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Abstract: Att läsa ingår i samtliga skolämnen och när då PISA-undersökningar visar att 

svenska elever blir allt sämre på läsförståelse finns grund till oro. Språket är i skolan en 

viktig grundpelare när skolans stora uppdrag är att förbereda eleverna för att bli 

funktionella samhällsmedborgare. Syftet med studien var att undersöka vilka arbetssätt 

angående läsning på engelska som verksamma lärare säger sig använda. Denna studie 

riktar sig mot att skapa en större kunskap om hur läsning används i skolan idag. Studier 

visar att svenska elever är starka i ämnet engelska men svaga när det gäller läsförståelse 

överlag. Vi undersöker vilken roll läsningen spelar i skolan idag enligt verksamma 

lärare. Resultatet i studien visar att de deltagande lärarna i studien anser att det kan vara 

en för stor utmaning för enskilda elever att använda läsning på engelska. Slutsatsen av 

studien berättar att läsning sker främst gemensamt i klassen i de yngre åldrarna, det är då 

av vikt att välja rätt text som engagerar samtliga till läsning. Vidare studier angående 

detta ämne kan lyfta eller undersöka varför läromedel tar en stor plats i undervisningen 

trots att en del lärare känner att dessa är otillräckliga för elevers utveckling.  
 

Nyckelord: Läsning, läsförståelse, arbetssätt, engelskundervisning och språkförmåga. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Förord 

Vi har nu avslutat vårt andra examensarbete och känner nu, efter många sömnlösa nätter, att vi är 

redo att lämna in detta som ett avslut på vår lärarutbildning. Vi riktar en stor tacksamhet till de 

lärare som valt att medverka i intervjuerna. Vi är även tacksamma för det stöd som funnits från 

familj och vänner under detta intensiva arbete. De har haft förståelse över att även kvällar och 

helger har slukats av ständig tanke, arbete med och tal om denna studie. 

 

Under arbetet har vi stöttat varandra och suttit tillsammans med skrivandet, intervjuerna har 

utförts gemensamt och transkriberingarna fördelades sinsemellan. Under hela processen har vi 

arbetat i ett onlinedokument vilket har inneburit att det blivit vår gemensamma produkt som båda 

har kämpat med och står för i slutändan. Vi har upptäckt vikten av att kunna diskutera tankar och 

formuleringar med en kollega kontinuerligt och hur viktig kommunikation är vid ett samarbete. 

Våra handledare förtjänar ett stort tack då de genom kritisk respons motiverat oss till att visa vad 

vi går för. Under denna process har vi fått flera responstillfällen och vill därför tacka de som tagit 

sig tid att läsa igenom vårt arbete och därmed bidragit till förbättringar. 
 

Nu är vi snart examinerade lärare för årskurs 4-6 och efter detta arbete har vi fått insikt i stora 

kunskaper angående engelskundervisningen som vi tar med oss ut i arbetet i verksamheten.  

 

Anna Nielsen och Fannie Thomasson 

Högskolan i Halmstad 2015-05-27  
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Inledning 
Språk är en rättighet för alla barn i svenska skolan idag och därför är också målet att alla ska 

delta och förstå undervisningen redan från start. Tidigare var det speciellt att lära sig ett språk 

vilket då innebar att vara intelligent eller utvald (Lundberg, 2011). Läroplanen (Skolverket, 

2011) förespråkar varför skolan idag ska undervisa i språk och nyttan av att kunna mer än ett 

språk. 
 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha 

kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till 

kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. (Skolverket, 2011 s. 30).  
 

Statens offentliga utredningar (2012:65) har utförts med syfte att finna metoder för att stärka 

litteraturens ställning vilket har målet att bidra till ett ökat läsande, med ett särskilt fokus på barn 

och ungas inställning till läsning. De menar att för att ta ställning till gemensamma 

angelägenheter krävs en god språklig förmåga. Detsamma gäller för att kunna driva sina åsikter i 

en offentlig diskussion. Det är skolans uppdrag att stötta eleverna för att bli funktionella 

medborgare (SOU 2012:65). Enligt en internationell språkstudie (Skolverket, 2012) hamnar 

svenska elever i topp när det gäller att läsa, skriva och lyssna på engelska. Med dessa resultat i 

åtanke är det intressant att rapporten från PISA-undersökningen (Skolverket, 2013) visar att 

svenska elever blir allt sämre när det gäller läsförståelse. Denna undersökning visar dock endast 

resultat baserat på svensk läsförståelse. Att svenska elever har låga resultat när det gäller att 

förstå vad de läser är ett problem som verkligen bör tas på allvar eftersom man kan tillägna sig 

kunskap genom läsning i de olika skolämnena. Med det sagt inser vi att elever i de svenska 

skolorna överlag är duktiga på engelska. Därmed kan man använda elevernas styrka i engelskan 

för att utveckla problemområdet läsförståelse när det gäller det svenska språket. Detta genom att 

undersöka vilka arbetssätt som används och tankar som lärare har bakom användandet av läsning 

på engelska.styrkor som upptäcks med undervisningen på engelska kan sedan föras över till 

svenskan för att lyfta elevers förmåga till läsförståelse. 
 

Vid arbetet med läsning är det viktigt att finna rätt text och arbetssätt för att  motivera samtliga 

elever  till läsning samt ta hänsyn  till  individens närmsta utvecklingszon. Detta kan göras 

genom att använda en undervisning som aktiverar eleverna till att interagera och samarbeta med 

människor i sin omgivning (Lindqvist, 1999). När vi talar om elevernas närmsta utvecklingszon 

syftar vi till Dysthes (2003) tolkning av Vygotskijs definition där författaren menar att den 

närmsta utvecklingszonen är området mellan det som ett barn kan klara på egen hand och det 

som barnet kan klara med hjälp av någon annan, här lärare eller elever. Det som eleven nu kan 

göra med stöd kan denne senare klara på egen hand. För att kunna förutse detta är det lika viktigt 

att bedöma elevernas potentiella och deras aktuella utvecklingsnivå. När det gäller den närmsta 

utvecklingszonen och sambandet till läsning i denna studie kan lärare berätta hur de använder sig 

av läsning och hur detta gynnar elevernas utveckling. 

Vid en tidigare litteraturstudie undersökte vi hur läsning bidrar till ökad engelsk språkförmåga. 

Resultatet visade bland annat att läsning på engelska kräver tid i klassrummet om någon 

utveckling av språkförmågan ska ske (Sanacore & Palumbo, 2010). Något annat som visade sig i 

litteraturstudien var att det är språklärarens ansvar att hjälpa eleverna nå sin främsta potential så 
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de slutligen kan bli kommunikativt skickliga. Lundberg (2011) menar att större delen av 

engelsklektionens innehåll bör utgöras av målspråket redan från start då en av de viktigaste 

förmågorna i språklärandet är att kunna hänga med i ett språkligt flöde även om det som sägs 

eller skrivs innehåller en del nya och obekanta ord, alltså att engelsklektionerna bör genomföras 

på engelska. 

Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka vilka arbetssätt med läsning på engelska som 

verksamma lärare säger sig använda för att bidra till större kunskap. Vi har av den anledningen 

genomfört en studie genom att intervjua lärare för att besvara forskningsfrågan:  

Hur beskriver verksamma lärare att de använder sig av läsning i engelskundervisningen?  

Bakgrund 
I denna del gör vi en överblick över en del tidigare kunskaper och forskning gällande vad läsning 

innebär för undervisningen. Främst fokuserat på engelskundervisningen men även delvis läsning 

i alla skolämnen. Här redogör vi även för hur undervisningen kan ge utrymme för läsning för att 

skapa ytterligare kunskap för att undersöka problemområdet.  
 

Tidigare forskning  

Tidigare forskning angående undervisning och läsning på engelska finns det rikligt av då man i 

flera länder undervisar i engelska utöver hemspråket. Då man ständigt måste reflektera över vad 

som är överförbart till Sveriges undervisning går inte all forskning att använda överallt. I denna 

del kommer vi ta upp vad forskare skrivit om bland annat: skönlitteraturens utrymme i skolan, 

lärarens roll vid läsning på engelska, klassbibliotekets betydelse, varierade lektioner vid läsning, 

elevers intresse i åtanke och textens svårighetsgrad. 

 

Ewald (2007) har i sin avhandling utgått från forskningsfrågan: Vilket utrymme får 

skönlitteraturen i skolan? Hennes forskning behandlar skönlitterär läsning hos äldre elever i 

skolan medan vi behandlar läsning av texter på engelska i grundskolans tidigare år. Vi anser 

dock att hennes resultat kan bidra med kunskap om att använda läsning i undervisningen. Genom 

deltagande observationer har Ewald (2007) bland annat kommit fram till att vissa elever i skolan 

inte hinner läsa för att andra uppgifter behöver klaras av först. Läsningen förekommer då tid 

finns över. PISA-undersökningen (Skolverket, 2013) kan vara ett stöd för att motverka vad 

Ewald (2007) kom fram till där undersökningen poängterar att lärare behöver fundera igenom de 

uppgifter som de ger i samband med läsning. Annars finns en risk att läsningen inte används 

effektivt och att den blir en spontan utfyllnad då andra uppgifter är genomförda. Undersökningen 

visar alltså att det är viktigt att läsningen och dess tillhörande uppgifter fyller en funktion. För att 

läsningen ska fylla en funktion menar Bouchereau Bauer och Arazi (2011) att läraren har en 

viktig roll vid upplägget av läsning på engelska. De menar att läraren bör stötta eleverna när de 

arbetar med att överblicka texten och där diskutera okända ord. Vidare menar de att läraren borde 

delta vid läsningen i starten och ge tydliga instruktioner kring hur läsningen ska gå till samt vad 

syftet med läsningen är. Därav blir arbetssättet vid läsningen en central del i undervisningen. 
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Läsningen av texter och berättelser i skolorna behövs då den är ett bra verktyg för språkinlärning 

(Ghosn, 2002). Ewald (2007) har även kommit fram till att det på vissa skolor inte finns 

fungerande skolbibliotek och att det saknas en medveten litteraturundervisning. Sanacore och 

Palumbo (2010) samt Ewald (2007) har båda lyft vikten av att eleverna får lätt tillgång till 

böcker. En användbar metod för att eleverna enkelt ska ha tillgång till något att läsa är att i 

klassrummet ha ett mindre bibliotek som läraren förberett. Ett klassbibliotek där elevernas 

intresse har funnits i åtanke vid val av böcker möjliggör för att eleverna kan relatera till vad de 

läser och det är en viktig aspekt att ha i åtanke (Sanacore & Palumbo, 2010). Detta klassbibliotek 

behövs då det är en hjälp för att eleverna så småningom lär sig finna egen litteratur för fortsatt 

läsning. 

 

Jönsson (2007) har undersökt om möjligheter och begränsningar i användandet av de redskap 

som ingår i litteraturarbetet i skolan. Till skillnad från Ewald (2007) så har Jönsson (2007) haft 

rollerna som både forskare och lärare då hon använt sin egen klass i undersökningen och gjort 

observationer. Resultatet lyfter bland annat att läsning tillsammans kan innebära olika saker för 

enskilda elever, till exempel gemenskap, förståelse och inspiration. Gemensam läsning kan vara 

ett led in i djupare förståelse. När eleverna förstår vad de läser blir de även motiverade till vidare 

läsning (Ghosn, 2002).Vidare lyfter Jönsson (2007) att lek och läsning kan kopplas samman och 

att lek kan vara ett sätt att skapa mening men också för att underlätta för fortsatt läsning. Frey 

och Fisher (2012) lyfter ett exempel på hur en lärare i geovetenskap avsatte tio minuter av varje 

lektion till läsning. Han hade en samling böcker med alla de områden som hans undervisning 

skulle beröra, det valdes därför ut enstaka texter till eleverna att läsa. På så sätt blev läsning 

prioriterat i flera av skolämnena, detta kan då leda till att elever ser nyttan med läsning och finner 

en läsglädje (Garan &DeVoogd, 2008). Läsning har fördelen att kunna varieras, genomföras 

gemensamt och vara kreativ för att skapa en meningsfull undervisning och underlätta för elevers 

fortsatta vilja till läsning.   

 

När det gäller elevers val vid enskild läsning väljer eleverna böcker efter eget intresse och sin 

egna nivå och låter inte kamraternas val påverka dem, detta leder till att de skapar personliga 

profiler för sin läsning (Jönsson, 2007). Personliga profiler innebär att eleverna hittar genrer som 

lockar dem till läsning och har insikt om sin läsförmåga. Genom texter som medie kan vi ge 

eleverna rikliga språkmöjligheter och roliga erfarenheter som inte bara uppmuntrar och förbättrar 

den muntliga förmågan utan det stärker och fördjupar även den skriftliga förmågan (Khatib, 

Derakhshan och Rezaei, 2011). Av den anledningen är det viktigt att elevernas intressen får styra 

vid val av böcker så att deras intresse för läsning kan växa. Genom läsningen kan elever alltså 

utveckla sitt språk även när det gäller skrift, tal och få insikt i sin läsförmåga. 
 

Tidigare lyfte vi vikten av att välja rätt text för att läsningen ska vara meningsfull. Shanahan, 

Fisher och Frey (2012) har utvecklat denna idé genom att undersöka att textens svårighetsgrad är 

av betydelse för elevernas motivation. De menar att om texten är för svår förlorar eleverna sin 

motivation, det gäller även om texten är för lätt, då riskerar läsningen att bli tråkig. Om läsning 

är tråkig för elever bidrar det till att eleverna inte finner sin inre motivation och riskerar då att 

inte nå vidare läsning på egen hand. Elevers olika behov av stöd har stor betydelse vid upplägget 

och planeringen av undervisningen. Det är viktigt att se till att alla elever ska utmanas där de 
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befinner sig och att undervisningen ska bidra till allas utveckling. Avslutningsvis vill vi lyfta det 

som Garan & DeVoogd (2008) skriver om att det för en meningsfull läsning krävs motivation. de 

menar att läraren kan stötta eleverna att finna sin inre inspiration och glädje till läsning genom att 

bland annat vara ett stöd vid läsningen. 

 

Sammanfattningsvis vill vi lyfta att lärarens och undervisningens roll är att inspirera till vidare 

läsning där eleverna ser nyttan med läsning och finner sin inre motivation, sin läsglädje (Garan & 

DeVoogd, 2008; Shanahan, Fisher & Frey, 2012). Internationell forskning såväl som nationell 

forskning har genom olika kvalitativa undersökningar kommit fram till att det är upp till läraren 

att på olika sätt hjälpa eleverna att finna litteratur som motiverar dem. Läraren ska även bedriva 

en undervisning som är anpassad efter elevernas nivå. Som ett stöd i att finna denna litteratur 

krävs resurser såsom tillgång till bibliotek (Ghosn, 2002; Sanacore & Palumbo, 2010; Ewald, 

2007).  
 

Läsning för lärande 

Sociokulturella perspektiv går ut på att alla lär sig hela tiden i sociala sammanhang. Läsning 

bidrar då elever når ny kunskap med hjälp av mediet litteratur men även med hjälp av varandra. 

Vi människor fungerar i samspel med olika fysiska och intellektuella redskap. Ser vi till 

användandet av de fysiska och intellektuella redskapen kan vi få en förståelse för hur människor 

lär, redskapen medierar verkligheten till oss (Säljö, 2000). Vi vill därför se hur lärare arbetar med 

läsning för att upptäcka fungerande metoder och svårigheter lärarna stött på. För att redskapen 

ska kunna mediera kunskap till människan krävs det allra viktigaste redskapet som vi har, 

nämligen språk. Sociokulturella perspektiv innebär även att man ser på fysiska och intellektuella 

redskap som objekt som inte är döda. Objekten, texterna i skolan, innehåller information som 

elever och lärare kan agera med (Säljö, 2000). Sociokulturella perspektiv baseras ursprungligen 

på Lev Vygotskijs idéer kring lärandet. Pedagogiken och undervisningen menar han ska finnas 

för att gynna elevernas utveckling (Lindqvist, 1999). Säljö (2000) menar att elever får möjlighet 

att föra samtal under sin utveckling kring erfarenheter och kunskaper vilket gör att man delar 

dessa med varandra. När elever läser och sedan samtalar om den läsningen med varandra får de 

visa sin egen läsförståelse och ta del av andras. Vidare menar Säljö (2000) att detta samtal är den 

viktigaste komponenten i kunskapsbildning. Ur sociokulturella perspektiv ska man inte försöka 

finna den perfekta metoden för lärande, istället kan man försöka belysa och finna metoder som 

fungerar och arbeta vidare utifrån dessa (Säljö, 2005). Med den sociokulturella ansatsen är det 

inte fråga om man lär sig i olika situationer utan man måste istället uppfatta vad man lär sig i 

olika situationer (Säljö, 2000).  
 

För att läsningen i skolan ska bli givande för alla elever krävs kunskap om hur man då kan arbeta 

med detta för att engagera eleverna i deras språkinlärning. Att engagera eleverna kräver främst 

en tydlig planering och att eleverna får delta i denna för att tidigt få insikt i vad som förväntas av 

dem. Man är ständigt en aktiv deltagare i sitt lärande (Lindqvist, 1999). Även Tornberg (2000) 

menar att man genom att vara aktiv i sitt lärande kan använda sig av det som läses. När vi läser 

en text på ett språk som vi behärskar sker en informationsbearbetning. Dock menar Lundberg 

(2011) att när man ska lära sig läsa är det viktigt att det som läses innehåller ord man mött 

tidigare genom till exempel sånger, ramsor och lekar för då påverkar inte den problematiska 
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engelska stavningen uttalet. Om eleverna istället läser på ett språk de inte fullt behärskar menar 

Tornberg (2000) att arbetet blir för utmanande för eleverna då de riskerar att möta för många 

begrepp som de inte känner till och missar att se till textens helhet. I relation till vår studie kan 

man upptäcka hur lärare tar hänsyn till olika texters svårighetsgrad.  
 

Skriften har varit och är än idag central kring hur vi lär, utvecklar kunskaper och när vi 

kommunicerar (Säljö, 2000). Säljö (2000) menar vidare att skriften finns överallt och av den 

anledningen är läskunnighet en nödvändighet för att kunna delta i många delar av samhälls- och 

arbetslivet. Detta är ett nödvändigt argument för att prioritera läsförståelse då skolan har ett 

ansvar att förbereda eleverna inför livet i samhället. I vår kultur har skriften länge varit en central 

och medierande resurs som haft inflytande på hela vårt samhälle (Säljö, 2000). Då litteratur är 

fullt av exempel på vardagsspråk i olika situationer tillför det möjligheter för att förbättra 

medvetenhet inom flera områden, bland annat språklig- och kulturell medvetenhet (Van, 2009 i 

Khatib, Derakhshan och Rezaei, 2011). Medvetenheten inom tidigare nämnda områden innebär 

att man får nya uppfattningar om hur språket kan byggas upp, lära sig om andra kulturer och vår 

omvärld. Utan skriften och läsningen hade det blivit svårt att lära oss om varandras kulturer och 

man behöver även lära historier utantill vilket kräver mycket av minnet (Säljö, 2000). Skriften 

kan användas för att föra vidare kunskaper om andra kulturer och språk. Att förstå det man läser 

är även viktigt för att kunna vara aktiv i samhället och ta del av den skrift som finns. 

Talar man om litteraturen som en medierande resurs så kan den vara ett redskap för att föra 

vidare kunskap om vår omvärld till läsaren. Med medierande menas kulturella redskap som lär 

oss om omvärlden då vi inte alltid själv står i omedelbar kontakt med den (Dysthe, 2003). 

Medierande redskap kan innebära fysiska redskap, även kallat artefakter som är tillverkade av 

människor. Det innefattar även intellektuella redskap vilka innebär kunskaper som är förvärvade 

genom bland annat litteratur, medier och personlig erfarenhet (Säljö, 2005). Dysthe (2003) 

menar att lärande enligt sociokulturella perspektiv har med relationer att göra och sker då mellan 

samspelet språk-kommunikation. Vidare menar hon att balansen mellan det sociala och 

individuella är en avgörande aspekt då lärande är mer än det som sker inom eleven i tanke och 

sinne.  
 

Litteratur är en resa av upptäckande där man kan få nya erfarenheter av verkliga händelser vilket 

kan väcka intresse och entusiasm för läsning (Khatib, Derakhshan och Rezaei, 2011). De menar 

att risken finns att lärare anser att läsning inom engelska riskerar att bli för komplex, en för stor 

utmaning i klassrummet. Det finns även en risk att läsning generellt blir lågprioriterat eftersom 

lärare upplever en press att hinna med allt som läroplanen tar upp. Bouchereau Bauer och Arazi 

(2011) menar att om man är orolig att införa läsning i klassrummet kan en klassisk saga eller 

berättelse som är känd på flera språk underlätta. Lundberg (2011) förespråkar även att det kan 

vara bra om de klassiska sagorna har gjorts om och blivit lite mer utmanande när det gäller 

språket. De flesta barn har mött dessa historier i sitt modersmål, därav har de en förförståelse av 

vad de läser. Även om läroplanen tar upp mycket som ska hinnas med kan läsning bidra med 

mycket ny erfarenhet. I början av att läsning på ett främmande språk införs i undervisning kan en 

klassisk saga som eleverna känner till sen innan underlätta, risken som lärare kan uppleva 

gällande att läsningen blir en för stor utmaning minimeras.  
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Kunskap är i sociokulturella perspektiv knutna till argumentation och handling i sociala 

kontexter som ett resultat av aktivt deltagade i att försöka förstå (Säljö, 2000). Många elever tror 

att läsförståelse är detsamma som att kunna översätta ett ord i taget genom hela texten (Tornberg, 

2000). Så är inte fallet utan det handlar om att kunna återanvända vad de använt sig av då de läst 

på sitt modersmål, kunna se en helhet och kunna läsa mellan raderna. Man kan återanvända sina 

språkkunskaper på fler sätt, bland annat med hjälp av skådespel, dialoger och eget skrivande. 

Harmer (2007) menar att människor i olika åldrar har olika behov. Vid inlärning av språk i yngre 

åldrar kan man använda sig av lek och andra konkreta metoder. Även Cameron (2001) 

förespråkar användandet av läsning genom att man ska arbeta med skriv- och läsövningar i korta 

texter tidigt i åldrarna då detta gynnar läsförståelsen längre fram. Samtidigt menar hon även att 

undervisningen i engelska kopplad till läsning ska kännas positiv för att eleverna ska orka ta sig 

an en utmanande text och se en mening med läsningen. Då elever arbetar med läsförståelse är det 

av vikt att de kan se helheten och att undervisningen är anpassad efter elevers mognad och 

behov. Några exempel på detta är att involvera rollspel, dialoger och lek.  
 

Uppgifter gällande läsförståelse är många gånger av det slag som läraren finner i läroboken och 

ber eleverna utföra. Harmer (2007) menar att lärarna med andra ord ber eleverna svara på frågor 

som någon okänd har ställt. Motivationen för läsningen har större sannolikhet att visa sig när 

eleverna använder sig av egna erfarenheter istället för att svara på någon annans idéer om texten. 

Även Tornberg (2000) menar att den nya informationens förståelse är präglade av våra 

personliga erfarenheter. Lärarens roll när eleverna läser är inte en passiv sådan. Att skapa ett 

intresse för ämnet är inte det enda läraren behöver arbeta med när eleverna ska läsa. Läraren 

behöver organisera genomgången av uppgiften genom att berätta syftet med läsningen och 

förklara hur eleverna når målen med hjälp av läsningen. Eleverna har även ett behov av struktur 

och har man en tidsram för undervisningen är det den man bör förhålla sig till (Harmer, 2007). 
 

Sammanfattningsvis är en viktig del enligt tidigare forskning att lärare hela tiden behöver ha 

genomtänkta arbetssätt för att läsningen ska bli meningsfull (Khatib, Derakhshan och Rezaei, 

2011; Bouchereau Bauer & Arazi, 2011). Enligt Säljö (2000) finns det belägg i forskningen för 

att föra samtal för att möjliggöra för lärande, dessa samtal ingår i medierande redskap genom att 

man använder samtalet i relation med lärande (Dysthe, 2003). För att detta ska bli möjligt krävs 

det att man ständigt är en aktiv deltagare i sitt lärande (Lindqvist, 1999; Tornberg, 2000; Säljö, 

2000). Det är även viktigt för lärarna att se till sina elever vid val av läsning, delvis på grund av 

deras närmsta utvecklingszon men även för att engagera dem (Harmer, 2007; Tornberg, 2000; 

Lindquist, 1999). 
 

Metod 
I detta avsnitt presenteras hur vi har samlat in data, hur vi gått tillväga vid urval, vilken 

analysmetod vi använt, vilken tillförlitlighet studien har och vilka etiska aspekter vi har tagit 

hänsyn till. 
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Datainsamling 
För att få svar på vår forskningsfråga och nå studiens syfte valde vi att utföra och ljudinspela fem 

intervjuer med verksamma lärare som har behörighet att undervisa i engelska. Dessa lärare 

arbetade på samma skola och undervisade i årskurserna 3-6. Antalet fem valdes efter mycket 

övervägande och med inspiration från Svensson (2011) att man redan under materialinsamlingen 

bör överväga att materialet blir överblickbart. Att man alltså inte samlar in så mycket data att det 

för forskaren blir en nästintill omöjlig uppgift att sortera och analysera. Samtliga intervjuer 

spelades in i sin helhet. Detta resulterade i ca 60 minuter inspelat material. Vi har valt att 

använda oss av kvalitativa intervjuer för att kunna svara på vår forskningsfråga (Eriksson-

Zetterqvist & Ahrne, 2011). Under kvalitativa intervjuer kan man med fördel ändra ordningen på 

frågorna beroende på samtalet samt använda sig av en del öppna och en del slutna frågor. Vid 

samtliga frågor kan intervjuaren välja vilken typ av följdfrågor som kan vara relevanta. De 

tillfällen vi använt oss av slutna frågor som följdfrågor var för att förtydliga något som lärarna 

redan sagt. Vår intervjuform kan benämnas som semistrukturerad då vi hade ett frågeschema att 

utgå från men kunde variera ordningsföljden baserat på svaren och vi kunde ställa ytterligare 

frågor vid viktiga svar (Bryman, 2011). Detta bidrog till studien genom att vi kunde upptäcka 

svar som var intressanta och fråga vidare beroende på vad som svarades. Detta ledde till att vi 

inte stod och saknade svar på viktiga frågor efter genomförda intervjuer. Våra intervjuer skiljer 

sig från strukturerade intervjuer då intervjuarna inte formulerade frågorna exakt likadant och i 

samma ordning under samtliga intervjuer. Dessa intervjuer var inte av den strukturerade sorten 

trots att målet var att kontexten för samtliga intervjusvar skulle vara densamma (Bryman, 2011). 

Trots detta anser vi att intervjuerna är jämförbara då vi utgått från samma frågor och siktat mot 

samma frågeställning under alla intervjuer. 
 

Vi strukturerade intervjuerna på så vis att båda två satt med under intervjun. Då vi utförde fem 

intervjuer turades vi om att ha respektive roll. En ställde frågorna och den andra antecknade samt 

hade ansvar för ljudinspelningen.  För att försäkra oss om att inte gå miste om material har vi 

valt att använda oss av ljudinspelning vid intervjuerna. Ljudinspelning är ett bra redskap att 

använda sig av vid kvalitativ undersökning då vi var intresserade av vad som sades, inspelningen 

underlättar för en noggrann analys av vad som har sagts. Med ljudinspelningar finns möjlighet 

att andra forskare kan granska materialet vilket bidrar till att studien blir mer trovärdig (Bryman, 

2011). Intervjuerna utfördes i lärarnas respektive klassrum för att intervjupersonerna skulle vara 

så bekväma och trygga i miljön som möjligt (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2011). Att lärarna 

fick sitta i sin egen miljö ledde många gånger till samtal då de bjöd in och fysiskt visade vad de 

använde för material i sin undervisning. 
 

Transkriberingarna har blivit av den grova sorten där man inte transkriberar talspråkligt utan 

transkriberar baserat på skriftspråket (Norrby, 2004). Detta på grund av att innehållet är av större 

vikt än hur det sägs, alltså är det inte informanternas formuleringar som det fokuseras på utan 

innehållet i vad de säger. Nedan syns figur 1 som innehåller utdrag ur transkriberingen 

tillsammans med hur färgkodningen vävdes ihop till kategorier och vidare till tema i analysen. 

Figuren är vår egen. 
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Figur. 1 Utdrag ur analys 

Empiri (transkription) Förklaring av 

kodningen 

Kategorier Teman  

De har läst den själva och så har vi läst 

den tillsammans sen. Vi går ju igenom 

texten och lyssnar på den här sen så 

översätter vi och så läser de hemma så 

kommer de tillbaka. Så har vi börjat lite 

om de vet vilken del av texten de ska läsa 

högt eller om de får att vi delar upp det. 

För att jag tror att många av de jag har är 

väldigt osäkra. Då är det bra för dem att 

kunna sätta sig ner med ett avsnitt och veta 

att det här ska jag  
kunna läsa högt när jag kommer  
tillbaka. 

Grönt berör hur 

lärare arbeta. 
 
 
 
 
 
Blått berör 

tryggheten med 

språket. 

Arbetar i flera 

steg för att alla 

ska hänga med. 
 
 
 
Motivera eleverna 

genom att de vet 

vad som krävs av 

dem. Försöker 

motverka 

otrygghet och 

sätta sig in i deras 

tankegång. 
 

Arbetssätt. 
 
 
 
 
 
Motivation 

  

Urval 

Vanligtvis i en kvalitativ forskning använder man sig av målstyrda urval där man väljer 

informanter med direkt hänvisning till den forskningsfråga som formulerats (Bryman, 2011). Vid 

bestämmande av deltagare har vi använt oss av ett tvåstegsurval (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 

2011). Vi valde en organisation där vi hade en kontaktperson och därifrån gick vi vidare genom 

att få kontakt med dennes kollegor. Vi har valt att intervjua verksamma lärare i årskurs 3-6 med 

behörighet att undervisa i engelska då vi ansåg dem vara mest representativa för en studie 

angående undervisning i engelska. Att lärarna var behöriga för dessa årskurser påverkade vårt 

resultat genom att man då kan applicera studien till dessa åldrars undervisning men även till 

äldre åldrar då lärare för högre årskurser får insikt i hur andra lärare resonerar. 
 

Vid valet av antal deltagare i en kvalitativ studie kan ett fåtal lärare vara representativa för 

studien (Bryman, 2011). Av den anledningen har vi valt att utföra fem intervjuer. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) menar att en fördel med att använda sig av intervjuer är att ett par 

intervjuer kan hållas innan dessa sedan analyseras. Upptäcker man då att mer empiriskt underlag 

krävs är det inte komplicerat att hålla fler intervjuer, något som vi var beredda på. Med tanke på 

den data vi fick utifrån fem intervjuer behövdes fler intervjuer inte utföras. Intervjupersonerna 

arbetade på en medelstor skola i nordvästra Skåne. 
 

Analysmetod 

Ofta överlappar de olika forskningsprocesserna varandra då analysprocessen börjar redan vid 

intervjun. Analysen inleddes med att vi markerade intressanta svar med färgmarkörer. Vi 
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fortsatte analysen genom att transkribera samtliga ljudinspelningar. Transkriberingarna fördelade 

vi jämt mellan oss för att använda tiden så effektivt som möjligt. Det transkriberade materialet 

blev då vårt empiriska material som vidare analyserades (Svensson & Ahrne, 2011). Utifrån 

dessa transkriberingar färgkodade vi materialet efter olika kategorier som vi såg var 

återkommande i svaren. När vi upptäckte dessa kategorier innefattade det likheter som vi såg 

mellan de olika informanterna men även några olikheter som svarade mot forskningsfrågan. Vi 

satt med det transkriberade materialet både tillsammans och enskilt för att kunna sortera ut och 

tematisera så mycket som möjligt. De kategorier som vi färgkodade sorterades in i teman för att 

svara mot vår forskningsfråga om hur lärarna använder läsning i engelskundervisningen. Teman 

som då framkom var: introduceringen av läsning, motivera och engagera eleverna, att 

överkomma svårigheter och läsningens utrymme i undervisningen. Nedan har vi gjort en bild för 

att visa vilka steg vi tagit under analysarbetet, Figur 2. Vårt angreppssätt blev induktivt 

(Svensson, 2011) då vi lät resultatet komma utifrån den data vi samlat in och analyserat. 
 

Vid arbetet med kodningen sökte vi lärarnas argument för att arbeta med läsning i skolan samt 

hur lärare arbetar med läsning. Genom att koda transkriberingarna gjorde vi en slags bearbetning 

av vårt empiriska material och det gjorde vi för att underlätta sorteringen av materialet (Svensson 

& Ahrne, 2011). Vi ansåg att vårt material var överkomligt att koda på egen hand med hjälp av 

färgmarkörer. Vi jämförde hur relevanta dessa kategorier var för att besvara vår forskningsfråga 

och baserat på det fick några teman ta större plats än andra i resultatet.  
 

Figur. 2 Tillvägagångssätt under analys 
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Figur 2 har vi skapat för att tydliggöra vilka steg vi tagit under analysarbetet ifrån insamlandet av empiri till 

resultatdiskussion. 

 

Studiens trovärdighet 

Det finns många olika beskrivningar från verksamheten som lärare kan berätta om gällande hur 

de använder sig av läsning i engelskundervisningen. Då våra intervjuer utförts med verksamma 

lärare med behörighet i att undervisa i engelska är studien trovärdig då lärarna har utbildning i 

metoder som är relevanta för forskningsfrågan, detta då undersökningen skett i aktuell 

undervisning istället för att använda sig av till exempel endast äldre forskning gällande teorier 

angående metoder i undervisningen. Den är även överförbar då dessa lärare på många punkter 

har en del gemensamma åsikter och arbetssätt (Bryman, 2012). Vi har valt att använda 

majoriteten av insamlad data, endast korta delar av intervjuerna har bortsetts och då inte 

transkriberats. Då vi använt oss av undersökningar av verksamheten istället för rena gissningar 

och spekulationer kan man påstå att trovärdigheten för studien ökar (Svensson & Ahrne, 2011).  

 

Vid mötet med informanterna menar Bryman (2011) att det är viktigt att intervjuaren och 

informanterna får en bra och fungerande relation vilket då kan göra informanterna villiga att 

intervjuas. Dock kan en alltför bra relation påverka intervjun då informanten kan ge svar som gör 

intervjuaren till lags (Bryman, 2011). Vi valde att göra intervjuerna på en skola där en av oss haft 

sin verksamhetsförlagda utbildning. För att ta hänsyn till eventuell tidigare relation så har vi båda 

agerat som intervjuare. När det har funnits tidigare relation mellan informant och student så har 

den studenten fått ansvara för ljudinspelning. Förutom intervjuarens påverkan finns det en del 

felkällor som kan förekomma, bland annat att intervjun inte sker i en ostörd miljö vilket kan 

påverka eller avbryta svaren eller att frågorna missförstås (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Då vi tidigt i studien fick kännedom om dessa risker minimerade vi dem 

genom att hålla intervjuerna i ett avskilt rum samt att grundligt gå igenom alla intervjufrågor 

under intervjuerna.  
 

Avslutningsvis menar Dysthe (2011) att en studies trovärdighet styrks under hela processen 

genom att man kontinuerligt beskriver arbetets gång och ser styrkor och svagheter under sin 

studie. Vi anser att sådana resonemang ständigt förts för att läsaren ska ha möljighet att bedöma 

arbetets kvalitet. 
 

Etiska överväganden 

Vid intervjuerna har vi varit tydliga med syftet för undersökningen och vi var noggranna med att 

fråga om informanterna var bekväma med att vi skulle ljudinspela samtalet och berättade att det 

endast är vi som skulle höra samtalet men att vi skulle transkribera materialet. Något som är 

viktigt att tänka på vid intervjusituationer är att intervjuaren inte ska framhäva någon form av 

auktoritet, inte heller ska intervjuaren ge råd till eller argumentera med informanten (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011). Vi har under studien även varit medvetna om de forskningsetiska 

principer som gäller när man utför en forskningsstudie (Vetenskapsrådet, 2011). Dessa är: 

1) Informationskravet där forskaren är skyldig att informera informanterna om syftet med 

undersökningen. Vilka villkor som gäller och vad informantens bidrag till undersökningen har 
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för syfte. Vi har förhållit oss till detta krav genom att ge informanterna ett informationsbrev (se 

bilaga 1) om vad vår studie kom att handla om. Informationsbrevet lämnades ut i god tid innan 

intervjuerna för att informanterna skulle ha en chans att avböja eller förbereda sig, det fanns även 

kontaktuppgifter  till undersökarna ifall frågor skulle uppkomma. Vid inledningen av 

intervjuerna bekräftade vi att var informant fått informationsbrevet och kände sig trygga med sitt 

deltagande i undersökningen.  

2) Samtyckeskravet, där informanterna har rätt till att tacka nej till att delta och även avbryta 

deltagandet under hela undersökningen. Vi frågade var informant innan intervjun om hen ville 

delta och sa att de kunde välja att inte svara på några frågor. Informanterna fick även 

kontaktuppgifter till oss om hen ville avbryta sitt deltagande i efterhand. Samtyckeskravet 

inkluderar även den ljudinspelning som behövdes som stöd för undersökningen, varpå vi 

förklarade att inspelningarna skulle transkriberas och informanterna skulle då avidentifieras.  

3) Konfidentialitetskravet, deltagarna ska inte gå att identifieras utifrån vår studie, vilket är 

anledningen till att alla namn är fingerade i resultatet. Vi tog hänsyn till att undersökningen inte 

heller skulle gå att knyta till den aktuella arbetsplatsen.  

4) Nyttjandekravet, insamlat material ska endast användas för forskningssyfte och ska sedan 

förstöras. Vi frågade även samtliga informanter om hur de kände inför att bli ljudinspelade och 

om obehag fanns diskuterade vi tillsammans hur vi skulle kunna lösa detta. En av lösningarna 

som vi diskuterade fram var att lägga något för inspelningen så att informanten inte påmindes om 

den.  
 

Metoddiskussion 

Metoden och upplägget för studien har fungerat då vi fick värdefull information genom att 

använda oss av kvalitativa intervjuer. Svårigheter som kan uppstå vid intervjuer är bland annat 

olika moraliska inställningar till det aktuella ämnet varpå man som intervjuare behöver förhålla 

sig till dessa professionellt. Samtidigt ser vi att det finns utrymme för förbättringar. Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013 s.131) menar att en nackdel med semistrukturerade 

intervjuer är att de riskerar att bli mindre heltäckande och att det kan bli en svårighet vid 

organisering och analys av data. För vår del var det inga problem att sortera data trots vår 

semistrukturerade metod och analysen av data är heltäckande utifrån samtliga intervjuer. Det tog 

några dagar för oss att boka datum med informanterna och här förlorade vi en del värdefull tid. 

Detta fick vi ta hänsyn till och därför arbeta relativt intensivt efter utförda intervjuer. Om vi 

istället arbetat på något annat vis, till exempel gruppintervjuer eller fokusgrupper anser vi att det 

hade blivit problematiskt då lärarna skulle haft svårt att komma ifrån sitt ordinarie arbete 

samtidigt för att delta i en undersökning. Intervjuerna lyckades vi utföra på deras ordinarie 

arbetstid under planeringstid efter eller mellan lektioner. Att lärarna var behöriga att undervisa 

från årskurs 3 till 6 bidrar till studien genom att vi kommer att arbeta i samma åldersgrupp och 

har då kunnat koppla och analysera baserat på egna kunskaper och erfarenheter.  
 

Vid intervjuerna ställde vi en del frågor där enskild läsning fick ligga i fokus (se bilaga 2). I 

efterhand anser vi att det var ett misstag då vår forskningsfråga avser all läsning. Vi undrar nu 

om vi skulle fått tydligare svar om vi hade formulerat om dessa frågor. Samtidigt har vi fått ut 

väldigt intressanta och aktuella svar av intervjupersonerna då vi förtydligade och ställde vidare 

följdfrågor. Vi har utnyttjat att kunna lyssna igenom inspelningarna och intervjuernas helhet i 
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efterhand då det ibland dykt upp vissa frågor om vad som egentligen sagts av informanterna, 

något som vi märkte att vi hade mer nytta av än vi först tänkt oss. Ljudinspelningen var även ett 

bra val baserat på att samtliga filer var av så bra kvalitet att dessa utan problem gick att 

användas. Ljudinspelning var även hjälpsamt när materialet skulle transkriberas. 
 

Vid transkriberingar gör alla på olika vis och det syns tydligt i våra transkriptioner då vi delade 

upp dem oss emellan. Norrby (2004) menar därför att vi inte kan dra slutsatsen att 

transkriptionen är den enda sanningen vilket gav oss anledning att lyssna på ljudinspelningarna 

flera gånger och läsa igenom transkriptionerna igen. Vi har inte transkriberat talspråkligt utan har 

valt att skriva de flesta orden som de stavas istället för hur de hörs. De gånger vi har använt oss 

av talspråklig transkription är vid ljud eller särskilt uttryck för att vi i efterhand ska kunna finna 

betoningar som är av betydelse för vår analys. 

 

Resultat 
Nedan redovisar vi de teman som framkommit ur vår empiri och kategoriseringarna av 

transkriberingarna. Rubrikerna är följande: att introducera läsning där vi återberättar hur lärare 

introducerar läsning i sin undervisning, motivera och engagera elever där vi lyfter exempel på 

hur lärarna arbetar för att involvera och motivera eleverna, att överkomma svårigheter där vi 

framställer vad som kan vara utmanande faktorer med att arbeta med läsning och läsningens 

utrymme i skolan där vi berättar varför läsningen får ta eller inte får ta ett visst utrymme i 

undervisningen enligt lärare. 
 

Att introducera läsning 

De lärare som vi intervjuat berättar att de använder sig av läsningen på olika sätt, antingen 

väldigt lite eller att eleverna får läsa tillsammans eftersom lärarna anser att gemensam läsning är 

lättare och mer givande för eleverna än om eleverna skulle läst själva. De arbetar med läsning 

genom att även använda högläsning, eleverna ska kunna tala och uttrycka sig och även att texten 

bearbetas på olika sätt och tillsammans med klasskamraterna.  
 

Nedan är ett exempel på vad Johanna svarar då hon får frågan om hennes tankar bakom de olika 

steg som hennes klass har med en text. Hon ger ett svar som kan tolkas som att hon tycker det är 

viktigare med hörförståelse. När eleverna kommer tillbaka till skolan ska de lyfta om något har 

varit svårt, här är det viktigt att eleverna sköter det ansvaret och även känner en trygghet till 

klassen och läraren. 
 

Jag tror man behöver höra engelskan först och sen försöker vi öva så att de ska 

veta vad de lär sig när de kommer hem så att inte allting liksom är helt nytt. 

Sen läser de hemma för att de ska bli säkrare på att läsa den högt eller kunna 

texten och sen ska de kunna fråga när de kommer tillbaka om det var något 

som de inte förstod, några ord, någon grammatik. (Johanna)  
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Vissa av lärarna anser att eleverna tillsammans med sina klasskamrater ska översätta den text de 

läser och andra anser att de ska fokusera på att hitta svåra ord och översätta dessa, vid ett sådant 

arbete behöver läraren se till att alla elever blir aktiva i översättandet av texten för att alla elever 

ska befästa de nya orden och frasernas betydelse. 
 

De har läst den själva och så har vi läst den tillsammans sen. Vi går ju igenom 

texten och lyssnar på den här sen så översätter vi…Jag tror att det är nyttigt för 

dem att få många steg i det. (Johanna) 
 

Olika metoder kring läsning syns i olika klassrum och årskurser. Arbetssätten varierar 

då Peter fokuserar på grupparbeten vid läsning och Iris väljer istället att introducera 

enskild läsning för att sedan arbeta i grupp med klassen.  
 

Men det är ofta så att när vi läser texter att de får sitta i grupp och läsa och 

försöka översätta och högtala och så. För det är inte mycket jag har att man 

bara ska läsa en text själv. (Peter) 
 

Iris berättar om hur introduceringen av läsning går till och vilka steg som 

undervisningen innehåller . 

 

Man har en gemensam text. Ofta så börjar man att jobba med den enskilt eller i 

par där man läser den, man jobbar igenom orden, ehm, man översätter den och 

sen så ställer man frågor på texten till varandra. (Iris) 
 

I studiens framkommer det att uttal ibland får vara i fokus vid övergripande arbete med 

texter. 
 

Vi pratar mycket om innehåll. (Iris) 
 

Vid de tillfällen lärarna bygger upp lektionen genom att låta eleverna arbeta med enskild läsning 

nämner Peter att den enskilda läsningen används främst vid arbete med läsförståelse, där 

eleverna svarar på frågor angående vad de läst. Charlottes svar nedan uppfattas som att den 

enskilda läsningen blir för svår och det är lätt att missa de elever som kämpar med texten då 

dessa hoppar över svåra ord istället för att fråga eller slå upp i en ordlista. Det framkommer att 

läraren har erfarenhet av detta både i den klass hon har nu och från tidigare klasser som hon haft. 

För att motverka att missa elever med svårigheter arbetar Charlotte med att eleverna istället i 

grupp får arbeta tillsammans för att översätta hela texten vilket gör att de tillsammans behöver 

översätta varje ord. 
 

I grupper läser och bearbetar de texten då, både med att läsa den och ta ut svåra 

ord som de inte känner till sen tidigare, skriver ner dem och slår upp vad de 

betyder och sen översätter de texten på samma sätt. (Charlotte) 
 

Läsning på engelska sker inte förrän i årskurs 5 i en av klasserna då en lärare anser att elever inte 

har det ordförråd som krävs för att klara av läsning innan årskurs 5 och att läsning då blir svårt. 

När läraren sedan väljer att börja med läsning så resonerar hon följande: 
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Ibland brukar jag låna ifrån AV Media, alltså den centralen, och så får man 

boklådor som är tunna som de får läsa. (Charlotte) 
  

Att följa lärobokens upplägg kan vara ett arbetssätt vid läsning men man kan då gå 

utanför läroboken för att arbeta djupare med något tema. Som lärare kan man även 

finna inspiration till arbetssätt på internet. 
 

Amen jag följer den rätt så mycket, eh eller just med själva tema så följer jag 

men sen gör jag absolut inte allting och sen plockar vi in ja om jag hittar grejer 

på lektion.se kanske eller om vi har något spel, sånt som man gör som jag 

plockar in också. (Mia) 
 

Att gå utanför läroboken kan vara vid tillfällen såsom teman där läraren väljer att jobba med till 

exempel London och vilka sevärdheter som finns där och tar fram böcker som berör just detta. I 

samband med undervisningen om London så händer det att eleverna i klassen går hem och pratar 

med föräldrar och letar litteratur på egen hand, ett tecken som enligt Charlotte visar engagemang 

hos eleverna och även att eleverna får chans att välja ut egen litteratur som intresserar dem. När 

det gäller arbetssätt vid läsning berättar lärarna att de arbetar kreativt med läsningen i form av till 

exempel rollspel. Det lyfts att elever som kan vara osäkra på visst uttal kan finna en trygghet och 

distans via rollspel då de går in i en annan roll än sig själva. 

 

De har fått göra kasperdockor till exempel där vi integrerade med slöjden. Och 

så har de fått sätta sig, så får de ibland och ibland är de två och två och ibland 

är de tre och tre eller fyra och fyra och så får de göra en dialog, alltså ett 

rollspel på engelska där de får träna både sin läsning kan man säga för ibland 

har de tagit ett färdigt rollspel. (Charlotte) 

 

Vi brukar ofta spela upp som skådespel då blir det ju ett rollspel och då kan 

man liksom distansera sig lite fast man kanske inte kan uttala det ena ordet. 

(Johanna) 

  

Mia arbetar med en årskurs 3a och hon anser istället att eleverna inte ska behöva läsa utan de 

behöver istället lära sig fraser och sånger på engelska för att öva sitt uttal. Hon resonerar som så 

att eleverna i de åldrarna behöver möta språket med glädje och därmed få mod att testa använda 

sig av språket. Det de pratar och sjunger bygger på texter som behöver läsas, trots att Mia säger 

att klassen inte läser “jättemycket”.  
 

Ja och det gör ju inte vi jättemycket, alltså min undervisning är mer att vi sjunger 

sånger och tränar på ord och ja ramsor och lära oss fraser. (Mia) 
 

Lärarna menar att arbetssätten vid läsningen handlar om att få med hela gruppen i läsningen och 

att lärandet då ska ske i samspel med varandra, texter och rollspel. Vid en sådan här struktur 

menar de att eleverna ska engageras i sin språkinlärning och vilja lära och använda sig av språket 

de lär. Eleverna får i undervisningen använda sig av läsningen tematiskt, i grupp och kreativt. 
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Det är även av vikt att se till så att eleverna är mottagliga för läsning på ett nytt språk.  
 

Motivera och engagera elever 

För att motivera eleverna har lärarna olika tankar och metoder. Charlotte lyfter att det är viktigt 

att eleverna får vara med och planera sin undervisning och att hon låter eleverna vara med och 

välja läsning. I och med att eleverna är med och väljer litteratur hos Charlotte så får de ett ansvar 

och får tränas i att hitta litteratur som de själva är intresserade av. Peter anser också att det som 

eleverna läser behöver fånga deras intresse men de texter som han idag använder sig av är de som 

finns i läroboken och han tycker att dessa texters innehåll är ointressant.  

 

Det som är dåligt tycker jag att det blir ju torftiga texter ibland och det blir inte 

så bra texter. Med bra menar jag innehållet, man har inriktat sig på att det ska 

vara en språkinlärning mer än ett innehåll som är fängslande. (Peter) 

 

Iris har ibland försökt följa vad som är aktuellt, då det var aktuellt med film så valde hon att 

använda en bok som även finns som film och även att man lyssnar på vad eleverna har för tankar 

om undervisningen. Då Iris väljer att försöka använda aktuellt material kan det tolkas som att hon 

är öppen för annat än läroboken för att motivera och engagera eleverna i undervisningen. Hon 

tycker också det är viktigt att motivera de starka läsarna genom att de får hjälpa sina 

klasskamrater som har lite svårare för det engelska språket.  
 

Jag vill ha de starka till att dra i de svaga och att de kan känna sig trygga 

där. (Iris) 
 

Charlotte försöker använda sig mycket av klassiska sagor och att det ibland får resultera i ett 

rollspel antingen där eleverna själva agerar eller att de har gjort kasperdockor i slöjden som de 

agerar med, kasperdockor är något som eleverna har varit med och bestämt. En viktig del i 

lärandet för elever i behov av stöd kan tolkas vara styrkan i att läsa högt tillsammans i klassen. 

Då elever som förr inte kunnat läsa lyfts som läskunniga ett år senare. Lärarna berättar att de 

väljer vad som ska läsas åt eleverna istället för att eleverna får delta vid valet eller helt välja 

själv. Detta kan vara en metod då läraren vet vad som är bäst för sina elever, vilket motiverar 

eleverna då texten har rätt svårighetsgrad utifrån vad eleverna kan.  

 

Som lärare är det viktigt att se sin egen roll vid valet av texter och ha ett motiv till varför 

eleverna inte deltar vid valen av texter. 
 

Ah det är jag som väljer. Texten ska helst vara något aktuellt kanske som vi 

har och  kan knyta till något annat ämne… (Peter) 
 

Vid val av texter kan man även resonera som följande lärare gör, att ha elevernas intresse med i 

åtanke men att det är läraren som väljer. Det Johanna lyfter är att om hon skulle valt läsningen, 

vilket hon inte gör idag då de arbetar utifrån läroboken, skulle elevernas nivå och kunskap 

funnits med i åtanke och om de skulle läsa en egen text hade hon uppmuntrat eleverna till att 

välja själva utifrån sina intressen. 
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Eleverna hade funnits med från start vid val av bok och deras intresse hade funnits i 

åtanke. (Johanna) 
 

En tanke som Mia lyfter angående att motivera eleverna är att alla elever tycker olika och då kan 

det vara svårt att få med alla på tåget som Charlotte nämner senare. Hon resonerar som så att alla 

elever någon gång känner sig inspirerade och motiverade men att det är en nästintill omöjlig 

uppgift att nå fram till alla samtidigt. 
 

Sen är det lite svårt, vad betyder rolig. Roligt för mig är inte roligt för dig så det 

handlar väl om att man ändå varierar så når man dom alla någon gång, kanske 

man inte når alla hela tiden så det nej det går ju inte. (Mia) 

Svårigheter 

Läsningen kan bli problematisk för de elever som har svårt för engelska. Trots att lärare påstår 

att det är de som väljer vad som ska läsas inser de att en del elever ändå inte når den nivån så att 

de kan ta sig igenom samma text på egen hand som resten av klassen. Litteraturen som väljs blir 

för svår för en del av eleverna och inkludering sker inte naturligt. Tankar om vad som händer för 

de svagare eleverna vid enskild läsning dyker också upp.  
 

..svårigheten är ju för de elever som är svaga och som har fått kämpa mer så att 

säga och som behöver stöd. Jag tror inte att de gynnas av att sitta själv med en 

svår text, där blir de förlorare och där blir de starka vinnarna. (Iris) 
 

 Peter inser problematiken med att nästan enbart använda sig av texter ur läroboken då han tycker 

att innehållet i dessa texter inte tilltalar eleverna. Det saknas däremot grund för hur detta påverkar 

elevernas intresse för läsning eftersom han enbart talar utifrån sin syn på lärobokens texter. 

Charlotte anser att det material som finns är dåligt och att hon behöver söka sig utanför de 

läromedel som finns på skolan, dock verkar det som att hon nöjer sig med att arbeta med ett 

material som hon inte tycker om. Hon använder sig av en lärarhandledning för ett annat 

läromedel som hon jobbat med på en tidigare arbetsplats då hon inte är nöjd med de resurser som 

skolan använder idag. I en situation i klassrummet har en elev valt en tjock “Harry Potter”-bok 

som bänkbok trots att denne elev har svårigheter med läsningen i svenska. Detta för att eleven 

inte vill visa sina klasskamrater att vissa svårigheter finns. Här kan man som lärare ifrågasätta 

hur man kan stötta eleven så att den kanske skulle kunna klara av att läsa den tjocka boken.  
 

...de som väljer de tjockaste böckerna. Att man kanske tycker att det är pinsamt 

att välja en text som egentligen passar mig bäst. (Peter) 
 

 En annan problematik med engelsk läsning som finns är att när alla elever läser samma text kan 

det finnas elever som har lätt för engelska som då tycker att texten är för lätt- det vill säga de 

utmanas inte i sitt lärande. En annan svårighet kan vara tiden, att själva förberedelserna tar 

mycket tid om han går utanför läromedlet och att det är bekvämare med ett färdigt material med 

tillhörande övningar. Andra skolämnen kan bli lidande om läraren väljer att lägga ner mer tid på 

engelskundervisningen när hen planerar.  
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Men sen tror jag att det blir att de andra ämnena blir lite lidande. Jag tror att 

man kan fokusera på ett ämne och jobba mycket med det men man orkar 

liksom inte ha alla ämnen så intensiva. (Peter) 
 

En återkommande tanke bakom deras undervisning är vilken nivå deras elever är på, vilka behov 

de har och vad som är utmanande för dem. Lärarna tycker det är viktigt att se till att alla elever i 

klassen ska klara av att jobba med det material de använder och att man behöver se till att alla är 

aktiva, alla har rätt ordförråd och låta eleverna själva välja nivå på det de ska läsa. Det är viktigt 

att se till att eleverna är mottagliga för något nytt, som till exempel det engelska språket. Om 

elever inte är mottagliga för det så finns risken att undervisningen inte utvecklar eleverna och de 

inte tar till sig innehållet. Alla dessa tankar kan tolkas som att lärarna ser till alla elevers 

utvecklingszon, alla ska utmanas och samtidigt klara av skoluppgiften, på så sätt så vill lärare 

inkludera samtliga elever i klasserna.   

 

De var inte mottagliga för det helt enkelt, Men denna terminen känner jag att 

NU är de mottagliga för engelska och nu tycker de det är roligt, nu börjar de 

våga prata själv, det har det inte varit innan. Du kan inte forcera någonting för 

är de inte där och intresserade så...nu känner jag liksom ett flöde för jag har ett 

tåg som går nu och det är bara en efter en som hoppar på vagnarna nu. 

(Charlotte) 
 

Charlotte tror att hennes elever läser mycket eftersom de har fått läsa mycket gemensamt, detta 

kan tolkas som att gemenskapen i läsningen är viktig för elever då de ska börja lära sig läsa. 
 

Att jobba i mindre grupper menar Iris kan vara fördelaktigt då det annars finns en risk att eleverna 

inte är aktiva i sin läsförståelse, något som kan visa sig genom att elever gömmer sig bakom 

texten och inte är engagerade i undervisningen. Något som lärare anser vara en svårighet är det 

dåliga utbudet som skolan har när det gäller engelsk litteratur, därför krävs det mycket av lärarna 

själva. Ett stöd för Iris i klassrummet är att ha ett eget litet bibliotek med engelska böcker för 

olika nivåer som hon har köpt in på eget initiativ. Även Charlotte behöver gå utanför skolans 

litteratur om hon vill hitta något bra för att tillgången är så dålig. Detta kan leda till att lärarna 

inte blir motiverade till att använda engelsk litteratur då det krävs mycket engagemang, kunskap 

och tid av lärarna själva för att hitta rätt litteratur till sina elever. Dessa delar är vad som kan 

krävas för att eleverna ska kunna prestera sitt yttersta.  

 

En viktig aspekt som framkom vid intervjun med Iris är att det behövs en trygghet från läraren då 

hon nämner att en annan klass fått låga resultat på de nationella proven och att en anledning kan 

vara att den klassen haft många lärarbyten. Alltså menar hon att det behövs en lärare som 

eleverna får en trygg relation till och som även är insatt i alla elevers förutsättningar. Att läraren 

känner till elevernas närmsta utvecklingszon kan underlätta vid planering av undervisningen. 
 

Läsningens utrymme i undervisningen 

De deltagande lärarna låter läsningen få olika mycket utrymme i skolundervisningen.  

Peter oroar sig för att läsningen, i hans klassrum, tar för mycket plats och att eleverna inte får öva 
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sig på att prata så mycket. Peter har upptäckt ett problem men hur han arbetar för att motverka 

detta framkommer inte. De olika utrymme läsningen får är beroende av flera anledningar, bland 

annat att en del lärare arbetar med kortare fraser och skådespel då eleverna istället för att endast 

läsa texter arbetar med den och lär sig uttal och annat som innefattar talspråk. Dock upplever 

Peter att hans undervisning brister när det gäller uttalet och att eleverna därav inte vågar eller vill 

uttrycka sig på engelska.  

 

Känner litegrann dåligt samvete ibland att man pratar lite lite. Så att det blir 

mycket fokuserat på läsning och för mycket ibland. (Peter) 

 

Iris låter eleverna på något sätt läsa vid varje engelsklektion, vilket är fyra gånger varje vecka. 

Hon menar inte att eleverna läser enskilt utan arbetet med en skriven text inkluderas i denna 

tidsuppskattning, hon nämner även att det är viktigt att läsningen fyller en funktion. Charlotte 

använder en lektion på 60 minuter varje vecka som är avsedd till läsning på engelska. 

 

Nästan en hel lektion på 60 minuter till varje vecka, till just läsning på detta vis 

och så gör vi alltid när vi startar vår textläsning. (Charlotte) 

 

Ett arbetssätt som tidigare har använts var att läsa 20 minuter varje morgon och att eleverna då 

har fått sitta själva och läsa. Den klass som Charlotte har just nu arbetar inte med enskild läsning 

på samma sätt och läraren upplever då att eleverna blivit bättre på att läsa genom att inte använda 

detta arbetssätt. 
 

Mia resonerar som så att eleverna istället arbetar korta pass på cirka 30 minuter under 

engelsktillfällena. Detta arbetssätt fungerar på grund av åldrarna hon arbetar i. Vi tolkar det som 

att eleverna kanske inte orkar så långa arbetspass eller fortfarande har svårt att fokusera en längre 

lektion då eleverna fortfarande tränar på det här med att “sitta still” under en längre tid. Johanna 

arbetar med läsning i någon mängd varje engelsklektion, hon kan dock inte svara på hur mycket 

utrymme läsningen får vid varje tillfälle. 

 

Vi läser lite varje lektion, det gör vi, men hur länge kan jag inte svara på. Men 

vi läser varje gång, absolut. (Johanna) 
 

Läsning sker mycket i alla skolämnen och ska inte enbart vara i fokus under språklektioner. 

Genom detta arbetssätt så tränas Charlottes elever kontinuerligt i att läsa och får även upptäcka 

hur läsningen kan hjälpa dem i fler ämnen än just språkämnena, läsningen blir prioriterad. 
 

Vi läser varenda dag och hela tiden. Vi har till exempel haft geografi här i 60 

min och vi läser i geografiböckerna om landskap tillsammans, vi läser och vi 

pratar, vi läser och pratar. (Charlotte) 
 

När lärarna väljer vad som ska läsas anser de att det är viktigt att ta hänsyn till vad eleverna kan 

och de beskriver att texten ska vara “lagom”. När de tar hänsyn till dessa faktorer är det lärarna 

själva som bestämmer text då de har insikten om vad var och en elev kan. Vad lagom innebär är 
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svårdefinierat och där finns ungefär lika många definitioner som där finns lärare. Dock resonerar 

lärarna som så att texten ska vara lagom på en sådan nivå att alla ska orka ta sig igenom texten.  
 

Sammanfattningsvis finns det en del skilda åsikter kring hur man kan eller ska arbeta med 

läsning i engelska. Några grundar sina åsikter med metoder som de känner sig trygga med och 

som fungerar för den klass/grupp de har. Lärarna är av åsikten att det viktigaste med 

engelskundervisningen är att eleverna ska våga använda sig av språket och då blir talet en 

essentiell del. Lärarna anser att grupparbete och samlärande bör spela en viktig roll i 

undervisningen av språk för att få in alla delar ur ett språk, det vill säga;lyssna, tala, läsa, 

diskutera och översätta. 
 
 

Diskussion  
Studien skulle främst beröra engelsk läsning men utifrån de svar vi fick av lärarna under 

intervjuerna så har studien breddats och även berört läsning överlag i skolan.  

 

Lärare resonerar att enskild läsning är för svårt för eleverna och att det kan leda till bristande 

motivation och intresse. Motivation är essentiellt vid lärande då eleverna behöver vara aktiva 

deltagare i samtal (Dysthe, 2001; Säljö, 2000; Lindqvist, 1999; Tornberg, 2000). Som en lärare 

sa “vad som är roligt för mig är inte roligt för dig”. Trots detta resonerar de att samtliga elever 

finner drama, sånger med mera som motiverande och att detta inspirerar eleverna till att våga 

använda språket. Läsning innebär enligt Khatib m.fl (2011) nämligen en möjlighet till att få nya 

erfarenheter vilket kan väcka intresse för läsning. Fisher (2009, ref i Frey och Fisher, 2012) lyfter 

att elever idag läser mindre än de någonsin har gjort, ett problem som skolan bör arbeta för att 

motverka. När man ser resultatet i denna studie kan man upptäcka att undervisningen i engelska 

bidrar till denna mindre läsning. 
 

Då Säljö (2000) menar att skriften finns överallt ser vi ett samband mellan läsningen och 

drama/rollspel som lärarna talar om. I dessa moment har man manus nerskrivet som behöver 

läsas. Ändå anses inte förmågan att kunna läsa på engelska som den mest essentiella delen för 

vidare utveckling i undervisningen. Samtidigt har inte denna studie gått ut på att finna den 

perfekta metoden för lärande utan det viktiga är att upptäcka och belysa metoder som fungerar 

och då arbeta vidare utifrån dessa (Säljö, 2005). Vi vill därmed belysa att de tillfrågade lärarna 

anser att deras metod fungerar men med denna studie vill vi bidra till kunskap för att även 

läsningen ska anses som “rolig” och givande för elevernas språkundervisning. 

 
Vid val av läsning finns elevernas intresse i åtanke och vid några tillfällen är eleverna med och 

väljer texter. Detta kan tolkas som att lärarna har skapat ett klimat där eleverna har en insikt om 

vad de vill läsa och vilken nivå de ligger på individuellt. Sanacore och Palumbo (2010) och 

Jönsson (2007) skriver om att elevernas intresse behöver påverka val av litteratur i klassrummet 

och den litteratur elever läser på egen hand. Det som kan bli ett problem är om läraren inte är 

aktiv vid val av litteratur som eleverna ska läsa själva och att eleverna då på egen hand väljer en 

nivå som inte utmanar dem. En nackdel med läroboken kan vara att den inte fångar elevernas 

intresse då innehållet är tråkigt eller ointressant. En lösning på detta problem kan vara att 
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eleverna får vara med vid val av litteratur eller iallafall lyfta önskningar gällande läsning. Om 

man som lärare inte känner eleverna tillräckligt bra för att veta vilken litteratur som tilltalar deras 

intressen så kan involvering av eleverna underlätta. Att välja ut litteratur som är anpassad efter 

klassen kan vara något som är tidskrävande och lärare kan uppleva att de har ont om tid för att 

skapa en undervisning där annan litteratur får ta mer utrymme. Här kan man fråga sig om det 

finns en bibliotekarie på plats som kan hjälpa lärarna att hitta litteratur och även hjälp med att 

fjärrlåna eventuella böcker som inte finns, en sådan resurs är viktig om lärare har svårt att hitta 

litteratur. 
 

Klassiska sagor i undervisningen kan vara ett arbetssätt då eleverna gärna väljer dessa på egen 

hand. Vid ett tillfälle i Charlottes undervisning frågade eleverna självmant om de fick välja sagor 

som skulle resultera i rollspel. Eleverna visade då själva ett engagemang och kände sig redo att 

anta en engelsk text men ville använda sig av något de kände till sedan tidigare. Som Bouchereau 

Bauer och Arazi (2011) lyfter kände eleverna att denna metod kunde underlätta då de stött på 

sagan tidigare. Eleverna kunde då göra den mer utmanande genom att anta den på ett annat språk 

(Lundberg, 2011). Författarna menar att dessa metoder är för läraren att känna till men när 

eleverna på eget initiativ inser detta märker man att sagor tillsammans med rollspel är en metod 

som engagerar dessa elever. 
 

Fler arbetssätt för att motivera eleverna till deltagande är något som Mia använder. Hon väljer att 

arbeta med sånger och ramsor eftersom hon anser att hennes elever istället behöver bli trygga 

inom engelskan för att aktivt våga använda språket. Här krävs ingen större förmåga till att läsa på 

engelska då eleverna kan härma och sjunga med till musiken. Som Lundberg (2011) menar bör 

eleverna möta nya ord i sånger och ramsor med mera för att senare möta dessa ord i texter. Då 

Mia undervisar i årskurs 3 kan vi se att hon låter eleverna möter nya ord på detta vis för att 

senare vara redo att läsa. Harmer (2007) menar att människor i olika åldrar har olika behov, vid 

inlärning av språk i yngre åldrar kan man använda sig av lek och andra metoder. En annan lärare 

tar hänsyn till sina elevers mognad väldigt tydligt då hon berättar att hon anser att de inte är redo 

för att läsa på engelska i årskurs 4. Hon menar vidare att eleverna inte har det ordförråd som 

krävs för att ta sig igenom en text på engelska. Lundberg (2011) skriver om vikten av att skapa 

en meningsfull undervisning utifrån vilken åldersgrupp man har och att då se till elevernas 

mognad, detta syns i de argument som lärarna lyfter fram gällande sin undervisning.  
 

Texternas svårighetsgrad är av betydelse för elevernas motivation (Shanahan, Fisher & Frey, 

2012). Om texten inte är anpassad för eleverna kan det bli för svårt eller för enkelt för dem, 

risken då är att de elever i Peters klass som inte utmanas eller har för svårt för det inte får ut 

något av undervisningen. Det är också viktigt att val av texter är anpassat efter eleverna för att de 

ska se nyttan med läsning och därmed finna sin läsglädje (Garan & DeVoogd, 2008), om detta 

inte uppfylls kan eleverna få en negativ bild av att läsa. Samtliga lärare arbetade med elever i 

skolans mellanår och arbetade mycket med läroboken och kortare texter. Vi kan utifrån detta 

fundera kring hur de kortare texterna i läroboken gynnar elever i deras läsförståelse så att 

eleverna i senare skolår kan ta sig an mer avancerade texter. Med hjälp av kortare texter har de 

förhoppningsvis hittat metoder för sin framtida läsförståelse. Kortare texter kan nämligen lämpa 

sig i lägre åldrar för att gynna läsförståelsen inför framtiden (Cameron, 2001).  
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Några av lärarna använder sig av ett kreativt arbetssätt när det gäller att göra mer än att bara läsa. 

Tornberg (2000) berättar om att läraren inte har en passiv roll vid enskild läsning och att det är 

upp till läraren att skapa kreativitet och även låta eleverna få veta syftet och målet med 

undervisningens upplägg. Författaren menar att om man ska ha en kreativ undervisning är det 

viktigt att den även fyller någon funktion och att det inte bara blir lek. Peter och Iris som inte 

tydligt berättar om någon kreativ undervisning behöver av den anledningen inte ha en dålig 

undervisning utan kan få sina elever intresserade av ämnet genom sina metoder, det som 

Tornberg (2000) lyfter om den kreativa undervisningen behöver inte vara den enda metoden som 

gäller och inte heller ett krav. Det är alltså inte ett måste att undervisningen ska vara kreativ utan 

man kan som lärare själv välja vilken metod man använder för att få sina elever intresserade av 

ämnet.  

 
Peter visade på en oro över att det i undervisningen blir mycket läsning då det är så läroboken är 

uppbyggd. Man kan då tolka det som att han anser att läroboken inte är tillräcklig för elevernas 

optimala språkinlärning. Han uttrycker även att han genom att använda läroboken sparar tid då 

han inte behöver konstruera nya uppgifter hela tiden. Peter uttrycker tydligt att han själv anser att 

det är roligare att arbeta kreativt med engelska och menar att han har dåligt samvete över att det 

blir mest fokus på läsningen och mindre på talövningar medan andra lärare arbetar med att 

eleverna får tala mycket med varandra. En klok reflektion, när man är medveten om bristerna 

finns det större chans att dessa brister synliggörs och motarbetas. Ibland kan man reflektera över 

vad som är mest värdefullt i undervisningen men att endast använda läromedel framgår som 

något negativt och att man som lärare är okunnig vid användandet av enbart läromedel (Khatib, 

Derakhshan och Rezaei, 2011). Harmer (2007) beskriver läromedlet som utformade uppgifter 

som ber eleverna att svara på och lösa uppgifter som anses viktiga och som någon annan 

formulerat, men eleverna kan vara av en annan åsikt och tycka en annan del av texten är viktig 

eller intressant. I denna studie varierar användandet av läromedel men det är ändå det som får ta 

störst plats med andra arbetssätt vid sidan om. Som lärare behöver man bevara den tid man har 

tillsammans med eleverna och ett sätt att göra det är att använda delar av läromedlet, till exempel 

genom att göra om dessa uppgifter lite för att anpassa dem till sin klass och planera tillsammans 

med eleverna.  

 

Charlottes elever läser mycket och samtalar kontiunerligt om vad de läser, på så sätt blir 

läsningen prioriterad. Frey och Fisher (2012) och Garan & DeVoogd (2008) tar upp liknande 

exempel där läsningen får bli prioriterad i skolan och att eleverna kan se nyttan med läsning. Att 

Charlotte väljer att kontinuerligt samtala med sina elever om vad de läser kan kopplas till det 

sociokulturella perspektivet där Säljö (2000) berättar att man genom samtal kan dela med sig av 

erfarenheter och kunskaper och även lära sig av andra. Säljö (2000) lyfter även samtal som den 

viktigaste komponenten när det gäller att tillägna sig ny kunskap. Med detta sagt vill vi 

poängtera att litteratur kan användas i flera av skolans ämnen och genom att även samtala om det 

som läses kan man möjliggöra för att elever delar med sig av kunskaper och erfarenheter.  
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I denna studie beskriver lärare viktiga faktorer att ta hänsyn till vid engelskundervisningen såsom 

elevers intresse, tidigare kunskaper och motivation. Lärare beskriver även vilka strategier de 

använder i sin undervisning. Fisher och Frey (2008) menar att trots att läraren känner till en 

undervisningsstrategi är det inte säkert att läraren använder denna strategi. Om läraren är osäker 

på hur hen kan applicera den på sitt innehåll riskerar det att inte användas. Peter har visat 

osäkerhet över hur han ska applicera de metoder han känner till och hur han ska förbättra sin nu 

ojämnt fördelade undervisning. Man måste hela tiden ta hänsyn till att en intervjusituation kan 

vara pressad och då finns risken att informanten inte berättar hela delen av historien eller säger 

något som intervjuarna vill höra. Han gav oss uppfattningen av att han anser att hans metod med 

att använda läroboken inte är optimal och vi ställer oss frågan inför vidare forskning hur det kan 

komma sig att många är kritiska till hur ett läromedel kan missgynna en undervisning men trots 

det får läromedlet ta en så stor plats. Peter hade ett resonemang som kan stödjas, att tiden inte 

räcker till för att planera hela undervisningen på egen hand. 

 

Vid transkriberingen av empirin framkom ett tema som vi valt att utesluta, nämligen hur tala och 

läsa verkade vara varandras motsatser och inte alls samverkade i undervisningen. Detta har vi 

valt att utesluta ur studien och tar istället med oss som en reflektion till fortsatt arbete då det inte 

svarar på forskningsfrågan i denna studie. 

 

Konklusion 
Frågan vi svarat på i denna studie är: Hur beskriver verksamma lärare att de använder sig av 

läsning i engelskundervisningen? 

Lärarna berättar att de arbetar med läsningen gemensamt, enskild läsning är något som inte får 

lika mycket plats. Då lärarna många gånger tryckte på att de använder sig av en kreativ 

undervisning där sånger och draman får ta stor plats i deras undervisning ser vi att lärare i 

årskurs 3 till 6 arbetar med att bredda elevernas ordförråd via dessa metoder för att eleverna 

senare ska kunna läsa i större utsträckning. Lärarna vi samtalade med ansåg inte läsningen som 

det viktigaste momentet i undervisningen just nu. Huvudfokus i deras undervisning var den 

talade engelskan och tryggheten i att klara av att göra sig förstådd i ett samtal. Detta visar på att 

lärarna prioriterar att elevernas muntliga förmåga utvecklas. Utifrån resultatet kan man se vikten 

av att välja rätt texter till sina elever och även elevers involvering vid textval för att motivera 

dem. Här läggs en betydande grund när det gäller att motivera eleverna, det är av vikt att se till 

elevers intresse och mognad vid val av texter.  
 

Utifrån resultatet kan man även se tidsbristen som finns för lärarna att planera undervisning. 

Detta kan tolkas som att det inte finns bra material för läsning och även att lärarna saknar 

användbara metoder som de kan applicera på sin undervisning när det gäller att inkludera 

läsning. Tillgången till litteratur på engelska är enligt lärare under kritik på skolbiblioteket men 

samtidigt menar de att man har all fördel med att det idag, relativt enkelt, går att finna texter som 

intresserar och är aktuella även utanför biblioteken. Läsningen bör vara möjlig för alla åldrar och 

därför bör texter finnas lättåtkomliga på olika nivåer för eleverna.  Biblioteket är därför en viktig 

del av skolan för att eleverna ska finna denna läsning. 
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Didaktisk implikation 

Utifrån vårt resultat anser vi att läsning har möjlighet att få en större och mer prioriterad plats i 

undervisningen och i ett flertal av skolämnena. Vi menar inte att läsningen ska stå för sig själv 

utan det viktiga är att eleverna ser ett sammanhang i språket, tillsammans med läsa, tala, skriva 

och lyssna. Det är även så att det är viktigt att se till elevernas intressen och behov vid val av 

texter för att kunna motivera dem och för att de ska finna läsningen intressant. Något som 

underlättar läsning på engelska är att försöka göra undervisningen kreativ, blanda in fler steg och 

alternativa metoder. Då lärarna i denna studie ansåg den talade engelskan som viktigare kan det 

vara en god idé att väva samman läsning och tala i en kreativ lektionsdesign.  
 

Trots att lärarna ser en möjlig tillgång till texter utanför biblioteken kan det vara svårare för 

eleverna att på egen hand hitta i den djungeln. Litteraturen på skolbiblioteket ger därför eleverna 

en fördel då de kan välja böcker utifrån deras intresse och då välja mellan att läsa dessa på 

svenska eller på engelska. Som lärare kan man stötta sina elever i var man kan hitta texter, bland 

annat kan man tillsammans gå till stadsbiblioteket och låta eleverna själva välja vilken bok de 

ska läsa. 
 

Resultatet vi får fram ur denna studie är något som lärare kan använda för att utveckla eller 

förändra sin undervisning. Lärare kan ta till sig resultaten angående att motivera eleverna till 

läsning, hur man kan arbeta stegvis i undervisningen men även att elever finner det motiverande 

att arbeta tematiskt. Utifrån den utförda studien tar vi vidare ut i verksamheten med oss att 

läsningens styrkor och svagheter kan appliceras med justeringar efter respektive undervisnings 

situation.  
 

Egna lärdomar 
Ett examensarbete kräver full fokus och för att arbetet ska bli bra krävs det att man verkligen 

brinner för ämnet som det skrivs om. Läsningen i engelskan har vi båda sett som bristfällig och 

har under hela processens gång fått insikt i varför men även argument till att lärare kanske inte 

använder sig av det. Vi trodde att det var bristfälligt på grund av bristen på det i undervisningen, 

detta stämde men lärarna är medvetna om det och har grunder som stödjer varför de inte arbetar 

med läsningen. Arbetet med denna studie har många gånger varit påfrestande och utmanande. Vi 

menar inget negativt med detta, det är när ens kunskaper utmanas som man får största chans till 

lärande. Vid handlednings tillfällen har man fått ge respons på andra viktiga undersökningar och 

med det även fått viktiga insikter hur vårt eget arbete kunde utvecklas. Vid processens start stod 

vi där och kände, hur ska detta gå ihop? Vad vill vi göra och vad anser vi som viktigt i 

undervisningen? Man har med en sådan här studie fått insikten i vad man anser som viktigt i 

undervisningen vilket är nyttigt i vårt framtida yrke. Tack vare denna studie har vi även insett 

hur andra lärare resonerar och även det är viktigt när man är ny i ett yrke. 
 

Vårt skrivande har ständigt utvecklas under arbetets gång men vi har insett att i detta skrivandet 

har vi ständigt deltagit i ett samtal. Ett samtal som ständigt förts för att utveckla studien och våra 

formuleringar. För att tydligt få fram meningen med studien och få med den röda tråden krävdes 

det att vi skulle samtala med den läsare som vi skrev för. Många av de delar som lyfts i arbetet är 
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något som tagit emot att skriva och att vara oparktisk och neutral skribent i ett arbete som man 

brinner för är verkligen en tuff utmaning som ständigt gjort sig påmind.  
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Bilaga 1 

Information till intervjupersoner 

Hej! Vi heter Anna och Fannie och vi läser till lärare i årskurs 46 på Högskolan i  

Halmstad. Vi har svenska, matematik och engelska som huvudämne. Nu under sista  

terminen i utbildningen utför vi en studie tillsammans där vi är intresserade av lärares  

och elevers arbete med läsning i engelskaundervisningen. Undersökningen utförs som  

en del av vårt examensarbete.  

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt läsning i engelska används i  

verksamheten. Vi har valt att utföra intervjuer med verksamma lärare då vi anser att  

det är ni som kan svara på frågan om hur läsning används ute i verksamheten. Vi vill  

gärna att ni är behöriga att undervisa  i engelska då det är vårt huvudämne i studien. 

Vid behandling av den information du lämnar kommer vi att ta hänsyn till  

konfidentialitetskravet, vilket betyder att du inte går att identifieras utifrån vår studie.  

Informationen kommer föras in i datorn på ett anonymt sätt där du avidentifieras och  

analysen kommer inte att ske på individuell nivå.  

Deltagandet i intervjun är frivillig och kan avbrytas när som helst under  

undersökningen.  

Vid vidare frågor före eller efter intervjun kontakta: 

Anna Nielsen på tel: 07******** eller mail: *******@hotmail.com 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till verksamma lärare 

1.Vad har du för erfarenheter av enskild läsning i undervisningen på engelska? 

2.Hur arbetar ni med den enskilda läsningen idag i det engelska klassrummet? 

Följdfråga: Varför? 

3.Känner du till fler metoder när det gäller att använda läsning i  

engelskundervisningen? 

4.Hur upplever du att ditt arbete skiljer sig från hur andra lärare arbetar? 

Följdfråga: vad är det som gör att ditt sätt att arbeta fungerar/inte fungerar?  

5.Hur väljer ni engelsk litteratur i skolan? 

Följdfråga: Tillsammans med eleverna eller läraren själv eller kanske i lärarlaget? 

Följdfråga: Hur ser tillgången till engelsk litteratur ut? 

6. Hur mycket läser ni i engelskundervisningen? 

7. Upplever du någon svårighet med användandet av enskild läsning i  

engelskundervisningen? 

Följdfråga: vilka?  

8. Har ditt sätt att arbeta med läsning förändrats under din tid som lärare? Hur?  

Varför/varför inte? 

 

Tack för ditt deltagande! 
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