskriver vidare att det krävs en djupare 

läsförståelse när elever ska svara på frågor som inte finns med i texten, det vill säga om sådant 

som är skrivet mellan eller bortom raderna. Detta är helt i linje med Westlund (2013: 164–166) 

som skriver att det är viktigt att eleverna kan läsa mellan raderna och att läsförståelse innebär 

att det skapas en interaktion mellan läsaren och en text. 

Fletcher et al. (2012: 407) beskriver att läsning kan framstå som enkelt men egentligen är det 

en av de mest invecklade saker som vår hjärna kan utföra. Läsningen består av många olika 

färdigheter som måste samverka för att läsaren ska uppnå god förståelse och gott läsflyt (New 

Zealand Ministry of Education, 2001: 19). I vårt resultat beskriver Teacher 4 olika färdigheter 

som en god och allsidig läsare bör besitta. Dessa färdigheter omfattar bland annat ordförståelse, 

olika nivåer av läsförståelse och att kritiskt kunna uttala sig om en text. Läsning kräver således 

många olika färdigheter och detta är i linje med Levlin (2014: 4) som beskriver att läsning och 

läsförståelse kräver lika god språklig kompetens som förståelsen av talat språk 

I resultatet beskriver Lärare 1, 3 och 4 också vikten av att göra skillnad på avkodning och 

läsförståelse. De menar att en elev inte behöver vara en god läsare för att den är duktig på att 

avkoda eller har en god läsförståelse utan båda dessa delar måste samverka. Detta överens-

stämmer med Dahlgren et al. (2013: 16, 17, 20) som beskriver att texten återfår sitt budskap när 

läsaren förstår det avkodade ordet och därför måste avkodning och läsförståelse samverka med 

varandra. 

 

7.1.2 Viktiga faktorer för att lyckas med sin läsundervisning 

I resultatet framkommer det att samtliga lärare i denna studie, både från Sverige och Nya 

Zeeland, arbetar med olika, strukturerade läsförståelsestrategier. De påtalar dock att innan 

eleverna kan börja arbeta med läsförståelse måste de behärska avkodningen. Lärare 2 beskriver 
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att avkodningen är vital och att eleverna kommer behöva lägga mycket energi på avkodningen 

om denna inte automatiseras vilket försvårar elevernas möjlighet att utveckla sin läsförståelse. 

Detta är helt i linje med McNeil et al. (2011: 116–120) som beskriver att elever behöver ha 

grundläggande kunskaper om bokstäver och avkodning samt en fonologisk medvetenhet innan 

de kan börja fokusera på läsförståelse. Även Alatalo (2011: 86–88) beskriver att läsflyt är 

viktigt för elevers läsförståelse. Dahlgren et al. (2013: 20–22) menar att eleverna från början 

ska lära sig att känna igen bokstäver men att de senare, när de blivit mer vana läsare, lär sig att 

läsa med hjälp av hela ordbilder. De menar vidare att detta förbättrar elevernas läsflyt och med 

det även deras läsförståelse. Flera lärare påpekade även att elevernas förkunskaper är viktiga 

för hur de tillgodogör sig läsundervisningen.   

I denna studies resultat framkom det ett antal faktorer som mer frekvent nämndes som viktiga 

för elevernas läsinlärning. Dessa var framförallt högläsning, lässtrategier, nivåanpassning samt 

den sociala faktorn, som i resultatet lyftes av lärarna som den mest grundläggande faktorn för 

elevernas läsinlärning. 

I intervjuerna framkom högläsningens påverkan på läsinlärningen och samtidigt dess regressiva 

trend i samhället. Samtliga lärare lyfte vikten samt vinsten av att ha högläsning som en frekvent 

del i undervisningen. Fox (2013: 4–5) hävdar att elever som får möta högläsning regelbundet 

även blir mer trygga i sin läsförståelse då de bland annat utvecklar sitt ordförråd och sin 

grammatik samt sin förståelse för texters uppbyggnad. Samtliga lärare i studien ställer sig 

bakom detta påstående och belyser att högläsning är viktigt i alla åldrar. Dock ser de en 

nedåtgående trend där högläsning och läsning inte längre är en lika stor del av elevernas fritid. 

Detta resultat stärks även via PIRLS-studien från 2016 (Skolverket, 2017: 8) som visar att allt 

färre elever, samt deras vårdnadshavare, läser på sin fritid. Vi ställer oss frågan om detta är en 

effekt av dagens mer uppkopplade och stressade samhälle. Även några av lärarna i studien 

påtalar att elever idag inte har tålamod att läsa då de är vana att få snabb stimulans via det 

digitala.    

Samtliga lärare i denna studie lyfte att de främst arbetar med olika lässtrategier när det kommer 

till elevernas arbete med att tillägna sig en text. De svenska lärarna använde sig av strategierna 

i En läsande klass medan lärarna från Nya Zeeland använde sig av strategierna visualize, 

connect, question, evaluate, predict/infer och summarize. När vi i vår analys jämförde dessa 

strategier framkom det att både innehåll och arbetssätt var näst intill identiskt där samtliga lärare 

oftast fokuserade på en strategi i taget. Därför anser vi att vårt resultat tydliggör att dessa 

lässtrategier är effektiva och vitala för att utveckla elevernas läsförståelse. 

Alla lärare påpekade att i arbetet med läsning och läsförståelse är det av yttersta vikt att 

nivåanpassa och individualisera elevernas uppgifter. Samtliga lärare arbetade med 

nivåanpassade texter samt individuella arbetsuppgifter. Majoriteten använde sig dessutom av 

läsgrupper där eleverna grupperades baserat på deras läsnivå. På skolan i Nya Zeeland visade 

resultatet att eleverna arbetade i små, nivåanpassade läsgrupper varje dag redan från deras första 

år i skolan. Teacher 4 beskriver att det är av yttersta vikt att identifiera lärarnas olika styrkor 

och därefter placera dem i rätt läsgrupp för att kunna tillgodose elevernas behov. Samtidigt 

lyfter han även vikten av att anpassa uppgifterna till övriga elever så att de klarar av att göra 

dessa på egen hand eller med hjälp av en klasskamrat. Inom det sociokulturella perspektivet 
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framhävs det att elever bara kan lära sig sådant som är på, och precis över, deras nuvarande 

kunskapsnivå. Genom nivågruppering kan eleverna, med hjälp från både lärare och kamrater, 

få den stöttning de behöver för att utvecklas (Säljö, 2014: 122–123). I resultatet framgick det 

inte lika tydligt hur lärarna från Sverige arbetade med läsgrupper men däremot framkom det att 

arbetet med läsgrupper inte sker lika frekvent och strukturerat. I resultatet beskrev även Lärare 

2 och 3 att det saknades resurser för att dagligen kunna tillgodose de svagare eleverna med det 

stöd de egentligen behöver. På skolan i Nya Zeeland beskriver lärarna att de elever som inte 

uppnår de uppsatta läsmålen efter sitt första år i skolan antas till Reading Recovery. Chapman 

et. al. (2018: 89) lyfter att Reading Recovery är ett program med framgångsrika strategier och 

arbetssätt för elever som enbart gjort små framsteg efter ett år i den ordinarie 

klassrumsundervisningen inom läs- och skrivinlärningen. Teacher 2 beskrev vikten av att elever 

i behov av extra stöd får chansen till individuell undervisning, varje dag, från så tidig ålder som 

möjligt. Forskning visar att detta program har en positiv påverkan på elevers utveckling 

(McGee, 2006: 1–3). 

 

7.1.2.1 Motivation och interaktion 

Innan vi genomförde denna studie anade vi att elevernas motivation och interaktionen mellan 

dem skulle vara en viktig faktor informanterna skulle ta upp under intervjuerna. Det visade sig 

dock att lärarna i både Sverige och Nya Zeeland beskrev dessa sociala faktorer som kanske de 

viktigaste när det kommer till elevernas läsinlärning. 

I resultatdelen framkom det tydligt att samtliga deltagande lärare i denna studie anser att 

elevernas motivation är av yttersta vikt när det kommer till deras skolprestation. Detta är helt i 

linje med Wery och Thomson (2013: 103–104) som menar att motivation är en central del av 

elevernas läsinlärning då det är motivationen som avgör ifall de väljer att delta, eller inte delta, 

i skolans undervisning. Även Westlund (2009: 24, 26) belyser motivationens påverkan på 

elevernas läsförståelse. Hon menar att motiverade elever läser mer vilket gör att såväl deras 

ordförråd som läsförståelse utvecklas. I vårt resultat beskriver Lärare 1 och 3 samt Teacher 1, 

2 och 4 att de elever som inte är motiverade och som inte tror på sig själva inte heller kommer 

kunna tillgodogöra sig ny kunskap. Lärare 2 menar vidare att det krävs mycket träning för att 

bli duktig på något och att motivationen då är en viktig faktor för att de ska orka öva så mycket 

som behövs. Flera lärare i de svenska skolorna påtalade att det skett en förändring hos eleverna 

de senaste åren. De menar att deras motivation och uthållighet har försämrats. Bland annat 

menar Lärare 4 och Rektor 1 att elever idag vill att allting ska hända fort. De förklarar vidare 

att detta leder till att de inte har tålamod att träna, än mindre att läsa. Samtidigt beskriver Lärare 

1 och 4 att en bidragande orsak till detta är en stressigare hemmiljö där vårdnadshavare inte 

längre har tid att läsa med sina barn. Detta stämmer överens med resultatet från PIRLS 2016 

som påvisar att allt färre elever och vårdnadshavare ägnar tid åt läsning idag. Resultatet från 

denna undersökning visar att de elever som har en positiv inställning till läsning även presterade 

bättre på provet (Skolverket, 2017: 8). 

För att skapa skolmotivation hos eleverna lyfter lärarna på skolan i Nya Zeeland vikten av att 

eleverna måste känna sig trygga, både i sig själva samt med sina kamrater och lärare. Teacher 
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2 och 4 menar att skolan måste vara en säker plats där alla är lika mycket värda och där eleverna 

vågar prova nya saker utan att vara rädda för att misslyckas. Teacher 1, 2 och 4 förklarar vidare 

att de startar läsåret med något som heter Know me before you teach me, där fokus ligger på att 

få eleverna att känna sig trygga samt lära känna varandra och sig själva. På detta vis kan lärarna 

tillgodose eleverna med den motivation som krävs för att de ska trivas och kunna lära sig nya 

saker. Detta överensstämmer med Wery och Thomson (2013: 104–107) som beskriver att det 

är viktigt att lärarna lär känna varje elev. Genom att göra detta kan de motivera varje enskild 

individ då de vet vad som krävs för att skapa ett engagemang hos dem. 

Lärare 4 och Teacher 2 lyfter vikten av att eleverna får se sin egen progression i skolan för att 

på så vis öka deras skolmotivation.  Teacher 2 menar vidare att elevers framgångar förbättrar 

deras motivation och därmed också deras prestation. Därför behöver elevernas första läsning 

framstå som framgångsrik. Teacher 2 hävdar att en liten framgång kan göra stor skillnad för 

elevers motivation och självbild. Detta menar hon kan göra att de utvecklas och presterar bättre 

i skolan. Detta är helt i linje med New Zealand Ministry of Education (2001: 12–13) som 

beskriver vikten av att eleverna ser läsning som viktigt och eftersträvansvärt samt att eleverna 

får möjlighet att lyckas. När eleverna får se sig själva lyckas växer deras självförtroende och då 

även deras engagemang för framtida läsning. I denna studies resultat framkommer också att 

elever behöver veta varför de utför specifika uppgifter i skolan. Lärare 1 och 4 påpekar att 

eleverna behöver se en vinning med skolarbetet och när de gör det blir de också mer motiverade 

och engagerade. Detta överensstämmer med Wery och Thomson (2013: 106–107) som även de 

påtalar vikten av att eleverna ser nyttan av det de lär sig i skolan. Även McNeil et al. (2011: 

118–120) beskriver att lektioner med ett autentiskt innehåll kopplat till elevernas vardagliga liv 

främjar elevernas inställning till skolarbetet. 

Resultatet i denna studie visar att majoriteten av lärarna anser att digitala läromedel har 

förbättrat elevernas motivation i skolan. Lärare 3 och 4 samt Teacher 3 och 4 förklarar att 

eleverna blir mer motiverade i skolan för de tycker att arbetet med digitala läromedel är roligt. 

Då digitala läromedel är en naturlig del av elevernas vardag så menar Trageton (2014: 39, 49) 

att det digitala bör vara det även i skolan. I det insamlade empiriska materialet framkommer det 

att samtliga lärare i studien strävar efter att göra digitala läromedel till en naturlig del av 

elevernas skolgång. Baserat på de klassrumsobservationer som vi genomförde i båda länderna 

anser vi att skolan i Nya Zeeland har kommit längre i denna process då de på ett tydligt och 

naturligt vis har integrerat användandet av digitala läromedel i den dagliga undervisningen. 

Trageton (2014: 39, 49) beskriver att den svenska skolan fortfarande främst använder digitala 

läromedel för att stödja den traditionella undervisningen, som fortfarande är dominerande. Vid 

analysen tydliggjordes att resultatet från vår studie överensstämmer väl med denna tes. 

I resultatet framkommer att den sociala interaktionen är en central del för en god lärandemiljö. 

Teacher 1, 2 och 4 samt Lärare 1 och 3 menar att gruppdynamiken är en viktig faktor för att 

eleverna ska lyckas i klassrummet. De förklarar att eleverna måste känna sig trygga och 

acceptera varandras olikheter samt att de måste kunna samspela med varandra för uppnå 

framgång i skolarbetet. Målet är att eleverna ska vara så pass trygga att de vågar räcka upp 

handen även ifall det blir fel ibland. Teacher 1 och Lärare 1 menar att klassrumsklimatet måste 

vara så pass öppet och tillåtande att eleverna har vetskap om att ingen kommer att skratta åt 
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dem om de svarar fel. I den svenska läroplanen, LGR11 (Skolverket, 2018: 7–9) stärks detta då 

det i det centrala innehållet beskrivs att skolan ska låta varje enskild elev få chans att finna sin 

unika egenart och stärka sitt självförtroende samt sin självkänsla samtidigt som de ska få chans 

att utveckla sin förmåga till inlevelse och förståelse för andra människor. Detta är också i linje 

med det som Lärare 4 beskriver om att den sociala interaktionen mellan eleverna är nödvändig 

för allt lärande och även för att de senare ska klara sig i dagens samhälle. Även inom det 

sociokulturella perspektivet på lärande beskrivs den sociala interaktionen mellan individer som 

en central del av allt lärande. Lärande är summan av all mänsklig interaktion i ett samhälle och 

den kunskap som kan användas i framtiden bevaras genom människors sociala samspel (Säljö, 

2014: 13). 

I vårt resultat framkom en stor skillnad gällande hur digitala läromedel påverkar den sociala 

interaktionen mellan eleverna. Samtliga svenska lärare i denna studie hävdar att användandet 

av digitala läromedel inte har haft någon inverkan på den sociala interaktionen. Lärare 2 och 4 

beskriver att samarbetet och interaktionen mellan eleverna inte har påverkats av den digitala 

integreringen utan att de kan fungera lika bra med papper och penna som med digitala 

läromedel. Lärare 4 menar att det istället är ledarskapet i klassrummet som avgör hur bra 

samarbetet och interaktionen mellan eleverna fungerar. Däremot anser Teacher 1 och 4 på den 

nya zeeländska skolan att interaktionen mellan eleverna istället har förbättrats till följd av ett 

utökat arbete med digitala läromedel. Teacher 4 förklarar bland annat att den digitala 

utvecklingen tillgodoser eleverna med möjlighet att dela sitt arbete med andra och ge varandra 

respons. Tack vare digitala läromedel blir denna typ av social interaktion mer lättillgänglig 

samtidigt som den utvecklar elevernas lärande. Detta överensstämmer med det sociokulturella 

perspektivet där kommunikativa processer är en central del (Säljö, 2014: 37). Genom 

kommunikation blir eleverna medvetna om vilken kunskap som är värdefull i en viss situation. 

Teacher 1 beskriver även att digitala läromedel hjälper eleverna i deras skolarbete och blir något 

eleverna har gemensamt. Hon menar att eleverna blir del av en gemenskap där alla arbetar på 

samma vis och där alla kan hjälpa varandra att utvecklas. Under samtliga observationer på 

skolan i Nya Zeeland tydliggjordes det att eleverna i stor utsträckning kunde hjälpa varandra 

oavsett ålder och kunskapsnivå. Vi anser att detta möjliggjordes tack vara att samtliga elever 

och klasser på skolan, redan från fem års ålder, använde samma digitala läromedel, i samma 

utsträckning och på samma vis. Under observationerna på skolorna i Sverige kunde vi se att en 

del av denna interaktion även fanns där men att eleverna där fortfarande förlitade sig mer på 

läraren även om de ibland frågade sina kamrater om hjälp. 

 

7.1.3  Digitala läromedel och hur dessa används i läsundervisningen 

Vårt resultat visar att det finns stora skillnader i den digitala integreringen mellan den nya 

zeeländska skolan och båda skolorna i Sverige. Vi vill förtydliga att vårt resultat inte kan visa 

en skillnad länderna emellan utan enbart mellan skolorna i denna studie. Den skola som vi 

besökt i Nya Zeeland kan inte heller anses som representativ för hela landet utan är en skola 

som ligger i framkant i den digitala utvecklingen i Nya Zeeland.   
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I vårt resultat från såväl intervjuer som observationer framkommer det tydligt att lärarna i Nya 

Zeeland i högre grad integrerar digitala läromedel i sin vardagliga undervisning än vad de 

svenska lärarna gör. På den Nya Zeeländska skolan får eleverna en personlig surfplatta från det 

att de kommer till skolan vid en ålder på fem år. Elevernas surfplattor har en lika naturlig del i 

den vardagliga undervisningen som traditionella läromedelsböcker har i den svenska 

undervisningen. I Nya Zeeland betonar bland annat Teacher 1 och 4 att elevernas surfplattor är 

ett läromedel och inte någon leksak. Resultatet av denna studie tydliggör att lärarna i Nya 

Zeeland arbetar för att göra det digitala till en naturlig del av undervisningen där eleverna är 

väl införstådda med vad ett arbete med dessa digitala läromedel innebär. I vårt resultat 

framkommer att lärarna i de svenska skolorna i större utsträckning använder digitala läromedel 

som ett komplement till den traditionella undervisningen. Därför anser vi att den besökta skolan 

i Nya Zeeland har kommit längre i sin integrering av digitala läromedel då dessa har blivit en 

naturlig del av elevernas vardag. Detta ligger i linje med det som Findahl (2010: 11) beskriver 

kring integrering av digitala läromedel. Han menar att digital utrustning har blivit en naturlig 

del av barnens vardag och att de idag börjar använda dessa i allt tidigare ålder. Tillsammans 

med Trageton (2014: 39, 49) menar Findahl (2010: 11) att det digitala även behöver bli en 

naturlig del av skolans verksamhet. 

Utifrån analysen av intervjuerna tydliggjordes det att samtliga informanter var positivt inställda 

till digitala läromedel. Det var enbart bland de svenska deltagarna som ett visst motstånd 

nämndes. Såväl Rektor 1 som Rektor 2 lyfter att det från början fanns ett visst motstånd bland 

några lärare när de övergick till ett mer digitaliserat arbetssätt men att dessa lärare ändrat sig 

med tiden då de blivit mer bekväma med användandet av digitala läromedel. Det var även enbart 

deltagare från Sverige som framförde kritik mot digitala läromedel och hur de används i skolan. 

Rektor 2 framför kritik mot den svenska skolan där han menar att satsningen på digitala 

läromedel har varit fokuserad på inköp av utrustning snarare än hur dessa ska användas. Här 

kunde vi urskilja en stor skillnad i resultatet då lärarna i Nya Zeeland inte bara hade en mer 

positiv inställning till det digitala utan där skolan även har satsat och gett hela lärarkåren en 

fyra månader lång grundutbildning inom arbete med digitalisering. Resultatet visar dessutom 

att skolan har skapat en tydlig kontinuitet där det digitala och dess funktioner har en röd tråd 

och progression genom samtliga årskurser. Vi tolkar resultatet som att skolan har en policy där 

samtliga lärare använder samma digitala läromedel, surfplattor, samt enbart ett fåtal appar vilket 

leder till att samtliga lärare därmed arbetar på ett nästintill identiskt vis. Vi tolkar vårt resultat 

som att de svenska skolorna saknar tydliga direktiv och ett enhetligt arbetssätt i arbetet med 

digitala läromedel. Däremot visar vårt resultat tydligt att samtliga lärare i denna studie ser 

många fördelar med ett digitaliserat arbetssätt. Den fördel som nämns mest frekvent var hur det 

digitala effektiviserade deras administrativa arbete. Resultatet visar även att digitala läromedel 

kan förstärka flera av faktorerna som lärarna beskriver som viktiga i arbetet med läs-

undervisning, såsom högläsning, lässtrategier samt nivåanpassning och individualisering. 

Då samhället digitaliseras i en hastig takt behöver skolan därmed utvecklas och anpassa sig för 

att kunna tillgodose eleverna med en relevant digital kompetens. Detta för att de ska kunna 

verka och leva i vårt framtida samhälle (Monsén, 2017: 26). Samma sak lyfts även i vår 

läroplan, LGR11 (Skolverket, 2018: 7, 8). Dessutom påpekar flera lärare vikten av att utbilda 
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eleverna inom det digitala och Teacher 1 lyfter att de utbildar eleverna för att göra dem redo 

för arbeten som med stor sannolikhet inte är här än. I den takt som samhället utvecklas så 

behöver eleverna få en ryggsäck full av kunskap kring teknik så att de i framtiden kan verka i 

samhället. På samma sätt visar studier av Sandretto och Tilson (2017), Forzani och Leu (2013) 

och Halsey (2007) att synen på litteracitet har förändrats av det digitaliserade samhället och 

eleverna behöver få möjlighet att möta de multimodala texter som den nya litteraciteten bland 

annat innebär. Forzani och Leu (2013: 421) menar vidare att undervisning kring ny litteracitet 

är nödvändig och kommer definiera elevernas framtid. 

 

7.2 Slutsatser 

Vårt resultat visar att läsförståelse främst beskrivs som att förstå innehållet i en text. I studien 

beskrivs det även som förmågan att läsa mellan raderna, göra kopplingar till texten samt att dra 

egna slutsatser. Det framkommer också att vissa faktorer är viktigare än andra i ett arbete med 

läsförståelse. Samtliga lärare beskriver att det är vitalt att avkodningen är automatiserad innan 

det individuella arbetet med läsförståelse kan börja. Det framkommer att högläsningen har en 

central roll i arbetet med läsförståelse och att den är viktig för alla elever, oavsett ålder och 

läsnivå. Högläsningen skapar inte bara en positiv upplevelse för eleverna utan gynnar även 

deras språkutveckling. Utöver detta lyfts även arbetet med lässtrategier, individualisering samt 

den sociala interaktionen som viktiga faktorer i arbetet med läsförståelse. I analysen 

framkommer det att sociala faktorer upptar en stor del av det insamlade materialet från samtliga 

lärare. De sociala faktorer som framhävs som viktiga för elevernas inlärning är motivation, 

trygghet och elevers interaktion med såväl kamrater som lärare.  

Studiens resultat visar stora skillnader mellan vilka digitala läromedel som förekommer samt 

hur dessa används i respektive skola. Den besökta skolan i Nya Zeeland uppvisar att digitala 

läromedel har integrerats och blivit en naturlig del av den dagliga undervisningen. I de svenska 

skolorna används dessa fortfarande främst för att förstärka den traditionella undervisningen. På 

den nya zeeländska skolan fyller idag surfplattor den funktion som traditionella 

läromedelsböcker fortfarande har i de svenska skolorna. Denna studie visar att skolorna i både 

länderna har ungefär samma syn på vilka faktorer som är viktiga för en framgångsrik 

undervisning i läsförståelse. Samtidigt som samtliga lärare i denna studie kan se de fördelar 

som digitala läromedel har på läsundervisningen så är det trots detta stor skillnad på hur dessa 

integreras. 

 

7.3 Slutord 

Trots att det idag finns mycket forskning kring läsförståelse anser vi att detta är ett arbetsområde 

som är värt att utforska ytterligare, särskilt i relation till digitala läromedel. Som vi beskriver i 

denna studie har det de senaste decennierna skett en stor digital utveckling vilket både innebär 

nya möjligheter men också nya utmaningar för skolan. I denna studie framgår att de besökta 

skolorna i Sverige och Nya Zeeland väljer att använda digitala resurser i läsundervisningen på 

helt olika vis trots att de i övrigt har ungefär samma grundsyn om hur läsundervisningen ska 
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bedrivas. Denna studie omfattar endast ett fåtal skolor och vi bedömer att dessa inte kan anses 

vara representativa för sina respektive länder då de till synes nått längre inom den digitala 

utvecklingen. För att få fram ett resultat som går att generalisera till respektive lands 

skolväsende, behöver mer omfattande forskning bedrivas för att undersöka hur digitala 

läromedel används samt hur dessa påverkar elevernas läsundervisning.  Det framkommer också 

att det är många olika faktorer som påverkar elevernas läsundervisning och det behövs mer 

forskning för att klargöra vilka faktorer och arbetssätt som faktiskt är effektiva i läs-

undervisningen.  

Under detta arbete har vi kommit till insikt om att undervisning i läsförståelse kan bedrivas på 

flera olika vis. Hur läraren än väljer att arbeta så är det viktigaste att eleverna uppnår en god 

läsförståelse, både för att klara av skolans alla ämnen men också för att kunna leva och verka i 

dagens moderna samhälle. Samtidigt inser vi att den digitala integrationen är, och kommer att 

bli, en viktig grundstomme i vårt framtida yrke. Som blivande lärare i grundskolans tidigare år 

är det vår uppgift att tillse så eleverna har en god grund att stå på och genom detta arbete har vi 

tillgodogjort oss ny kunskap om hur undervisning i läsförståelse kan bedrivas. Denna kunskap 

hoppas, och tror, vi att vi kommer kunna tillämpa i vårt kommande arbete som lärare. 
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Bilaga 1: Missiv 

Förfrågan om att delta i en studie om digitala läromedel och barns läsförståelse. 

Vi heter Marcus Nilsson och Sara Lennvall och vi är studenter på Högskolan i Gävle. 

Vi studerar sista året på Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och 

grundskolans år 1–3 och denna termin skriver vi vårt examensarbete i svenska med 

didaktisk inriktning. Vår uppsats handlar om läsförståelse och användningen av digitala 

läromedel i skolans tidiga år och dess syfte är att klargöra hur lärare kan planera och 

arbeta med digitala läromedel i syfte att utveckla elevernas läsförståelse. Vi är därför 

intresserade av att ta reda på vad du som rektor samt någon/några av dina lärare har för 

tankar och erfarenheter kring detta ämne. 

Vi söker efter skolor där en stor digital utveckling skett under de senaste åren och där 

dessa digitala resurser används i stor utsträckning i den dagliga verksamheten. I dessa 

skolor kommer vi att genomföra en icke-deltagande klassrumsobservation samt 

efterföljande intervjuer med lärare och rektor. Observationen och intervjun kan ske vid 

ett tillfälle eller två beroende på vad som passar er bäst. Observationen kommer att äga 

rum på en lektion i svenska då ni arbetar med läsförståelse och då förhoppningsvis 

också med digitala läromedel. Efterföljande intervjuer beräknas ta mellan 20-40 minuter 

per intervju. 

Vi skulle gärna vilja spela in intervjuerna för att effektivisera efterarbetet med intervjun 

samt för att se till så ni inte blir felciterade. Det är endast vi som forskare som kommer 

att ta del av intervjuerna och dessa kommer även att raderas efter avslutat arbete. Alla 

deltagares personliga uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och inte heller 

skolans namn kommer förekomma i vårt arbete. Det är frivilligt att delta och ni har även 

möjlighet att avbryta ert deltagande. 

Vi skulle vara mycket tacksamma om just ni vill delta i vår studie om läsförståelse och 

digitala läromedel i skolans år 1–3. Vid intresse av att delta eller om ni har några frågor 

kontakta oss gärna så snart som möjligt på nedanstående kontaktuppgifter. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Marcus Nilsson   Sara Lennvall 

**********    ********** 

********@student.hig.se   ********@gmail.com 

 

Handledare 

Ingrid Björk 

********@hig.se 
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Bilaga 2: Intervjuguider (svenska) 

Lärare 

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

2. Vad har du för utbildning och eventuell fortbildning? 

3. När anser du att en elev kan läsa? 

4. Hur definierar du begreppet läsförståelse? 

5. Vad ingår i ett arbete med läsförståelse och hur strukturerar du upp det? 

6. Använder du en läsebok och/ eller använder du något annat specifikt läromedel i 

din läsundervisning? 

7. Hur hjälper du elever som har svårigheter med läsförståelse samtidigt som du 

tillgodoser elever med behov av större utmaning? 

8. Använder du dig av högläsning i din undervisning och vilken funktion fyller den 

i så fall? 

9. Vilka digitala läromedel har du tillgång till i din undervisning? 

10. Hur tillämpar du dessa i din undervisning? I arbetet med läs- och 

skrivundervisning? 

11. Vilken funktion fyller de? 

12. Använder du och dina närmaste kollegor digitala läromedel på samma vis? 

13. Har du märkt någon skillnad i din undervisning sedan du implementerade 

digitala läromedel? 

14.  På vilket sätt underlättar digitala läromedel din undervisning? 

15. Vilka fördelar kan du se i din undervisning till följd av utökat arbete med 

digitala läromedel i klassrummet? 

16. Hur anser att du att barns motivation påverkar deras skolprestation? 

17. Har denna förändrats till följd av arbetet med digitala läromedel? 

18. Hur anser du att samspelet mellan eleverna påverkar deras skolprestation? 

19. Har detta förändrats till följd av arbetet med digitala läromedel? 

20. Är det något mer som du vill tillägga som berör arbetet kring digitala läromedel 

eller läsförståelse som vi inte har berört? 

 

Rektorer 

1. Hur länge har du arbetat som rektor och hur länge har du varit på denna skola?  

2. Vad för utbildning och eventuell fortbildning har du? 



 

 

 

3. Hur definierar du begreppet läsförståelse? 

4. Hur kommer det sig att du valde att satsa på digitala läromedel? 

5. Varför anser du att det är viktigt för skolan att satsa på digitala läromedel? 

6. Vad kan du se har förändrats sedan digitala läromedel implementerades på 

skolan? 

7. På vilket sätt har denna satsning påverkat skolan? 

8. Har elevernas skolresultat förändrats sedan ni implementerade digitala läromedel 

på skolan? 

9. Om du gjorde samma satsning igen på digitala läromedel, skulle du förändra 

något och i så fall vad? 

10. Hur har implementeringen av digitala läromedel mottagits av lärarna? 

11. Har lärarna fått någon fortbildning i hur digitala läromedel kan användas i 

skolan? 

12. Vilka fördelar kan du se i lärarnas arbete sedan implementeringen av digitala 

läromedel? 

13. Är det något mer som du vill tillägga som berör arbetet kring digitala läromedel 

eller läsförståelse som vi inte har diskuterat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3: Intervjuguider (engelska) 

Lärare 

1. How long have you worked as a teacher?  

2. What kind of education and in-service training do you have? 

3. What are the assessment tools to measure individual reading levels? 

4. How do you define the concept of reading comprehension?  

5. What is included in your work with reading comprehension and how do you 

structure your work? 

6. Do you use a reading book and/or do you use any other specific teaching 

material in your reading instruction?  

7. How do you support students in need of extra help with reading comprehension 

and, at the same time, challenge those who need a bigger challenge? 

8. Do you read books out loud for your class? If you do, what are the benefits of 

reading books out loud in class? 

9. What digital teaching materials do you have access to at your school? 

10. How do you apply these in your teaching? When teaching literacy?  

11. What function do these digital teaching materials fulfill in your teaching? 

12. Do you and your co-workers use digital teaching materials in the same way? 

13. Have you noticed any difference in your teaching since you implemented digital 

teaching materials in your teaching?  

14. In what way does digital teaching materials facilitate your teaching? 

15. What benefits can you see in your teaching as a result of the increase of digital 

teaching materials in the classroom?  

16. How do you think children’s motivation affects their school performance? 

17. Has children’s motivation changed in any way as a result of the increased use of 

digital teaching materials?  

18. How do you think the interaction between students affects their school 

performance? 

19. Has the interaction between the students changed as a result of the increased use 

of digital teaching materials? 

20. Is there anything you like to add regarding digital teaching materials and reading 

comprehension that we have not yet discussed? 

 

 



 

 

 

Rektor 

1. How long have you worked as principal and how long and how long have you 

worked at this school? 

2. What kind of education and in-service training do you have? 

3. How do you define the concept of reading comprehension?  

4. How come you chose to invest in digital teaching materials for this school? 

5. Why do you think it is important for the school to invest in digital teaching 

materials? 

6. What can you see has changed since digital teaching materials were 

implemented at the school? 

7. In what way has your investment in digital teaching materials affected the 

school? 

8. Have the pupils' school results changed since you implemented digital teaching 

materials at the school? 

9. If you made the same investment on digital teaching materials again, would you 

change something and if so, what would you change? 

10. How has the implementation of digital teaching materials been received by the 

teachers? 

11. Have the teachers received any training in how digital learning materials can be 

used in a school environment? 

12. What benefits can you see in the teachers' work since the implementation of 

digital learning materials? 

13. Is there anything you like to add regarding digital teaching materials and reading 

comprehension that we have not yet discussed? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4: Observationsschema 

 

OBSERVATIONSSCHEMA, bakgrund 

Bakgrund Antal elever: 

Varav flickor: 

Varav pojkar: 

 

Varav elever med annat modersmål: 

 

Årskurs: 

 

 

 
Resurser i klassen: 

 

Klassrumsmiljö Storlek: 

 

 

 
Möblering: 

 

 
Längd på lektion: 

 

 
Mindre grupper/ halvklass? 

 

 

 

 

OBSERVATIONSSCHEMA, upplägg 

Scaffolding, 

Hjälpmedel 

 

Arbete med fonem? 

 

 
 

Avkodning? 

 

 

 

 
 

 

Arbete med kontextburen 

undervisning? 

 

 

 
 

Innehåll? 

 

 



 

 

 

Upplägg av lektion?  

 

 
 

Arbete i grupp? 

 

Enskilt? 

 

Individualisering?  

 

 

 
 

Kamratrespons? 

 

 

 
 

Eget arbete? 

 

Självständighet?  

 

 

 

OBSERVATIONSSCHEMA, verktyg 

Literatur  

Val av litteratur 

Layout 

Handling 

Användning av litteratur? 

Högläsning? 

Tyst enskild läsning? 

 

 

Digitala 

verktyg 

 

Vilka? 

 

Hur används dessa? 

 

När används dessa? 

 

Som läromedel eller extra verktyg? 

 

Hur många elever använder detta? 

 

Arbete i grupp eller enskilt? 

 

Arbetar alla med samma digitala 

verktyg? App? 

 

Individualisering? 

 



 

 

 

 

Material  

Vilka övriga material används under 

lektionens gång och på vilket sätt? 

 

 

Struktur  

Struktur på lektionen? 

 

Start/intro 

 

Övergångar 

 

Information till eleverna? 

 

Hur tydliggörs detta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 5: Appar 

ABC- klubben En app baserad på Bornholmsmodellen. 

 

ABC phonics:  En app där eleverna övar på fonem.  

 

Bornholmslek: En app där eleverna arbetar med bland annat rim och ramsor 

enligt Bornholmsmodellen. 

 

Classwork: I den här appen kan läraren ladda upp uppgifter som eleverna 

sedan kan ladda ner på sin surfplatta och genomföra. Genom 

denna app kan läraren följa elevernas arbete och skriva 

kommentarer i realtid. 

 

Epic: En app som är fylld med olika böcker som eleverna kan läsa 

eller lyssna på. 

 

iBooks: En app där lärarna skapar egna böcker som eleverna kan läsa. 

 

Jolly phonics: En app där eleverna arbetar med fonem genom sång, rörelse och 

berättelser. 

 

Keynote: En app där eleverna bland annat kan skapa presentationer, 

animera, skriva eller använda som en textbok. Lärarna i denna 

studie från Nya Zeeland använder den för skicka ut veckans 

uppgifter till eleverna. 

 

Lexia:  En läs- och skrivapp som anpassar innehållet efter elevernas 

behov och skickar feedback till läraren. Denna app används på 

skolorna i både Sverige och Nya Zeeland. 

 

Puppet edu: I denna app kan eleverna skapa sin egen digitala bok. Boken kan 

innehålla både text, foton och ljud.  

 

Puppet pals: En app där eleverna skapar en dockteater med olika karaktärer 

och miljöer där de kan även spela in ljud till dessa karaktärer. 



 

 

 

 

Seesaw:  En app där eleverna laddar upp sina skoluppgifter på en egen 

sida och där deras föräldrar i sin tur kan gå in och titta på dessa 

hemifrån. Även i denna app kan lärarna skicka ut veckans 

uppgifter till eleverna. 

 

Skolplus: En licensapp med många olika interaktiva övningar, filmer och 

spel. 

 

Sunshine classic: En app där eleverna bland annat kan spela in sig själva när de 

läser och sedan skickas inspelningen direkt till lärarens 

surfplatta där den sparas i en slags portfolio. 

 

Teach my monster: En app inriktad på den tidiga läs-och skrivinlärningen. 

 


