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Abstrakt Flera källor visar att interagerande arbetssätt spelar en viktig roll för 

elevers lärande. Bland dem finns arbetssättet parläsning som i tidigare 
forskning och litteratur visat sig gynna bland annat elevers läsförmåga 
och deras motivation till läsning. Trots detta arrangerar lärare ofta läsning 
som en individuell aktivitet i skolan, varpå vi i detta examensarbete valt 
att undersöka arbetssättet parläsning utifrån lärares åsikter. Detta för att 
bidra med vidare kunskap om arbetssättet och dess användning i 
svenskundervisningen.  

  
Examensarbetet är en kvalitativ intervjustudie där nio verksamma lärare 
deltagit genom skriftliga intervjuer över e-mejl. Deras svar har 
analyserats och bildat tre kategorier som besvarat frågeställningen, det 
vill säga vad lärare i ämnet svenska uttrycker för åsikter om arbetssättet 
parläsning i svenskundervisningen. Kategorierna som bildats är 
parläsning möjliggör lärande, parläsning hämmas av fysiska 
förutsättningar och parläsning ökar elevers delaktighet.  

  
Utifrån en diskussion mellan resultat och tidigare forskning har vi dragit 
slutsatsen att arbetssättet är fördelaktigt för elevers lärande. Detta då de 
deltagande lärarna till stor del ser ser på parläsning som positivt ur ett 
elevperspektiv, medan de kritiska åsikterna snarare är skrivna utifrån ett 
lärarperspektiv. I slutsatsen har vi dessutom kunnat konstatera att de 
kritiska aspekterna med parläsning inte nödvändigtvis behöver hämma 
användandet av arbetssättet i svenskundervisningen om läraren har ett 
öppet sinne och är kreativ. 
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Förord
Vi som genomfört denna kvalitativa intervjustudie heter Isabella Ridderborg och Johanna 
Jönsson och studerar till grundlärare för årskurs 4-6 på Högskolan i Halmstad. Vi har tidigare 
genomfört en litteraturstudie tillsammans där vi utifrån forskning synliggjorde didaktiska 
strategier som motiverar elever till att vilja läsa. Resultatet mynnade ut i sex kategorier, och 
den kategori som innehöll flest studier var “Interaktion mellan elever”. I den kategorin fann vi 
bland annat parläsning som arbetssätt vilket öppnade upp för en nyfikenhet och intresse i att 
vilja öka vår kunskap om arbetssättet.  
  
Arbetsfördelningen i detta arbete har varit jämn fördelad mellan oss. Sökningarna efter 
forskning och övrig referenslitteratur har gjorts tillsammans och arbetets alla delar har skrivits 
och bearbetats av oss båda. 
  
Vi vill passa på att tacka våra kurskamrater och handledare som under arbetets gång varit 
delaktiga genom att ge oss relevant respons. Vi vill även tacka varandra för ett gott samarbete 
som möjliggjort ett gott arbete.  
  
Vänligen, 

Isabella Ridderborg Johanna Jönsson

 



1. Inledning
En god läsförmåga är en väsentlig del i huruvida en elev lyckas under sin skolgång 
(Reichenberg, 2008, s.7). Detta är, enligt författaren, inte enbart på grund av läsningen och 
svenskämnet i sig, utan framförallt för att eleven ska få möjlighet att lyckas i alla skolans 
ämnen. Även vidare i livet är läsningen grunden till ett livslångt lärande och ett aktivt liv som 
samhällsmedborgare (Reichenberg, 2008). 
  
Skaalvik och Skaalvik (2016, s.7) pekar på ytterligare en aspekt gällande goda förutsättningar 
för elevers optimala lärande och utveckling i skolan, nämligen deras motivation. Genom att 
lägga ihop dessa aspekter som visat ge goda förutsättningar för lärande, det vill säga 
läsförmåga och motivation, kan det konstateras att elevers motivation till just läsning spelar 
stor roll i deras lärande och fortsatta liv som samhällsmedborgare. Detta konstaterande 
bekräftas i en studie av Young och Moss (2007), där slutsatsen drogs att de deltagande 
elevernas motivation till läsning var avgörande för deras akademiska framgång. Även i 
Skolverkets (2016b, s.19-20) bedömningsstöd “Nya språket lyfter!” uttrycks sambandet 
mellan elevers motivation till läsning och deras läsförmåga, och det framgår att ju mer 
engagemang elever har till läsning desto bättre lyckas de med sin läsning senare i livet. 
  
Intresset för läsning påverkar även läsförmågan i sig. I kursplanen för Svenska i Läroplanen 
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2016a, s.247) står att 
svenskundervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. PIRLS-
undersökningar (Progress in International Reading Literacy Study) visar dessutom att de 
deltagande fjärdeklassarna som tyckte om att läsa nådde de högsta läsprovsresultaten, medan 
resultaten sjönk för de elever som inte tyckte om att läsa (Skolverket, 2012). Att intresse och 
läsförståelse är sammankopplat visade även resultatet i en litteraturstudie av Jönsson och 
Ridderborg (2017a). I litteraturstudien framställdes ett flertal studier med framgångsrika 
strategier för att motivera de deltagande eleverna till läsning, och den strategi som grundades i 
flest studier var att låta eleverna interagera med varandra. Strategin innehöll dels interaktion 
genom diskussioner av texter vid exempelvis boksamtal, men också interaktion genom 
praktiska aktiviteter som teater utifrån lästa texter och även att läsa texter tillsammans i par. 
Det sistnämnda arbetssättet, att läsa i par, undersöktes vidare genom en 
aktionsforskningsstudie av Jönsson och Ridderborg (2017b). Där framkom att flera av de 
deltagande eleverna blev motiverade såväl till arbetssättet som till att vilja läsa. Forskarna 
menade att eleverna visade stort engagemang för arbetssättet då eleverna själva valde att 
använda sig av arbetssättet även vid andra lästillfällen.  
  
Att arbeta tillsammans är även något som förespråkades av Vygotskij som menade att 
människan till stor del lär sig tillsammans med andra människor (Phillips & Soltis, 2014). 
Även Jönsson (2009), lektor i svenska med didaktisk inriktning, menar att det är genom att 
läsa och bearbeta texter tillsammans som eleverna kan ge varandra stöd i arbetet med att 
förstå en text. Författarna lyfter även andra fördelar med att arbeta tillsammans med läsning, 
såsom att eleverna kan få hjälp att uttrycka sina tankar och få svar på de frågor de har och att 
kamraterna kan vara förebilder för varandra. Författarna drar dessutom paralleller till 
Vygotskijs teorier och pekar på vikten av att gruppen ger kraft åt individen. Även forskning 
har visat att interaktion vid läsundervisning varit fördelaktigt för elevers lärande. I en studie 
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av Keehn, Harmon och Shohos (2008) visade resultatet att eleverna blev motiverade av att 
arbeta tillsammans samt att deras självförtroende utvecklades genom att få arbeta interagerat. 
Detta har också visats i ytterligare forskning om interaktion, bland annat i studier gjorda av 
Cremin, Mottram, Collins, Powel och Saffords (2009) och McKool och Gespass (2009) där 
eleverna blev motiverade och utvecklade sin läsförmåga med hjälp av bokdiskussioner i 
grupp.  

Sammanfattningsvis visar ovanstående aspekter att en god läsförmåga är väsentligt för att 
klara sin skolgång, att läsförmågan utvecklas lättare om motivation finns, att interagerande 
arbetssätt motiverar elever och att elever kan ge varandra stöd i arbetet med att förstå en text.  
Trots detta menar Jönsson (2009, s.88) att läsningen i skolan ofta sker som en individuell 
aktivitet. Även Dewey menade att det faktum att skolan är en gemenskap ofta förbises av 
pedagoger som låter sina elever arbeta isolerat med individuella uppgifter (Phillips & Soltis, 
2014, s.89), vilket i sin tur kan leda till att flera arbetssätt som gynnar både elevers motivation 
och lärande väljs bort. Även PIRLS-undersökningar, som presenteras i kommande kapitel, 
visar detta (Skolverket, 2003, s.26; Skolverket, 2007, s.86; Skolverket, 2012, s.58). Med 
grund i detta ska denna studie genomföras med syfte att undersöka lärares uppfattningar om 
interagerande arbetssätt i svenskundervisningen med fokus på arbetssättet parläsning. Genom 
att synliggöra lärares uppfattningar om parläsning ska studien bidra med vidare kunskap om 
arbetssättet. 
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2. Bakgrund
I följande kapitel definieras inledningsvis studiens genomgående begrepp. Därefter lyfts 
samlärande i ämnet svenska genom den internationella undersökningen PIRLS. Vidare 
kommer ett avsnitt om interaktion i undervisningen, följt av en presentation av olika arbetssätt 
inom parläsning. Slutligen lyfts för- och nackdelar med parläsning utifrån tidigare forskning 
och litteratur.  

2.1. Definitioner av genomgående begrepp
I denna studie finns fyra begrepp som genomsyrar hela studien. Dessa begrepp är  parläsning, 
läsförmåga, interaktion och motivation, varav parläsning är det centrala begreppet för 
studien. Begreppen kommer att definieras nedan för att uppnå en ömsesidig förståelse mellan 
läsare och författare.  
  
Parläsning, eller PR (Paired Reading) som arbetssättet ofta kallas inom internationell 
forskning, är ett arbetssätt som kan användas med såväl två elever med samma läsförmåga 
som i parkonstellationer där en starkare och en svagare läsare får läsa tillsammans. Enligt 
MacDonalds (2010) definition av parläsning kan arbetssättet utföras genom att eleverna turas 
om att läsa eller att de läser samtidigt i kör och därefter diskuterar texten tillsammans. 
Topping (2014) presenterar arbetssättet som ett enkelt sätt för mer kompetenta läsare att 
hjälpa svagare läsare till en bättre läsförmåga. Metoden beskrivs som användbar i flera olika 
ämnen och kan användas med hjälp av flera olika sorters texter. I denna intervjustudie 
kommer begreppet parläsning definieras som ett arbetssätt där två elever i antingen 
åldersblandade eller åldershomogena par läser högt för varandra och diskuterar texten med 
varandra i ämnet svenska. 
  
För att definiera begreppet läsförmåga har vi använt oss av kunskapskraven för årskurserna 3, 
6 och 9 i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 
2016a). Där används begreppen läsa med flyt, lässtrategier och läsförståelse för att beskriva 
elevers läsförmåga. Enligt Skolverket (2015) betyder läsa med flyt att eleverna använder 
ortografisk helordsläsning som avkodningsstrategi. Begreppet lässtrategier omfattar strategier 
för avkodning och förståelse, medan begreppet läsförståelse innefattar avkodning och 
förståelse. Dessa tre delar, det vill säga läsa med flyt, lässtrategier och läsförståelse, ingår 
därmed i definitionen av läsförmåga i denna intervjustudie. 
  
Nationalencyklopedin definierar begreppet interaktion som en samverkan, ett samspel och en 
process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. Denna 
påverkan kan förmedlas via exempelvis språk, gester och symboler. Reichenberg (2008, s.83) 
skriver om interaktion som en form av dialog som främjar lärande, och syftar likt 
Nationalencyklopedins definition på ett samspel där elever lär sig av varandra. I denna 
intervjustudie definieras begreppet interaktion utifrån ovanstående källor som ett handlande 
av elever, där de i dialog med varandra genom såväl läsning som samtal om det lästa påverkar 
och hjälper varandra.  
  
Begreppet motivation definieras av Nationalencyklopedin som en psykologisk term för de 
faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. Även Stensmo 
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(2008) definierar begreppet som den process som ger kraft och riktning åt människans 
beteende. Begreppet motivation är ett genomgående begrepp i denna studie då en mängd 
tidigare forskning kommit fram till att parläsning motiverat elever till läsning. Några av dessa 
studier presenteras längre fram i detta kapitel. I denna studie används även begreppen intresse 
för läsning, förbättrad attityd till läsning och ökad läslust för att beskriva elevers motivation. 

2.2. PIRLS
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell studie som 
genomförs var femte år och som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4. De 
deltagande eleverna genomför ett läsprov och svarar på en enkät med frågor om inställning till 
läsning, läsvanor och hemmiljö. Även föräldrar, lärare och skolledare svarar på enkäter med 
frågor om läsvanor, undervisning och förutsättningar på skolan. (Skolverket, 2012, s.14). 
Sverige har deltagit i PIRLS fyra gånger, varav första gången var år 2001. Vid genomförandet 
av denna intervjustudie har Skolverket ännu inte konstruerat en rapport för den senaste 
undersökningen, PIRLS 2016. Med anledning av detta kommer resultaten från de tidigare 
undersökningarna presenteras nedan, det vill säga PIRLS 2001, 2006 och 2011. 
  
I PIRLS 2011 deltog 4622 svenska elever (Skolverket, 2012, s.20), i PIRLS 2006 deltog 4394 
svenska elever (Skolverket, 2007, s.38) och i PIRLS 2001 var det 6044 svenska elever som 
deltog (Skolverket, 2003, s.33). Vid en granskning av olika sätt som de deltagande eleverna 
fick läsa på i skolan visade såväl PIRLS 2001 som PIRLS 2006 att eleverna oftare läste 
individuellt än tillsammans med andra (Skolverket, 2003, s.26; Skolverket, 2007, s.86). I 
PIRLS 2006 framkom att ungefär hälften av de deltagande eleverna läste högt i smågrupper 
någon gång i veckan medan majoriteten av eleverna dagligen läste tyst för sig själva 
 (Skolverket, 2007, s.86). Även i PIRLS 2011 (Skolverket, 2012, s.58) syns frånvaron av 
arbete i par i läsundervisningen då det framkom att de vanligaste sätten för de deltagande 
lärarna att organisera sin läsundervisning var att antingen låta eleverna arbeta självständigt 
eller att undervisa hela klassen samtidigt. I undersökningen framställdes dessutom vikten av 
att elever bör arbeta med texter på olika sätt, där olika former av gruppkonstellationer skrivs 
som förslag till ytterligare utmaning i arbetet med de svenska elevernas läsförmåga. 

2.3. Interaktion 
I kapitlet Skolans värdegrund och uppdrag i Läroplanen för grundskolan, förskolan och 
fritidshemmet, Lgr11 (Skolverket, 2016a, s.10) står det att skolan ska sträva efter att vara en 
levande social gemenskap som ger trygghet, vilja att lära och lust att lära. Strandberg (2006, s.
47) skriver att även Vygotskij var mån om den sociala gemenskapen och sociala relationer då 
han menade att dessa ligger till grund för utveckling av ett barns alla förmågor, såväl 
intellektuella, emotionella, sociala och existentiella. Vygotskij menade att människors samspel 
inte bara är en metod som kan stödja lärande och utveckling, utan snarare en förutsättning 
som krävs för lärande och utveckling. Vygotskijs begrepp den proximala utvecklingszonen 
betyder att en utveckling sker med rätt mängd utmaning i förhållande till stöttning. Genom att 
nå den proximala utvecklingszonen kan eleven också finna tron på sig själv (Johansson & 
Sandell Ring, 2012). Även Säljö (2010, s.18) menar att kommunikation och interaktion är 
viktig för att ett lärande ska ske, att det är i ett samlärande som det också sker ett 
kunskapsutbyte då eleverna får syn på nya möjligheter. Detta samband framhålls även i Lgr11 
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(Skolverket, 2016a, s.9) där det står att språk, lärande och identitetsutveckling är nära 
förknippade, samt att det är genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva som varje elev 
utvecklar möjligheter att kommunicera.  
  
Även Reichenberg (2008, s.67) lyfter Vygotskijs syn på den sociala interaktionen och skriver 
att han menade att människan är i behov av någon form av stöd utifrån för att kunna lära sig. 
Han menade att det är genom interaktion med personer som är mer kompetenta som varje 
individ kan prestera över sin egen förmåga. Författaren skriver att enligt detta synsätt 
betraktas kunskaper och färdigheter som något man kan hantera mer och mer på egen hand 
efter att först ha utfört dem tillsammans med andra. Vad gäller stöd vid just läsning menar 
Reichenberg (2008, s.68) att den gemensamma läsningen och det efterföljande samtalet är ett 
nödvändigt arbetssätt på väg mot den självständiga läsningen. Detta påstående styrker vikten 
av att använda parläsning som metod då arbetssättet innefattar båda delar.  
  
Strandberg (2006, s.39) framhåller att lärare bör tala om för sina elever att det är bra att se och 
lära av varandra, vilket även Reichenberg (2008, s.68) lyfter som en viktigt del av dialogen 
vid läsning. Detta eftersom eleverna måste förstå att de kan lära av sina klasskamrater och att 
de själva har något att tillföra. På så sätt menar författaren att lärandet växer fram genom 
dialogen, vilket även kan kopplas till Vygotskijs teorier om att samspel och lärande hör ihop. 
Om eleverna inte får detta aktiva stöd menar Reichenberg (2008, s.67) att lärandet hämmas 
eller stannar av.  

2.4. Arbetssätt vid parläsning
Det finns flera olika sätt att arbeta med parläsning. Ett av dessa är peer-tutoring, vilket 
Topping, Miller, Thurston, McGavock och Conlin (2011) definierar som ett rolltagande med 
fokus på en-till-en-stöd, där en elev agerar handledare och den andra adept. Den vanligaste 
formen av peer-tutoring innefattar att man konstruerar par med olika kunskapsnivåer, där en 
elev med mer kunskap inom området stöttar sin mindre kunniga partner. Miller, Topping och 
Thurston (2010) skriver om en teknik inom peer-tutoring, där arbetsgången pendlar mellan att 
eleverna i paren läser högt tillsammans och att adepten läser för handledaren. Eleverna väljer 
med hjälp av läraren en bok som är svårare än de som adepten vanligtvis väljer, men mer 
lättläst än de som handledaren brukar välja. Därefter läser eleverna tillsammans tills adepten 
känner att den klarar av att läsa själv. Då gör denne ett tecken till handledaren som då slutar 
läsa. Om adepten fastnar eller läser ett ord fel, ger handledaren denne fyra sekunder att rätta 
sig. Om adepten inte klarar detta börjar eleverna läsa tillsammans igen till adepten gör sitt 
tecken nästa gång. 
  
Det ovan nämnda arbetssättet peer-tutoring är ett av flera sätt att arbeta med parläsning. Ett 
annat sätt är PAL (Peer-Assisted Learning), eller PALS (Peer-Assisted Learning Strategies) 
som även används för att beskriva metoden i flera studier. Enligt Lee (2014) utvecklades 
PALS för läs- och matematikundervisning i låg- och mellanstadiet. Inom läsning innebär 
arbetssättet, precis som vid peer-tutoring, att eleverna delas in i par där en starkare läsare 
paras ihop med en med svagare. Till skillnad från peer-tutoring får däremot eleverna turas om 
att vara handledare och adept, oavsett läsförmåga. PALS består av tre steg. Enligt What Works 
Clearinghouse (2012) ska eleverna i det första steget turas om att läsa medan den andra ger 
återkoppling om ord som uttalas fel. Det andra steget går ut på att läsaren berättar en 
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sammanfattning om det lästa stycket med hjälp av tio ord. Vid det sista steget ska läsaren 
förutspå vad som kommer att hända på nästa sida i boken. 

2.5. Fördelar med parläsning
I tidigare forskning, som nedan benämns studier, och litteratur går det att hitta flera fördelar 
med parläsning. Dessa kommer att presenteras i följande kapitel.  
  
Lee (2014) genomförde en studie i Korea med arbetssättet PALS. Eleverna parades ihop 
utifrån deras läsförmåga där en starkare läsare parades ihop med en svagare. I studien deltog 
105 tredjeklassare från tre olika skolor. Studien pågick under fyra 20-minuterspass i veckan 
under åtta veckor och empirin bestod av tester av elevernas läsförmåga före och efter 
arbetsgången, samt tester med hjälp av en likertskala för att mäta elevernas attityd till läsning. 
Forskarna gjorde även intervjuer med eleverna och samlade in loggböcker som eleverna skrev 
efter varje pass. I studien presenterades enbart positiva utfall då resultatet visade att PALS gav 
eleverna bättre attityd till läsning, bättre läsförmåga samt positiva uppfattningar om 
arbetssättet PALS. Även Griffin (2002) har genomfört en studie där det framkom att eleverna 
motiverades till läsning genom att läsa i par. I studien framkom även att eleverna blev bättre 
på att läsa med inlevelse med hjälp av parläsning. Studien ägde rum i USA under två år och 
de 15 deltagande eleverna var sex till sju år gamla. Precis som i Lees (2014) studie delades 
eleverna in i åldershomogena par, men till skillnad från i Lees (2014) studie parades de ihop 
med elever med liknande läsförmåga. Empirin i Griffins (2002) studie samlades in genom 
klassrumsobservationer, fältanteckningar, video- och ljudinspelningar, intervjuer med 
eleverna samt granskningar av videomaterialet av fem oberoende recensenter. Resultatet 
kategoriserades i fyra kategorier utifrån framträdande drag vid lässessionerna: kroppsspråk, 
muntliga konversationer utöver läsningen, inlevelse vid läsning samt strategier för 
textuppdelning.  
  
Utöver Lees (2014) och Griffins (2002) studier finns ett flertal andra studier som resulterat i 
att parläsning ökat elevernas motivation och attityd till läsning. Bland dem finns Monteiros 
(2013) studie från åtta skolor i Portugal med totalt 160 deltagande elever. I studien användes 
peer-tutoring som arbetssätt, där en elev i motsvarigheten till svenska årskurs 3 parades ihop 
med en elev i motsvarigheten till årskurs 1. Enkäter och intervjuer användes för att värdera 
elevernas motivation till läsning. Ytterligare en studie som resulterade i ökad läslust och 
motivation till läsning hos eleverna vid parläsning är Warringtons och Georges (2014) studie 
från västindien. Precis som i Monteiros (2013) studie arbetade eleverna även i denna studie 
med peer-tutoring, men här parades en elev i motsvarigheten till svenska årskurs 2 ihop med 
en elev i motsvarigheten till årskurs 4. Under studien fick de sju deltagande skolorna en eller 
två sexveckorsperioder med parläsning, där eleverna läste för varandra och pratade om 
böckerna. Lärarna i studien uppgav i intervjuer att eleverna var ivriga till att fortsätta arbeta 
med parläsning även efter studien, och vid intervjuer med eleverna uppgav både de yngre och 
de äldre eleverna att de uppskattade att läsa i par. De äldre blev tillfredsställda av att hjälpa de 
yngre, och de yngre upplevde att hjälpen från de äldre gav dem ökad läslust. Lärarna uppgav 
även att elevernas läsförmåga utvecklades, vilket kan kopplas samman med det samband som 
bedömningsstödet Nya språket lyfter! (Skolverket, 2016b) framhåller mellan elevers intresse 
för läsning och deras läsförmåga. Även Skaalvik och Skaalvik (2016) menar att motivation är 
en förutsättning för optimalt lärande och utveckling i skolan.  
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Likt Lees (2014) och Warringtons och Georges (2014) studier resulterade även en studie av 
MacDonald (2010) i att eleverna fick en ökad läsförmåga av parläsning. Studien ägde rum i 
Skottland och pågick i tre år där en äldre och en yngre elev parades ihop. Under läs-
sessionerna fick den yngre eleven läsa medan den äldre skrev ner ord de inte kände igen eller 
kunde uttala. Dessa ord fick paren därefter muntligt träna på tillsammans genom att dela upp 
dem i stavelser. De deltagande lärarna uppgav, likt resultatet i Lees (2014) studie, att eleverna 
fick en mer positiv attityd till läsning. Utöver det menade lärarna att elevernas läsförmåga 
ökade i såväl läsförståelse som läshastighet, att deras stavning förbättrades och att eleverna 
arbetade mer självständigt än tidigare. Lärarna uppgav även att flera elever blev mer 
mottagliga för att läsa högt inför klassen. Genom enkäter och intervjuer uppgav eleverna att 
de, förutom att ha utvecklat sin läsförmåga, upplevde det som tillfredsställande att arbeta 
åldersövergripande samt kände ett ökat självförtroende vid läsning. Även Reichenberg (2008, 
s.98) skriver om elevers självförtroende vid läsning och menar att den lilla gruppen kan gynna 
detta. Detta främst för elever som är tysta eller skäms för att de inte förstår i helklass får 
möjlighet att träna sin läsning under tryggare förutsättningar i mindre grupper. 
  
I såväl Warringtons och Georges (2014) och MacDonalds (2010) studier fick både de yngre 
och de äldre eleverna positiva erfarenheter från arbetssättet. De äldre eleverna kände sig 
duktiga som hjälpte de yngre, och de yngre upplevde det som hjälpfullt att arbeta med de 
äldre. Även Topping (2014) har genomfört en studie vars resultat visade att samarbetet mellan 
elever vid parläsning gynnat såväl deras läsförmåga som motivation. I studien framkom att 
parläsning främjade elevernas intresse då arbetssättet gjorde det möjligt för eleverna att välja 
en bok som var svårare än de vanligtvis skulle välja. Detta då eleverna i paren stöttade 
varandra genom att diskutera innehållet i texten för att på så sätt förstå vad de läst. Genom att 
rätta och läsa de svåra orden tillsammans blev det ett bättre flyt i läsningen än när de läste 
enskilt. Studien genomfördes i Skottland med en elev från förskoleklass och en elev i årskurs 
2. Läraren lät eleverna själva välja bok, och de läste utifrån den form av peer-tutoring där de 
växlade mellan att läsa tillsammans och att adepten läser på egen hand.  
  
Vad gäller indelningen av par finns det flera studier som undersökt hur konstellationen av 
åldershomogena respektive åldersblandade par påverkade parläsningens utfall. Bland dem 
finns Toppings, Millers, Thurstons, McGavocks och Conlins (2011) studie som genomfördes 
på 80 skolor i Skottland med elever mellan nio och elva år gamla. Studien undersökte 
parläsning utifrån såväl ett kort- som långsiktigt perspektiv och syftade till att undersöka den 
form av peer-tutoring där eleverna växlar mellan att läsa tillsammans och att adepten läser på 
egen hand. Det långsiktiga resultatet mättes genom ett läsförståelsetest sex månader före det 
första läsåret och ytterligare ett test sex månader efter det andra läsåret, och det kortsiktiga 
resultatet mättes genom tester före och efter arbetsgången (sex månaders mellanrum). 
Resultatet av studien visade att parläsningen såväl kort- som  långsiktigt gav åldersblandade 
par ett signifikant bättre resultat på elevernas läsförståelse än deras ordinarie undervisning.  
  
Även Miller, Topping och Thurston (2010) undersökte i sin studie åldersblandade respektive 
åldershomogena par. Denna studie ägde rum i Storbritannien och syftet var att undersöka 
förändringar av elevernas självkänsla, egenvärde och självförtroende vid arbete med 
parläsning. De deltagande eleverna kom från åtta olika skolor, där 87 fjärdeklassare fick läsa 
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med elever i samma ålder och 81 fjärdeklassare parades ihop med elever i årskurs 2. Studien 
pågick under två 15-veckorsperioder. Elevernas självkänsla, egenvärde och självförtroende 
mättes med hjälp av likertskalan RSES. Resultatet av studien visade att det fanns signifikanta 
förbättringar gällande elevernas självförtroende och självkänsla i såväl de åldersblandade som 
åldershomogena paren. Även i MacDonalds (2010) och Warringtons och Georges (2014) 
studier menade lärarna att elevernas självkänsla och självförtroende ökade vid arbetet med 
parläsning, vilket enligt dem gynnade elevernas läsförmåga. I den sistnämnda studien gav 
lärarna dessutom konkreta exempel på specifika elever som annars var väldigt blyga men som 
efter läs-sessionerna visade mer självsäkerhet såväl under parläsningen som vid andra 
arbetsområden. Lärarna i studien uppgav också att de äldre eleverna blev mer ansvarstagande 
av arbetssättet.  Detta kan kopplas till det samband som Bandura (1997) lyfter mellan 
elevernas tro på sin egen kapacitet och deras prestationer i de olika skolämnena. Författaren 
menar nämligen att tron på sin egen förmåga kan förutspå ens prestationer bättre än 
intelligenstester. Även Kullberg (2004) menar att en god tro på den egna förmågan påverkar 
lärandet i positiv bemärkelse lika mycket som ett negativt förhållningssätt kan omöjliggöra 
lärande. Enligt författaren påverkar en god inställning med positiva tankar lärandet betydligt 
mer än vad många tror. 

2.6. Nackdelar med parläsning
Trots flera fördelar med parläsning framkommer det även nackdelar med arbetssättet i några 
av de ovannämnda studierna. Som nämnt i föregående stycke finns det två studier som 
undersökt parläsning i åldershomogena respektive åldersblandade par. Toppings, Millers, 
Thurston, McGavock och Conlin (2011) kom i sin studie fram till att arbetssättet inte visade 
någon effekt på elevernas läsförståelse på längre sikt i de par där eleverna var lika gamla. 
Även i Millers, Topping och Thurston (2010) studie syntes skillnader i de olika 
parkonstellationerna, de par där eleverna var lika gamla framkom inga förbättrade egenvärden 
medan det syntes signifikanta skillnader hos eleverna i de åldersblandade paren. 
  
Vidare lyfts problematiska aspekter i MacDonalds (2010) studie kring den form av parläsning 
som användes i studien. Där framkom bland annat att eleverna hade bristande motivation vid 
arbetssättet samt att det var få av de äldre eleverna som ville vara läskompisar till de yngre. 
Detta kan kopplas till det som Topping (2014) lyfte i sin studie, där forskarna var tvungna att 
vara tydliga med att förmedla till elevernas föräldrar att båda parterna skulle få ut något av 
arbetssättet för att föräldrarna till de äldre eleverna inte skulle tro att deras barn blev 
utnyttjade. Som motsats till MacDonalds studie (2010) visade bland annat Warringons och 
Georges (2014) studie att eleverna fick en positiv attityd till läsning efter att ha arbetat med 
parläsning. I den studien var det istället lärarnas motivation och attityd till arbetssättet som 
tröt. Detta då de upplevde att arbetssättet inkräktade på deras redan begränsade 
undervisningstid.  
  
Problematik kring fysiska förutsättningar framkom i flera av studierna. I Monteiros (2013) 
studie blev eleverna uttråkade om de inte var intresserad av samma typ av böcker, vilket 
lärarna i studien löste genom att låta eleverna välja varannan text. Även i Warringons och 
Georges (2014) studie lyfts den fysiska boken som en begränsning, då de i studien stötte på 
problem då några skolor hade för få böcker att tillgå. Vidare lyfts även en problematik kring 
tidsaspekten, vilket MacDonald (2010) uppmärksammade i sin studie där det var svårt att hitta 
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tid då både de äldre och de yngre eleverna kunde delta. Även Topping m.fl. (2011) stötte på 
detta problem i sin studie och kom fram till att det var svårare för lärarna att organisera 
åldersblandad parläsning, och att lärare därmed bör träna arbetssättet inom klassen till en 
början.  
  
I Griffins (2002) studie syntes flera nackdelar med arbetssättet då flera elever störde varandra 
genom att de inte satt still eller att de försökte tillkalla sin partners uppmärksamhet medan hen 
läste. Gällande gruppkonstellationer menar Strandberg (2006, s.39) att den lärare som känner 
sina elever vet vilka konstellationer som kan vara särskilt lärande och tillsammans med vem 
som en viss elev skulle kunna prestera ännu bättre. I Lees (2014) studie presenteras dessutom 
ett förslag på hur lärare kan dela in elever vid parläsning. Där delades eleverna in i par utifrån 
resultatet av ett lästest. Resultatet bildade två grupper, den ena gruppen med de elever som 
hade högst resultat och den andra med de som hade lägre resultat. Därefter parades den elev 
med högst resultat från den starkare läsgruppen ihop med den elev med högst resultat från den 
svagare läsgruppen.  
  
Ur ett lärarperspektiv lyfter Griffin (2002) ytterligare problematik med arbetssättet parläsning. 
Främst upplevde de deltagande lärarna att det var svårt att se alla elever medan de läste, vilket 
även syns spår av i studien av Topping m.fl.(2011) lärarna var oroliga över om elever med låg 
läsförmåga skulle klara av att delta i parläsning. I Griffins (2002) studie framkom dessutom 
att flera elever läste med mer inlevelse när det inte fanns någon lärare i närheten som lyssnade 
på dem. Ytterligare en problematik som uppmärksammades i studien var hur läraren skulle 
göra för att placera eleverna då några ville sitta vid bord och läsa medan andra ville sitta i 
soffor. Denna aspekt påverkade även parindelningen. Även i Warringtons och Georges (2014) 
studie framkom det fysiska rummet som en begränsning då de menade att ytan i klassrummen 
var för liten. Strandberg (2006, s.28) menar att det är viktigt att elever har fysiska rum som 
underlättar samspel. Enligt författaren bör varje lärare, i samspel med eleverna, utveckla 
läranderum så att de gagnar samspel, vilket kan vara såväl i klassrum och grupprum som i 
korridorer, utemiljöer och på bibliotek.  

2.7. Problemformulering
Flera källor menar att interaktion och samspel i undervisningen är viktigt för elevers 
utveckling och lärande (Strandberg, 2006, s.47; Keehn, Harmon & Shohos, 2008; Cremin, 
Mottram, Collins, Powel & Saffords, 2009; McKool & Gepass, 2009; Säljö, 2010, s.18; 
Reichenberg, 2008, s.67). Trots detta menar källor att läsningen i skolan ofta sker som en 
individuell aktivitet (Jönsson, 2009, s.88; Phillips & Soltis, 2014, s.89). Även PIRLS 2001, 
2006 och 2011  (Skolverket, 2003, s.26; Skolverket, 2007, s.86; Skolverket, 2012, s.58) visar 
att de vanligaste formerna av läsundervisning är antingen helklassundervisning eller att 
eleverna får läsa individuellt. Utifrån resultatet i PIRLS 2011 framhåller dessutom Skolverket 
(2012, s.58) att svenska elever bör arbeta mer med texter i olika gruppkonstellationer.  
  
Enligt ovanstående källor tar därmed interagerande arbetssätt för liten plats i svenska elevers 
läsundervisning, vilket väckte intresset att undersöka vad lärare i ämnet svenska har för 
uppfattning om att arbeta med samspel och interaktion i läsundervisningen. I denna studie 
kommer därför dessa lärares uttryckta åsikter om det interagerande arbetssättet parläsning att 
synliggöras och sättas i relation till litteratur och tidigare forskning. 
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2.8. Syfte och frågeställning
Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka lärares uppfattningar om 
interagerande arbetssätt i svenskundervisningen med fokus på arbetssättet parläsning. Genom 
att synliggöra lärares uppfattningar om parläsning ska studien bidra med vidare kunskap om 
arbetssättet. Frågeställningen som studien utgår från är: 
  
Vilka åsikter uttrycker verksamma lärare i ämnet svenska om arbetssättet parläsning i 
svenskundervisningen? 
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3. Metod
I detta kapitel beskrivs studiens metod med urval, etiska aspekter, tillvägagångssätt, 
datainsamlingsmetod, databearbetning och analysprocess.  

3.1. Datainsamling
Denna kvalitativa studie har utförts genom skriftliga intervjuer över e-mejl med verksamma 
lärare i ämnet svenska som i detta arbete kallas respondenter. Valet att använda en kvalitativ 
ansats grundades i studiens frågeställning, vilken inte hade kunnat besvaras med samma djup 
genom en kvantitativ ansats. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s.53) kan intervjuer 
på många sätt vara ett oslagbart verktyg då det på kort tid går att ta reda på vad flera personer 
har för reflektioner ur deras synvinkel. Intervjufrågorna till denna studie formulerades utifrån 
syfte och frågeställning, detta för att öka validiteten. En halvstrukturerad intervju skapades, 
vilket enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.128) är när ordningen på 
frågorna är bestämd och utformningen på hur frågorna ska ställas är förutbestämd. Då denna 
intervju utfördes via e-mejl, informerades respondenterna om i vilken ordning frågorna skulle 
besvaras. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.128) är det även viktigt 
att respondenterna, i detta fall lärarna, blir uppmuntrade att ge uttryck för sina uppfattningar, 
vilket togs hänsyn till i formuleringen av informationsbrevet (se bilaga A - Informationsbrev ). 
I informationsbrevet blev respondenterna informerade om varför studien skulle genomföras, 
hur den skulle genomföras och hur deras svar skulle användas.  
  
Totalt skapades 14 frågor varav sex var slutna och resterande öppna (se bilaga B - 
Intervjufrågor). Frågorna skapades utifrån studiens syfte och frågeställning för att på så sätt 
bidra till ett trovärdigt resultat av studien. Med slutna respektive öppna frågor menas frågor 
som endast kräver ett kort svar, som exempelvis ja och nej, respektive frågor som kräver mer 
än endast ett kort svar. De slutna frågorna skapades delvis för att vi som forskare skulle få en 
vidare bild av respondenterna samt för att bidra till en lättsam och uppmjukande start av 
intervjun för respondenterna. Skälet till de öppna frågorna var att respondenternas 
svarsmöjligheter och fantasi inte skulle begränsas. Det går att använda sig av både öppna och 
slutna frågor vid intervjuer, varav öppna frågor är att föredra då de bidrar till djupare svar av 
respondenten. Dalen (2015, s.120) menar att i en intervjustudie är det respondenternas egna 
ord som bildar huvudmassan av analysmaterialet och därför är det viktigt att intervjuaren 
formulerar frågor som bidrar till djupare svar. Det problematiska med öppna frågor är att det 
tar längre tid vid analys av det empiriska materialet då svaren kan skilja sig mer än vid slutna 
frågor. 
  
Innan intervjufrågorna skickades ut till respondenterna genomfördes tre pilotintervjuer. Detta 
för att säkerställa att frågorna var begripliga och även för att undersöka om syftet med 
frågorna framgick och kunde bli besvarat. Efter pilotintervjuerna skickades intervjufrågorna 
till åtta svensklärare vilket resulterade i fyra svarsmejl. Efter en analys, som beskrivs i 
föreliggande kapitel, av dessa svar skickades ytterligare sju intervjuer ut till andra lärare i 
ämnet svenska. Totalt skickades 15 intervjuer ut som resulterade i nio svarsmejl. Enligt 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s.42) ökar säkerheten för att få ett material som är 
relativt oberoende av enskilda personers personliga uppfattningar redan vid sex till åtta 
respondenter, vilket därför sattes som minimigräns för antalet intervjuer som behövdes till 
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denna studie. Utöver minimigränsen var antalet intervjuer som skulle genomföras inte 
förutbestämt då detta var beroende av respondenternas svar. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2015, s.42) menar att det är bra att varva intervjuer med analys för att kunna upptäcka när 
man uppnår en så kallad mättnad. En mättnad betyder enligt författarna att svaren blir 
igenkännande och återkommande hos de olika respondenterna, vilket därmed betraktades som 
uppnått efter svar från nio respondenter. 
  
Den urvalsgrupp av respondenter som valdes ut till denna studie gjordes, som Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015, s.39) nämner, utifrån studiens syfte och frågeställning. 
Författarna skriver att nästa steg i urvalsprocessen är att välja ut mer exakt vilka personer 
inom gruppen, i detta fall lärare i ämnet svenska. Enligt vad Björkdahl Ordell och Dimenäs 
(2007, s.86) benämner som bekvämlighetsurval, gjordes ett sådant val av respondenter till 
denna studie. Det vill säga att välja ut de personer som var lättast att nå. Detta gjordes genom 
att kontakta de lärare som vi sedan tidigare haft kännedom om. De respondenter som deltog i 
studien var verksamma lärare i olika kommuner och hade varit utbildade lärare mellan 1 och 
42 år.  
  
En av anledningarna till valet att utföra en så kallad skriftlig intervju var tidsaspekten. Flera 
av respondenterna uppgav i tidigare sammanhang att de var under stor tidspress och kunde 
därav inte ange en specifik tid att utföra intervjuerna. Vid utskick av en skriftlig intervju över 
e-mejl kunde därmed respondenterna, likt som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s.39) 
nämner, ta sig tid att svara på intervjun när det passade dem och även pausa intervjun när det 
behövdes för att få den tid de själva behövde.  

3.2. Databearbetning
Analysen utgick från en induktiv ansats då mönster som hittades i empirin låg till grund för 
analysen. Därmed utgick vi inte från en given teoriram. Vidare, likt Malmqvist (2007, s.
125-126) beskriver, reducerades delar av empirin som var irrelevanta i förhållande till syfte 
och frågeställning. Då intervjuerna utfördes skriftligt behövdes ingen transkribering göras. 
Istället sammanställdes intervjuerna till ett dokument där analysprocessen startade. 
  
Inledningsvis analyserades de fyra intervjuer som besvarades vid det första utskicket. Då fyra 
intervjuer är färre än studiens minimigräns kompletterades dessa med ett utskick av ytterligare 
sju intervjuer, vilka resulterade i att ytterligare fem intervjuer analyserades. Att komplettera 
med fler intervjuer efter första analysprocessen framhåller Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2015, s.53) som en fördel vid intervjuer. 
  
I analysprocessen har vi använt oss av en kvalitativ innehållsanalys, vilket Bryman (2011) 
beskriver är när empirin kodas och kategoriseras utifrån kodningen. De teman som urskildes 
ur det empiriska materialet var därmed inte förutbestämda utan formades och färgkodades 
utifrån gemensamma nämnare i empirin. Dessa gemensamma nämnare utgör också studiens 
analysenhet, vilket är lärarnas uttryckta åsikter om arbetssättet. Vid färgkodningen 
sammanställdes samtliga respondenters svar under respektive fråga för att underlätta 
färgkodningen. Detta gav en tydligare överblick över de gemensamma nämnarna i lärarnas 
åsikter. De gemensamma nämnarna markerades därmed i olika färger beroende på vilket tema 
de utgjorde. (Se bilaga C - Kodning av svar → Teman).  
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När all empiri var färgkodad i teman kunde vi se mönster i dessa teman, vilka var att lärarna 
tyckte att olika förmågor tränas, eleverna blir mer delaktiga och att det finns en problematik 
utifrån fysiska förutsättningar. Dessa mönster utgav därmed lärarnas uttryckta åsikter i form 
av tre kategorier: parläsning möjliggör lärande, parläsning hämmas av fysiska 
förutsättningar och parläsning ökar delaktighet.  
  
Den första kategorin, parläsning möjliggör lärande, bygger på tre teman som alla visar att 
parläsning möjliggör lärande på olika sätt. I den andra kategorin, parläsning hämmas av 
fysiska förutsättningar, finner vi fem teman som visar att arbetssättet hämmas på grund av 
fysiska förutsättningar. Slutligen finner vi fyra teman i den sista kategorin, parläsning ökar 
elevers delaktighet, som innebär att parläsning ökar elevers delaktighet. En kategoriöversikt 
skapades för att synliggöra fördelningen av antalet gemensamma nämnare, teman, för varje 
kategori (Se bilaga D - Teman → Kategori). 
  

I tabellens lodräta linje till vänster finns de teman, gemensamma nämnare, som lärarna uppgav i intervjuerna. 
Dessa teman kategoriserades därefter in i de tre olika kategorier som syns i den vågräta linjen längst upp.  

Kategorier  
Teman       

Parläsning 
möjliggör lärande

Parläsning hämmas av fysiska 
förutsättningar

Parläsning ökar 
elevers delaktighet 
 

Tema 1- Läsförmågan utvecklas x   

Tema 2 - Motivationen höjs   x

Tema 3 - Stöttar varandra x   

Tema 4 - Läsförebilder   x

Tema 5 - Mer aktiva   x

Tema 6 - Högljutt i klassrummet 
om alla läser där

 x  

Tema 7 - Svårt att dela in 
eleverna

 x  

Tema 8 - Läser av en anledning   x

Tema 9 - Bidrar till varierad 
läsundervisningen

x   

Tema 10 - Svårt att få tag i 
böcker

 x  

Tema 11 - Svårt att koncentrera 
sig

 x  

Tema 12 - Hämmar eleverna  x  

 3 5 4
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3.3. Etiska aspekter
I studien tog vi hänsyn till Vetenskapsrådets fyra huvudkrav i samband med forskning. 
(Bryman, 2011). Gällande information- och samtyckeskravet blev respondenterna 
informerade via mejl om vad studien gick ut på och hur studien skulle genomföras. Där 
framgick även att respondenterna visade sitt samtycke till att delta i intervjun genom att 
besvara intervjufrågorna. I informationsbrevet (se bilaga A) informerades dessutom 
respondenterna om att materialet skulle behandlas konfidentiellt och endast användas till 
studiens ändamål. Respondenterna är även avidentifierade och namnen är ersatta med 
bokstäver, vilket bidrar till att nyttjandekravet och konfidentialitetskravet även uppfylls. 

4. Resultat och analys
I detta kapitel redovisas och analyseras de åsikter som synliggjordes under intervjuerna med 
de verksamma lärarna i ämnet svenska. Av de totalt nio respondenterna var det sju som någon 
gång hade arbetat med parläsning i svenskämnet. Som tidigare nämnt har intervjuerna kodats 
och kategoriserats för att slutligen resultera i tre kategorier som besvarar frågeställningen, det 
vill säga vilka åsikter verksamma lärare i ämnet svenska uttrycker om arbetssättet parläsning i 
svenskundervisningen. Kategorierna är: parläsning möjliggör lärande, parläsning hämmas av 
fysiska förutsättningar och parläsning ökar elevers delaktighet. 

4.1. Parläsning möjliggör lärande
De teman som bildade denna kategori är läsförmågan utvecklas, stöttar varandra och variera 
läsundervisningen (se bilaga D), och svaren från respondenterna som placerats i denna 
kategori tyder på att respondenterna ansåg att arbetssättet möjliggör lärande. Två av lärarnas 
svar om vad de ansåg om parläsning och som placerats i denna kategori är följande: 
  

Respondent H: När eleverna läser i par så tränar alla elever på att läsa högt. 

Respondent F: Chansen att läsa, avkoda ord, skapa förståelse för ord/ 
sammanhang samt reflektera över texten. 

Ovanstående svar tolkar vi som att lärarna ansåg att elevers läsförmåga utvecklas med hjälp 
av parläsning. Detta då deras svar innefattar läsförmågans olika delar, det vill säga att 
eleverna ges möjlighet att träna på såväl att läsa med flyt, att hitta strategier för avkodning 
och förståelse samt utveckla sin läsförståelse. Förutom ovanstående respondenters svar fanns 
det ytterligare nio svar där lärarna ansåg att elevers läsförmåga tränas och utvecklas genom 
parläsning. Av dessa respondenter menade många att det är just högläsningen i arbetssättet 
som möjliggör elevernas lärande då det är nyttigt för dem att höra sig själv uttala ord, samt att 
de måste läsa mer noggrant. Utifrån detta kan vi konstatera att många lärare lägger stor vikt 
vid att eleverna får träna sig i att läsa högt, och att de anser att högläsningen spelar en stor roll 
för att eleverna ska kunna utveckla sin läsförmåga. Detta betyder i sin tur att flera av lärarna 
ansåg att parläsning verkar gynnande för läsförmågans alla delar.  
  
Vidare uttryckte två av lärarna att parläsning ger möjlighet till att lägga mer tid till läsning. 
Två av respondenterna uttryckte sig som följande:  
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Respondent D: Det är väldigt svårt, om inte omöjligt, att uppfylla den tid 
lästräning som eleverna behöver få för att bli skickliga läsare. Detta är ju ett sätt 
att i alla fall öka tiden. 

Respondent G: Eftersom att eleverna uppskattar arbetssättet och ofta väljer att 
läsa tillsammans vid valfritt arbete så ökar också deras lästid vilket jag anser 
bidrar till ökad läsförmåga. 

Utifrån lärarnas svar kan vi ana att de ansåg att den tid som elever behöver för att utveckla sin 
läsförmåga ökar vid användning av parläsning. I citatet från Respondent D beskrivs inte på 
vilket sätt hen menade att tiden till läsning ökar med hjälp av parläsning, men i respondentens 
övriga svar uttrycktes att hens elever upplever parläsning som roligt och att läraren därför kan 
avsätta mer tid till det. Därmed kan vi tolka att de båda respondenterna menade att parläsning 
ger mer tid till läsning på grund av att eleverna upplever det som roligt. Respondenterna är 
dessutom överens om att det behövs mycket tid till läsning för att eleverna ska utveckla sin 
läsförmåga, vilket återigen vittnar om att lärarna ansåg att parläsning verkar gynnande för 
elevers läsförmåga.  
  
Flera respondenter lyfter även den stöttning som sker mellan elever vid arbete med 
parläsning, vilket bland annat synliggörs i följande citat: 

Respondent G: När eleverna får arbeta tillsammans i detta arbetssätt upplever 
jag att de till stor del stöttar varandra. De är väldigt självgående och frågar i 
förstahand varandra när de stöter på problem. Jag upplever också att de båda lär 
av varandra och inte enbart den eleven som är svagare i just läsning. 

Respondent B: De kan ge varandra ”skjuts” i läsandet. 

Respondent C: Bra att de kan stötta varandra och förklara svårare ord. De kan 
hjälpa varandra att öka sin läsförmåga. 

I dessa citat framhåller respondenterna framför allt att elever kan hjälpa varandra att utveckla 
sin läsförmåga vid arbete med parläsning, samt att detta sker oberoende av elevernas 
läsförmåga. Utöver dessa åsikter finns ytterligare tre svar där lärarna uttryckte att stöttning 
mellan elever vid parläsning verkar gynnande för elevernas läsförmåga. Respondent G skrev 
dessutom om samarbetsförmågan och menade att eleverna blir mer självgående vid arbete 
med parläsning. Samarbetsförmågan synliggjordes även i andra respondenters svar: 

Respondent H: Det är även en fördel att eleverna samtidigt tränar sin förmåga 
att samarbeta. 

Respondenterna menar med andra ord att arbetssättet har potential att utveckla elevers 
samarbetsförmåga. Deras svar vittnar dessutom om att respondenterna knyter an till den 
proximala utvecklingszonen där interaktion och stöttning av utomstående ligger till grund för 
lärande och utveckling. Därmed syns även att lärarna lägger stor vikt vid att använda 
interagerande arbetssätt i undervisningssammanhang samt att de har erfarenheter av och är 
medvetna om interaktionens påverkan på elevers lärande. 
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4.2. Parläsning hämmas av fysiska förutsättningar
Denna kategori bygger på temana högljutt i klassrummet om alla läser där, svårt att dela in 
eleverna, svårt att få tag i böcker, svårt att koncentrera sig och hämmar eleverna (se bilaga 
D). Samtliga av dessa teman innehåller svar från respondenter som problematiserat den 
fysiska arbetsmiljön och andra fysiska förutsättningar vid arbete med parläsning, vilket 
därmed bildade denna kategori. 
  
En problematik som uppmärksammades i flera respondenters svar var ljudnivån i 
klassrummet vid arbete med parläsning. Nedanstående citat visar exempel på detta: 
  

Respondent D: Om man inte har möjlighet att låta elever sitta i ett grupprum och 
turas om att läsa i par blir det lätt ganska hög ljudnivå i klassrummet. Det kan 
göra att vissa elever får svårt att koncentrera sig. Det blir ännu svårare om alla 
läser samma text då man hör det man själv läser om eller försöker lyssna till. Det 
blir som ett eko i klassrummet. 

Respondent E: Att läsa klassuppsättningsböcker i par i samma klassrum gör lätt 
att det blir ett eko i klassrummet då alla par läser på samma sida. Detta kan bli 
väldigt störande för dem när de läser. 

Respondent I: Ljudnivån om man inte kan sprida ut eleverna i flera lokaler. 

Respondenterna uppgav här att det finns ett behov av lokaler utöver klassrummet för att 
kunna utföra parläsning på bästa sätt. Lärarna såg i dessa utlåtanden problematiken ur ett 
elevperspektiv då de menade att det är eleverna som störs av varandra och därmed får svårt att 
koncentrera sig. Då flera respondenter svarat att just ljudnivån är problematiskt vid parläsning 
gör vi antagandet att det antingen finns en brist på flera fysiska rum än just klassrummet på 
många skolor eller att lärarna inte låter sina elever arbeta självständigt utanför klassrummet.  
  
Ytterligare en fysisk förutsättning som enligt respondenterna kan hämma parläsning som 
arbetssätt i svenskundervisningen är hur de ska dela in eleverna i par: 
  

Respondent E: Det var svårt att få ihop parkonstellationer som blev bra, oftast är 
det några par som blir ultimata, men det finns alltid par som blir omaka, t.ex. där 
båda eleverna är väldigt blyga och därmed svårstartade, eller där två elever är 
stimmiga så att de triggar varandra till att inte göra vad de ska. 

Respondent G: Det är också en konst att få till bra par, det är många aspekter 
som ska tas tillvara på. 

I ovanstående svar lyfte respondenterna elevers olikheter och menade att dessa måste tas 
hänsyn till vid indelningen i par om eleverna ska få ut någonting av arbetssättet. Respondent 
E lyfte dels att elever kan vara blyga, och dels att de kan påverka varandra till att inte arbeta 
med vad de ska. Även respondent G var inne på samma spår men nämnde inte vilka specifika 
aspekter som bör tas tillvara på vid parindelningen. Trots detta anar vi att de båda 
respondenterna syftade till elevers olikheter och att dessa påverkar samarbetet mellan dem 
och därmed även huruvida elevernas läsförmåga utvecklas. Respondent E gav dessutom 
ytterligare ett svar som handlar om parindelning och som förtydligar föregående citat: 
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Respondent E: Vissa elever är också väldigt blyga, vilket hämmar dem om jag 
sätter dem med en klasskompis som de inte känner sig helt bekväma med. Detta 
gör att de kanske inte får visa vad de egentligen kan. Inom klassen brukar det 
oftast gå bra, men klassövergripande kan det bli väldigt problematiskt. 

Detta svar tolkar vi som att elevers lärande kan påverkas i negativ bemärkelse av den fysiska 
handling som läraren gör då hen delar in elever i par. I svaret syns dessutom en rädsla hos 
läraren kring att inte vilja göra fel vid parindelningen då respondentens svar tyder på att hen 
gärna väljer bort att använda parläsning vid klassövergripande undervisningssammanhang.  
  
Ytterligare en fysisk aspekt lärarna ansåg som hämmande för arbetssättet var tillgången till 
böcker: 
  

Respondent D: Det svåraste är att få tag i skönlitterära texter där alla elever kan 
ha varsitt exemplar. Om man arbetar med faktatexter eller noveller är det inte ett 
problem, men ska man läsa en bok tillsammans i klassen är det lätt att det blir jag 
som lärare som läser högt och kanske skickar runt boken i klassrummet. 

Respondent G: När vi har tänkt göra ett större projekt med läsning i par där alla 
ska läsa samma bok har det varit svårt att få tillgång till passande böcker till en 
hel klass. Men när eleverna själva i paren får välja en bok så blir det lättare 
eftersom att vi endast behöver två exemplar av varje bok. 

Respondent I: Antalet böcker kan vara ett problem. 

Ovanstående tre respondenter menade att det kan vara svårt att få tag i dubbletter eller hela 
klassuppsättningar av böcker, vilket i sin tur kan försvåra användandet av arbetssättet. Utifrån 
svaren syns dessutom ett spår av att många skolor inte har tillgång till klassuppsättningar av 
just skönlitterära böcker, vilket därmed kan hämma användandet av parläsning i 
svenskundervisningen. Respondent G menade däremot att antalet böcker inte behöver vara ett 
problem ifall varje par får välja bok själv och det därmed endast behövs två uppsättningar av 
varje bok.  

4.3. Parläsning ökar elevers delaktighet
Denna kategori konstruerades utifrån temana motivationen höjs, läsförebilder, mer aktiva och 
läser av en anledning (se bilaga D). Vad dessa fyra teman har gemensamt, och därmed 
anledningen till att de placerades i samma kategori, är att de bygger på svar där 
respondenterna uttryckt att parläsning bidragit till att eleverna upplevt arbetssättet som roligt 
och meningsfullt, vilket i sin tur gjort att de blivit mer delaktiga i läsundervisningen. 
  
Flera respondenter uppgav att deras elever upplevt det som roligt och motivationshöjande att 
arbeta med parläsning. Några av dessa visas nedan: 
  

Respondent D: Jag ser att det ibland motiverar elever som annars inte är så 
positiva till läsning. 

Respondent G: Arbetssättet verkar vara uppskattat av eleverna. 

Respondent C: De visade mer intresse för böcker. 
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Respondent B: De fick ett större intresse för texter. 

Respondent F: Parläsning är också mer effektivt och skapar motivation om 
läraren får det att fungera. 

Flertalet respondenter är därmed eniga om att parläsning är ett uppskattat arbetssätt av elever, 
samt att det är mer motiverande än andra arbetssätt. I svaren framgår inte vilka andra 
arbetssätt dessa lärare använde i sin läsundervisning, men utifrån deras svar kan vi ana att 
parläsning är ett av de arbetssätt som gett eleverna mest motivation till läsning. Detta då flera 
av respondenterna använde ord som tyder på en progression i elevers motivation, såsom 
“mer” och “större”. Som tidigare nämnt i kategorin parläsning möjliggör lärande uppgav 
dessutom flera respondenter att motivationen är en stor del för att möjliggöra en utveckling av 
elevers läsförmåga. Detta då den gör att lärare kan lägga mer tid åt läsundervisning. 
  
Några respondenter uttryckte även att parläsning bidrar till att elever får en mer naturlig 
mottagare i sin läsning, vilket enligt dem är ytterligare en förutsättning för att eleverna ska 
motivativeras till att läsa: 
  

Respondent A: Eleverna får en naturlig mottagare. 

Respondent E: De får också en naturlig mottagare till vad de läser vilket kan 
skapa en större mening och därmed mer motivation till att läsa. 

Respondent E menade att den naturliga mottagaren skapar en större mening med att läsa, och 
att eleverna därför vill läsa mer. Även här får vi inget direkt svar på vad respondenterna 
menade med en naturlig mottagare, men då eleverna läser för varandra gör vi antagandet att 
de definierar en naturlig mottagare som en kompis som utför uppgiften på samma villkor. 
Motsatsen till detta kan därmed vara när läraren lyssnar för att utföra en form av bedömning 
av läsförmågan.  
  
Två av respondenterna uttryckte även att arbetssättet kan möjliggöra delaktighet då eleverna 
blir mer aktiva jämfört med andra arbetssätt: 
  

Respondent D: När eleverna läser högt för hela klassen blir det mycket lyssna 
och lite läsa, när de läser i par får de läsa lika mycket som de får lyssna. 

Respondent E: Eleverna blir heller inte lika rastlösa som när de läser individuellt 
eller när jag läser högt för dem/de läser högt för varandra i helklass då de läser 
växelvis och hela tiden måste följa med i texten. När de läser högt i helklass blir 
det en så lång väntan tills det är deras tur, vilket gör att många slutar följa med i 
texten. Därför är parläsning bra för dem som lätt blir rastlösa. 

Respondenternas svar visar en positiv syn på att eleverna får lika mycket tid till att läsa som 
till att lyssna vid parläsning. Detta till skillnad från när eleverna läser högt i helklass och får 
vänta länge på sin tur, eller vid individuell läsning där eleverna måste läsa hela tiden. De 
uppgav också att de inte upplevde att eleverna var lika rastlösa som vid andra arbetssätt 
eftersom de hela tiden tvingas vara aktiva och följa med i texten. Utifrån respondenternas svar 
syns därmed att de upplevde att den balans mellan att lyssna och läsa som finns i arbetssättet 
gynnar elevernas aktiva deltagande i undervisningen.  
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4.4. Sammanfattning av resultat
Sammanfattningsvis har detta kapitel besvarat studiens frågeställning genom att framföra de 
åsikter som verksamma lärare i ämnet svenska uttryckt om arbetssättet parläsning i 
svenskundervisningen. I den första kategorin uttryckte lärarna att parläsning möjliggör 
lärande då elevers läsförståelse utvecklas, de får möjlighet att stötta varandra genom 
parläsning samt att arbetssättet bidrar till en mer varierad läsundervisning. I den andra 
kategorin uttryckte lärarna att arbetssättet parläsning hämmas av fysiska förutsättningar då det 
lätt blir högljutt i klassrummet om alla elever sitter där vilket kan bidra till att eleverna får 
svårt att koncentrera sig. De uttryckte även att det kan vara svårt att dela in eleverna i par med 
elever som klarar av att arbeta tillsammans, samt att det är svårt att få tag dubbletter eller 
klassuppsättningar av böcker. I den tredje och sista kategorin uttryckte lärarna att parläsning 
ökar elevers delaktighet genom att deras motivation höjs, att de får läsförebilder samt att de 
blir mer aktiva under lässessionerna och att arbetssättet ger eleverna en anledning att läsa.  
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5. Diskussion
I detta kapitel kommer metoden samt resultatet av denna studie att diskuteras i relation till 
litteratur och tidigare forskning. Diskussionen ska bidra med vidare kunskap om parläsning. 

5.1. Metoddiskussion
I denna del av studien diskuteras studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet, samt 
brister och styrkor med studiens metodval och tillvägagångssätt. 
  
Intervjuer överlag har många fördelar men även nackdelar. Fangen (2005) anger att en 
problematik med intervjuer kan vara att man inte kan ta för givet att respondenterna faktiskt 
gör det de uppger i intervjuerna att de gör. För att undvika detta hade intervjuerna kunnat 
kompletteras med exempelvis observationer för att bekräfta att respondenterna arbetade på 
sättet de uppgav sig göra. Däremot hade studiens frågeställning varit svårare att besvara med 
en annan metod då studien syftar till att ta reda på vad de deltagande lärarna uttryckte för 
åsikter. Detta hade inte kunnat genomföras med exempelvis observationer av deras lektioner, 
då det var respondenternas åsikter som studerades. 
  
Valet att utföra skriftliga intervjuer över e-mejl har varit fördelaktigt av olika anledningar, 
bland annat utifrån det Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s.43) menar att ifall där finns en 
given tidsram kan respondenten känna sig begränsad och därför utelämna relevant 
information på grund av tidspress. I en skriftlig intervju kan respondenten ta den tid den 
behöver. En annan fördel med att utföra intervjun skriftligt är att det kan förhindra de 
företeelser man inte kan förbereda eller kontrollera. Detta kan exempelvis handla om när två 
olika identiteter möts, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s.44) nämner kan orsaka 
problem i form av otrygghet hos respondenten. Därmed kan respondenten känna sig mer 
avslappnad av att slippa det verkliga mötet.  
  
Ryen (2004, s.196-204) skriver att trots de fördelar som finns med att utföra intervjuer över 
nätet, kan det också finnas problematiska sidor. Författaren lägger stor vikt vid frågan om hur 
respondenten skall känna trygghet och tillit till intervjuaren när ett fysiskt möte uteblir. Vi tror 
dock att informationsbrevet (se bilaga A) bidragit till en högre tillit hos respondenterna. 
Vidare nämner Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) en att problematik som kan uppstå är 
att respondenterna inte vet vilken ordning frågorna ska besvaras. Detta är dock inget som 
påverkat denna studie då ordningsföljden inte haft betydelse för resultatet. En annan 
problematik som lyfts av författaren med att utföra skriftliga intervjuer över e-mejl är att 
intervjuaren inte kan omformulera frågorna vid eventuella otydligheter eller 
missuppfattningar av respondenten. Dock har de utförda pilotintervjuerna lett till en högre 
grad av eftertänksamhet där frågor adderades och förtydligades inför utskick till 
respondenterna. Bjereld, Demker och Hinnfors (2009, s.115) menar att pilotintervjuer starkt 
bidrar till en högre validitet, eftersom intervjuerna blir kvalitetssäkrade. 
  
Trots en hög grad av eftertänksamhet kring de frågor som skickades ut till respondenterna, har 
intervjuerna inte uppnått den fyllighet som Dalen (2015, s.120) menar vara fördelaktig då det 
är respondenternas svar som bildar huvudmassan. När lärarna exempelvis skriver att 
arbetssättet motiverar eleverna, hade det varit intressant att veta hur lärarna kan se detta. Om 
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intervjuerna skett i ett verkligt möte med respondenterna hade följdfrågor kunnat ställas för 
att uppnå en större fyllighet i svaren. Eriksson-Zetterquists och Ahrnes (2015, s.42) 
rekommendation av antalet intervjuer som behöver utföras låg till grund för denna studie. 
Dock gjordes ett större utskick av intervjuer för att säkerhetsställa att få in svar. Trots det 
större utskicket av intervjuer var det svårt att få in svar av lärarna. Påminnelsemejl skickades 
ut till flertalet av lärarna. På grund av svårigheten att få in svar gjordes inget extra utskick av 
följdfrågor till respondenterna, vilka hade kunnat bidra till en större fyllighet i studiens 
resultat. Svårigheten i att få in svar kan bero på den höga arbetsbelastningen som flertalet av 
lärarna har under denna tidpunkt.  
  
Enligt författarna kan det vara bra att varva analys med intervjuer för att på så sätt upptäcka 
en så kallad mättnad, vilket i denna studie gjordes och upptäcktes. En mättnad betyder enligt 
författarna att svaren blir igenkännande och återkommande hos de olika respondenterna. De 
första fyra intervjuerna som analyserades resulterade i tre kategorier och när ytterligare fem 
intervjuer analyserats synliggjordes inga nya kategorier utan även de föll under de tre tidigare 
konstruerade kategorierna. Vid detta skede ansåg vi att insamlingen av empiri var fullbordad 
då en mättnad uppstått. Totalt utfördes nio intervjuer och som därmed ligger över den 
rekommendation av författarna. 
  
Validitet beskrivs av Bjereld, Demker och Hinnfors (2009, s.111-117) som i vilken 
utsträckning vi undersöker det vi avser att undersöka och reliabiliteten som hur det 
genomförs, alltså tillförlitligheten. Validiteten och reliabiliteten i arbetet stärks bland annat på 
grund av urvalet. Detta eftersom att studien avser att ta reda på vad lärare tycker om 
arbetssättet och alla respondenter är verksamma lärare i ämnet svenska. Reliabiliteten stärks 
eftersom studien hade en variation av respondenter då de var verksamma i olika kommuner 
och hade varierad anställningstid inom yrket. 
  
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.146-154) beskriver ett flertal fördelaktiga 
analysmetoder för kvalitativa studier, som exempelvis en hermeneuetisk metod där metoden 
ska försöka etablera ett sammanhang och en mening i det människor gör. Dock valdes 
metoden innehållsanalys ut efter noga eftertänksamhet för vad som skulle passa denna studie. 
En innehållsanalys har varit fördelaktig i denna studie då den kunnat synliggöra 
kommunikationen, vilket Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.147) beskriver 
vara det ursprungliga användningsområdet för denna typ av analys. Att med hjälp av 
färgkodning analysera empirin har varit fördelaktigt då gemensamma nämnare kunnat 
synliggöras på ett tydligt sätt i analysprocessen. 
  
Den forskning som ligger till grund för studien är refereegranskad, vilket ökar reliabiliteten av 
studien då artiklarna blivit granskade av minst två oberoende forskare (Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013, s.62). Sökningarna efter forskning gjordes med såväl svenska 
som engelska sökord för att finna nationell samt internationell forskning till studien. Dock 
resulterade sökningarna i 13 internationella forskningsstudier och noll nationella. Då vi som 
genomfört denna studie har svenska som modersmål underlättade detta vid framställningen av 
sökord till den svenska databasen. Att därefter översätta sökorden till vårt andraspråk, det vill 
säga engelska, för att kunna bredda resultatet kan ha påverkat sökningarna i negativ 
bemärkelse. Detta då sökorden inte endast bör vara en direkt översättning av orden för att 
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uppnå en systematisk sökning, utan även ha en likvärdig betydelse. Våra kunskaper i det 
engelska språket kan även ha påverkat våra tolkningar av studierna.  

5.2. Resultatdiskussion
Att utläsa från resultatet ser de intervjuade lärarna både för- och nackdelar med arbetssättet 
parläsning. Nedan kommer dessa diskuteras i relation till tidigare forskning och litteratur för 
att på så sätt bidra med vidare kunskap om parläsning. 
  
I resultatet framkom att det kan finnas farhågor hos lärare kring att dela in elever i omaka par 
med två elever som inte klarar av att arbeta tillsammans med varandra, samt att denna 
indelning kan hämma deras lärande. Det framkom dels en svårighet som kan uppstå då två 
elever som parats ihop kan trigga varandra till att inte göra vad de ska. Denna problematik har 
även uppmärksammats i tidigare forskning. I Griffins (2002) studie störde flera av de 
deltagande eleverna varandra i läsningen genom att tillkalla sin partners uppmärksamhet på 
olika sätt. I resultatet av denna intervjustudie framkom även en problematik vid parindelning 
som kan uppstå om man som lärare har väldigt blyga elever i klassen. Det framkom att det 
kan uppstå svårigheter när elever ska läsa i par med elever från andra klasser än den egna. 
Detta då det finns risk att eleverna blir ihopparade med en elev som de inte känner och 
därmed blir obekväma med. Även i tidigare forskning syns tecken på denna ovilja till att 
arbeta åldersövergripande hos elever, då exempelvis få av de äldre eleverna i MacDonalds 
(2010) studie ville vara läskompisar till de yngre. Däremot visar Warringtons och Georges 
(2014) studie att parläsning gav positiva resultat även för de allra blygaste eleverna, då lärarna 
i studien uttryckte att dessa visade en större självsäkerhet vid såväl parläsning som vid andra 
arbetsområden efter att ha arbetat med parläsning. Utifrån detta kan vi konstatera att den 
farhåga som kan finnas hos lärare till elever som är blyga eller ovilliga till att arbeta 
interagerande inte nödvändigtvis behöver betyda att dessa elever inte kommer att klara av att 
arbeta med parläsning. Istället kan parläsning vara ett sätt att ge dessa elever möjlighet till att 
utveckla sin självsäkerhet. Bandura (1997) och Kullberg (2004) menar att denna tro på sig 
själv kan gynna såväl elevernas prestationer som lärande.  Att flera forskare i tidigare studier 
lyft just parindelning tyder däremot på att detta är ett moment som kräver eftertanke för att 
kunna nå goda resultat med arbetssättet.  
  
Utöver indelningen av eleverna framkom även att lärarna ansåg det finns en problematik 
kring ljudnivån i ett klassrum ifall alla elever är placerade i samma rum vid parläsning. Detta 
då det lätt uppstår ett eko i klassrummet om alla par läser samma text samtidigt, samt att den 
höga ljudnivån i sig kan göra det svårt för varje elev att koncentrera sig på att lyssna på sin 
partner. Även i tidigare forskning har det fysiska rummet problematiserats. Warrington och 
George (2014) kom i sin studie fram till att det var problematiskt att genomföra parläsning om 
det fysiska rummet var för litet. Av resultatet att utläsa kan det finnas en brist på fysiska 
läranderum många skolor, vilket därmed kan bidra till en begränsning av användandet av 
arbetssättet parläsning. Som lösning på liknande situationer framhåller Strandberg (2006, s.
28) att såväl korridorer, utemiljöer och bibliotek kan ses som läranderum som kan användas 
vid arbetssätt som innefattar samspel. Detta kan därmed ses som en lösning till de skolor som 
har begränsat antal grupprum. Genom att vara kreativ och använda sig av skolans olika 
fysiska utrymmen kan läraren därmed göra det möjligt att använda parläsning på ett sätt där 
eleverna inte störs av varandra på grund av ljudnivån. Ytterligare en faktor till den höga 
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ljudnivån som framkom i resultatet kan vara att lärare inte låter sina elever arbeta själva 
utanför klassrummets väggar. Detta är förståeligt vid arbete med yngre elever, där de troligtvis 
inte är vana vid att arbeta självständigt utanför klassrummet. Däremot bör det inte finnas 
någon problematik kring att placera elever i olika läranderum vid parläsning med äldre elever. 
Möjligheten finns självfallet att inte heller dessa elever är vana vid att arbeta självständigt. 
Vid dessa situationer kan vi konstatera att parläsning är ett ypperligt tillfälle att introducera 
det självständiga arbetssättet. Detta utifrån Strandbergs teorier om att varje lärare tillsammans 
med sina elever bör utveckla läranderum som gagnar samspel tillsammans med sina elever. 
 
Ytterligare en svårighet med parläsning som framkom i resultatet var att det kan vara svårt att 
få tag i dubbletter eller klassuppsättningar av böcker. Denna problematik uppmärksammades 
även i Warringtons och Georges (2014) studie som en aspekt som hämmar arbetssättet. Som 
visades i resultatet kan parläsning däremot genomföras genom att varje par får välja bok 
själva, och därmed att de olika paren i en klass läser olika böcker. Tillgängligheten av böcker 
behöver därmed inte vara ett problem om läraren kan tänka sig låta paren arbeta med olika 
böcker. Genom att göra på detta sätt behöver inte lärarna hitta klassuppsättningar av böcker.  
  
Att parläsning gör att eleverna utvecklar sin samarbetsförmåga framkom i resultatet. Detta går 
i linje med skolans värdegrund och uppdrag i Lgr11 (Skolverket, 2016a, s.10) som uppmanar 
till att skolan ska vara en social gemenskap. Det går även i linje med Vygotskijs teorier om att 
människors samspel är en förutsättning för lärande och utveckling. Även Säljö (2010) och 
Jönsson (2009) menar att ett lärande sker i interaktion med andra. Vi kan därmed konstatera 
att det samarbetet och samspel vid parläsning som respondenterna talar om har belägg i såväl 
styrdokument som litteratur. När elever samarbetar med varandra ges de möjlighet att hjälpa 
varandra och ge varandra stöd i arbetet, och just stöttning är ett begrepp som framkom i 
resultatet som en positiv effekt vid arbete med parläsning. Där framkom bland annat att elever 
blir självgående jämfört med andra arbetssätt då de i första hand kan använda varandra till 
hjälp, vilket även uppmärksammats i tidigare forskning. Som exempel på detta synliggjordes 
det i MacDonalds (2010) studie att de deltagande eleverna i första hand använde varandra 
som hjälp. Detta då resultatet av studien visade att eleverna arbetade mer självständigt vid 
parläsning än vid andra arbetssätt. Även i Griffins (2002) studie konstaterades att eleverna 
arbetade mer självständigt vid parläsning. Där framkom att de läste med mer inlevelse när de 
var själva i paren än när det fanns en lärare i närheten. Eleverna i studien klarade sig med 
andra ord bättre på egen hand med varandras hjälp än med lärarens hjälp. Ovanstående studier 
styrker därmed de åsikter som synliggjorts i  resultatet av denna intervjustudie om att 
parläsning skapar förutsättningar för att eleverna blir mer självständiga än vid andra 
arbetssätt.   
  
Förutom att parläsning gör elever mer självständiga då de tar hjälp av varandra visar resultatet 
även att denna stöttning kan bidra till att elever ger varandra skjuts i läsningen och att de kan 
lära av varandra. Även tidigare forskning om parläsning bekräftar detta resultat. I Toppings 
(2014) studie visade det sig att samarbetet mellan eleverna gynnade deras läsförmåga då de 
rättade varandra, läste svåra ord tillsammans och diskuterade det lästa med varandra för att 
skapa förståelse för det. I resultatet framkom dessutom att parläsning kan bidra till att elever 
får en mer naturlig mottagare då de läser för sin kompis som utför samma uppgift på lika 
villkor, samt att eleverna kan bli förebilder för varandra i läsningen. Dessa aspekter framhåller 
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även Jönsson (2009) som fördelaktiga när elever arbetar tillsammans med läsning. Enligt 
respondenterna kan dessa förebilder gynna såväl motivationen till läsning som elevernas 
delaktighet i läsundervisningen. Även i tidigare forskning syns resultat som visar att 
läsförebilder varit gynnande för elevernas motivation till läsning. I flera studier blev de elever 
med starkare läsförmåga tillfredsställda av att hjälpa de svagare, och samtidigt fick de med 
svagare läsförmåga ökad läslust av hjälpen från de starkare (Warrington & George, 2014; 
MacDonald, 2010; Topping; 2014). Att samtliga respondenter i denna intervjustudie samt 
flertalet lärare, elever och forskare i tidigare studier konstaterat att parläsning gynnar elevers 
motivation till läsning ökar tillförlitligheten i att parläsning motiverar till läsning. 
  
Vad gäller att para ihop starkare och svagare elever framgår det i resultatet att det inte endast 
är motivationen som höjs av detta samspel utan att även läsförmågan gynnas. I dessa 
uttalanden syns spår av de förutfattade meningar som kan finnas hos lärare, elever och 
föräldrar vid arbetssätt där en svagare elev arbetar tillsammans med en starkare och som även 
syns i tidigare forskning. Som exempel på detta fick forskarna i Toppings (2014) studie 
förtydliga för de deltagande elevernas föräldrar att båda parter fick ut något av att arbeta med 
parläsning. Detta då föräldrarna till de starkare läsarna annars kunde tro att deras barn blev 
utnyttjade. I studien av Topping m.fl. (2011) uttryckte även lärarna oro över att elever med låg 
läsförmåga inte skulle klara av att delta i parläsningen. Då respondenterna i denna 
intervjustudie uttryckte sig vara medvetna om att båda parter får ut någonting av arbetssättet 
kan vi däremot konstatera att detta inte är någon farhåga hos just de lärarna. Flertalet tidigare 
studier har dessutom visat att läsförmågan utvecklats hos såväl starka som svaga elever 
(Topping m.fl., 2011; Lee, 2014; Warrington & George, 2014; MacDoland, 2010; Topping, 
2014). Detta, samt konstaterandet i föregående stycke, höjer trovärdigheten i att 
parkonstellationer med en svagare och en starkare elev har potential till att gynna såväl 
elevers motivation till läsning som deras läsförmåga. 
  
Förutom parkonstellationerna framkom det dessutom i resultatet att elevers läsförmåga 
gynnas av att elever får träna sig i att läsa högt. Många respondenter uttryckte att arbetssättet 
kan bidra till att elever får en större begreppsförståelse då de uttalar svårlästa ord och skapar 
förståelse för dem tillsammans, samt att det kan vara bra för eleverna att höra sig själva uttala 
orden högt. Även dessa uppfattningar och erfarenheter bekräftas i tidigare forskning. I 
Griffins (2002) studie blev eleverna bättre på att läsa med inlevelse med hjälp av parläsning, 
och de deltagande eleverna använde såväl kroppsspråk som tillgjorda röster och ljudeffekter 
för att uttrycka det lästa. Även i Toppings (2014) studie fick eleverna ett bättre flyt i läsningen 
genom att läsa de svåra orden tillsammans. Ytterligare studier som resulterade i att elevernas 
läsförmåga förbättrades är Lees (2014), Warringtons och Georges (2014) och MacDonalds 
(2010) studier. I studien av Lee (2014) synliggjordes detta resultat utifrån tester i läsförmåga 
medan det i Warringtons och Georges (2014) och MacDonalds (2010) studier byggde på 
lärarnas och elevernas upplevelser. Att respondenternas svar i denna studie har belägg från 
tidigare forskning med ett flertal olika metoder ökar trovärdigheten i att parläsning ger goda 
förutsättningar för ökad läsförmåga hos flera elever. 
  
Slutligen visade resultatet att parläsning kan bidra till att elever blir mer delaktiga i 
läsundervisningen jämfört med andra arbetssätt. Detta då eleverna får lika mycket tid att läsa 
som de får till att lyssna på texten, vilket framhölls som en fördelaktig balans som bidrar till 
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att eleverna inte blir lika rastlösa. I resultatet framkom dessutom att parläsning inte endast 
ökar lästiden för varje elev under läs-sessionerna, utan dessutom bidrar till en mer varierad 
läsundervisning vilket kan öka tiden till läsning. Även Reichenberg (2008, s.67) talar om 
tidsaspekten för att kunna utveckla kunskap och färdighet, och menar att varje individ kan 
hantera någonting mer och mer på egen hand efter att först ha utfört det tillsammans med 
någon annan. Utifrån detta kan vi utläsa att det krävs mycket tid för gemensam läsning för att 
varje elev ska få en god läsförmåga, vilket parläsning kan bidra till utifrån resultatet av denna 
studie. 

5.3. Konklusion
Diskussionen har bidragit med vidare kunskap om parläsning genom att jämföra internationell 
forskning med svenska lärares uttryckta åsikter om arbetssättet. Utifrån denna diskussion har 
vi kunnat dra slutsatser om arbetssättet, vilka presenteras i detta avsnitt.  
  
De nackdelar som diskuterats fram är svårigheten för lärare att dela in elever i par, den fysiska 
miljön i arbete med arbetssättet samt eventuell brist av böcker. Rädslan av att råka bilda 
omaka par med exempelvis två väldigt blyga elever, bör däremot inte vara en rädsla hos lärare 
eftersom att elevernas självförtroende kan stärkas av detta. Den fysiska miljön bör heller inte 
vara ett större problem då det oftast finns fler utrymmen att utnyttja. Om inte annat kan man 
som lärare försöka samplanera med lärare för andra klasser för att kunna utnyttja flera 
grupprum. Det är inte heller givet att samtliga elevpar måste läsa samma böcker, vilket kan 
vara en lösning på bristen av klassuppsättningar av böcker. Detta kan även vara en fördel då 
eleverna kan välja böcker av intresse samt att läraren kan bilda par utifrån läsintresse.  Dessa 
farhågor bör därmed inte ta så stor plats att arbetssättet väljs bort på grund av dem då de inte 
är omöjliga att lösa eller se något positivt i. Ovanstående nackdelar visar parläsning ur ett 
lärarperspektiv då de till stor del bygger på kritiska moment kring lärarens roll vid planering 
och genomförande av arbetssättet.  
  
De fördelar som diskuterats fram med parläsning är att eleverna blir mer självständiga vid 
arbetssättet än vid andra arbetssätt, att de blir motiverade till att läsa, att arbetssättet möjliggör 
för större delaktighet än vid andra arbetssätt inom läsning samt att elevernas läsförmåga 
utvecklas av arbetssättet. Samtliga fördelar är därmed lyfta ur ett elevperspektiv där elevernas 
lärande varit i fokus. 
  
Slutligen kan vi konstatera att de nackdelar med arbetssättet som synliggjorts i denna studie 
främst lyfts ur ett lärarperspektiv medan fördelarna lyfts ur ett elevperspektiv. Vi kan även 
konstatera att nackdelarna inte bör ta så stor plats att arbetssättet väljs bort på grund av dem. 
Detta eftersom att dessa nackdelar inte är omöjliga att lösa eller se något positivt i. Utifrån 
detta kan vi dra slutsatsen att arbetssättet parläsning till stor del är fördelaktigt för elevers 
lärande. De nackdelar som sker runt omkring kan man som lärare lösa om man är kreativ, har 
ett öppet sinne och kan se en vinst i att hela tiden utmana sig och se till elevernas bästa. Vi 
anser att anledningen till att välja ett arbetssätt är för att det gynnar elever och dess lärande, 
och detta är precis vad parläsning gör.   
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5.4 Implikation
Parläsning anses därmed, enligt såväl lärare i ämnet svenska som i tidigare forskning, som 
fördelaktigt för elevers lärande men krävande för lärare att tillämpa på grund av fysiska 
förutsättningar. Detta väckte våra tankar kring hur lärare väljer arbetssätt i sin undervisning. 
Som förslag på vidare forskning hade det varit av intresse att ta reda på om det finns arbetssätt 
som väljs bort på grund av dessa fysiska förutsättningar trots att de är fördelaktiga för elevers 
lärande. Vilka är isåfall dessa arbetssätt och vad skulle krävas för att möjliggöra att 
arbetssätten används i undervisning? 

5.5 Lärdomar
Lärdomarna vi fått genom att utföra denna studie är delvis hur effektivt det är med 
intervjustudier via e-mejl. Respondenterna kan svara i egen takt och det sparas tid för oss som 
forskare. Dock känner vi båda att följdfrågor hade kunnat förtydliga respondenternas svar och 
på så vis bidra till en större fyllighet i resultatet. Detta hade kunnat göras lättare via en 
muntlig intervju. Att arbetssättet kan vara fördelaktigt för elever hade vi sedan tidigare en 
hypotes om och fick bekräftat genom intervjuerna att även andra uppfattar arbetssättet på 
detta vis. Genom att få syn på lärarnas uttrycka åsikter om arbetssättet har nya tankar och 
idéer väckts hos oss och detta kommer vi ha till nytta i vårt kommande arbetsliv som lärare i 
ämnet svenska, men även i andra ämnen.  
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Bilaga A - Informationsbrev 
Skriftlig intervju med verksamma lärare 
Tack för att du ställer upp i denna skriftliga intervju! Dina svar kommer att användas till vårt 
examensarbete som syftar till att bidra med vidare kunskap om parläsning som arbetssätt i 
svenskundervisningen. Detta vill vi göra genom att ta reda på vilka åsikter verksamma lärare 
har om arbetssättet. För att ge examensarbetet hög trovärdighet är vi tacksamma för ärliga och 
uppriktiga svar. Allt material kommer behandlas konfidentiellt och endast användas till detta 
ändamål.  
  
I detta arbete definieras parläsning som att eleverna läser en bok tillsammans högt för 
varandra. Parläsning kan ske såväl med elever i samma ålder som i åldersblandade par.  
  
Genom att svara på följande frågor och skicka in till oss godkänner du att intervjun får 
användas enligt ovanstående information. Svara gärna på frågorna i nummerordning och 
mejla till oss. 
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Bilaga B - Intervjufrågor 
1. I vilka ämnen är du behörig lärare?   
2. Vilket år tog du din lärarexamen?   
3. Har du någon gång arbetat med parläsning med dina elever? Isåfall i vilket ämne?  
  
Om du svarade nej på föregående fråga, gå till fråga 9. Om ja, besvara samtliga utom fråga 
9.   

4. Arbetar du ofta med parläsning med dina elever? Isåfall hur ofta?    
5. I vilka ämnen och årskurser har du arbetat med parläsning?   
6. Upplever du att arbetssättet varit uppskattat av dig och eleverna? Isåfall på vilket  sätt?   
7. Vad upplevde du var bra med att låta eleverna läsa i par?  
8. Vad upplevde du var mindre bra med att låta eleverna läsa i par?   
9. Varför har ni inte arbetat med parläsning?  (Om du inte arbetat med parläsning)    
10. Vilka fördelar kan du se med att arbeta med parläsning i ämnet Svenska?   
11. Vilka nackdelar kan du se med att arbeta med parläsning i ämnet Svenska?     
12. Arbetar dina elever oftast individuellt eller tillsammans med varandra under dina 
 lektioner? Vilket föredrar du och varför?   
13. Vilka fördelar kan du se med att låta eleverna arbeta enskilt?   
14. Vilka fördelar kan du se med att låta eleverna arbeta tillsammans med varandra?  
  
  
Tack på förhand!  
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Bilaga C - Kodning av svar → Teman 
Tema 1- Läsförmågan utvecklas  
Tema 2 - Motivationen höjs  
Tema 3 - Stöttar varandra, samarbetar  
Tema 4 - Läsförebilder  
Tema 5 - Mer aktiva  
Tema 6 - Högljutt i klassrummet om alla läser där  
Tema 7 - Svårt att dela in eleverna  
Tema 8 - Läser av en anledning  
Tema 9 - Bidrar till varierad läsundervisningen  
Tema 10 - Svårt att få tag i böcker  
Tema 11 - Svårt att koncentrera sig  
Tema 12 - Hämmar eleverna 

  
  
Fråga 7. Vad upplevde du var bra med att låta eleverna läsa i par?  
A, - 
  
B, De kan förklara svåra ord för varandra. De kan ge varandra ”skjuts” i läsandet. De fick ett 
större intresse för texter. Viktigt att läsa högt och uttala orden rätt och tydligt. 
  
C, Bra att de kan stötta varandra och förklara svårare ord. De kan hjälpa varandra att öka 
 sin läsförmåga. De visade mer intresse för böcker. 
  
D, Det är bra för de elever som har svårare med läsningen att få läsförebilder, men också för 
att elever för att få träna sig i att läsa högt. Dessutom är det alltid intressant och spännande att 
få höra någon annan läsa högt eftersom alla läser på olika sätt och betonar olika saker, vilket 
gör att läsningen blir personlig och olika beroende på vem som läser. När eleverna läser högt 
för hela klassen blir det mycket lyssna och lite läsa, när de läser i par får de läsa lika mycket 
som de får lyssna.  
 
E, Det var bra att alla kunde vara delaktiga samtidigt istället för att de ska lyssna på varandra 
vid t.ex. högläsning. När det endast är en elev som läser i taget vid läsning i helklass blir 
eleverna ofta väldigt rastlösa, detta undviks vid parläsning. De kunde också läsa mer i sin 
egen takt när de var två. 

F, Chansen att läsa, avkoda ord, skapa förståelse för ord/ sammanhang samt reflektera över 
texten. Parläsning är också mer effektivt och skapar motivation om läraren får det att fungera.  

G, När eleverna får arbeta tillsammans i detta arbetssätt upplever jag att de till stor del stöttar 
varandra. De är väldigt självgående och frågar i förstahand varandra när de stöter på problem. 
Jag upplever också att de båda lär av varandra och inte enbart den eleven som är svagare i just 
läsning. De båda parterna kan bidra med något. Den hjälp och stöttning de ger varandra 
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hjälper också eleverna att utveckla sin läsförmåga. Eftersom att eleverna uppskattar 
arbetssättet och ofta väljer att läsa tillsammans vid valfritt arbete så ökar också deras lästid 
vilket jag anser bidrar till ökad läsförmåga. 

H, När eleverna läser i par så tränar alla elever på att läsa högt. 

I, - 

  
  
Fråga 8. Vad upplevde du var mindre bra med att låta eleverna läsa i par? 
A, -  
 
B, Ser inget negativt med parläsning. 
  
C, Jag kan inte komma på något negativt med parläsning just nu. 
  
D, Om man inte har möjlighet att låta elever sitta i ett grupprum och turas om att läsa i par blir 
det lätt ganska hög ljudnivå i klassrummet. Det kan göra att vissa elever får svårt att 
koncentrera sig. Det blir ännu svårare om alla läser samma text då man hör det man själv läser 
om eller försöker lyssna till. Det blir som ett eko i klassrummet. 
  
E,  Det var svårt att få ihop parkonstellationer som blev bra, oftast är det några par som blir 
ultimata, men det finns alltid par som blir omaka, t.ex. där båda eleverna är väldigt blyga och 
därmed svårstartade, eller där två elever är stimmiga så att de triggar varandra till att inte göra 
vad de ska. 
  
F, Egentligen inget, men mycket handlar om att skapa en struktur och att barnen är motiverade 
till arbetssättet. Ibland kan arbetssättet också vara tålamodsprövande för vissa elever.  
 

G, Det jag och mina elever upplever som negativt med parläsning var att det blir ganska 
högljutt i klassrummet eftersom att vi inte har så många grupprum. Det är också en konst att 
få till bra par, det är många aspekter som ska tas tillvara på. 
  
H, Ibland har det varit högljutt när eleverna läser i par. 
  
I, - 
  
  
Fråga 10. Vilka fördelar kan du se med att arbeta med parläsning i ämnet 
Svenska?  
A, Eleverna får en naturlig mottagare och får öva på att läsa högt. Eleverna kan stötta 
varandra i texten.  
 
B, - 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C, -  
  
D, Jag ser att det ibland motiverar elever som annars inte är så positiva till läsning. Det är 
väldigt svårt, om inte omöjligt, att uppfylla den tid lästräning som eleverna behöver få för att 
bli skickliga läsare. Detta är ju ett sätt att i alla fall öka tiden  
 
E, Eleverna kan dela böcker om man läser samma bok i klassen, för ofta finns det inte 
klassuppsättningar av alla böcker. De får också en naturlig mottagare till vad de läser vilket 
kan skapa en större mening och därmed mer motivation till att läsa. Eleverna blir heller inte 
lika rastlösa som när de läser individuellt eller när jag läser högt för dem/de läser högt för 
varandra i helklass då de läser växelvis och hela tiden måste följa med i texten. När de läser 
högt i helklass blir det en så lång väntan tills det är deras tur, vilket gör att många slutar följa 
med i texten. Därför är parläsning bra för dem som lätt blir rastlösa. De får även träna på att 
läsa högt för en mottagare utan att bli så nervösa som de ofta blir vid högläsning i helklass. 

F, Se ovan 

G, Jag skulle säga att fördelarna med arbetssättet är de fördelar som jag nämnde i fråga 7. 
 Eleverna får mer tid till läsning, ökar sin läsförståelse, får träna på att samarbeta och att 
arbetssättet verkar vara uppskattat av eleverna.  
  
H, Fördelarna är att alla elever tränar sin läsning och samtidigt sin förmåga att lyssna på 
andra. Att läsa högt och då höra sin egen röst är nyttigt och bidrar till att eleven själv hör hur 
han/hon läser och uttalar ord.  Det är även en fördel att eleverna samtidigt tränar sin förmåga 
att samarbeta. 
  
I, Träning av läsning, där de inte kan slarvläsa, eftersom de läser högt för varandra. De kan 
också tillsammans diskutera boken. 
  
  
  
  
Fråga 11.Vilka nackdelar kan du se med att arbeta med parläsning i ämnet 
Svenska? 
A, Kan inte se några nackdelar om man varierar läsningen och har parläsning i perioder. 
B - 
C - 
D, Det svåraste är att få tag i skönlitterära texter där alla elever kan ha varsitt exemplar. Om 
man arbetar med faktatexter eller noveller är det inte ett problem, men ska man läsa en bok 
tillsammans i klassen är det lätt att det blir jag som lärare som läser högt och kanske skickar 
runt boken i klassrummet.  
 
E, Att läsa klassuppsättningsböcker i par i samma klassrum gör lätt att det blir ett eko i 
klassrummet då alla par läser på samma sida. Detta kan bli väldigt störande för dem när de 
läser. Vid skriftliga övningar i läsförståelse får jag en vidare uppfattning om deras förståelse 
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än om de berättar för varandra i par. Vissa elever är också väldigt blyga, vilket hämmar dem 
om jag sätter dem med en klasskompis som de inte känner sig helt bekväma med. Detta gör 
att de kanske inte får visa vad de egentligen kan. Inom klassen brukar det oftast gå bra, men 
klassövergripande kan det bli väldigt problematiskt.   

F, Se ovan 

G, När vi har tänkt göra ett större projekt med läsning i par där alla ska läsa samma bok har 
det varit svårt att få tillgång till passande böcker till en hel klass. Men när eleverna själva i 
paren får välja en bok så blir det lättare eftersom att vi endast behöver två exemplar av varje 
bok. 

H, Nackdelarna kan vara att en av eleverna gör allt och att den andra inte läser alls. En 
nackdel kan också vara att det blir högljutt i klassrummet, beroende på vilken grupp av elever 
som ingå i klassen. Det kan då vara svårt för alla att koncentrera sig och lyssna på kompisen.  
  
I, Antalet böcker kan vara ett problem, ljudnivån om man inte kan sprida ut eleverna i flera 
lokaler. 
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Bilaga D - Teman → Kategori 
  

  

Kategorier  
Teman   

Parläsning 
möjliggör 
lärande

Parläsning hämmas av 
fysiska förutsättningar

Parläsning ökar 
elevers delaktighet 
 

Tema 1- Läsförmågan 
utvecklas x   

Tema 2 - Motivationen höjs   x
Tema 3 - Stöttar varandra x   

Tema 4 - Läsförebilder   x
Tema 5 - Mer aktiva   x
Tema 6 - Högljutt i 
klassrummet om alla läser 
där

 x  

Tema 7 - Svårt att dela in 
eleverna

 x  

Tema 8 - Läser av en 
anledning

  x
Tema 9 - Bidrar till varierad 
läsundervisningen x   

Tema 10 - Svårt att få tag i 
böcker

 x  

Tema 11 - Svårt att 
koncentrera sig

 x  

Tema 12 - Hämmar eleverna  x  

 3 5 4
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