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Sammanfattning	
Läsförståelse är ett komplext arbete som kräver att läsaren behärskar flera olika 

strategier för att kunna bemästra olika texter. Det ökande kravet på förståelse för vad 

man läser ställer allt högre krav på lärare att förse elever med de verktyg som krävs 

för att kunna läsa olika typer av texter. Studien avser att ta reda på hur lärare på en 

skola i årskurserna F-3 arbetar med läsförståelse samt vad lärarnas uppfattningar kring 

läsförståelse är. Totalt har fem stycken lärare med olika lång arbetslivserfarenhet 

medverkat i studien. Materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer 

som sedan transkriberats och analyserats. Resultatet visar på att lärarna och den 

presenterade litteraturen till stor del är av samma åsikt gällande läsförståelse och dess 

betydelse. Högläsning i hemmet redan som liten är av stor betydelse för den fortsatta 

utvecklingen av läsförståelse. Diskussion är det arbetssätt som de intervjuade lärarna 

framhåller som det absolut främsta sättet att lära ut läsförståelse på för just dem och 

deras elevgrupper.  

 

 

Nyckelord: Läsförståelse, högläsning 

 

Key words: Reading Comprehension, reading aloud 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 	



	 3	

Innehållsförteckning	

Sammanfattning	................................................................................................................	2	

1.	Inledning	.........................................................................................................................	5	
1.1	Syfte	..........................................................................................................................................	6	
1.2	Frågeställning	.......................................................................................................................	6	
1.3	Disposition	.............................................................................................................................	6	

2.	Tidigare	forskning	och	annan	relevant	litteratur	.............................................	7	
2.1	Läroplanen	.............................................................................................................................	7	
2.2	Vad	är	läsförståelse?	...........................................................................................................	9	
2.2.1	Vad	innebär	det	att	vara	en	god	läsare?	.............................................................................	9	
2.2.2	Varför	är	det	viktigt	att	vara	en	god	läsare?	..................................................................	11	
2.2.3	Rötterna	till	god	läsförståelse	..............................................................................................	11	

2.3	Modeller	för	läsförståelseinlärning	...........................................................................	12	
2.3.1	RT	(Reciprocal	Teaching)	......................................................................................................	13	
2.3.2	TSI	(Transactional	Strategies	Instruction)	.....................................................................	14	
2.3.3	CORI	(Concept-Oriented	Reading	Instruction)	.............................................................	14	
2.3.4	Venndiagram	...............................................................................................................................	15	

2.4	En	läsande	klass	................................................................................................................	16	
3.	Metod	..............................................................................................................................	17	
3.1	Urval	......................................................................................................................................	17	
3.2	Intervju	................................................................................................................................	18	
3.3	Inspelning	av	intervjuer	.................................................................................................	19	
3.4	Analysmodell	.....................................................................................................................	19	
3.5	Bearbetning	av	materialet	.............................................................................................	21	
3.6	Etiska	aspekter	..................................................................................................................	22	

4.	Resultat	..........................................................................................................................	22	
4.1	Vilken	syn	har	de	aktuella	lärarna	på	läsförståelse?	...........................................	23	
4.1.1	Betydelsen	av	läshastighet	....................................................................................................	25	
4.1.2	Läsförståelse	i	ett	större	perspektiv	.................................................................................	25	
4.1.3	Faktorer	som	påverkar	...........................................................................................................	26	

4.2	Hur	arbetar	de	aktuella	lärarna	för	att	utveckla	elevers	läsförståelse?	........	27	
4.2.1	Lärare,	förskoleklassen	...........................................................................................................	27	
4.2.2	Speciallärare	................................................................................................................................	28	
4.2.3	Lärare,	årskurs	1	........................................................................................................................	28	
4.2.4	Lärare,	årskurs	2	........................................................................................................................	29	
4.2.5	Lärare,	årskurs	3	........................................................................................................................	30	
4.2.6	Anpassningar	...............................................................................................................................	30	
4.2.7	Parläsning	.....................................................................................................................................	31	

5.	Diskussion	.....................................................................................................................	32	
5.1	Resultatdiskussion	...........................................................................................................	32	
5.1.1	Vilken	syn	har	de	aktuella	lärarna	på	läsförståelse?	..................................................	32	
5.1.2	Hur	arbetar	de	aktuella	lärarna	för	att	utveckla	elevers	läsförståelse?	............	34	

5.2	Metoddiskussion	...............................................................................................................	36	
5.2.1	Urval	................................................................................................................................................	36	
5.2.2	Intervju	...........................................................................................................................................	37	
5.2.3	Inspelning	av	intervjuer	.........................................................................................................	37	
5.2.4	Analysmodell	...............................................................................................................................	38	
5.2.5	Bearbetning	av	materialet/Transkribering	...................................................................	38	
5.2.6	Etiska	aspekter	...........................................................................................................................	38	



	 4	

6.	Förslag	på	vidare	forskning	....................................................................................	39	

7.	Slutsatser	.......................................................................................................................	39	
8.	Avslutande	ord	............................................................................................................	40	

Referenser	.........................................................................................................................	41	
Bilagor	.................................................................................................................................	45	
Bilaga	1	........................................................................................................................................	45	

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	



	 5	

1.	Inledning	
 

Enligt Skolverket (u.å, granskad 2013) krävs det för en elev godkänt betyg i skolans 

kärnämnen, svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska, för att ha 

möjlighet att söka till ett nationellt program. År 2016 presenterade Skolverket (u.å, 

granskad 2018) statistik som visade att 25,9% av grundskolans elever i årskurs 9 tog 

examen med ofullständiga betyg. Våren 2017 saknade 17,5% (Skolverket, u.å, 

granskad 2018) av eleverna som slutade 9:an behörighet till gymnasieskolans 

nationella program. Vad är orsaken till så hög andel elever som inte uppnår en 

godkänd nivå i skolans kärnämnen? Beror det på bristande intresse från elevens sida 

eller är det lärare som inte klarar av att undervisa eleverna? Eller kan bristen på 

läsförståelse vara en del i denna statistik? I ämnet svenska var det enbart 4,1% av 

eleverna som inte uppnådde ett godkänt betyg (Skolverket, u.å, granskad 2018). Trots 

ett godkänt betyg i ämnet kan läsförståelsen brista, vilket leder till problem i andra 

ämnen. Uppsatsen kommer inte att besvara vad den bakomliggande orsaken till dessa 

ofullständiga betyg är men det är intressant att reflektera kring. Jane Oakhill, Kate 

Cain och Carsten Elbro (2018, s. 9) förklarar att god läsförståelse är ett måste i nästan 

alla ämnen och även senare i andra utbildningar och därefter i samhället som 

medborgare.  

 

PIRLS är en undersökning som mäter elevers läsförmåga, läsvanor och vilka attityder 

de har till läsning (Westlund 2009, s. 57). Maud Nilzén (2017) reflekterar över 

PIRLS-resultaten som nyligen presenterats. Även om resultaten visade ett godtagbart 

resultat för hur väl en fjärdeklassare läser fack- och skönlitterära texter så fanns det 

annat som ger anledning till oro (Nilzén, 2017). Resultatet visar vilka läsvanor 

eleverna har och deras attityder till läsning, vilket inte är särskilt positivt. Nilzén 

(2017) drar en parallell mellan de negativa resultaten och det ökande användandet av 

skärmar som skett de senaste åren men hävdar samtidigt att det går att få alla elever 

att bli intresserade av böcker om man arbetar på rätt sätt. Genom textsamtal vid 

högläsning där det ställs öppna frågor bjuds eleverna in i böckernas värld. Lärare kan 

inte låta elever sitta och läsa tyst och räkna med att de utvecklar sin läsning på egen 

hand. Maud Nilzén (2013) framhåller att barn vill läsa, om de ges rätt förutsättningar.  
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Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke och utbildningsministern Gustav 

Fridolin talar om vikten av att kunna läsa (Regeringen, 2017). Båda talar om 

läsningen som en betydande roll för att kunna bli en delaktig samhällsmedborgare. Att 

kunna läsa och förstå ordens betydelse är en förutsättning för att ”kunna navigera i en 

komplex värld”. Det framhävs att tidiga insatser, genom exempelvis högläsning från 

tidig ålder, hjälper barnen i deras fortsatta kunskapsutveckling (Regeringen, 2017). 

 

För att stimulera fler barn och unga att läsa mer har regeringen tillsatt en lässatsning 

(Regeringen, 2016). Likt Nilzén (2017) så uttrycker regeringen (2016) en oro över 

andelen unga som regelbundet läser minskar och goda läsare definieras till hög grad 

av föräldrarnas utbildningsnivå. Hela Sverige läser med barnen är en lässatsning som 

har tillsatts för att förbättra barns läsförmåga. Höstlov eller Novemberlov, kärt barn 

har många namn, nu vill regeringen få detta lov att bli ett läslov. Med en satsning på 5 

miljoner kronor mellan 2017-2020 hoppas regeringen ge kulturinstitutioner runt om i 

landet möjlighet att bidra till läsfrämjande aktiviteter för elever under skollovet. 

Gustav Fridolin menar att det krävs 5 000 timmar träning för att gå från att staka sig 

igenom en text till att läsa med flyt och lust. Läsningen i skolan måste öka, men trots 

det kommer inte alla dessa timmar rymmas i skolan, vilket gör att barnen även måste 

läsa mer hemma (Regeringen, 2016).  

 

1.1	Syfte	
 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar för att utveckla elevers 

läsförståelseförmåga och vilka uppfattningar lärarna har om läsförståelse. 

1.2	Frågeställning	
 

• Vilken syn har de aktuella lärarna på läsförståelse?  

• Hur arbetar de aktuella lärarna för att utveckla elevers läsförståelse?  

 

1.3	Disposition	
 

I det kommande avsnittet, bakgrund, kommer det grundläggande begreppet 

läsförståelse introduceras och diskuteras i förhållande till studien. Begreppet 
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läsförståelse är stort och för att undvika missförstånd tydliggörs vad begreppet 

innefattar i denna studie. I bakgrunden presenteras även tidigare forskning och annan 

relevant litteratur inom ämnet. Efterföljande del är metoden där tillvägagångssättet 

tydliggörs från urval till transkribering av intervjuerna och analys. Metoden följs av 

en del där resultatet presenteras med hjälp av studiens frågeställningar som rubriker. 

 

Därpå diskuteras metoden samt resultatet. I resultatdiskussionen kopplas materialet 

från analysen av intervjuerna samman med den forskning som presenterats i 

bakgrunden, för att jämföra med respondenternas svar. Metoddiskussionen lyfter fram 

och diskuterar eventuella för- och nackdelar med tillvägagångssättet. Därefter 

presenteras förslag på vidare forskning som kan göras inom detta område följt av 

slutsatserna som framkommit av studien innan jag avslutar med några avslutande ord 

som knyter ihop studien.  

 

2.	Tidigare	forskning	och	annan	relevant	litteratur	
 

Genom bibelns översättning från latin till svenska på 1500-talet blev den tillgänglig 

för fler människor att läsa. Förr räckte det att kunna läsa utan att egentligen lägga 

någon vikt vid förståelse av innebörden av orden. Detta kan kopplas till de husförhör 

som ägde rum för länge sen när prästen resten runt till gårdar och förhörde alla 

boende på gården i deras bibliska kunskaper om Gud och Jesus (Riksarkivet, u.å). 

Prästen antecknade människornas kunskaper och om de utvecklades något mellan 

besöken. Frågorna var rena kunskapsfrågor och krävde inte att människorna behövde 

förstå och reflektera över det de läste. Förr var man tvungen att kunna läsa för att få 

gifta sig. Istället för att bruden eller brudgummen lärde sig läsa memorerades texter 

utantill utan förståelse för innehållet. Idag ser det annorlunda ut då det krävs att man 

förstår vad man läser för att räknas som läskunnig. 

 

2.1	Läroplanen	
 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 

2011/2017, s. 9) tydliggörs skolans uppdrag. Skolan ska förbereda elever för att leva 
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och verka i samhället genom att förmedla de fasta kunskaper som alla människor 

behöver för att klara sig i samhället. Genom inhämtning av nödvändiga kunskaper 

läggs en grund för fortsatt utbildning (Skolverket 2011/2017, s. 13). 

 

I syftet för förskoleklassen i läroplanen står det skrivet att ”undervisningen ska ta 

tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin 

förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att 

läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av 

texter och händelser” (Skolverket, 2011/2017, s. 21). I det centrala innehållet för 

språk och kommunikation är målet för förskoleklassen att lyfta och samtala om olika 

typer av texter och vad det har för innehåll och budskap (Skolverket, 2011/2017, s. 

22). 

 

Undervisningen i svenskämnet ska stimulera elevernas intresse till att vilja läsa och 

skriva (Skolverket 2011/2017, s. 252-254, 258). Svenskans centrala innehåll för 

årskurs 1-3 (Skolverket, 2011/2017:253) framhåller flera faktorer som är viktiga för 

läsförståelsen, bland annat ska eleverna utveckla lässtrategier för att kunna läsa olika 

typer av texter och förstå dem. De ska även kunna lyssna i olika samtalsdiskussioner 

och återberätta det sagda. Svenskämnet är det ämne som har kunskapskrav redan från 

slutet av årskurs 1, men som sedan är desamma för slutet av årskurs 3. De godtagbara 

kunskaperna är exempelvis att eleverna ska kunna använda lässtrategier för att kunna 

läsa bekanta och elevnära texter med flyt och ”genom att kommentera och återge 

några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven 

grundläggande läsförståelse” (Skolverket, 2011/2017, s. 258).  

 

Läroplanen (Skolverket, 2011/2017, s. 8) framhäver allas rätt till en likvärdig 

utbildning. Med likvärdig utbildning menas det inte att alla ska bemötas på samma 

sätt och tilldelas samma uppgifter, utan alla elever har rätt till att mötas på sin egen 

nivå utifrån de förutsättningar och behov de har.  
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2.2	Vad	är	läsförståelse?		
 

Läsförståelse är ett brett begrepp som är öppet för olika tolkningar. I denna studie är 

begreppet läsförståelse centralt och återkommer hela studien. Tidigare forskning 

används för förankring och tydliggörande av begreppets betydelse. Ivar Bråten 

definierar begreppet enligt följande: ”läsförståelse är att utvinna och skapa mening när 

man genomsöker skriven text och samspelar med den” (Bråten 2008, s. 13). 

Läsförståelse handlar alltså inte enbart om att överföra författarens tanke till läsaren, 

utan läsaren måste själv ges möjligheten att kunna utvecklas till att skapa en egen 

förståelse till den skrivna texten hen läst (Bråten 2008, s. 13). Det är viktigt att barn 

utvecklas till att kunna se ett ords betydelse i ett sammanhang som kan göra att det 

uppfattas mer betydelsefullt (Eckeskog 2015, s. 30). För att ytterligare förtydliga 

begreppet läsförståelse och innebörden av det kommer det i de kommande tre 

avsnitten förklaras vad det innebär att vara en god läsare och varför det är viktigt att 

ha god läsförståelse. Det kommer även presenteras vad som eventuellt kan påverka 

om en människa utvecklar god läsförståelse eller inte.  

 

2.2.1	Vad	innebär	det	att	vara	en	god	läsare?	
 

För att uppnå god läsförståelse bör man enligt Bråten (2008, s. 49) ha kommit så pass 

långt i sin läsning att man kan avkoda ord utan att göra allt för många fel eller behöva 

anstränga sig allt för mycket. Det ska ske med så liten resursansträngning som möjligt 

för läsaren för att hen även ska kunna tolka texten (Bråten 2008, s. 49, Lundberg 

2006, s. 35). Läggs kraften på avkodning av bokstäverna och sammansättningen till 

ord är det ofta övermäktigt att klara av att tolka det man läser samtidigt.  

 

Bråten (2008, s. 56-57) beskriver bland annat betydelsen för läsaren att ha ett 

tillräckligt utvecklat ordförråd där hen förstår enskilda ord och kan sätta in dem i 

större sammanhang. Läsaren måste även ha en språklig medvetenhet och med det 

menas att läsaren själv måste inse när hen läst fel och då gå tillbaka och läsa om ordet 

eller meningen. För att kunna läsa en text krävs ett gott ordförråd. Enligt Ingvar 

Lundberg (2006, s. 44) ska en vuxen gå ut i livet och förstå minst 40-50 000 ord. Slår 

man ut det ska man lära sig 3 000 nya ord varje år, eller 10 ord/dag. Enligt Oakhill, 

Cain och Elbro (2018, s. 23, 80) är det dock inte ett måste att förstå varje enskilt ords 



	 10	

innebörd då textsammanhanget ska hjälpa läsaren att lista ut vad det handlar om ändå. 

Lundberg (2006, s. 46) påpekar dock att för förståelsen av en text får det inte vara 

alltför många okända ord som läsaren möter då detta lätt leder till att textens 

sammanhang går förlorat.  

 

Det finns aktiva och passiva läsare. Helena Eckeskog (2015, s. 33) förklarar att en 

aktiv läsare som möter en ny text är medveten om att hen måste anstränga sig för att 

förstå texten och använda olika strategier. Vidare beskriver Eckeskog (2015, s. 33), 

likt Bråten (2008, s. 56-57), en aktiv läsare som medveten om när hen har läst ett ord 

fel eller uppfattat en mening eller ett stycke fel. Medvetenheten om att man läser fel 

eller missar något och då går tillbaka i texten, kallas för förståelseövervakning, enligt 

Oakhill, Cain och Elbro (2018, s. 29). Helge I. Strømsø (2008, s. 34) tar upp 

begreppet metakognition. Metakognition innebär att eleverna är medvetna om vad de 

gör, oavsett om det är rätt eller fel, och om sin egen kompetens på området. En passiv 

läsare beskriver Monica Reichenberg (2008, s. 58) som en läsare som läser böcker på 

en trygg nivå som de klarar och blir så kallade bekvämlighetsläsare som inte utmanar 

sig själva till utveckling. Att läsa över sin komfortnivå är ett måste för att gå framåt i 

sin utveckling (Westlund 2009, s. 108).  

 

Carsten Elbro (2004, s. 47) och Monica Reichenberg (2006, s. 213) framhäver att 

inferenser, att läsa mellan raderna och skapa samband, är bland det mest avancerade 

en läsare kan göra men samtidigt det som definierar en bra läsare. Oakhill, Cain och 

Elbro (2018, s. 57) förklarar inferensarbetet som att man kopplar ihop informationen 

man får från texten med sin egen förkunskap. I en studie som Reichenberg (2006, s. 

213) genomfört var det just inferenser som var det svåra då eleverna trodde de inte 

fick svara med något annat utöver det som stod i den givna texten. Reichenberg 

(2006, s. 215) skriver att det krävs mycket aktivt arbete för att kunna inferera, det vill 

säga läsa mellan raderna och finna den information som författaren till texten har 

lämnat utanför texten på raderna. 
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2.2.2	Varför	är	det	viktigt	att	vara	en	god	läsare?		
 

I dagens samhälle ställs det inte bara krav på att du bör kunna läsa och förstå det du 

läser. I och med att allt yngre personer befinner sig på internet bör de även lära sig 

bedöma om en text de läser är trovärdig (Bråten och Strømsø 2008, s. 145). Bråten 

(2008, s. 11) förklarar att i det kunskapssamhälle som vi lever i idag är läsförståelse 

en form av kompetens som är avgörande. Människor behöver ha tillräckligt 

utvecklade kunskaper för att klara av utbildningssystemet och för att kunna vara en 

fullvärdig samhällsmedborgare där det finns många situationer som kräver att du 

förstår vad du läser. Detta instämmer Maria Heimer (2016, s. 7) i som understryker att 

kunskap i att läsa och skriva är en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället. 

Även Karin Taube (2007, s. 80) diskuterar betydelsen av att kunna läsa, då det är 

något som krävs att man på ett eller annat sätt gör dagligen och samhället har 

utformats utifrån att man besitter den kunskapen.  

 

Reichenberg (2008, s. 7) beskriver att det framförallt är genom läsning, och då i de 

lägre åldrarna, som elever kan skaffa sig kunskaper inom andra ämnen. Kan man läsa, 

och förstå det man läser kan man lära sig mycket ny kunskap om andra, helt olika, 

ämnen. Det gör att en god läsförmåga är betydelsefull för kunskapsutvecklingen.  

 

2.2.3	Rötterna	till	god	läsförståelse	
 

Lundberg (2006, s. 33) beskriver att elever vet att texter innehåller ett budskap långt 

innan de börjar skolan eller lär sig avkoda ord själva. Denna kunskap är en del av de 

språkliga färdigheter som elever ska utveckla för att bli bra läsare. Bråten (2008, s. 

17) förklarar att de språkliga färdigheter som barn utvecklar redan innan skolstarten är 

rötterna till en god läsförståelse. Hur kan man lägga grunden för elevers läsförståelse 

redan innan skolstarten? Som tidigare nämnts är det viktigt att eleverna får ett 

välutvecklat ordförråd. Detta sker genom diskussion och även genom högläsning där 

de även kan stimuleras till att tänka själva och reflektera över texten genom frågor 

(Lundberg, 2006, s. 40,42). Som spädbarn möter de till en början bilderböcker och i 

takt med att de blir äldre så kommer de i mer kontakt med textböcker. Många 

föräldrar läser god natt-sagor för sina barn och Lundberg förklarar att barns 

utveckling kring läsförståelse börjar redan där. Reichenberg (2008, s. 9) skriver att 
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många vuxna fortfarande högläser för barn, även om andelen har halverats de senast 

20 åren. Författaren beskriver vidare högläsning som en stund som uppskattas av 

barnen där de får möjlighet att ställa frågor om texten och vara intresserade och 

närvarande och leva sig in i textens värld.  

 

Westlund (2009, s. 138) redovisar en studie som granskat treåringars ordförråd. De 

medverkande treåringarna kom från olika socioekonomiska miljöer. Studiens forskare 

kom fram till att ett barn i treårsåldern som kom från familjer med högutbildade 

föräldrar hade mött över 30 miljoner ord. I mindre fördelaktiga språkmiljöer hade 

barn i samma ålder endast fått höra runt 10 miljoner ord. Forskarna påpekar noga att 

det självklart finns många som kommit från bristfälliga språkmiljöer och utvecklat en 

hög kompetens. 

 

Intresset för läsning är viktigt att bibehålla hos eleverna då det är grunden till att bli 

en bra läsare med god läsförståelse. Oakhill, Cain och Elbro (2018, s. 89) beskriver 

hur olika faktorer inom läsningen hänger ihop med varandra. Författarna menar på att 

det är genom läsning de flesta nya orden presenteras vilket gör läsningen viktigt för 

utvecklingen av ordförrådet. Ordförrådet stödjer läsförståelsen och på samma sätt är 

läsning med god läsförståelse viktig för att kunna utveckla ordförrådet. Dessa är alltså 

sammankopplade med varandra och den gemensamma faktorn är motivationen till att 

läsa.  

 

2.3	Modeller	för	läsförståelseinlärning	
 

Genom att som lärare aktivt använda olika arbetssätt för att utveckla elevers 

läsförståelse förses de med verktyg som kan appliceras för att förstå olika slags texter 

(Westlund 2009, s. 263-264). Modellerna för läsförståelse som Westlund beskriver är 

förankrade i den ursprungliga modellen reciprok undervisning (Reciprocal Teaching, 

RT) men även från två modeller som uppkommit från RT. Dessa två är transaktionell 

strategiundervisning (Transactional Strategies Instruction, TSI) samt 

begreppsorienterad läsundervisning (Concept-Oriented Reading Instruction, CORI). 

Westlund beskriver flera konkreta modeller för hur lärare kan arbeta med läsförståelse 

och många av dessa går in i grundmodellerna RT, TSI och CORI. Nedan kommer de 
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tre grundmodellerna att beskrivas samt en konkret modell som valts ut med tanke på 

respondenternas intervjuer.  

 

2.3.1	RT	(Reciprocal	Teaching)	
 

Grundmodellen Reciprocal Teaching översatt till svenska heter reciprok undervisning 

där reciprok är en synonym för ömsesidig. RT-modellen är framtagen av forskarna 

Annemarie Sullivan Palincsar och Ann L. Brown där grundtanken var att hitta de 

strategier som goda läsare använder vid läsförståelse och sedan kunna arbeta för att 

svagare läsare skulle utveckla användandet av dem också (Westlund 2009, s. 263-

264). Annemarie Sullivan Palincsar och Ann L. Brown (1984, s. 117) presenterar de 

fyra huvudstrategierna inom denna modell som 1) predicting, 2) questioning, 3) 

clarifying och 4) summarizing. Westlund (2009, s. 76-77) har översatt dessa 

strategier till att eleverna ska 1) förutspå handlingen/ställa hypoteser om vad de tror 

kommer hända, 2) ställa egna frågor till texten, 3) klargöra otydligheter och 4) 

sammanfatta texten. Denna typ av undervisning är en vägledd diskussionsteknik där 

eleverna uppmuntras att tänka högt. Den bygger på de fyra huvudstrategierna och 

genom att bemästra alla fyra kallas man för expertläsare. Målet är att eleverna ska 

kunna använda dessa strategier själva när de läser men börjar med att läraren 

undervisar om hur de används innan eleverna själva tar över rollen som lärare i 

mindre grupper för att så småningom kunna använda dem helt själva (Westlund 2009, 

s. 76-77). Arbetsgången inom RT som Westlund (2009, s. 77) beskriver fungerar på 

följande sätt: läraren väljer ut en kort text med hög kvalitet och läraren beskriver hur 

den valda strategin fungerar innan hen tillämpar modellen på texten genom att tänka 

högt inför klassen. Därefter får eleverna fortsätta prova strategin på texten enskilt eller 

i mindre grupper. Genom diskussion tillsammans med eleverna summeras vad man 

har gjort och hur strategin fungerade. Strategin appliceras flera gånger vid olika 

tillfällen för att eleverna ska ta till sig den.  

 

Det är viktigt att läraren förklarar för eleverna att en expertläsare ofta växlar mellan 

olika strategier beroende på textens uppbyggnad men att de fokuserar på en strategi åt 

gången till att börja med (Westlund 2009, s. 78). Fyrstrategimodellen som eleverna 

ska utveckla har Westlund (2009, s. 78) försvenskat utifrån en elevvänlig version. Då 
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är det 1) Spågumman Julia (förutspår), 2) Nicke Nyfiken (ställer frågor), 3) Fröken 

Detektiv (klargör otydligheter) och 4) Cowboy-Jim med lasso (fångar in det viktigaste 

och sammanfattar).  

 

2.3.2	TSI	(Transactional	Strategies	Instruction)	
 

Denna modell bygger på samma fyra strategier som föregående modell, RT, det vill 

säga förutspå, ställa frågor, utreda oklarheter och sammanfatta (Westlund, 2009, s. 

80-81). Michael Pressley och Ruth Wharton-McDonald är de två huvudpersonerna för 

denna modell där fokus ligger på att få eleverna att sätta ord på sin läsförståelse och 

tänka högt istället för att värdera hur pass korrekt svar eleverna gett på frågan 

(Westlund 2009, s. 80-81). Genom samtal och utbyte av erfarenheter om sin egen 

strategianvändning vid mötet med olika texter sker en transaktion mellan läsare och 

texter (Westlund 2009, s. 266). Namnet, transaktionell, kommer från att den bygger 

på två dimensioner. Den första är en psykologisk dimension som innebär ett 

meningsskapande i form av ett utbyte av strategier mellan lärare och elever samt en 

litterär dimension som innebär att förståelsen eller tolkningen av en text utvecklas 

tillsammans (Westlund 2009, s. 80-81).  

 

2.3.3	CORI	(Concept-Oriented	Reading	Instruction)	
 

Modellen har uppkommit utifrån att man ville undersöka sambandet mellan läsning 

och motivation. Westlund (2009, s. 83) presenterar upphovsmannen till denna modell 

som är John T. Guthrie.  Concept-Oriented Reading Instruction översätts till 

begreppsorienterad läsundervisning. Utgångspunkten för läsutveckling bygger på 

elevernas naturliga nyfikenhet där de får utveckla förståelse för att deras nyfikenhet 

och kunskapsutveckling binds samman med läsning (Westlund 2009, s. 83). Westlund 

(2009, s. 84-85) beskriver vad som är utmärkande för CORI. Modellen förespråkar att 

man utgår från elevers förkunskaper som aktiveras genom att plocka fram de centrala 

begreppen inom arbetsområdet. Eleverna motiveras till att fundera över vad de själva 

vill veta utifrån de centrala begreppen och får sedan söka information i böcker eller på 

nätet och selektivt välja ut intressant information som därefter redovisas (Westlund 

2009, s. 84-85). CORI används mestadels i de naturorienterande ämnena, och i viss 
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del även i de samhällsorienterande ämnena (Westlund 2009, s. 267). John T. Guthrie 

(2004, s. 11-12) presenterar och beskriver de strategier som elever tränas i vid 

användandet av CORI och dessa är att man aktiverar Activating Background 

Knowledge (förkunskaper), Questioning (ställa frågor, vad vill man veta), Searching 

For Information (söka information), Summarizing (sammanfatta det lästa) och 

Organizing Graphically (ordna grafiskt för en presentation). Guthrie (2004, s. 3) 

förklarar att ett klassrum som använder CORI som undervisningsmetod är byggt för 

att möta elevers behov. Man måste arbeta för att få dem att vilja lära sig nya saker och 

därför är motivationen otroligt viktig. 

 

2.3.4	Venndiagram	
 

Venndiagram är en modell som passar bra vid faktatexter då modellen syftar till att 

jämföra (Westlund 2009, s. 278). Jämföra fakta för att kunna analysera och finna 

likheter och skillnader kan vara svårt. Genom att sortera fakta från två olika texter 

eller från samma text som handlar om olika saker kan ett venndiagram tydliggöra 

likheterna och skillnaderna för eleverna (Westlund 2009, s. 278). Ska man exempelvis 

jämföra hur människor levde förr jämfört med nu går det att använda detta arbetssätt. 

Westlund (2009, s. 278) visar hur arbetet kan fungera då läraren ställer frågor till 

eleverna som de får besvara och placera in på rätt plats i diagrammet. Ett 

venndiagram består av två cirklar 

som går om lott. I fältet som 

skapas när cirklarna överlappas 

skrivs det som är gemensamt för 

texterna och utanför detta fält 

skrivs olikheterna. Med yngre 

barn går detta arbetssätt att 

använda om man jämför kända 

sagor eller filmer som eleverna är 

bekanta med för att det sedan kan 

ske en utveckling så de kan 

arbeta med det själva.  
Venndiagram	som	skapats	utifrån	Westlund,	
2009:278.	
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2.4	En	läsande	klass	
 

En Läsande Klass är ett tidsbegränsat projekt som läraren och författaren Martin 

Widmark är initiativtagare till. Till en början trodde Widmark själv att läsförståelse 

kom av sig självt om man lärde sig avkoda och fick flyt i läsningen men förstod sedan 

att så inte var fallet (Gonzalez et al 2014, s. 6-7). Projektet En Läsande Klass utgår 

från två av de ovan nämnda grundmodellerna RT och TSI, och även QtA 

(Questioning the Author) (Gonzalez et al 2014, s.11-12). De fyra grundstrategierna 

som utformades i RT, och som även TSI bygger på, finns med: att förutspå, ställa 

frågor, reda ut oklarheter och att sammanfatta. Den tredje modellen, QtA, bygger på 

att läsaren av en text ställer frågor som ifrågasätter författarens och textens makt. 

Syftet är att läsaren ska förstå att författaren till den skrivna texten påverkar innehållet 

och läsbarheten.  

 

En Läsande Klass innehåller fem olika karaktärer som eleverna, genom regelbundet 

arbete, ska kunna ta till sig, utveckla förståelse för och använda i den egna läsningen. 

Barbro Westlund (Gonzalez et al 2014, s. 10) har omsatt de amerikanska modellerna 

så de ska passa och förstås av svenska lärare. Begreppet ”läsfixarna” introducerades 

av Westlund och är då de fem karaktärerna som eleverna ska bemästra för att bli 

Stjärnläsare. I projektet får man möta spågumman som förutspår och ställer hypoteser 

om vad som kommer hända 

utifrån att undersöka bilder och 

rubriker. Konstnären utvecklar 

elevens förmåga att ta hjälp av 

sinnena och skapa inre bilder 

av det lästa. Den tredje 

karaktären är Detektiven som 

undersöker och utreder 

oklarheter i texten eller nya, 

okända ord. Reportern ställer 

frågor om det lästa. Dessa 

frågor sker på olika nivåer. Det 

kan vara frågor som står på, 

Jag är en 
stjärnläsare! 
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mellan eller bortom raderna. Mellan raderna har tidigare beskrivits. Att läsa bortom 

raderna innebär att svaren inte finns skrivna på raden eller något som man kan utläsa 

mellan raderna. Bortom raderna innebär att läsaren reflekterar över det lästa och 

kopplar det till sina egna erfarenheter och kunskaper. Sista karaktären är Cowboyen 

som, med sitt lasso, ska sammanfatta den lästa texten. Fyra av de fem nämnda 

karaktärerna är framtagna ur de nämnda modellerna där konstnären är den karaktär 

som lagts till. Målet med materialet En Läsande Klass är att läsaren ska bli en 

stjärnläsare (Gonzalez et al 2014, s. 13-15), med det innebär att man förstår de fem 

strategierna/karaktärerna för läsförståelse och omedvetet växlar mellan dessa. 

 

3.	Metod	
 

För att besvara studiens syfte antogs en kvalitativ ansats i form av en empirisk 

undersökning. Undersökningen består av semistrukturerade intervjuer som utgör 

materialet för resultatet och som har analyserats utifrån en analysmodell som beskrivs 

under punkt 3.4 Analysmodell.  

 

3.1	Urval	

Många kvalitativa forskare använder sig av ett målinriktat urval som betyder att det 

skapas en överenskommelse mellan urvalet och frågeställningarna för studien 

(Bryman 2011, s. 434). Urvalet av respondenter till en studie väljs ut med en 

förhoppning och önskan om att de kommer att besvara frågorna på ett sätt som är 

relevant för att studiens syfte ska uppnås. Till den genomförda studien valdes fem 

lärare ut. Dessa fem lärare är på ett eller annat sätt verksamma i skolans lägre åldrar, 

förskoleklass upp till årskurs 3. Då jag tidigare genomfört verksamhetsförlagd 

utbildning på skolan och därmed känner lärarna tillfrågades de vid ett personligt möte 

på skolan och tid bokades senare in via sms eller mail. I och med detta kan urvalet 

även ses som ett bekvämlighetsurval som Bryman (2011, s. 194) förklarar är ett urval 

där respondenterna finns tillgängliga för forskaren.  

Läsförståelse är något alla lärare ska arbeta med, vilket gjorde att det fanns ett stort 

urval att tillfråga om att medverka i studien. Studien avgränsades till en och samma 
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skola för att se om det eventuellt fanns tydliga skillnader eller likheter mellan lärarnas 

arbetssätt med, och inställning till, läsförståelse.  

Andreas Fejes och Robert Thornberg (2015, s. 270-271) beskriver generalisering 

utifrån hur väl det går att tillämpa en studies resultat på andra personer i andra 

situationer och händelser. Företrädare för den kvantitativa forskningen kritiserar 

ibland den kvalitativa forskningen då det inte går att generalisera resultatet utanför 

den grupp som undersökts. Detta då antalet medverkande i en kvalitativ undersökning 

är mycket färre än de som undersöks i en kvantitativ undersökning och därmed 

representerar en väldigt begränsad del av befolkningen. En kvalitativ undersökning 

har inte samma möjlighet att undersöka alla olika delar av samhället som en 

kvantitativ undersökning kan göra. En kvalitativ undersökning ger dock 

respondenterna chansen att svara och utveckla sina svar på ett djupare plan vilket gör 

att man ofta får väldigt innehållsrika svar. Det går inte att säkert säga att samma eller 

en liknande studie skulle ge samma utfall i resultatet och på samma sätt går det inte 

att säga att det inte skulle göra det. Enligt Alan Bryman (2011, s. 369) ska därför 

resultat från kvalitativ forskning inte generaliseras till befolkningen, utan till teorier 

från tidigare genomförd forskning.  

 

3.2	Intervju	

Kännetecknande för en stor del kvalitativ forskning är att deltagarnas uppfattningar 

står i fokus. Utgångspunkten blir att förstå vad de anser är det viktiga och vilka 

värderingar och åsikter de har och detta motiverar valet av semistrukturerade 

intervjuer till denna studie (Bryman 2011, s. 415, 426-427). Denna typ av intervjuer 

ger respondenterna utrymme att svara utifrån hur de själva vill/tycker/känner och man 

märker tydligt vad respondenten anser är extra viktigt (Bryman 2011, s. 415). Bryman 

(2011, s. 419) liknar semistrukturerade intervjuer vid ett vardagligt samtal, fast lite 

mer styrt. Ofta leder denna typ av intervjuer till en mer avslappnad situation för både 

personen som intervjuar och för respondenterna.  

Till intervjutillfällena utformades ett frågeschema med 14 ordinarie frågor, men 

ordningen på frågorna varierade beroende på vad respondenterna svarade på den 
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föregående frågan. Vid en intervju plockades någon fråga även bort då hen redan 

besvarat den. Detta upplägg gjordes för att få ett naturligt samtal med flyt. Vid 

utformningen av en intervjuguide är det viktigt att frågorna utformas så svaren kan 

hjälpa till att besvara studiens syfte och frågeställningar. Intervjufrågorna höll en 

öppen och allmän karaktär för att inte begränsa respondenterna utan bjuda in dem till 

att svara som de ville. Att hålla frågorna öppna med följdfrågor som kan sticka åt 

flera olika håll under varje intervju kräver en del av den som intervjuar, men ger 

chansen att få reda på information som kan vara av vikt men som det inte tänkts på 

innan (Bryman 2011, s. 415). Intervjuguiden försökte hålla ett relativt enkelt språk så 

frågorna blir begripliga för respondenterna. Begripligheten och att inte ha ledande 

frågor är viktigt enligt Bryman (2011, s. 419) då det annars kan ge en skev bild av 

verkligheten. Frågor av ledande karaktär kan resultera i att man inte får en korrekt 

bild av hur läraren tänker utan mer av vilket svar man sedan innan önskar få. 

 

3.3	Inspelning	av	intervjuer	
 

Innan intervjuerna startade fick respondenterna ge sitt godkännande eller neka till att 

bli inspelade och alla respondenter accepterade att spelas in. Att använda sig av 

inspelning vid intervjuer ger den som intervjuar möjlighet att återvända till 

respondenternas svar i efterhand och höra exakt hur de uttryckte sig (Bryman 2011, s. 

428). Man får även möjlighet att fokusera på samtalet med respondenten och slipper 

bli distraherad av att föra anteckningar under intervjun (Bryman 2011, s. 428), 

 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats där de fick välja lokal/rum 

där de ville sitta. Tiderna anpassades efter respondenternas schema, vilket gjorde att 

vissa intervjuer genomfördes med risk för att bli avbrutna av andra lärare eller elever 

på skolan. 

 

3.4	Analysmodell	
 

När man vill analysera och beskriva respondenters tankar och funderingar beskriver 

Dahlgren och Johansson (2015, s. 166-167) en användbar modell. Modellen är bra när 
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man intresserar sig för att se respondenternas variationer av uppfattningar av 

omvärlden. 

 

Analysmodellen är uppdelad i sju steg (Dahlgren och Johansson 2015, s. 167-171). I 

det första steget förklarar Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson (2015, s. 167) 

att man bekantar sig med materialet. Man läser helt enkelt igenom de transkriberade 

intervjuerna flera gånger samtidigt som man för anteckningar och gör noteringar kring 

tankar och funderingar man får. I det andra steget börjar man med själva analysen. 

Stycken eller delar med extra värdefulla uttalanden klipps ut. Dahlgren och Johansson 

(2015, s. 168) rekommenderar att man arbetar med papper då det kommer att 

underlätta det senare arbetet när man ska sätta in delar och stycken i olika kategorier 

eller grupper. Längden på det utklippta materialet kan variera från ett par rader till en 

halv A4-sida, men tanken är att trots att det är en liten del av hela samtalet så ska det 

ge en representativ bild av intervjun. I steg tre börjar jämförelsen mellan olika delar 

och stycken och här försöker man hitta likheter och skillnader mellan respondenterna. 

Det primära målet är att urskilja skillnader och variationer mellan respondenternas 

uppfattningar, men för att det ska gå att finna variationer och skillnader måste man 

även leta efter likheter (Dahlgren och Johansson 2015, s. 169). Författarna (2015, s. 

169) beskriver att det fjärde steget handlar om att gruppera de funna likheterna och 

skillnaderna och därefter försöka relatera dem till varandra. I det femte steget ligger 

fokus på likheterna och här är syftet att hitta essensen i de olika kategorierna 

(Dahlgren och Johansson 2015, s. 170). Det kritiska med detta steg är att veta var man 

ska avgränsa en kategori. Passar respondentens uppfattningar in i en redan befintlig 

kategori eller måste man skapa en ny? De kategorier som uppstått ska namnges med 

ett relativt kort namn som framhäver det mest signifikanta materialet i det sjätte 

steget, enligt Dahlgren och Johansson (2015, s. 170).  

 

I det sjunde och sista steget ska de utklippta delarna och styckena granskas för att se 

ifall de platsar i mer än en kategori. Detta resulterar ofta i att det blir färre kategorier 

(Dahlgren och Johansson 2015, s. 170-171). I detta steg förkortas stycken och delar 

ytterligare för att få fram kortare citat som sedan kan användas som en illustration för 

kategorin. Genom att göra ett urval bland det material man har samlat in bearbetas det 

till en meningskoncentrering, det vill säga att respondenternas svar från intervjuerna 
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sammanfattas och kortas ner till ett kortare uttalande för att få fram det väsentligaste 

(Olsson och Sörensen 2007, s. 80).  

 

Studien har i stora drag följt den nyss beskrivna analysmodellen men inte fullt ut. 

Stycken klipptes ut och grupperades med andra beroende på innehållet. Skillnader och 

likheter markerades och sorterades för att underlätta vid sammanställningen av 

materialet. Slutligen kortades även styckena ner och citat valdes ut som senare 

presenteras i resultatet. Steg fem och sex från modellen är de steg som det inte lagts så 

stor vikt vid. I slutfasen av en analys är det viktigt att kunna se kopplingen mellan sin 

undersökning (empiri) och tidigare forskning (teori) (Dahlgren och Johansson 2015, s. 

171). Teorin fanns i studien som hjälp för att kunna göra medvetna val i 

tillvägagångssättet, både i arbetet med intervjuerna och även när de bearbetades.  

 

3.5	Bearbetning	av	materialet	
 

För att analysera materialet transkriberades intervjuerna. Genom att transkribera 

materialet ges det möjlighet att få en god inblick och förståelse för materialet 

(Dahlgren och Johansson 2015, s. 167). Transkribering är tidskrävande, men ger 

möjligheten att återvända till intervjuerna om och om igen till skillnad mot om det 

endast hade antecknats korta punkter och kommentarer för hand (Bryman 2011, s. 

428-429). 

 

En studies validitet avgörs delvis genom hur medveten forskaren är vid valen som 

görs vid en transkribering av insamlat material från intervjuer. Validitet innebär att 

det ska finnas en likhet mellan tolkningen som forskaren gör och den faktiska 

verkligheten (Olsson och Sörensen 2007, s. 66,76). Validitet handlar om att man 

använder metoder som undersöker det som faktiskt ska undersökas (Fejes och 

Thornsberg 2015, s. 258). Bryman (2011, s. 352) förklarar begreppen intern och 

extern validitet. Intern validitet innebär att det ska finnas en likhet mellan forskarens 

observationer och teoretiska tankar och idéer som denne utvecklar. Extern validitet 

handlar om hur pass väl resultaten går att generalisera till liknande miljöer. För att 

denna studie skulle hålla så hög validitet som möjligt riktades frågor och 
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följdfrågorna hela tiden så de skulle vara till hjälp för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

Inom den kvalitativa forskningen finns begreppet reliabilitet som handlar om hur 

tillförlitlig en studie är (Bryman 2011, s. 355). Reliabilitet handlar om ifall man kan 

förvänta sig att få samma resultat om studien görs om en gång till. För att nå hög 

reliabilitet ska alla steg redovisas, vilket har gjorts i denna studie. Arbetets alla 

moment har redovisats med en motivering om varför, allt för att det ska bli så tydligt 

och enkelt som möjligt att följa arbetsgången för läsaren av studien.  

 

3.6	Etiska	aspekter	
 

Forskning med god forskningsetik ska följa Vetenskapsrådets (2018) fyra principer 

som är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitets-

kravet. Informationskravet innebär att respondenterna ska upplysas vad syftet med 

studien är samt vad deras roll i den innebär. Samtyckeskravet innebär att 

respondenten har rätt till att själva bestämma över sin medverkan och kan avbryta sitt 

deltagande när hen vill. För att uppfylla konfidentialitetskravet ska respondenters 

medverkan vara sekretessbelagd. Namn eller information som kan visa vem som 

medverkat får ej publiceras. Nyttjandekravet som Vetenskapsrådet (2018) lägger fram 

handlar om att de uppgifter som samlades in från respondenterna via intervjuerna 

enbart kommer att användas för denna studie.  

 

4.	Resultat	
 

De lärare som deltagit i studien är verksamma på en och samma skola. Till studien har 

totalt fem stycken medverkat - en förskolelärare, en klasslärare från varje årskurs 

mellan 1-3 samt en specialpedagog som arbetar i kommunen med att utveckla elever i 

de lägre åldrarnas läsning. På skolan finns det en klass av varje årskurs. 

Förskoleklassens lärare har eleverna första året på skolan och därefter tar en annan 

lärare vid och följer oftast klassen fram till det att eleverna slutar i årskurs 3.  
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 Antal år som lärare Antal år verksam i de 

lägre åldrarna, F-3 

Typ av utbildning 

Lärare, förskoleklass 1,5 år, jobbade på 

förskola i 9 år innan 

det.  

1,5 år.  Förskolelegitimation 

samt lärarlegitimation i 

olika ämnen i 

årskurserna 1-6. 

Lärare, årskurs 1 19 år, jobbade på 

förskola i 16 år innan 

det. 

10 år. Förskolelärare samt 

lärare 1-7. 

Lärare, årskurs 2 2 år. 2 år. Fritids, förskola och 

lärare F-6. 

Lärare, årskurs 3 9 år.  Ungefär 4 år.  Lärare F-7. 

Speciallärare Ungefär 45 år. Ungefär 45 år.  Lågstadielärare 1-3. 

 

4.1	Vilken	syn	har	de	aktuella	lärarna	på	läsförståelse?		
 

De medverkande lärarna är alla överens om att läsning inte kan ske utan läsförståelse, 

då läsning handlar om att förstå vad det är man läser. Barn behöver visserligen kunna 

avkoda ord, men utan förståelse för vad orden står för och betyder finns det ingen 

läsning. Specialläraren på skolan uttrycker sig så här:  

 

Det finns ingen läsning utan läsförståelse. Avkodning är inte läsning. Läsning är 

avkodning OCH läsförståelse. 

Speciallärare 

 

När du läser ska du aldrig läsa bara ord på ord på ord. Du måste alltid ha en 

förståelse, det är ju det som är grunden, att få en förståelse för vad du läser. 

Lärare, förskoleklass 

 

Läsförståelse, det är att man FÖRSTÅR vad man läser. Det har inte med hastighet 

eller avkodning att göra, utan att man förstår den skrivna texten. 

Lärare, årskurs 1 

 

Läsförståelse är allt. Man måste förstå vad man gör, vad man läser och vad man 

håller på med, så det är ju A och O. 

Lärare, årskurs 2 
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Läsförståelse för mig handlar ju om att man förstår det man läser och att man kan 

ta till sig det och dra egna slutsatser utifrån texten. 

Lärare, årskurs 3 

 

För läraren i årskurs 1 är det viktigaste att eleverna får med sig läsningen första 

halvåret i ettan, gärna från förskoleklassen. Att få med sig läsningen innebär för den 

här läraren att eleverna utvecklar förståelse för avkodningen. Läraren uttrycker att 

skolans mål måste vara att eleverna ska kunna läsa en text och svara på frågor i slutet 

av ettan, då årskurs 2 kräver mycket mer av eleverna. Förskoleklassläraren förklarar 

att många barn kommer till skolan och kan ljuda bokstäverna och avkoda ord och 

säger därmed att de kan läsa. När läraren frågar om de vet vad det är de läser vet de 

inte. Eleverna och deras föräldrar är så inställda på att de kan läsa i och med att de kan 

avkoda och ljuda, men läraren förklarar att ordavkodning och läsförståelse är två helt 

skilda saker. Läraren för förskoleklassen försöker möta alla elevers kunskapsnivåer på 

bästa sätt och för en del elever innebär det ett arbete på den grundläggande nivån med 

bokstavsljud som sätts ihop till ord och som får en betydelse. För andra elever kan det 

handla om att läsa kortare texter med tillhörande frågor. För läraren i förskoleklassen, 

liksom flera andra av de medverkade lärarna i studien, handlar arbetet med 

läsförståelse mycket om att skapa glädje. Eleverna ska tycka att det är roligt att läsa 

och uppmuntras till att fråga när de inte förstår.  

 

I förskoleklassen jobbar man med grunderna och hitta glädjen i att läsa och 

intresset för det främst. Och intresset hittar du först när du har en god 

läsförståelse egentligen. För det är så man hittar det mest spännande i boken. 

Lärare, förskoleklassen 

 

Specialläraren på skolan delar uppfattningen om att läsningen ska vara rolig och 

uttrycker det så här:  

 

Man måste pränta in det från början, att läsning har ett innehåll och det är därför 

det är roligt att läsa. Det ska vara roligt att läsa, det finns ingen annan idé med 

det. 

Speciallärare 
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4.1.1	Betydelsen	av	läshastighet	
 

Två av lärarna tar upp begreppet läshastighet, och förklarar sin syn på det. Den ena 

förklarar det som så att det inte spelar någon roll vad eleven har för läshastighet, så 

länge det finns ett flyt i läsningen och förståelse för vad det är hen läser. Den andra 

läraren berättar om Rydaholmsmetoden och H4-testet, som är ett hastighetstest på ren 

avkodning. Läraren använder inte detta på något sätt för att avgöra om en elev är en 

stark eller svag läsare, men för att elever själva kan känna att de behöver få upp 

läshastigheten något för att öka sitt självförtroende inom läsning. Hen har en klick 

elever som förstår mycket av det de läser, men som läser väldigt långsamt. Det kan 

göra att det blir svårt för dem att skapa sig en helhetsbild av den lästa texten och att de 

stundtals får lägga för stor kraftansträngning på avkodningen i stället för på 

förståelsen. Hen ser läshastigheten som något som ska utvecklas för elevernas skull, 

för att de ska få det enklare med läsningen.  

 

Rydaholm är bara ren hastighetsträning, ingen förståelse. De blir inte bättre läsare 

i läsförståelse av det, eller så kanske de blir det för att de inte behöver lägga så 

mycket tid på avkodningen. Svårt att säga, men jag tror inte vi kan bortse från 

hastigheten. 

Lärare, årskurs 3 

 

4.1.2	Läsförståelse	i	ett	större	perspektiv	
 

Många av lärarna ser läsförståelsen som en del i något mycket större än enbart ett 

läroplansmål. Läraren i årskurs 2 beskriver läsförståelsen som en kunskap man 

behöver behärska för att klara sig i samhället där man möter många olika slags texter. 

Har man inte fått verktygen för att kunna läsa dem blir det väldigt svårt. Läraren för 

årskurs 3 tänker i samma banor.  

 

Samhället ställer större och större krav på oss alla att ha en god läsförståelse och 

även för kommande studier. Där räcker det inte bara till att kunna avkoda det man 

läser utan man måste förstå. 

Lärare, årskurs 3 
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4.1.3	Faktorer	som	påverkar		
 

På frågan om vad lärarna trodde det finns för faktorer som påverkar elevers 

läsförståelse kom det många olika svar. Dels togs miljö fram som en faktor och även 

den genetiska faktorn med läs- och skrivsvårigheter som exempelvis dyslexi. Faktorer 

som läraren och på vilket sätt läraren arbetar med läsförståelse var också en betydande 

faktor som lärarna menar påverkar hur eleverna utvecklas. En annan faktor som 

lärarna framhäver som viktig för elevernas läsförståelseutveckling är hemmet. Med 

det menar de både ifall de vuxna läser för barnen hemma och ifall de diskuterar, både 

om böcker eller texters innehåll och överlag om olika saker och händelser. Genom 

högläsning får man inte bara ett större ordförråd och förståelse för ords innebörd i 

olika kontexter utan även kunskap om läsmelodin, om hur man läser, säger en lärare. 

Det flesta av lärarna tyckte det var viktigt att diskutera texter och deras mening då. En 

lärare valde att uttrycka att det är ”viktigt att tidigt börja diskutera texter, då införlivar 

du på automatik att dom frågar om det dom inte förstår” (lärare, förskoleklass). Pratar 

man mycket om texter blir eleverna vana vid det och då behöver det inte ses som 

något konstigt om man ställer en fråga om något som inte är självklart. En lärare 

pratade om att det vardagliga pratet hemma där man får möjligheten att reflektera 

över saker kan påverka elevers läsförståelse; det kan för vissa bli enkelt att dra 

paralleller mellan sin egen erfarenhet och den lästa texten.  

 

Vi pratar mycket om text och jag tror det ger en bra grund i att bli säker i sin 

läsning och att man blir nyfiken på det man läser eftersom man helt plötsligt 

börjar förstå att jag måste ju veta vad det är jag läser. 

Lärare, förskoleklass 

 

En lärare har högläsning på två olika sätt. Ibland är det högläsning med texter som ska 

brytas ner i mindre delar och prata om början, mitten och slutet och vad texten 

handlar om och vad det innebär, en läsförståelseövning helt enkelt. Utöver detta har 

hen även skönläsning, där eleverna enbart ska lyssna och ha en lugn och skön stund. 

Detta då den här läraren inte vill prata sönder en bok som ska vara något positivt. En 

annan lärare använder högläsningen mycket som ett verktyg för arbetet med 

läsförståelse och hen pausar ofta för att se så eleverna förstår orden och deras 

betydelse.  
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En tredje lärare använder sig av läsfixarna vid högläsning och mest cowboyen där 

eleverna får träna på att sammanfatta den lästa texten. Samma lärare är noga med att 

diskutera och prata om boken som klassen har till högläsningen. Detta gör hen för att 

hålla eleverna aktiva till att hänga med i vetskapen om att det kan komma frågor när 

som helst. Läraren säger att det annars finns stor risk att eleverna ser denna stund som 

ett moment där det är fritt fram för att dagdrömma och koppla bort allt runt omkring 

en. 

 

4.2	Hur	arbetar	de	aktuella	lärarna	för	att	utveckla	elevers	läsförståelse?		
 

Klasslärarna är överens om att läsförståelse är något som arbetas med i alla ämnen, 

inte enbart i svenskan. Faktatexter möter eleverna ofta i ämnena SO och NO och 

dessa kan kräva helt andra arbetssätt jämfört med skönlitterära texter. Flera av lärarna 

nämner även att läsförståelse allt mer kommer in i matematikämnet med 

problemlösningsuppgifter som kräver att eleverna förstår innebörden av olika 

matematiska begrepp för att kunna lösa uppgiften. Vidare kommer lärarnas arbetssätt 

att redovisas individuellt. Vid punkt 4.2.6 Anpassningar och 4.2.7 Parläsning 

redovisas lärarnas svar återigen tillsammans. 

 

4.2.1	Lärare,	förskoleklassen	
 

Läraren för förskoleklassen förklarar att eleverna i förskoleklassen arbetar mycket 

med ordavkodning, men att även koppla orden de avkodar till vad det faktiskt är för 

något. Hen förklarar att de för vissa elever bland annat arbetar utifrån en bild på något 

föremål, exempelvis en sol och att eleverna därefter ska hitta bland fem ord var det 

står S-O-L. Även om detta är en låg nivå av läsförståelse som läraren förklarar, så är 

det läsförståelse utifrån barnets egen nivå. Vissa elever har kommit längre i sin 

läsförståelse så att de tilldelas kortare texter med frågor till som de ska besvara, och 

där de uppmuntras att diskutera med varandra när de fastnar. För denna lärare var det 

väldigt viktigt att även de små orden ska förstås av eleverna och de arbetade mycket 

med att de fick fråga och diskutera med varandra.  
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För att hitta förståelse för vad du läser måste du börja tidigt. Redan när man 

knäcker läskoden måste man börja införliva tanken om varför man läser. 

Lärare, förskoleklass 

 

4.2.2	Speciallärare	
 

Beroende på elevernas kunskap arbetar specialläraren på olika sätt. För dem som har 

lite svårt kan det till en början vara att koppla rätt ljud till rätt bokstav för att sen 

kunna foga ihop ljuden till ord, och dessa ord måste ha en betydelse. För de flesta går 

ljudningen av sig själv och när de kan avkoda gäller det att förse dem med lagom text 

utifrån deras nivå. Det går inte att ge samma text till hela klassen då det finns så 

många olika nivåer. Denna lärare använder en lässticka som eleverna ska följa när de 

läser med läraren, och den stickan flyttas inte förrän ordet den pekar på är läst. Är 

stickan kvar vet eleverna att de ska läsa ordet ytterligare en gång. Som lärare måste 

man vara medveten om ifall eleverna har en läsning som de måste förstå eller som de 

kan låtsas förstå. Risken med tyst läsning i klassrummet är att eleverna sitter och 

bläddrar i en bok och låtsas läsa vilket lärare måste vara uppmärksamma på.  

 

Barn är smarta, vilket gör att lärare måste vara smartare. 

Speciallärare 

 

Specialläraren berättade om venndiagram som hen använde i arbetet som klasslärare. 

Verktyget ska hjälpa eleverna analysera och jämföra vilka likheter och skillnader det 

finns mellan exempelvis två texter. Läraren är noga med att poängtera att man inte får 

servera allt till dem och att man måste sätta dem på prov och utmana dem i tänkandet 

och analyserandet.  

 

4.2.3	Lärare,	årskurs	1	
 

Som läraren i årskurs 1 uttrycker sig så gäller det att ”prata, prata, prata” när eleverna 

ska utveckla förståelse, antingen i grupp eller med läraren. Ofta brukar de kunna hitta 

svaren som står på raderna själva, men att hitta det som står mellan eller bortom 

raderna är mycket svårare och då får inte eleverna lämnas ensamma att försöka göra 

det. Som tidigare nämnts använder läraren för årskurs 1 högläsning och läsfixarna som 
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en del av arbetet med läsförståelsen. Eleverna uppmanas även att använda läsfixarna 

när de läser på egen hand. Läraren är noga med att tyst läsning ska genomföras med en 

efterföljande uppgift där eleverna antingen får återberätta vad boken handlade om eller 

skriva en recension. Tyst läsning kan annars, precis som specialläraren uttryckte sig, 

bli en situation där eleverna får möjlighet att bara sitta och bläddra. Läraren låter 

eleverna redan på vårterminen i ettan komma fram och presentera boken de har läst för 

resterande klasskamrater. Alla ges samma utrymme att berätta om sin bok, oavsett hur 

tjock eller tunn den är. Läraren ställer frågor om boken som hjälper eleverna att berätta 

och sammanfatta den. Elevernas tystläsningsböcker väljs ut tillsammans med läraren 

för att den ska passa elevernas förmåga så de inte blir stressade över att de inte klarar 

av de tjocka böckerna.  

 

Dom tror ju redan i årskurs 1 att det är status att ha en tjock bok med liten text, 

som det slutar med att de bara bläddrar i. Så jag säger alltid ”Det är så jobbigt att 

sitta och läsa när det är så många runt omkring så här i skolan läser vi alltid för 

lätta böcker” 

Lärare, årskurs 1 

 

 

4.2.4	Lärare,	årskurs	2	
 

Läraren för årskurs 2 lägger stor vikt vid diskussion när det kommer till läsförståelse. 

Diskussionen sker på olika sätt beroende på vilket ämne eller vilken text som ska 

behandlas. Ska eleverna arbeta med sagor så pratar de mycket om hur en saga är 

uppbyggd, och i SO- och NO-ämnena utgår hen mycket från vad eleverna kan sedan 

tidigare och jobbar därefter mycket enligt EPA (Ensam-Par-Alla). Arbetssättet EPA 

har även eleverna lärt sig applicera när de läser texter själva. Förstår de inte ett ord 

eller en del av texten vänder man sig till bordsgrannen och diskuterar och ofta leder 

det till förståelse, annars får de så klart hjälp. Lärarens läsförståelsearbete med 

eleverna utgår väldigt mycket från just diskussion, då det passar klassen hen 

undervisar.  
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Det är en grupp individer som tycker om att diskutera och som visar redan i ettan 

att dom hade åsikter och tankar som de gärna ville dela med sig av så då får man 

ju fånga upp det. 

Lärare, årskurs 2 

 

4.2.5	Lärare,	årskurs	3	
 

Även läraren för årskurs 3 använder sig av mycket diskussion kring texter. Hen läser 

högt varje dag och stannar upp och pratar om ord och vad de betyder och vad som 

menas. Sen kopplar de ofta bokens händelser till dem själva och kollar ifall de 

eventuellt varit med om något liknande eller känner igen sig. Läraren uttrycker att hen 

skulle vilja arbeta med läsfixarna men att det inte blivit av att hen använder figurerna, 

men hen använder metoderna för flera stycken utan att specifikt säga till eleverna att 

”nu arbetar vi med spågumman, vad tror ni kommer hända?”. Likt läraren i årskurs 2 

använder denna lärare EPA vid arbetet kring NO- och SO-texter. Läraren tar även upp 

ord och begrepp som hen anser vara viktiga för eleverna i arbetet. Vid skönlitterära 

texter där syftet är att förstå sig på texten och dess innehåll och innebörd tränas 

eleverna på att hitta svar på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Läraren 

märker att osäkerhet över ifall de gjort rätt är det som gör att de ofta behöver hjälp, så 

därför tränades eleverna med kortare läsförståelseövningar under en period för att öka 

självförtroendet. Om eleverna kör fast med en text sker stöttning utifrån varje elevs 

individuella behov. För vissa kanske det är stöttning från start och för andra kanske det 

räcker med en uppmuntran om att läsa igen. När elever kör fast kan det ibland finnas 

en bakomliggande orsak till det, ett störande ljud eller andra faktorer som pockar på 

uppmärksamheten. Dessa moment som kan ställa till det för eleverna försöker läraren 

att eliminera så gott det går innan hen går in och hjälper eleven ytterligare.  

 

4.2.6	Anpassningar	
 

Lärarna uttrycker allihop att de inte ändrar arbetet med läsförståelse så mycket mellan 

årskurserna, utan använder samma strategier men utmanar eleverna och försöker 

fördjupa deras tankesätt. Alla lärare trycker på att individanpassa, eller gruppanpassa 

som många av dem säger, att möta eleverna på deras nivå och låta dem utvecklas 

därifrån är viktigt. En lärare berättar att hen har en del elever med särskilda intressen 
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som hen gärna hittar texter till, som faller innanför deras ramar. Dessa intressen kan 

dock bytas titt som tätt vilket gör att det blir väldigt tidskrävande att hela tiden hänga 

med och lyckas hitta texter inom varje område. På skolan använder de ABC-klubbens 

material i läseböcker och läxbok. Läseböckerna finns i olika nivåer men med samma 

innehåll och läxboken är densamma för alla. Alla elever kan alltså läsa i sin egen bok 

på sin nivå, men alla kan svara på läxbokens frågor som är desamma för alla. Läraren 

för årskurs 2 berättade om en läxa hen nyligen gett sin klass, en omvänd läxa mot vad 

det brukar vara.  

 

Till läseböckerna finns läxbok med frågor, samma frågor till alla böcker. Den här 

veckan fick de istället skriva egna frågor till kapitlet de läst, omvänt mot hur det 
brukar vara alltså.	[...] Det blir ett sätt att se om de har förstått, inte bara läsa en 

text och svara på frågor utan tänka ut egna. När de ska skriva egna frågor borde 

man kunna se på frågorna vad de har förstått. 

Lärare, årskurs 2 

 

Alla lärare är överens om att läsförståelse är något som kommer in under hela dagen, i 

alla ämnen de har. I svenskan, matematiken och de natur- och samhällsvetenskapliga 

ämnena är det en självklarhet för dem att läsförståelseförmågan tränas. En lärare säger 

även att läsförståelse sker dagligen när hens elever har fått läsa upp schemat för dagen. 

Hen använder inte enbart bilder och illustrerar dagen utan skriver även till bilderna 

med ord vad som ska ske. En lärare är utbildad bildlärare och även om bild inte finns 

med i timplanen för årskurs ett och två så övar läraren eleverna på att följa 

instruktioner. Instruktioner tänker hen inte bara är något som krävs för bildämnet utan 

även i matematiken där eleverna ska tränas på att göra olika steg i en viss given 

ordning.  

 

4.2.7	Parläsning	
 

När läraren i årskurs 3 tog över eleverna i början av årskurs 2 upplevde hen att det var 

en relativt stor klick i klassen som kunde avkoda, men inte riktigt var igång med 

förståelsen. Hen tog bort elevernas tystläsningsböcker och parade ihop eleverna utifrån 

vilken klasskamrat de kände sig trygg med och hade ungefär samma läsflyt som. I 

paren fick eleverna läsa varannan sida eller vartannat stycke eller mening beroende på 
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vilket par det var. Samtidigt fick de stanna upp ibland och prata och diskutera med 

varandra och med läraren när hen gick runt bland paren och lyssnade. Detta gjorde att 

eleverna fick sätta ord på vad det var de läste och satte sig in mer i boken genom det 

och när de fick sammanfatta den och återberätta för läraren. Nu läser eleverna på egen 

hand i sina tystläsningsböcker och kan göra rätt omfattade bokrecensioner efter 

avslutad bok.  

 

Specialläraren på skolan uttrycker sig istället negativt till parläsning. Hen tycker att 

man kan ha det som en aktivitet men tror inte man är garanterad en läsförståelse i den 

aktiviteten. Lärarens åsikt beror mycket på åldern på de elever som de arbetar med 

(lågstadiet) och hen uttrycker sin åsikt så här:  

 

Jag är negativ till parläsning i ettan och tvåan, för vem sitter och lyssnar på sin 

kompis? Då sitter man mer och tänker och tittar på nästa sida där en själv ska läsa 

sen.  

Speciallärare  

 

5.	Diskussion	

5.1	Resultatdiskussion	
 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare arbetar för att utveckla elevers 

läsförståelseförmåga och även undersöka vad deras uppfattningar kring läsförståelse 

är. Kommande rubriker följer studiens frågeställningar och resultatet diskuteras delvis 

utifrån litteraturen som presenterades i studiens andra avsnitt, 2. Tidigare forskning 

och annan relevant litteratur. 

 

5.1.1	Vilken	syn	har	de	aktuella	lärarna	på	läsförståelse?		
 

Studiens respondenter har liknande tankar angående vad läsförståelse är för något och 

vad det innebär för dem. Deras tankar stämmer väl överens med det som Bråten 

(2008) och Eckeskog (2015) tar upp angående vad läsförståelse är för något. I 

intervjuerna tryckte lärarna flera gånger på vikten av att eleverna måste förstå vad de 
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läser och att de är noga med att aldrig låta en elev läsa vidare om hen inte förstår vad 

det är den läser. Många har nog tänkt som grundaren till En Läsande Klass till en 

början också gjorde, det vill säga att läsförståelse kommer av sig självt om eleverna 

knäcker läskoden. Så här långt in i uppsatsen kan vi vara överens om att så inte är 

fallet. Läsförståelsearbetet är ett tufft arbete som kräver mycket tid och engagemang 

från lärarna för att få eleverna motiverade till att utveckla förmågan.  

 

Som tidigare nämnts så kräver läsförståelse att man kan avkoda ord utan att det tar allt 

för mycket energi av läsaren, enligt Bråten (2008) och Lundberg (2006). Två av 

lärarna instämde i detta genom att prata om läsningen relaterad till läsflyt eller 

läshastighet. Båda var överens om att det krävs någon typ av hastighet, eller flyt, i 

läsningen för att bli en läsare med god läsförståelse. En annan drar en parallell mellan 

hastigheten inom läsningen och elevers självförtroende. Att det kan finnas en 

koppling mellan läshastigheten och självförtroendet är mycket möjligt. Om man är en 

elev utan något flyt eller hastighet inom läsningen kan man lätt jämföra sig med sina 

kamrater och får en negativ självbild och börjar identifiera sig som en svag läsare. 

Kan man arbeta och utveckla deras hastighet kommer arbetet med förståelsen bli 

enklare då eleverna kan lägga sitt fokus på det istället.  

 

Alla lärare pratade om hemmets betydelse för elevernas utveckling. Hemmet blir en 

naturlig situation där den vuxne kan läsa för barnet som bjuds in att fråga om det hen 

inte förstår. Lärarna tog även upp betydelsen av att prata med barnen. Det innebär 

inte bara att fråga hur dagen i skolan varit utan även låta barnen vara med och 

diskutera olika händelser och få uttrycka sig och bli lyssnade på. I dagens samhälle är 

allt fler upptagna med telefoner och andra skärmar för att uppdatera alla om vad man 

gjort under dagen, och tiden till att finns till att lyssna och prata med sina egna barn 

åsidosätts. Högläsningen är viktig inte bara för att det blir en stund att umgås utan 

även för barnets utveckling. Som en lärare sa så utöver att de börjar utveckla sin 

läsförståelse får de även ett större ordförråd och en förståelse för hur läsmelodin låter 

och inbjuds till böckernas värld. Lundberg (2006) och Reichenberg (2008) talar om 

högläsning och att det är grunden till läsförståelsen. Även om antalet vuxna som läser 

för barnen har minskat så är det fortfarande många som gör det. Skolan är en arena 

där det ska arbetas för att ge alla barn samma möjligheter till att utveckla sin 

läsförståelse. Familjen är dock betydelsefull för barnets läsutveckling då 
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läsförståelsen utvecklas på ett tidigt stadium och där har familjer olika förutsättningar. 

Läsförståelse är visserligen något som finns i alla språk men elever med föräldrar som 

inte har svenska som modersmål och som inte behärskar språket fullt ut kan ha det 

svårare att förbereda eleverna inför skolan. Sen finns det föräldrar som har ett 

bristande intresse och engagemang för läsningen och dess betydelse för elevers 

utveckling. Detta gör att det är viktigt att skolan tidigt drar in eleverna i detta arbete 

för att ge dem förutsättningarna för ett vidare lärande.  

 

Både den utvalda litteraturen och lärarna från studien nämnde läsförståelsen i ett 

större perspektiv. Det är viktigt att förstå det man läser för att kunna bli en fullvärdig 

samhällsmedborgare. Som en av lärarna uttryckte så är det större krav på människor 

idag att kunna läsa än vad det varit förr. Förr kunde man hoppa av skolan vid 

gymnasiet och ändå få ett jobb och klara sig. Idag är det nästan ett måste att 

vidareutbilda sig på universitetet eller på någon yrkesförberedande utbildning för att 

få ett arbete. Detta om något visar på ett ökat krav från samhället att man måste 

utveckla läsförståelsen.  

 

5.1.2	Hur	arbetar	de	aktuella	lärarna	för	att	utveckla	elevers	läsförståelse?		
 

Intervjuerna visade på att lärarna arbetar på liknande sätt, vilket var genom 

helklassdiskussion och genom att låta eleverna prata mycket med varandra i par. Vad 

som diskuterades var olika men ska man koppla lärarnas arbetssätt till en av de 

modellerna som presenterats i studien så är det reciprok undervisning. Eleverna fick 

bland annat träna på att förutspå vad de tror kommer hända, sammanfatta en läst text 

och tydliggöra den. En av lärarna arbetade med karaktärerna från En Läsande Klass 

som bygger på den nyss nämnda modellen, vilket gör att det enkelt går att koppla 

arbetssättet till teorin. Specialläraren talade om venndiagram och lät sina elever arbeta 

med det när hen var klasslärare. Hen sa att venndiagram går att tillämpa på allting, 

med alla barn och är ett bra sätt att utmana eleverna i deras tänkande. Detta stämmer 

överens med Westlund (2009) som också trycker på att venndiagram går att använda i 

olika åldrar så länge man anpassar objekten man jämför efter elevernas åldrar och 

kunskaper.  
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Läsförståelse är något som inte bara utvecklas på en utvald svensklektion i veckan 

och någon gång då och då i SO eller NO. Enligt de intervjuade lärarna tränas 

läsförståelse hela tiden på alla lektioner, när man läser schemat för dagen eller 

matsedeln i matsalen. Även om litteraturen inte uttrycker ordagrant att 

läsförståelseträning bedrivs på alla lektioner dagligen i undervisningen i skolan så får 

man känslan av att de menar att det sker läsning hela tiden och läsning kräver att man 

förstår, vilket gör att man på ett eller annat sätt måste arbeta med det hela tiden. 

Läsförståelsen är enligt Reichenberg (2008) ett måste för att kunna utveckla 

kunskaper inom andra ämnen. Det kan lätt tas för givet att barn kan mer än vad de 

faktiskt kan vilket gör det otroligt viktigt att vara lyhörd och uppmärksam gentemot 

eleverna och deras kunskaper. Det som vuxna anser vara enkla ord som ”man bara 

kan” kan vara oerhört svåra för ett barn.  

 

Som det tidigare nämnts så står det i läroplanen att alla elever har samma rätt till 

likvärdig utbildning, vilket innebär att de ska bli bemötta på sin egen kunskapsnivå 

med de förutsättningar och behov de har. Lärarna gruppanpassar texter utifrån 

elevernas kunskapsnivåer eller intressen för att alla elever ska få möjlighet att delta. 

Läraren som anpassade utifrån vissa elevers särskilda intressen önskade kunna göra 

det för fler i klassen för att göra det mer rättvist. Med detta menade läraren att hen 

försöker hitta texter som matchar elevernas intressen för att tillgodose deras behov. 

Samtidigt tilldelas eleverna som är på samma kunskapsnivå och kan läsa om vad som 

helst likadana texter. Detta är en svår fråga man kommer att tampas med som lärare. 

Man vill få med alla i att läsa och genomföra uppgifterna och innebär det att man får 

anpassa och leta efter texter som passar vissa elevers intressen så kommer man att 

göra det. Det är så klart tidskrävande, vilket innebär att man inte kommer att kunna 

göra det för alla i klassen även om man önskar det. Läraren hade en önskan om att få 

tilldela alla elever individuella texter men förstod att det är omöjligt att göra med den 

tiden som finns. Problemet med att ge eleverna individanpassade texter är att det blir 

svårt att diskutera dem i helklass som lärarna uttryckt är det arbetssätt som de 

använder till största del för att utveckla elevernas läsförståelseförmåga. Dessa 

individanpassade texter används kanske mer till en tyst läsförståelse där eleverna ska 

läsa sin text och svara på frågor enskilt snarare än att diskutera den i helklass.  
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Två av lärarna talade om parläsning under intervjun, men detta var ingenting som jag 

fann i den valda litteraturen till denna studie och vet därför inte hur den ställer sig till 

arbetssättet. Det var intressant att höra att lärarna hade så otroligt olika tankar om 

parläsning. Tittar jag tillbaka till min egen skolgång på låg- och mellanstadiet när man 

skulle läsa högt inför hela klassen, vet jag med mig att man satt och räknade ut vilket 

stycke man skulle få, vilket innebar att man inte lyssnade på klasskompisarna. För att 

parläsning ska vara något positivt där eleverna ges möjlighet att utvecklas krävs det 

mycket av läraren. Läraren måste känna sina elever för att kunna para ihop dem och 

sedan vara uppmärksam på att alla är delaktiga. Överlag kan parläsning vara ett bra 

arbetssätt då eleverna ges en möjlighet att diskutera med varandra och får utveckla 

förståelsen för texten tillsammans med någon annan. Jag kan inte uttala mig om vad 

de intervjuade lärarnas olika åsikter kring parläsning beror på, men som lärare i en 

klass känner man sin elevgrupp bäst och vet vad som fungerar för just den.  

 

En lärare var noga med att framhäva att hen låter sina elever läsa lite för lätta böcker i 

skolan just för att de inte ska bli stressade över sina kamraters läsning. Som hen 

uttryckte det så tror eleverna redan i ettan att en tjock bok är status, så för att undvika 

att de jämför sig med varandra låter hen dem läsa för lätta böcker som är på en nivå 

som de klarar. Detta kallar Reichenberg (2008) för bekvämlighetsläsare. Enligt 

Westlund (2009) så måste man läsa över sin komfortnivå för att utvecklas som läsare. 

Det är intressant att litteraturen och en lärare har så olika syn på val av nivå på 

böckerna till barnen. Jag förstår litteraturen som menar på att man måste läsa svårare 

böcker för att kunna utvecklas. Samtidigt blir det svårt att utvecklas om man har en 

bok som är utmanande samtidigt som man håller koll på sina klasskamrater och deras 

läsning.  

 

5.2	Metoddiskussion	

5.2.1	Urval	

Ett urval som sker på en och samma skola kan vara både positivt och negativt. En 

skola speglar enbart en liten del av samhället vilket ger ett begränsat resultat. 

Samtidigt ger det en möjlighet att se vilka eventuella skillnader det kan finnas på ett 

och samma ställe. Eventuella brister med urvalet vägs upp av andra fördelar. Då syftet 
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med studien var att undersöka hur lärare i de lägre årskurserna arbetar med 

läsförståelse (på en och samma skola) ger urvalet ändå en bra bild av det. Då eleverna 

oftast byter lärare efter årskurs 3 hade ett alternativ varit att intervjua lärarna i 4-6 

som är de som ”tar över” eleverna i 4:an för att se hur deras arbetssätt med 

läsförståelse ser ut, om det liknar lärarnas på lågstadiet eller om det är helt avvikande. 

Då jag varit på skolan där lärarna arbetar och känner dem finns möjligheten att de var 

mer positiva till att delta än vad en lärare jag inte haft någon koppling till hade varit. 

Lärarna som deltog ställde upp direkt vilket gjorde att jag aldrig hade något problem 

med att få ihop tillräckligt många respondenter till studien.  

 

5.2.2	Intervju		

Då tiden för när denna studie skulle genomföras var relativt kort togs beslutet att göra 

en kvalitativ studie med en empirisk undersökning i form av intervjuer. För att 

minimera risken att intervjuguiden inte skulle täcka området för studiens 

frågeställningar har handledaren fått ge sitt godkännande till den innan 

genomförandet av intervjuerna. Det finns även en risk att följdfrågorna som ställs 

under intervjun omedvetet blir av ledande karaktär. Att genomföra en pilotintervju för 

att träna på att intervjua en annan person samt testa hur frågorna mottogs av 

respondenten hade varit en idé som reflekterades och övervägdes. Att hitta en lärare 

som arbetar med läsförståelse i de lägre åldrarna är inga problem, däremot kan det 

vara problem att få honom eller henne att avsätta arbetstid för att medverka. 

Anledningarna till att en pilotintervju aldrig genomfördes var dels på grund av 

tidsbristen samt att jag kände mig trygg i min intervjuguide.   

 

5.2.3	Inspelning	av	intervjuer	

Respondenter som blir inspelade blir lätt självmedvetna och kritiska till sig själv och 

kan hålla tillbaka och fundera så de uttrycker sig rätt och det kan leda till begränsade 

svar (Bryman 2011). Under de genomförda intervjuerna märktes detta inte av och en 

av de intervjuade lärarna uttryckte till och med att hen glömde bort att det spelades in 

och bad om ursäkt för sitt ”babblande”. 



	 38	

 

5.2.4	Analysmodell		
 

Vad som bedöms som relevant information att klippa ut och kategorisera är en fråga 

som kan variera beroende på vem som genomför det. Alla upplever inte allt likadant 

och det jag anser är viktigt kan någon annan ha en avvikande åsikt om. Som ensam 

författare till denna studie finns inte samma möjlighet att diskutera valen med någon, 

vilket kan innebära att relevant information faller bort. Kategoriseringen baserades på 

vad jag anser vara det mest väsentliga innehållet från intervjuerna, men detta kan 

variera beroende på vem som genomför arbetet och vilken bild man har eller vill få 

fram. Jag försökte vara så tom som möjligt i mina tankar när kategoriseringen skedde 

för att inte låta dem påverka uppdelningen av materialet. Eftersom man läser mycket 

litteratur och forskning innan intervjuerna genomförs, för att kunna skapa ett 

frågeschema, finns risken att de tankar och åsikter man fått därifrån finns med vid 

kategoriseringen av respondenternas svar och man undermedvetet letar efter något 

man kan koppla till det.   

 

5.2.5	Bearbetning	av	materialet/Transkribering	

Något som uppmärksammades vid förra uppsatsskrivandet var att det är enkelt att 

misstolka ord som man försöker skriva så som respondenterna uttalar det, istället för 

hur det faktiskt stavas. Till transkriberingen skrevs frågorna och följdfrågorna jag 

ställde och sen skrevs lärarnas svar ner rakt upp och ner, eventuella ”eh”, ”mm” eller 

andra avbrott sållades bort för att enklare kunna plocka ut det viktiga ut intervjuerna.  

 

5.2.6	Etiska	aspekter		

Studiens fem respondenter blev informerade om undersökningens syfte i samband 

med att de blev tillfrågade att delta. Samtycke till att medverka i studien gavs genom 

att respondenterna bokade in ett tillfälle för att genomföra intervjun. Vid intervjuerna 

tillfrågades respondenterna om de accepterade att bli inspelade vilket de alla gjorde. 

De informerades om att det insamlade materialet enbart skulle användas i syfte för 

denna studie samt att studien skulle vara konfidentiell. Detta innebär att inga namn på 



	 39	

vare sig lärare eller skola kommer att skrivas ut. I intervjuerna uppgav respondenterna 

ofta varandras namn och vissa nämnde sina barns namn för att enklare förklara och 

klargöra hur de menade med vissa uttalande. I transkriptionerna har dessa delar tagits 

bort eller maskerats med ett X där de uppger namn. Skulle någon vilja kontrollyssna 

på intervjuerna krävs det att vissa delar klipps bort, detta för att inte bryta mot 

konfidentialitetsaspekten.  

 

6.	Förslag	på	vidare	forskning	
 

De intervjuade lärarna hade stundtals svårt att sätta ord på hur de faktiskt arbetade 

med läsförståelse vilket gör att intervjuerna kanske speglar en del av hur deras 

arbetssätt ser ut. Det analyserade materialet visar att lärarna hade ett väldigt likartat 

arbetssätt. Visst fanns det både ett och annat som skilde dem åt men överlag var de 

överens om att diskussion var det som fungerade bäst i deras klasser. 

 

Om jag skulle utveckla denna studie med någonting ytterligare skulle jag vilja göra en 

observation av lärarna under en lektion när de arbetar med läsförståelse för att se ifall 

deras uppfattning om sitt arbetssätt stämmer överens med hur de faktiskt arbetar. 

Hade det varit så att lärarna hade jobbat på flera olika sätt i klassen med läsförståelse 

hade jag gärna gjort något läsförståelsetest för att se vilket test som gav bäst resultat.  

 

7.	Slutsatser	
 

Respondenternas intervjuer stämmer i stora drag överens med den presenterade 

litteraturen. Lärarna är av samma åsikt som forskarna som uttrycker att det inte finns 

någon läsning utan förståelse för det man läser. Det är väldigt viktigt att man som 

lärare förser elever med olika strategier för hur man läser. Man får aldrig låta elever 

läsa vidare om de inte vet vad de läser eller har verktygen och strategierna för hur de 

ska ta reda på det de inte förstår. Den tidiga högläsningen är också något som lärarna 

och litteraturen framhåller som något viktigt för elevers utveckling av läsförståelsen. 
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Det finns flera positiva faktorer med högläsningen som förbereder eleverna inför att 

själva läsa och förstå.  

 

Självklart ser arbetet olika ut beroende på om man har en årskurs 3 där alla behärskar 

läsningen eller om man har en förskoleklass där vissa måste lära sig ljudet till 

bokstäverna. De intervjuade lärarna hade överlag ett liknande arbetssätt med 

läsförståelsearbetet. Givetvis finns det saker som skiljer lärarnas arbetssätt åt men att 

diskutera mycket var enligt lärarna det arbetssätt som passade bäst i deras klasser. De 

två lärarna som pratade om parläsning var av olika åsikter om det. Det är viktigt att 

man känner sin klass och litar på att man själv vet vad som passar ens elevgrupp bäst.  

 

8.	Avslutande	ord 
 

När jag gick på lågstadiet hade jag en lärare som alltid sa att för att bli en bra läsare 

måste man läsa minst en bok i veckan. Så här i efterhand kan jag reflektera över vad 

hen menade med det. Vad skulle en utläst bok i veckan göra för att jag skulle bli en 

bra läsare? Skulle jag läsa snabbare? Ja, förmodligen, så småningom. Skulle jag få en 

bättre läsförståelse? Nja, det är tveksamt att jag skulle få det om jag inte får 

strategierna som krävs för att kunna läsa med förståelse. Det som studien har visat på, 

och min egen personliga åsikt, så hänger dessa faktorer ihop på ett eller annat sätt. Nu 

har jag snart slutfört en universitetsutbildning och hade aldrig klarat den utan att ha 

förstått vad jag faktiskt läser. Det är inte bara under utbildningens gång jag har fått 

nytta av min läsförståelse. Jag möter dagligen situationer där det krävs att jag förstår 

vad jag läser. Det kan vara allt från ett brev från banken med uppdaterade villkor, en 

nyhetsartikel om politikernas ståndpunkter inför ett val eller en statusuppdatering på 

sociala medier.  
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Bandupptagning med utskrifter, i författarens ägor.  
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Bilagor	

Bilaga	1	
Intervjuguide 
Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilken lärarutbildning har du? 

Hur länge/många år har du undervisat elever i årskurserna 1-3? 

-------------- 

Vad innebär begreppet läsförståelse för dig och varför ska man arbeta med det?  

Vilka faktorer tror du påverkar elevers läsförståelse?  

Hur arbetar du med att utveckla elevernas läsförståelse? (Följdfrågor) 

-------------- 

I vilket/vilka ämnen arbetar du med läsförståelse? Varför i just de ämnena?  

Skiljer sig arbetet åt med läsförståelse beroende på vilket ämne eller vilken text det 

är? På vilket sätt skiljer det sig åt? 

Använder du olika strategier eller arbetar på olika sätt med läsförståelse beroende på 

vilken årskurs du har?  

Hur reflekterar du över val av text inför arbete med läsförståelse?  

Hur arbetar du för att hjälpa en elev förstå en text som hen upplever svår/fastnat vid? 

-------------- 

Avslutningsvis, är det något du vill tillägga angående arbetet med att utveckla elevers 

läsförståelse som inte diskuterats i intervjun eller som du vill trycka på/lyfta fram?  


