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Abstract 
Fatemeh Taj (2016). Svenska lärosätens kurslitteratur om läsförståelse: En undersökning av 

kurslitteratur i sex lärosäten som bedriver lärarutbildning (Swedish teaching institutions literature 

on reading comprehension: A study of textbooks in six higher education institution that conducts 

teacher training). Independent Project, Swedish, Specialication in Early Years Teaching and 

Grades f-3, Basic Course, 15 Credits. School of Humanities, Education and Social Sciences. 

According to the current curriculum 2011, teachers are expected to teach the subject Swedish in 

the area of reading comprehension in order to get the pupil to reach the knowledge requirements 

for acceptable knowledge at the end of the study year 3. PIRLS test results in 2011 have however 

shown that the Swedish pupils' reading ability and comprehension has deteriorated. Studies show 

that teachers have a crucial role in developing pupils ' reading comprehension by pursuing a 

conscious teaching reading comprehension. The purpose of this study is to examine what the 

textbooks in the Swedish teacher education takes up when it comes to essential knowledge and 

skills that the prospective teachers need to be able to teach well in reading comprehension. I have 

used the method "thematic analysis" to investigate and compare what literature within four 

universities and two collages talking about reading comprehension and reading comprehension 

instruction. The approach is to identify and organize theme based on my collected data. The 

result shows that the institutions that have been studied using textbooks that lay emphasis more 

or less the same methods and activities namely common reading, text conversations , 

Questioning the Author ( QTA ) and Reciprocal teaching ( RT).  

These activities and methods based on communication, conversation and interaction promotes 

literacy development. Teachers should show the reading comprehension strategies used in order 

to grasp the content. The results also show the importance of getting the pupil to be trained to be 

text mobility and make inferences in order to achieve a deeper comprehension. The importance of 

word decoding, interest in reading and the pupil's prior knowledge in developing reading 

comprehension, become also evident in the study. 

Keywords: reading comprehension, reading comprehension strategies, reading aloud, text 

conversations, word decoding, motivation and prior knowledge.            
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1. Inledning 
Enligt den nuvarande läroplanen 2011 förväntas lärare undervisa i ämnet svenska inom området 

läsförståelse i syfte att få eleven att nå kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av 

årskurs 3. ”Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier 

på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga 

delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse” (lgr 11,s. 239- 

240). 

PIRLS är en internationell studie som undersöker och jämför elevers kunskaper i läsförmåga i 

årskurs fyra. Testresultatet år 2011 visade att svenska elevers läsförmåga har försämrats 

(Skolverket, 2012). Detta har fått många forskare att intressera sig för vad som sker i 

klassrummet för att sätta ljus på faktorer som ligger bakom det försämrade resultatet. Barbro 

Westlund (2013) lyfter i sin avhandling upp betydelsen av vad som sker i själva undervisningen 

som inte diskuterats tillräckligt. John Hattie (2012)  menar att läraren är en viktig faktor som 

påverkar utbildningsresultatet. Läraren bör ha goda ämneskunskaper, didaktisk kompetens samt 

skapa goda förutsättningar i syfte att få elevens behov tillgodosedda när det gäller läsförståelse. 

Catharina Tjernberg (2016) anser, med hänvisning till Hattie (2009), följande: ”För att verkligen 

kunna ta till sig innehållet i texter behöver eleverna tillägna sig strategier och förmågor. God 

läsförståelse är nyckeln till framgång i skolans alla ämnen och grunden för ett livslångt lärande. 

Här har läraren en avgörande roll i att undervisa medvetet och strukturerat i 

lässtrategier”(Tjernberg, 2016, s 208 ).  

1.1 Syftet 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad kurslitteratur inom den svenska lärarutbildningen 

tar upp när det gäller väsentliga kunskaper samt kompetens som den blivande läraren behöver ha 

för att undervisa i läsförståelse. 

1.2 Frågeställning 
Vad tar kurslitteratur inom lärarutbildningen upp ifråga om läsförståelse och läsundervisning? 
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2. Bakgrund 

2.1 Det sociokulturella perspektivet 

Min teoretiska utgångspunkt för studien är det sociokulturella perspektivets syn på lärande och 

kunskapsutveckling. Företrädaren för detta perspektiv, Lev Vygotskij (1978), anser att 

människor lär sig ny kunskap när de samspelar med andra och med sin omgivning. Lärande 

byggs på ett relationellt synsätt eftersom det sker samt växer i och genom interaktion. Han lägger 

dessutom betoning på betydelsen av de språkliga redskapen i den sociala praktiken. Forskare 

Roger Säljö (2012) anser att: ”Det är genom kommunikation med andra människor som vi kan 

uttrycka oss, och språkliga begrepp hjälper oss att organisera vår omvärld. Språket är vår partner 

i det mesta vi gör” (Säljo, 2012, s189). 

Kunskap förvaras och utvecklas genom deltagande i en gemenskap där språket och ömsesidig 

kommunikation med andra människor är de grundläggande principerna i läroprocessen. Enligt 

detta perspektiv anses eleven behöva få stöd av en mer kompetent person såsom lärare eller en 

elev för att få eleven att nå en högre intellektuell nivå. Den mest bekanta idén i den 

sociokulturella synen på undervisning är tanken om den proximala utvecklingszonen. Vygotskij 

(1978) definierar detta begrepp som området mellan det som en elev kan klara på egen hand och 

det den klarar med hjälp av en vuxen. 

Olga Dysthes studie (1996) visar att samtal och interaktion i ett flerstämmigt klassrum är av vikt 

för att skapa och utveckla lärande. Där får elevernas röster höras, delas emellan dem och gynnas 

av mångfald.  

Gert Biesta (2006) anser också att utbildning som ges i ett klassrum som kännetecknas av 

mångfald och olikheter är en tillgång snarare än ett hinder eftersom det hjälper eleven att frigöra 

sina krafter. Genom kommunikation får eleven dela med sig av sina upplevelser och tankesätt, 

lyssna och ta hänsyn till andras uppfattningar och utveckla sin egen förmåga att se på fenomen 

utifrån olika synvinklar och perspektiv.  

2.2 Historisk tillbakablick på läsförståelseundervisning 

En återblick på läsförståelsens historia genom åren ger en tydlig bild av att uppfattningen och 

synen på meningsskapande har varit under ständig förändring. Fram till sent på 70-talet 

begränsades uppfattningen om läsförståelse till att eleven enbart skulle läsa en text samt besvara 
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frågor om den. Läraren hade inte en aktiv roll i att hjälpa eleven att utveckla metoder till att 

reflektera över texten. Så småningom började alltfler forskares intresse att väckas för 

läsförståelse och lärarens roll i läsundervisningen. År 1978 lanserades för första gången 

begreppet ”läsförståelseundervisning” av forskaren Dolores Durkin (1978, 1979). Durkin gjorde 

även en studie som visade att den dåvarande uppfattningen om läsförståelse som innebar att 

eleven endast skulle besvara på frågor om en text utan vidare reflektion eller diskussion var en 

väldigt snäv bild av läsförståelse.  Detta tillvägagångssätt lämnade eleven helt ensam i att 

utveckla sin läsförståelseförmåga utan lärarens stöd. 

Drygt 10 år senare påpekade Michael Pressley (1989) att en god läsförståelseundervisning består 

av två steg. Det första steget är att läraren bör själv tillämpa strategierna hon lär ut i läsförståelse 

så att eleven därefter gradvis börjar tillämpa strategierna på egen hand. ( Westlund, 2015). 

I Sverige väcktes intresset för läsförståelse som fenomen inte förrän slutet av 90- talet, då 

uppmärksammades vikten av metakognition samt medvetenhet i en aktiv 

läsförståelseundervisning. Läsförståelseprocessen kännetecknades som icke automatiserad samt 

tankekrävande.  (Britt Persson, 2016) 

2.3 Läsförståelse  
Läsförståelse är en aktiv process som kräver koncentration av läsaren, varför man bör vara 

medveten och motiverad för att kunna ta till sig textens innehåll. Aktiv läsning uppnås när man 

reflekterar och gör inferenser (läser mellan och bortom raderna). Det innebär att relatera det lästa 

till egna tidigare erfarenheter för att skapa en djupare läsförståelse (Franzen, 2001). 

Ivar Bråten (2008) anser att det finns två grundläggande aspekter av läsförståelse. Den första 

handlar om att förstå författarens mening med texten medan den andra handlar om att själv ge 

texten mening snarare än att ta emot författarens mening med texten. Det sistnämnda kräver ett 

aktivt samspel mellan läsaren och texten d v s att relatera textens innehåll till sina tidigare 

kunskaper för att få en fördjupad förståelse. Det är det som gör att två läsare tolkar samma text 

på olika sätt. 

Barbro Westlund (2009) definierar läsförståelse enligt följande: ”[…] läsförståelse är en 

dynamisk och målorienterad process, som inkluderar färdigheter, strategier, tidigare kunskap och 

motivation. Man läser för att skapa mening och förståelsen påverkas av syftet, d v s 
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uppgiftsformulering före läsningen. Läsaren ska både iaktta och känna sig bunden till 

textsinnehållet, samtidigt som han eller hon ska gå utanför innehållet och tillföra texten något 

nytt. Läsaren och texten interagerar på så sätt för att skapa mening. Läsförståelsen gör därför 

anspråk på ett aktivt deltagande” (Westlund, 2009, s 70). 

2. 4 Faktorer som påverkar läsförståelse 

2.4.1 Högläsning, textsamtal och tidigare erfarenheter 

I avhandlingen Att bli en sån’ som läser lyfter Catarina Schmidt (2013) fram de viktiga villkoren 

för att främja elevers meningsskapande. Utifrån Schmidts etnografiska undersökning anser hon 

att lärarens högläsning samt samtal kring det lästa är av betydelse för elevens utveckling av 

läsförståelse. Schmidt riktar kritik mot tendensen i svensk skola att enbart träna på den tekniska 

sidan av läsning på bekostnad av läsförståelseundervisning. Hon kritiserar vidare tysta 

undervisningsmiljöer där eleven får arbeta med läsaktiviteter på egen hand.  

Enligt Schmidt (2013) uppnås en god läsförståelseförmåga, ökat läsintresse och läsengagemang 

när läraren skapar goda lästillfällen för eleven där denne får samtala om vad han/hon läser. Hon 

uppmärksammar vidare Skolinspektionens nationella kvalitetsgranskningars (1998) slutsats kring 

en god läsundervisning. Skolinspektionen strävar efter något som benämns A- miljö där eleven 

ingår i ett socialt sammanhang och läraren utgår ifrån och tar till vara på elevens tidigare 

kunskaper i läsförståelseundervisning. Schmidt konstaterar vidare att det inte räcker att lära 

eleven att ta till sig innehållet genom att koppla det lästa till sina tidigare kunskaper. Det krävs 

ytterligare att lära eleven att relatera till andra texter och omvärlden för att läsförståelse ökas.  

Reichenberg (2012) har genomfört en litteraturöversikt Texter, läsförståelse och läsundervisning 

i Norge och Sverige där hon jämför svensk och norsk läsforskning för att komma fram till 

faktorer som står bakom norska elevers framgång i utvecklingen av läsförståelse i jämförelse 

med svenska elever. Reichenberg redogör med hänvisning till ett antal studier att strukturerad 

undervisning där lärare synliggör lärande genom explicit undervisning i lässtrategier samt 

lärande i grupp gynnar elevers läsförståelse. I Norge är det vanligt med textsamtal i helklass där 

eleverna får reflektera och utbyta tankar med varandra. Medan i Sverige finns det en tendens till 

individualisering där lärare lägger ett stort ansvar på sina elever. Det förekommer inte diskussion 

och analys kring det lästa i sociala aktiviteter utan eleverna får visa att de förstått lästa texter 

genom att uttrycka sig i skrivböcker. 
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2. 4. 2 Ordavkodning 

Ordavkodning innebär att automatiskt kunna identifiera bekanta ord och anses vara den tekniska 

sidan av läsningen. I antologin ”Läsundervisningens grunder” definierar Elisabeth Frank & 

Katarina Herrlin (2016) begreppet avkodning med hänsyn till Hollis Scarborough (2001) som en 

färdighet som består av tre väsentliga förmågor vilka illustreras som trådar. Den första förmågan 

som utgör grunden för läsutveckling är att vara fonologiskt medveten, vilket innebär att upptäcka 

att ord består av språkljud (fonem). Medvetenhet av den alfabetiska principen utgör den andra 

förmågan som handlar om att knäcka läskoden d v s hur språkljud (fonem) representeras av 

bokstäver (grafem). Den tredje förmågan är ordigenkänning.  

”Det handlar helt enkelt om förmågan att koppla bokstavskombinationen vi ser till vårt ordförråd 

som är lagrat i långtidsminnet – vårt inre lexikon – naturligtvis under förutsättningen att det finns 

lagrat där” (Frank & Herrlin, 2016, s 57). Denna förmåga är det högsta stadiet nämligen det 

ortografiskmorfemiska stadiet. Metaforiskt är ordavkodning resultatet av att fläta samman dessa 

tre trådar.  

 

Figur1. Ordavkodning (Frank & Herrlin, 2016, s. 56) 

Frank & Herrlin (2016) anser att läsning består av två grundläggande komponenter, nämligen 

ordavkodning (word recognition) och språkförståelse (language comprehension). De påvisar att 

avkodning utgör grunden för läsförståelse och förklarar det ovillkorliga sambandet mellan dessa 

komponenter. Språkförståelse kräver en god ordavkodning medan ordavkodning inte kräver 

språkförståelse. Författarna betonar vikten av att båda komponenterna fungerar väl för att 
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läsningen ska utvecklas på bästa möjliga sätt. De understryker vidare vikten av att få eleven att 

bli bättre på att automatisera ordavkodningsförmågan så att fokus därefter riktas på 

meningskapande. ”En god läsförmåga bygger på att läsaren snabbt, automatiskt och utan möda 

kan avkoda en text så att all energi kan läggas på att förstå det läst” (Frank & Herrlin, 2016, s 

55). 

2. 4.3 Läsmotivation 

Lena Ivarsson (2016) förklarar med stöd i Albert Bandura (1986) att läsmotivation är beroende 

av en elevs egen upplevda självförmåga i läsning. En viktig källa till upplevd självförmåga i 

läsning är att genomföra lyckade läsaktiviteter och uppgifter. Denna känsla av att lyckas ökar 

elevens självförtroende vilket i sin tur får eleven att våga ta sig an mer utmanande aktiviteter.  

Ett antal undersökningar har påvisat att det finns ett viktigt samband mellan läsförmåga och 

läsmotivation.  Tarja Alatalo (2016) hävdar med hänvisning till Paul Morgan och Douglas Fuchs 

(2007) att två faktorer påverkar ordavkodning, läsförståelse, ordförråd och läsflyt positivt. Den 

första faktorn är frekvent läsning och den andra är motivation. Barn med hög läsmotivation är 

goda läsare som tenderar att läsa frekvent och blir bättre på det. På så sätt utvecklar de ett 

positivt förhållningssätt till läsning som i sin tur leder till att det uppstår en god cirkel. Mindre 

läsmotiverade barn läser mindre och misslyckas då och då. Fortsatta misslyckanden får barn att 

utveckla en rädsla för att misslyckas och därför undviker de läsaktiviteter och presterar lägre än 

vad de egentligen har möjligheter till . ”Man brukar tala om ”Matteuseffekten” (Stanovich 1986), 

vilken i det här sammanhanget innebär att de som redan kan läsa bra blir bättre, medan de svaga 

läsarna blir allt sämre” (Britt Persson, 2016,s 113). 
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4. Metod 
I min studie kommer jag att analysera kurslitteraturlistan för sex lärarutbildningar inom Sverige 

med fokus på läsförståelse. De sex lärosäten jag har valt är Stockholms universitet, Göteborgs 

universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet, högskolan Dalarna samt Malmö högskolan.  

4.1 Urval 
Först gjordes ett urval av universitet och några högskolor som bedriver lärarutbildning. För att 

begränsa omfånget valdes de största universiteten med lärarutbildning och några av de mindre 

samt dessutom några högskolor med en stor lärarutbildning. De universitet och högskolor som på 

det sättet valdes ut presenteras nedan under rubriken Material.  

Nästa steg i urvalet var att läsa kursplaner och/ eller litteraturlistor från de valda 

lärarutbildningarna. Vid den läsningen gjordes ett urval av kurslitteratur där antingen titel eller 

innehållsförteckning indikerade ett innehåll där elevers läsutveckling eller skrivinlärning fanns 

med. 

För att säkerställa att all vald kurslitteratur också var relevant för studien, gjordes en översiktlig 

läsning av den valda kurslitteraturen. Urvalskriteriet var att texten skulle handla om elevers 

läsutveckling, eller undervisning med målet att främja elevers läsutveckling eller läsinlärning. 

4.2 Databearbetning och analys 

Jag har använt mig av den kvalitativa metoden och fokuserat mest på hur människor tänker kring 

en företeelse (Andreas Fejes & Robert Thornberg, 2009). Jag har upptäckt under min närläsning 

och i bearbetning av kurslitteraturen att några teman var återkommande. Därför har jag utgått 

från det som Bryman (2008) kallar för ”tematisk analys”. Den här tekniken går ut på att 

identifiera och strukturera teman med utgångspunkt i det insamlade materialet. Med andra ord 

kommer jag att söka mönster genom att se vad kurslitteraturen tar upp angående läsförståelse. På 

så sätt får jag en sammanställd bild av vad kurslitteratur inom lärarutbildningar behandlar ifråga 

om läsförståelse och läsundervisning.  
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4.3 Material 

Stockholms universitet  

Westlund, B. (2009). Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik för de första 

skolåren. Stockholm: Natur & kultur. 

Taube, K. (2013). Läsinlärning och självförtroende: psykologiska teorier, empiriska 

undersökningar och pedagogiska konsekvenser. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 

Fridolfsson, I. (2008). Grunderna i läs- och skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur.  

 

Göteborgs universitet  

Reichenberg, Monica (2008). Vägar till läsförståelse. Texten, läsaren och samtalet. Stockholm: 

Natur och Kultur  

Lundberg, Ingvar & Herrlin, Katarina (2014). God läsutveckling. Kartläggning och övningar. 

Andra upplagan. Stockholm: Natur och Kultur.  

Fridolfsson, Inger (2008). Grunderna i läs- och skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur.  

 

Uppsala universitet 

Liberg, C. (Red.).(2003)Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur AB. 

Jönsson, K. (Red.).(2009)Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i 

förskola och skola. Stockholm: Liber. 

Att läsa och skriva: forskning och beprövad erfarenhet. Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling, 2007 

 

Örebro universitet 

Reichenberg, Monica (2008). Vägar till läsförståelse. Texten, läsaren och samtalet. Stockholm: 

Natur och Kultur  

Liberg, Caroline; Wiksten Folkeryd, Jenny & af Geijerstam, Åsa (2010). Utmana, utforska, 

utveckla. Om läs- och skrivprocessen i skolan. Stockholm: Liber  

 

Malmö högskola  

Jönsson, Karin (red.) (2009). Bygga broar och öppna dörrar. Att läsa, skriva och samtala om 

texter i förskola och skola. Stockholm: Liber 
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 Att läsa och skriva: forskning och beprövad erfarenhet Frykholm, Clas-Uno; Hjort, Madeleine; 

Hyltenstam, Kenneth; Liberg, Caroline; Myrberg, Mats; Nordström, Gert Z; Persson, Magnus; 

Wiklund, Ulla [reviderad upplaga]: Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2007 

 

Högskolan i Dalarna  

Att läsa och skriva: forskning och beprövad erfarenhet. Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling. (2007). Stockholm: Skolverket 

Lundberg, I. & Herrlin, K. (2014). God läsutveckling. Kartläggning och övningar. Stockholm: 

Natur och kultur.  

Westlund, B. (2009). Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik för de första 

skolåren.  Stockholm: Natur och kultur. 

 

Somliga böcker återkommer på mer än ett lärosäte  

Att läsa och skriva: forskning och beprövad erfarenhet finns på: Uppsalas universitet, Dalarnas 

och Malmös högskola. 

Westlund (2009) finns på: Dalarnas högskola och Stockholms universitet. 

Lundbergs & Herrlin (2014) finns på två lärosäten nämligen Göteborgs universitet och Dalarnas 

högskola. 

Jönsson, K. (Red.). (2009) finns på: Uppsalas universitet och Malmös högskola 

Reichenberg (2008) finns på: Göteborg samt Örebro universitet. 

Fridolfsson (2008) finns på: Stockholms och Göteborgs universitet. 
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5. Resultat 
I detta kapitel redogörs för vad den utvalda kurslitteraturen innehåller när det gäller läsförståelse 

och läsförståelseundervisning. Avsnitten 5.1och 5.2 presenterar respektive kurslitteratur, olika 

aktiviteter och modeller för att utveckla elevers meningsskapande. Därefter kommer avsnittet 5.3 

att beröra vad kurslitteraturen tar upp som väsentliga faktorer som inverkar läsförståelse. 

Avslutningsvis kommer jag att sammanfatta det viktigaste resultatet i kapitlet.  

5.1 Arbetssätt och modeller 

5.1.1 Samtalsbaserad högläsning/ högläsning uppföljd med textsamtal 

Att hålla textsamtal är enligt ett antal författare ett effektivt socialt arbetssätt för att främja 

elevers läsförståelse. Det som gör detta arbetssätt så framgångsrikt, enligt många författare, är att 

elever får möjlighet att reflektera kring det lästa och utbyta tankar med varandra. 

I boken Utmana, utforska, utveckla lyfter Caroline Liberg, Åsa af Geijerstam & Jenny Wiksten 

Folkeryd (2010) fram samtal kring texter som en viktig del i skolarbete och 

läsförståelseundervisning. Denna aktivitet uppfyller två funktioner, där den första är att den 

skapar förutsättningar för lärande där elevens förståelse är ett resultat av samtal med lärare och 

andra elever. Den andra funktionen är att läraren får koll på elevernas förståelsenivå och deras 

tidigare kunskaper och erfarenheter. Även Karin Jönsson (2009) diskuterar textsamtalets 

betydelse för förståelse och språkutveckling när det bygger på grupprocesser och förespråkar 

gemensam läsning och bearbetning av texter där eleverna får ge varandra stöd för att få en 

djupare förståelse. Då får eleven vara en del av en gemenskap och får möjlighet att lyssna till 

olika tolkningar som i sin tur vidgar elevens kunskap och upplevelser.  

Det är inte läsandet som står i fokus under högläsning utan snarare förståelsen. Liberg m.fl. 

(2010) riktar kritik mot tendensen i svensk skola för enbart enskild läsning på bekostnad av 

gemensam läsning där antingen eleven eller lärare läser högt i helklass eller i smågrupper. Liberg 

påpekar vikten av gemensam läsning och samtal för att läsförståelse ska utvecklas. Reichenberg 

skriver att ”Om eleverna ska utveckla en god läsförståelse så måste lärarna ta tillbaka 

undervisningen i klassrummet genom att tillsammans med eleverna samtala kring 

faktatexter”.(Reichenberg, 2008,s 133 ).  
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Reichenberg (2008) konstaterar vidare att på många skolor brukar lärare låta eleven läsa bok 

efter bok utan att följa upp läsningen med reflektion och samtal kring det lästa och menar att det 

inte är effektivt och kallar det för ”läsning utan liv”. Hon lägger mest fokus på kvalitet i läsning 

vilket kännetecknas av aktiv läsning med reflektion snarare än kvantitet. 

Även Inger Fridolfsson (2008) tar upp samtalsbaserad högläsning. I boken Grunderna i läs- och 

skrivinlärning anser Fridolfsson (2008) att högläsning samt gemensamma genomgångar 

utvecklar elevens förråd, till och med läsförståelse. Dessa sociala aktiviteter ger eleven möjlighet 

att bygga sina ordförråd när lärare förklarar obekanta ord och uttryck och ger orden i kontext.  

Enligt Fridolfsson är ordförråd en viktig faktor för att få läsaren att förstå det han/ hon läser. 

Genom muntlig konversation om textens innehåll kan eleven få strategier för hur man kan gå 

tillväga för att tillägna sig innehållet och buskapet i en text. Hon uttrycker sig så här: ”Samtalen 

mellan lärare och elever om texternas innehåll är därför många gånger mer gynnsamma för 

barnens läsförståelseförmåga än om barnen enbart tränar läsning på egen hand”(Fridolfsson, 

2008, s 197). 

En annan författare som tar upp detta är Caroline Liberg (2007) och hon skriver I artikeln att läsa 

och skriva: forskning och beprövad erfarenhet att eleven lär sig läsa och skapa mening genom 

deltagande i språkliga aktiviteter. Enligt Liberg utgör gemensam läsning och textsamtal det 

viktigaste stödet man kan ge för att elevers läsförståelse ska utvecklas på bästa möjliga sätt. 

Genom möten med kompetenta läsare kan eleven få positiva förebilder för sitt eget läsande. 

Lärare måste ge god stödstruktur i form av textsamtal före och efter textläsning. Samtalet före 

läsningen är ett sätt att skapa nyfikenhet och förbereda eleven inför läsande, få eleven förutser 

vad texten kommer att handla om och då skapas förförståelse. Textsamtalet efter läsningen 

hjälper eleven att utveckla textrörlighet. Liberg menar att elever som deltar i olika lästillfällen 

tillsammans med andra elever uppnår bättre läsförståelse än eleven som inte ingår i sådana 

processer.  Elever som deltar i dessa processer använder det som benämns ” ett 

dekontextualiserat språk”(samtal som ger möjlighet till textrörelser). Den här typen av samtal 

främjar läsutveckling eftersom det inbjuder eleverna till diskussion och reflektion, lyssnar till 

andras erfarenheter och utvecklar elevernas textrörlighetsförmåga.  

Enligt Barbro Westlund (2009) har kommunikativa och samtalande aktiviteter en bidragande roll 

i utveckling av läsförståelse. Hon hänvisar till ett antal studier som visar på samband mellan 
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textsamtal och elevens språkutveckling. Det är däremot av vikt hur lärare läser och samtalar 

kring det lästa. I boken Att undervisa i läsförståelse urskiljer Westlund(2009) dekontextualiserad 

högläsning och samtalets betydelse för elevens språkutveckling. I den dekontextualiserade 

högläsningen strävar läraren inte efter att ställa textnära frågor utan frågor som kräver eftertanke 

i syfte att få eleven att utveckla en textrörlighet och uppnå en fördjupad läsförståelse. Följande 

citat visar och stödjer det jag har skrivit tidigare.  ”om högläsning ska betraktas som ett 

pedagogiskt verktyg, bör den uppfylla vissa kriterier: Den ska knyta an till barnets egen 

erfarenhet men ska givetvis också inbjuda till diskussion och reflektion - ge nya erfarenheter. 

Den ska också syfta till att barnet blir rörligt i texten”(Westlund, 2009, s156). 

Under högläsningen medvetengörs eleven hur han/ hon kan gå tillväga för att ta till sig innehållet 

med hjälp av effektiva läsförståelsestrategier. I boken God läsutveckling: kartläggning och 

övningar anser Ingvar lundberg & Katarina Herrlin (2014)  att elever i de yngre åldrarna inte 

brukar klara av att förstå textens innehåll på egen hand. Därför är det viktigt att lärare arbetar 

med samtal före, under och efter läsningen i syfte att stödja elevernas läsförståelse. ”I 

högläsningen kan vi tidigt visa barnen strategier som goda läsare använder sig av medan de läser. 

Vi kan till exempel stanna upp vid lämpliga punkter i texten och formulera hypoteser om vad 

som nu ska inträffa. Vi kan genom att tänka högt då och då under framställningens gång visa hur 

man kan vara aktiv och konstruktiv, hur man kan förhålla sig till nya ord och begrepp, hur man 

kan göra inferenser och utnyttja sitt förhandsvetande, sin bakgrundskunskap” (Lundberg & 

Herrlin, 2014, s 18,19). 

5.1.2 Textrörlighet och att göra inferenser 

Till författare som lyfter fram textrörlighet hör Liberg (2007) som anser att det krävs att eleven 

kan ”röra sig i texter” för att uppnå en djup läsförståelse. Liberg lyfter fram olika typer av 

textrörlighetsstrategier som är av betydelse för elevens utveckling i läsförmåga. Den första är 

framåtriktad textrörlighet som innebär att utnyttja det man redan läst för att förstå det som 

kommer att hända sedan. Bakåtriktad innebär att använda det man just läst för att få en djup 

läsförståelse. Utåtriktad innebär att läsaren går ut från texten och relaterar det man läst till 

tidigare kunskaper och upplevelser.    

Även Jönsson (2009) och Liberg (2010) påpekar att en djup läsförståelse kräver en hög grad av 

textrörlighet. Jönsson (2009) och Liberg (2010) beskriver med hänvisning till Judith Langer 
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(2005) fyra olika förhållningssätt som eleven bör träna och tillämpa under läsning. I första 

förhållningssättet är läsaren utanför texten och läser ytligt. I det andra förhållningssättet går 

läsaren in i texten och skapar inre bilder m h a ledtrådar som finns i texten och tidigare 

erfarenheter. I det tredje förhållningssättet kliver läsaren ut ur texten och kopplar det han/hon läst 

till sina tidigare upplevelser och kunskaper. I det fjärde distanserar läsaren sig från texten, 

reflekterar över den och jämför texten med andra liknande texter som lästs . Elever som har svårt 

med läsning är begränsade i sin textrörlighet och förhåller sig till texten enligt endast det första 

förhållningssättet. Att eleven förväntas att kunna röra sig i texter på egen hand på det sätt som 

beskrivs ovan är knappast troligt. Därför bör lärare träna eleverna på att bli textrörliga genom 

textsamtal. Sådana samtal kan lärare bedriva explicit undervisning där hen visar exempel på hur 

man kan röra sig inåt, utåt, bakåt och framåt i texten för att skapa en djup läsförståelse. ”Om 

detta sker tillsammans i gruppen, inför varandra, kan det bli synligt för eleverna hur 

meningsskapande processer kan gå till. Läraren är en viktig del för att skapa förståelse för att det 

finns många olika sätt att närma sig en text. Läraren kan vara modell och t.ex. visar eleverna hur 

man ställer frågor till en text och hur man kan koppla till egna erfarenheter när man läser. Det 

vill säga, förhålla sig på olika sätt till texten under läsningen”(Jönsson, 2009, s 101). 

En annan författare som tar upp textrörlighet är Caroline Liberg (2003). I antologi Barn 

utvecklar sitt språk lyfter Liberg (2003)upp vikten att få eleven att delta i dekontextualiserad 

läsning (samtal som ger möjlighet till utåtriktad, framåtriktad och bakåtriktad textrörelse) för att 

uppnå en fördjupad läsförståelse. Hon anser med hänvisning till Jeanne De Temple och 

Catherine Snow (2001) att barn som deltar i dekontextualiserad läsning har mycket bättre 

prognos när det gäller sin fortsatta läsning än barn som enbart deltar i kontextualiserad läsning. 

”Genom utåtriktad, bakåtriktad och framåtriktad textrörelse frigör sig läsaren från det textavsnitt 

han/ hon läser just för stunden. Samtal som ger möjlighet till sådana textrörelser bidrar till en så 

kallad dekontextualiserad läsning”(Liberg, 2003, s221). 

Liberg (2010) nämner tre olika typer av textrörlighet för att fördjupa förståelsearbetet. Den första 

är textbaserad rörlighet där eleven befinner sig nära texten och förväntas att bland annat göra 

sammanfattningar, reflektera över begrepp och fylla ut gap i texten. Den andra är utåtriktad 

textrörlighet där eleven distanserar sig från texten och kopplar innehållet till sin och andras 
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kunskap och upplevelser. Den tredje är interaktiv textrörlighet där läsaren diskuterar textens 

funktion och mottagare. 

Några författare lyfter fram vikten av att få eleven att tränas i att göra inferenser (läsa mellan 

raderna)för att uppnå en fördjupad läsförståelse. Fridolfsson (2008) samt Westlund 

(2009)understryker att lärare inte enbart bör ställa frågor vars svar finns i texten utan snarare 

ställa frågor vars svar inte direkt är återgivna i texten. Det är dessutom av vikt att lärarens frågor 

utgår från elevernas erfarenheter och är reflektionskrävande . Eftersom många svaga läsare har 

en passiv läsning så är det viktigt med dessa typer av frågor som inte endast syftar till att 

kontrollera elevens läsförståelse utan även utvecklar elevens förmåga att göra egna inferenser. 

Lundberg & Herrlin (2014) lägger också tonvikten på att göra elever till aktiva läsare genom att 

tränas läsa mellan raderna. De påpekar att bakgrundskunskapen som eleven har med sig och 

ledtråder i texten gör det möjligt för eleven att läsa mellan raderna och förstå det som inte står 

direkt i texten. Lundberg & Herrlin lyfter upp vilka frågor som lärare bör ställa. För att utveckla 

elevens förmåga är det inte tillräckligt att hitta svar direkt i texten. Läraren måste stödja och 

utveckla elevens förmåga att läsa mellan raderna för att besvara frågor vars svar inte står direkt 

uttryckt i texten. 

5.2 Modeller för strukturerade textsamtal 
Reichenberg Lyfter upp(2008) modeller av evidensbaserade textsamtal som bör användas i 

undervisning för att underhålla den aktiva läsningen och gynna elevers läsförståelse. Vad 

modellerna har gemensamt är att läraren spelar en mer eller mindre väsentlig roll.  

5.2.1 Reciprocal teaching 

Reciprocal teaching brukar ibland uttryckas som ”ömsesidig undervisning”. Reichenberg (2008) 

hänvisar till Palincsar & Brown som utformar modellen (1984) att modellen hjälper elever att 

tillägna sig det de läser, öka deras metakognitiva förmågor d v s medvetenhet om vad de begriper 

respektive inte begriper i en text och hur de ska gå tillväga för att uppnå förståelse. ”En vanlig 

missuppfattning är att goda läsare förstår allt de läser. Det stämmer inte. Däremot inser goda 

läsare när de inte förstår och vet hur de ska tillväga för att förstå” (Reichenberg, 2008, s 60). RT 

(Reciprocal teaching) hjälper dessutom lärare att identifiera elevens nivå av förståelse. Denna 

modell går ut på att träna elever på fyra aktiviteter eller läsförståelsestrategier som det även 

kallas, nämligen att sammanfatta texten med egna ord, ställa frågor till texten, utreda oklarheter 
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och förutse händelseförlopp (Reichenberg, 2008; Westlund, 2009). I början är lärare 

samtalsledare som visar hur man kan utföra de ovannämnda aktiviteterna. Gradvis tränas 

eleverna att tillämpa strategierna och leda samtalet på egen hand. 

Caroline Liberg (2003) förespråkar också att lärare bör arbeta med Reciprocal teaching för att 

främja elevens läsförståelse. För att eleven ska kunna närma sig från texten så bör han/ hon 

tränas på att tillämpa de fyra läsförståelsestrategierna på egen hand. ”Barnen har lärt sig att ställa 

frågor, utreda oklarheter, sammanfatta det textavsnitt som lästs och förutsäga vad som kan tänkas 

komma härnäst i texten. De har fått arbeta med olika lästekniker som stödstrukturer för att 

utveckla en fördjupad textrörlighet. De första gångerna gör läraren det mesta av arbetet själv och 

överlämnar sedan successivt till barnen att ta ansvar för det” (Liberg, 2003,s 225) 

 

Även Westlund (2009) lägger betoning på modellen RT (Reciprocal teaching) som utvecklats av 

Palincsar & Brown (1984). Läraren bör ge sina elever stödstrukturer i form av 

läsförståelsestrategier genom att demonstrera för sina elever vad expertläsare gör för att ta till sig 

innehållet. Det ger goda effekter på elevens läsförståelse när läraren undervisar i de fyra 

läsförståelsestrategierna och synliggör hur man använder dem på ett flexibelt sätt. Så småningom 

klarar eleven av att använda rätt strategi vid rätt tillfälle för att uppnå en god läsförståelse på 

egen hand. Westlund föreslår att lärare använder sig av ”läsfixarna” i läsförståelseundervisning. 

De fyra läsfixarna är spågumman som förutspår vad som kommer att hända i en text, detektiven 

som förklarar svåra ord, den nyfikna apan som ställer frågor och cowboyen som sammanfattar. 

 

5.2.2 Questioning the Author (QtA) 

Denna modell som Beck m.fl. (1997,1998) har utformat hjälper eleven att träna på att läsa aktivt 

genom att ställa frågor till texten. Syftet med QtA är också att göra eleven medveten att en 

författare döljer sig bakom varje text. Författare uttrycker sig ibland inte tillräckligt och då kan 

det hända att en elev misstolkar textinnehållet. Denna modell har också med demokratisk 

värdegrund att göra då eleven har rätt att kritisera och ifrågasätta författaren när han/hon undrar 

över något i texten, och då kortas avståndet mellan läsare – text. Detta hjälper eleven att flytta 

ansvaret från sig själv till författaren när eleven inte begriper en text. Lärare bör medvetengöra 

eleven att inte all information står explicit och då krävs det att man gör inferenser d v s att dra 

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CAvsNhX4eV4z5I-fmygOVgbb4CN_clLlE6-arqIUBk9uwv7YDCAAQASgCYPHVlIbgH6AB54GE_gPIAQGpAm0uKh3tgYA-qgQiT9CqbHvnt5ATaUVLnbf25U_HDK6BjfRt1EDAPx17jDfEF4gGAaAGLIAHgf77AZAHA6gHpr4b2AcB&ohost=www.google.se&cid=CAASJORogBQu_G2O2esURzb8445faDJNbX_2AmW15DoGNlkja0DE3w&sig=AOD64_1MVDD6yRvvZ4ZgHtse5PzdnUI7Cw&clui=0&q=&ved=0ahUKEwik3cTw0KrMAhVhDZoKHdBrBj8Q0QwILg&adurl=http://www.adlibris.com/se/bok/barn-utvecklar-sitt-sprak-9789144067438
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egna slutsatser genom att relatera innehållet i texten till egen liknande erfarenhet för att fylla i 

utelämnade tankeled. Eleverna läser en text som segmenteras av lärare på förväg och två olika 

typer av frågor ställs under gemensam textläsning. Nämligen ingångsfrågor och 

uppföljningsfrågor. syftet med inledningsfrågor är vad författaren vill framföra för budskap, 

medan syftet på uppföljningsfrågor är att få eleven att gå på djupet in i texten och förstå textens 

betydelse samt få eleven att fundera över hur det han/ hon läst förhåller sig till sina tidigare 

kunskaper om textens ämne (Reichenberg, 2008).  

Lars Brink (2009) förespråkar också med hänvisning till Reichenberg (2008) att arbeta utifrån 

principen QtA. Läraren förväntas ställa öppna och utvecklande frågor vars svar kräver 

textrörlighet och att kunna läsa mellan raderna. 

5.3 Faktorer som inverkar läsförståelse 

5.3.1 Förkunskaper och läsintresse betydelse för läsförståelse 

Reichenberg (2008) lyfter dessutom fram att rollen av ett medvetet didaktiskt val av text görs för 

att texten ska vara begriplig. För att underlätta läsare - text mötet bör läraren ta hänsyn till 

bruksperspektiv det vill säga elevers perspektiv och utgå från deras tidigare erfarenheter. Att 

välja erfarenhetsbaserade texter får eleven att känna igen sig i texten. Liberg (2010) talar om 

också betydelse av elevens förkunskaper för att få eleven att ta till sig ett textinnehåll. Liberg 

menar också att motivationen och intresset främjas ytterligare när texten tar upp ett kulturellt 

bekant innehåll. Liberg diskuterar betydelsen av ett positivt förhållningssätt till texten för 

textförståelse. Liberg uttrycker sig med hänsyn till Patricia L. Carell och Teresa E. Wise (1998) 

så här: ”Goda förkunskaper hjälper inte om det inte finns ett intresse för ämnet och en positiv 

attityd till den kultur som texten återspeglas”(Liberg, 2010, s 40) 

Även Fridolfsson (2008) konstaterar att vad eleven har med sig i form av tidigare kunskaper och 

erfarenheter är en väsentlig faktor för förståelse av en text.”För att förstå en text krävs att man 

har tillgång till de nödvändiga omvärldskunskaper som texten handlar om. Den kunskapen är en 

förutsättning för att man ska kunna tolka och dra egna slutsatser. Graden av förståelse präglas av 

läsarens egna erfarenheter och förkunskaper” (Fridolfsson, 2008, s 193).  

Både Westlund (2009) och Reichenberg (2008) lägger betoningen på att lärare påminner och 

uppmanar elever att relatera det de läser till sina förkunskaper. De förväntas alltså att utnyttja och 
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aktivera sina tidigare kunskaper och upplevelser för att fylla i utelämnade tankeled i texten och 

uppnå förståelse. Hon påpekar att det kan hända att en elev har goda förkunskaper men inte är 

medveten om att det krävs koppling mellan det som står i texten och vad elevens förkunskaper. 

Fridolfsson (2008) också påpekar sambandet mellan god läsförståelse och elevens tidigare 

kunskaper och erfarenheter. Eleven bör tränas på att utnyttja sina kunskaper vid förståelse av 

textens innehåll. ”Läsarens förståelse är som bekant avhängig av vilka erfarenheter, övertygelser, 

kunskaper och förväntningar man har av texten. Olika läsare tolkar därför en text på olika sätt 

beroende på att förutsättningarna varierar”.(Fridolfsson, 2008, s 237,238). 

Både Westlund (2009) och Liberg (2007) anser också att läsförståelse grundar sig på elevens 

tidigare erfarenheter och motivation. De konstaterar vidare att elevens tidigare kunskaper och 

erfarenheter varierar mycket beroende på social och kulturell bakgrund. Därför är det av vikt att 

samtal om texterna kopplas ihop till elevers tidigare erfarenheter. Följden blir att eleven lyssnar 

till elevernas olika perspektiv och då får han/ hon rika erfarenheter och kunskaper.  

Lundberg & Herrlin (2014) anser att läraren har ett ansvar att få eleverna att finna lusten och 

glädjen till att läsa. Läraren kan stimulera elevernas lust till läsning genom ett medvetet val av 

läromedel och att skapa en miljö kring läsning som kännetecknas av lust. Läsare som upplever 

glädje i läsning läser mer, som i sin tur leder till att de blir bättre på det och sina tidigare 

kunskaper och erfarenheter vidgas. ”Men utan lust och glädje blir det inte mycket bevänt med 

läsningen! Skolan måste få igång positiva spiraler i elevernas utveckling, där framgång ger nya 

framgångar, där elevernas självförtroende stärks, när de får uppleva att de blir allt säkrare läsare” 

(Lundberg & Herrlin, 2014, s 19). 

5.3.2 Ordavkodningsförmåga roll för läsförståelse 

Ett antal författare betonar vikten av en automatiserad ordavkodning som en grundläggande 

förutsättning för att underlätta läsförståelseprocessen. De påvisar däremot att 

ordavkodningsförmågan enbart för sig inte är tillräcklig för att uppnå en god läsförståelse. 

Reichenberg (2008) anser med hänvisning till Kate Cain och Jane Oakhill (1999) att det inte 

räcker att kunna avkoda väl för att bygga upp en god förståelse utan det krävs snarare bl. a att 

läsa mellan raderna och utnyttja sina förkunskaper för att fylla i tomrum i texten. Reichenberg 

anser dock med hänvisning till Torleiv Höien och Ingvar Lundberg (2001) att god 
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avkodningsförmåga befriar tänkandet från ansträngning på den tekniska sidan av läsning och 

inriktar sig istället på språkförståelse ”När eleven har automatiserat avkodningen, frigörs 

kognitiva resurser som han/ hon istället kan använda till att försöka förstå de avkodade 

orden”(Reichenberg, 2008,s 63). 

Fridolfsson (2008) anser också att avkodningen utgör grunden för en god läsförståelse. Det är av 

vikt att få eleven att tränas upp genom effektiva lästillfällen för att uppnå en automatiserad 

ordavkodning. ”[…] en ansträngande avkodning lämnar inte mycket energi över till att tolka och 

förstå textens budskap, eftersom så mycket kraft går åt till att klara av den rent tekniska 

sammanljudningsproceduren” (Fridolfsson, 2008, s214). Vissa elever som visar svårigheter med 

ordavkodning tenderar att använda sig av gissningsmetoden som i sin tur leder till att de läser ord 

fel och missförstår texten de läser. De kommer med tiden att undvika läsningsaktiviteter och 

tappa lusten att läsa eftersom de upplever läsning svårt, tungt och ointressant.  

Fridolfsson (2008) kritiserar dock de som överdriver vikten av avkodningsförmåga när de tar för 

givet att de som avkodar väl förstår väl. Hon lyfter fram ett bevis från testsituationer där elever 

med svag avkodningsförmåga ibland klarar läsförståelsetest bättre än elever med stark 

avkodningsförmåga. 

Reichenberg (2008) hävdar också att det inte är nödvändigt att eleven som avkodar väl förstår 

väll. Reichenberg konstaterar vidare att fokus har varit elever som kan avkoda väl men av olika 

anledningar har svårt att ta till sig textens innehåll. 

Lundberg & Herrlin (2014) beskriver läsförmåga med fem viktiga dimensioner nämligen 

fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsning, läsförståelse och läsintresse. Dessa 

dimensioner samspelar med varandra för att skapa en god läsutveckling. Ordavkodning utgör 

grundläggande förutsättning för läsförståelse. Den underlättar och har positiv inverkan på 

läsförståelsen. Eleven som läser med automatisering riktar sin koncentration på att ta till sig 

innehållet. Lundberg & Herrlin påstår dock att det kan vara att en elev ligger högt i 

ordavkodning medan eleven ligger lågt i läsförståelse. Det är alltså inte nödvändigt att eleven 

som lätt identifierar de skrivna orden skapar mening av det lästa.  

Karin Taube (2013) betonar också vikten av en automatiserad avkodning för att få 

koncentrationsförmåga inriktad på läsförståelse. I boken läsinlärning och självförtroende 
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påpekar Taube (2013) att läsning handlar om två nödvändiga processer nämligen ordavkodning 

och förståelse av textens budskap. Det krävs att båda processerna fungerar bra för en god 

läsutveckling. Eleven kan alltså inte utföra två helt kontrollerade processer samtidigt. Att inte 

kunna avkoda på en automatiserad nivå är en vanlig orsak till en svag läsförståelse (Taube, 

2013). Taube anser dock att en fullgod läsförståelse kräver mer än automatiserad 

ordavkodningsförmåga. Den kräver aktiv läsning som handlar bl. a om förmågan att relatera det 

lästa till sina förkunskaper och läsa mellan och bortom raderna. 

Både Fridolfsson(2008) och Westlund (2009) hänvisar till Stanovich (1986) som lyfter upp 

vikten av en säker och automatiserad ordavkodning för att förebygga eleven från återkommande 

misslyckande som får eleven att befinna sig i en ond cirkel. Fridolfsson och Westlund drar en 

slutsats att en svag ordavkodning har en negativ inverkan på läsförståelse. Av dessa skäl måste 

läraren hjälpa eleverna att övervinna sina svårigheter och säkerställa att alla elever kommer 

igång tidigt med att uppnå en flyt i läsningen. 

Både Fridolfsson (2008) och Reichenberg (2008) lyfter fram med hänvisning till Taube (2013) 

att det finns ett samband mellan läsförmåga och självförtroende. En elev som stöter på upprepade 

misslyckande under sin läsinlärning riskerar att han/hon tappar tron på sin förmåga och lust 

vilket gör att nyfikenhet för läsning stoppas.  Eleven som har utvecklat en bristande tilltro till sin 

egen förmåga tenderar att undvika läsningsaktiviteter för att dölja sin oförmåga samt skydda 

självbilden från ett ytterligare misslyckande. Följden blir att han/ hon inte får tillräckligt med tid 

åt träning. 

 Eleven tenderar att använda sig av en ytterligare teknik, nämligen passiv läsning. Att läsa 

passivt innebär att man inte begriper allt man läser och då känns ett misslyckande inte så hårt. 

Det krävs dock en aktiv läsning för att uppnå en god läsförståelse. En passiv läsare gör inte 

aktiviteter som den aktiva läsaren gör för att förstå det lästa. Då kopplar inte den svaga läsaren 

det lästa till sina förkunskaper och tidigare upplevelser. Eleven frågar sig inte om hen förstår 

respektive inte och inte heller hur man ska gå tillväga för att ta till sig innehållet och övervinna 

svårigheter, exempelvis gå tillbaka och läsa om tidigare avsnitt (Taube, 2013). 
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5.4 Sammanfattning av Resultatet 
Resultaten tyder på att alla lärosäten tar upp kurslitteraturer som behandlar läsförståelse och 

läsförståelseundervisning på ett likadant sätt. De lägger betoning mer eller mindre på samma 

modeller och aktiviteter som avsedd att främja elevens läsförståelse. Det råder enighet kring 

betydelsen av gemensam läsning och textsamtal som väsentliga redskap för att underhålla den 

aktiva läsningen och främja elevernas läsförståelse. Sådana typer av samtal och läsning som 

uppkommer i en social miljö och samspel mellan läsare och lyssnare skapar det som kallas för 

dekontextualiserad högläsning som gynnar läsutveckling. Kommunikationens roll i elevens 

språkinlärning och utveckling har lyfts upp. Läsförståelseprocessen underlättas och elevernas 

förkunskaper och erfarenheter vidgas genom aktiv läsning med andra i klassrummet. Lärare har 

mer eller mindre en viktig roll genom att synliggöra vad man kan göra och vilka 

läsförståelsestrategier som används för att man ska ta till sig innehållet. Eleven lär sig så 

småningom att tillämpa allt läraren har undervisat. Lärosäten använder kurslitteratur som 

fokuserar på vikten av att få eleven att tränas i att bli textrörliga för att uppnå en fördjupad 

läsförståelse. Enligt kurslitteraturen uppnås förståelse av textens innehåll bl. a. genom att tolka, 

röra sig i texten, läsa mellan raderna och göra inferenser. 

Universiteten och högskolorna som har undersökts använder kurslitteratur som betonar vikten av 

en automatiserad ordavkodningsförmåga som en grundläggande förutsättning för att underlätta 

läsförståelseprocessen. Då befriar god avkodningsförmåga tänkandet från ansträngning på den 

tekniska sidan av läsningen och inriktar sig istället på språkförståelse. De undersökta läromedlen 

påvisar däremot att enbart ordavkodningsförmågan inte är tillräcklig för att uppnå en fullgod 

läsförståelse. Det kräver bl.a. läsintresse eftersom läsaren som upplever glädje i läsning läser mer 

för nöjes skull som i sin tur leder till att de blir bättre på det. Då ökar elevens självförtroende och 

de hamnar i en positiv spiral. En annan viktig faktor som påverkar elevens meningsskapande är 

elevens tidigare erfarenheter och förkunskaper som får honom/ henne att kunna läsa mellan 

raderna och göra inferenser genom att eleven relaterar det lästa till sina tidigare erfarenheter. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte är att ta reda på vad kurslitteratur inom lärarutbildningar tar upp ifråga om 

läsförståelse och läsförståelseundervisning. För att avgränsa omfånget valdes de största 

universiteten med lärarutbildning i Sverige och några av de mindre samt några högskolor med en 

stor lärarutbildning. De utvalda lärosätena är fyra universitet nämligen Stockholm, Göteborg, 

Örebro och Uppsala och två högskolor nämligen Dalarna och Malmö. Jag valde att undersöka 

nio relevanta böcker(vissa av böckerna återkommer på mer än ett lärosäte) som handlar om 

elevers läsutveckling och undervisning med målet att främja elevers läsutveckling. 

Enligt min mening går det inte att dra definitiva slutsatser om de svenska lärosätenas 

dominerande uppfattning är när det gäller läsförståelse och läsförståelseundervisning eftersom 

studien inte täcker alla lärosäten med lärarutbildning. Med andra ord har studiens urval och 

material begränsningar vad det gäller att generalisera. Generalisering kräver alltså ett större 

urval.  Studien undersöker dessutom endast de utvalda lärosätenas kurslitteratur och inte 

lärosätenas arbetssätt. 

I metodval användes tematisk analys för att undersöka och jämföra den utvalda kurslitteraturen. 

Enligt Bryman (2008) går tematisk analys ut på att identifiera och strukturera tema utifrån 

insamlade data. Med andra ord sökte jag mönster genom att se vad kurslitteraturen gemensamt 

har berört angående läsförståelse. De teman och kategorier som urskiljs i kapitlet Resultat utgår 

från likheter och det återkommande. Ett problem med teman som urskiljs teman är att de enbart 

fokuserar på likheter i de undersökta böckerna och inte skillnader. Det vill säga de teman som 

inte upprepas tas det inte hänsyn till. 
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6.2 Resultatdiskussion 
Enligt det sociokulturella perspektivet lär sig människor genom att samspela med andra och med 

omgivningen. Synen på lärande bygger på ett relationellt synsätt eftersom lärande uppstår samt 

växer i och genom interaktion. En betoning läggs också på språkliga redskap i en social praktik. 

 Studiens resultat har bl.a. visat att alla samtliga lärosäten använder kurslitteratur som 

förespråkar olika aktiviteter och arbetssätt som baseras på kommunikation och samtal. De lägger 

alltså betoning på gemensam högläsning, textsamtal, RT och QtA som effektiva metoder för att 

utveckla elevers läsförståelse. Samtliga författare påpekar vikten av att lärare skapar samtal kring 

det lästa eftersom de anser att samtal är vägen till meningskapande. Sådana sociala aktiviteter 

skapar goda lästillfällen som ger eleverna möjlighet att tänka, utbyta kunskaper med varandra, 

lyssna till andras tolkningar som i sin tur leder att vidga elevens kunskap och erfarenheter.  

Enligt den undersökta litteraturen uppfattas lärare också som en viktig faktor i elevens 

språkutveckling. I alla metoderna som presenteras i kapitlet Resultat är det läraren som stödjer 

och visar vägen genom en explicit undervisning där lärare demonstrerar till eleverna hur man kan 

ta till sig textens innehåll. Tack vare lärare klarar småningom eleven av att förstå det läst på egen 

hand. 

Detta kan tolkas som att den dominerande synen på lärande i den utvalda kurslitteraturen är det 

sociokulturella perspektivet. 

Somliga författare anser att ett effektivt textsamtal inte är baserat enbart på textnära frågor utan 

snarare på öppna frågor som vars svar kräver tänkande och textrörlighet. Sådana typer av samtal 

och läsning som uppkommer i en social miljö och samspel mellan läsare och lyssnare skapar det 

som kallas för dekontextualiserad högläsning som gynnar läsutveckling. 

Jag håller med att det är av vikt att lärare ställer öppna frågor som har att göra med exempelvis 

elevernas uppfattning om fenomen som de möter i de lästa texterna. Då får eleven tillgång till 

andras perspektiv men också dela med sig av sin egen uppfattning. När lärare bedriver en 

dialogisk undervisning där olika stämmor hörs och respekteras kan eleverna förstå och tillämpa 

demokratiska principer redan från de yngre åldrarna. Eleverna utnyttjas som resurs redan från de 

yngre åldrarna. Eleverna utnyttjas som resurs för varandra, lär av varandra samtidigt som 
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bakgrunds- samt omvärldskunskaper vidgas. Det flerstämmiga klassrummet och dialogisk 

undervisning uppfyller alltså skolans uppdrag, nämligen kunskaps- och demokratiuppdrag. Jag 

anser också att det är effektivt att lärare skapar meningsfulla lästillfällen där eleverna i par eller i 

små grupper får samtala om de lästa texterna eftersom dessa tillfällen får eleven att utveckla de 

centrala förmågor som läroplanen lägger betoning på nämligen, kommunikationsförmågan samt 

resonemangsförmågan. 

Tidigare forskning påpekar att ordavkodning utgör grunden för en god läsförståelse. Därför 

framhålls vikten av att eleven tränar upp en automatiserad ordavkodningsförmåga så att fokus 

riktas därefter på meningskapande. På ena sidan lägger kurslitteraturen vikt på en automatiserad 

avkodning som utgör en grundläggande förutsättning för läsförståelse då god avkodning befriar 

tänkandet från den tekniska sidan av läsning och ger utrymme till att inrikta tänkandet inriktar 

istället på meningskapande. Å andra sidan visar andra studier att det kan hända att elever med 

svag avkodningsförmåga klarar läsförståelsetest bättre än elever med stark avkodningsförmåga 

(Fridolfsson, 2008). 

Detta kan tolkas som att elever med svag avkodningsförmåga kan ha rikare förkunskaper än 

elever med god avkodningsförmåga. Det är inte nödvändigt att eleven som avkodar utan problem 

förstår det avkodade. I ljuset av detta anser jag att det vara av vikt att arbeta med läsförståelse i 

högre utsträckning. Lärare bör inte enbart träna elever på den tekniska sidan av läsningen på 

bekostnad av läsförståelseundervisningen. Lärare bör dessutom också fokusera på dimensioner 

såsom läsintresse och elevens tidigare erfarenheter. 
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7. Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad kurslitteratur inom den svenska lärarutbildningen 

tar upp när det gäller väsentliga kunskaper samt kompetenser som den blivande läraren behöver 

för att undervisa framgångsrikt i läsförståelse. För att uppnå mitt syfte har jag utgått från 

frågeställning som är: Vad tar kurslitteratur inom lärarutbildningen upp ifråga om läsförståelse 

och läsundervisning? 

Urvalet inkluderar de största universiteten med lärarutbildning i Sverige, några av de mindre och 

dessutom några högskolor med en stor lärarutbildning. De utvalda lärosätena är fyra universitet 

nämligen Stockholm, Göteborg, Örebro och Uppsala och två högskolor nämligen Dalarna och 

Malmö. Jag har jag valt att undersöka nio relevanta böcker som handlar om elevers 

läsutveckling, eller undervisning med målet att främja elevers läsutveckling. Uppsatsens metod 

”tematisk analys” går ut på att identifiera och strukturera tema utifrån min insamlade data. Jag 

har sökt mönster genom att se vad olika kurslitteratur har gemensamt angående läsförståelse och 

läsförståelseundervisning. 

Det resultatet som undersökningen visar är att universiteten och högskolorna som har undersökts 

använder kurslitteratur som lägger betoning mer eller mindre på samma metoder och aktiviteter 

nämligen gemensam läsning, textsamtal, Questioning the Author (QtA) och Reciprocal teaching 

(RT). Dessa aktiviteter och metoder är baserade på kommunikation, samtal och samspel gynnar 

läsutveckling. Lärare har en viktig roll genom att synliggöra vad man kan göra och vilka 

läsförståelsestrategier som används för att man ska ta till sig innehållet. Det visar sig också i 

undersökningen att det är viktigt att få eleverna att bli textrörliga och tränade i att göra inferenser 

för att uppnå en fördjupad läsförståelse. 

Lärosätenas kurslitteratur betonar vikten av en automatiserad ordavkodningsförmåga som en 

grundläggande förutsättning för läsförståelseprocessen. Litteraturen påpekar dock samtidigt om 

att ordavkodningsförmågan inte är tillräckligt för att uppnå en fullgod läsförståelse. Det krävs 

också andra viktiga faktor som påverkar elevens meningsskapande. Det gäller nämligen också att 

skapa läsintresse och relatera till elevens förkunskaper och tidigare erfarenheter. 
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