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Abstract 
Rasha Toma (2016). Läsförståelse: En kvalitativ studie om vilka strategier lärare använder sig av 

för att undervisa i läsförståelse i årskurs F-3. (Reading Comprehension: A qualitative study of 

the strategies that teachers use to teach reading comprehension in grades F-3). Independent 

Project, Swedish, Independent Project, Specialisation in Early Years Theaching and Grades F-3, 

Second Cycle, 15 Credits School of Humanities, Education and Social Sciences 

Reading is an important part in school and the community, in order to manage the school and to 

be able to live and adapt in society, you need to have a good reading comprehension. Sweden 

has come far when it comes to reading comprehension and the schools are still working to 

develop reading comprehension. The aim of this study is to investigate the various strategies 

and/methods to develop students reading comprehension in Swedish, such as what strategies 

teachers use in their teaching. In order to answer my aim, research questions I have chosen to do 

a qualitative quantitative study with semi-structured interviews with different teachers in grades 

F-3. My results show that the teachers use different methods and strategies to develop students 

reading comprehension, some use the strategy A reading class and some use the sound-spelling 

method, it all depends on what grade the teachers teach in. Since they are using different 

development plans there they follow students literacy development, including the five 

dimension.  
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1. Inledning 
Jan-Eric Gustavsson, & Monica Rosen (2006) betonar att läsförmågan har haft en avgörande 

betydelse åtminstone sedan slutet av 1600-talet i Sverige, då det var kyrkans ansvar att sprida 

läsfärdigheten bland medborgarna. Genom den Lutherska lärans intåg på 1600-talet och 

översättningen av bibeln till svenska kom kravet att alla medborgare skulle lära sig läsa för att 

kunna lära sig samt kunna följa de Lutherska levnadsvillkoren. Så småningom blev det varje 

familjs ansvar att lära alla familjemedlemmar att läsa och sedan var det prästens ansvar att följa 

upp och examinera medborgarna i läsning och förståelse av katekesen. De medborgare som inte 

hade tillräcklig läsförmåga och läsförståelse av katekesens budskap betraktades inte som en 

utmärkt medborgare. 

  

Sverige har utvecklats både historiskt och internationellt när det gäller läsförståelse samt legat på 

topp under 1900-talet och början av 2000-talet, men denna trend har brutits med tiden, menar 

Inger, Fridolfsson (2008). För att få fram den positiva trenden igen behövs det att skolan samt 

eleverna tar tag i läsförståelse och ser det som en positiv sak att lära sig.  

En av skolans viktigaste uppgifter är att lära och förklara för eleverna vad de läser. Enligt Barbro 

Westlund (2009) ska alla barn ha rätt att lära sig detta eftersom barn växer upp till vuxna som 

väntas kunna läsa olika sorters texter. När man undervisar i läsförståelse förmedlas kunskaper för 

ett livslångt lärande och detta gör att individen fortsätter att utvecklas. ”Skolan ska ansvara för 

att elever inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 

samhällsmedlem. Detta ger också en grund för fortsatt utbildning” (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011)  
Hur arbetar man då i skolan för att försäkra sig om att alla barn lär sig läsa? Det vill jag visa 

exempel på i denna uppsats. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka olika strategier och metoder det finns för att 

utveckla elevers läsförståelse i svenska samt vilka strategier lärare använder sig av i sin 

undervisning.  

1.2 Frågeställning 

• Vilka olika strategier/metoder finns det för att utveckla elevers läsförståelse? 



 2 

• Vilka strategier/metoder använder sig lärare av för att utveckla elevers läsförståelse i 

svenska språket? 

1.3 Disposition  
Denna uppsats består av sex kapitel. Först skriver jag om den svenska läroplanen och det 

sociokulturella perspektivet och därefter redovisar jag min teori och tidigare forskning. Sedan 

beskriver jag de fem olika dimensionerna och de andra strategierna inom läsförståelse. Sedan 

kommer metoddelen och därefter analys och resultat. Och sista kommer diskussion och fortsatt 

forskning.   

2. Den svenska läroplanen 
I detta avsnitt kommer jag beskriva hur det sociokulturella perspektivet ser på lärandet, hur 

hemmets vanor kan påverka elevers läsande. Här kommer jag även att ta upp om vad Lgr11 

säger.  

2.1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
Det sociokulturella perspektivet grundar sig på Lev Vygotskijs teori som går ut på att alla 

individer lär sig av olika sociala sammanhang, det vill säga att teorin bygger på att människor 

utvecklar sin kunskap genom att vara med och delta i olika sammanhang. Stor vikt vid 

utvecklandet ligger på att aktivt samarbeta tillsammans med andra som har tidigare erfarenheter 

kring ett visst område. Utvecklingen av den individuella kunskapen sker genom interaktion och 

samspel mellan olika individer samt den sociala miljön där själva lärandet sker betonar Roger 

Säljö (2010). Säljö (2010) & Pauline Gibbons (2013) skriver att Vygotskij säger att grunden för 

barns utveckling sker visa den proximala utvecklingszonen, som även definieras som den 

närmaste utvecklingszonen. Denna zon syftar på vad en individ kan göra själv och vad hen kan 

göra tillsammans med en erfaren vuxen. Det syftar även på att lärandet sker genom att aktivt 

delta i ett socialt sammanhang och detta gör att lärandet inte får ses som en process där ett barn 

bara får in ny kunskap. Exempel taget ur Gibbons (2013) ”När ett barn lär sig att äta eller klä 

på sig själv måste de till en början få hjälp av en vuxen. Allt eftersom blir barnet säkrare och 

säkrare och den vuxne behöver bara rycka in när det blir för svårt. Till slut klarar barnet av det 

helt på egen hand.” Det Gibbons menar är att med hjälp av ett framgångsrikt samspel med en 

vuxen kommer barnet att komma längre än vad hen hade gjort på egen hand. 
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Inger, Fridolfsson (2008) betonar att hemmets läsvanor kan kopplas till det sociokulturella 

perspektivet eftersom läsprocessen startar tidigt hos barn och det utvecklas med tiden. En tidig 

skriftspråklig stimulering underlättar den första läs- och skrivinlärningen hos barn. Det börjar 

vanligtvis hemma där föräldrarna läser högt för barnet. Genom att läsa högt får barnet en 

kunskap om att med hjälp av skriftspråket kan man återberätta något som har hänt. Barnet lär sig 

även hur de olika orden ordnas i meningar och hur de tillsammans bildar en berättelse. 

Fridolfsson (2008) skriver även att samspelet mellan barnet och föräldern bör vara centralt vid 

högläsningssituationen, eftersom dialogen de har spelar en stor roll och då blir det att den vuxne 

vägleder barnet in i läsningen. När det sker högläsning hemma förbereds barnet för den 

kommande läsinlärningen som sker i skolan. Detta gör även att barnet lär sig att läsa tidigare och 

intresset för böcker ökar.  

2.1 Kursplanen & Lgr11 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankat och förstår hur 

andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att 

kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och 

språk möts.(Lgr11) 

 

Svenskämnet syftar till att ge elever möjligheter till att använda och utveckla förmågan att tala, 

lyssna, läsa och skriva. En av skolans viktigaste uppdrag är att skapa goda möjligheter för 

elevers språkutveckling. Skolan ska även sträva efter att eleven utvecklar lust att läsa litteratur 

och läsa på egen hand av eget intresse, att utveckla sin förmåga att läsa och förstå texter samt 

anpassa läsningen efter textens syfte och karaktär. (Skolverket, 2008) 

 

I slutet av årskurs 3 ska eleven ha uppnått dessa mål inom läsning:  

• Kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt,  

• Kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt, 

och  

• Kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och använda sig av 

innehållet muntligt eller skriftligt, (Skolverket, 2008) 
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Lgr 11 föreskriver att: 

Undervisningens ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper och hur man 

formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. 

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och 

bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.(Lgr11) 

3. Teori och tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag att definiera viktiga begrepp inom läsförståelse samt beskriva de fem 

dimensionerna som finns. Jag kommer även att beskriva språkets olika nivåer och koppla de 

samman med de olika dimensionerna. Detta avsnitt kommer även innehålla olika strategier 

blanda annat En läsande klass, som lärare använder sig av när de undervisar i läsinlärning och 

läsförståelse.  

3.1 Vad är läsförståelse? 
Läsförståelse är ett begrepp som definieras på olika sätt, Ivar Bråten (2008) definierar 

läsförståelse som något att ”utvinna och skapa mening för när man genomsöker skriven text och 

sedan samspelar med den.” Denna definition som Bråten (2008) beskriver innehåller två olika 

aspekter av läsförståelse. Den första aspekten handlar om att leta upp och försöka utvinna en 

betydelse som själva författaren har lagt in i texten. Detta gör att läsaren måste genomsöka texten 

på ett noggrant sätt. Bråten (2008) betonar även att förståelse inte handlar bara om att överta 

författarens ”prefabricerade” mening utan även skapa en mening i sitt eget huvud. Detta gör 

läsaren genom att förena textens innehåll med ett eget som hen hämtar från tidigare kunskaper 

om själva textens tema.  Ingvar Lundberg & Katarina Herrlin (2005) säger att de två viktigaste 

förutsättningarna för att utveckla en elevs läsförståelse är genom en god automatiserad 

avkodning och ett flyt i läsandet. Birgitta Allard, Margret Rudqvist & Bo Sundblad (2001) 

uttrycker att läsförståelse har två ben, avläsning och tankemässig bearbetning, om ett av dessa 

ben faller så kan man inte tala om läsförståelse längre. Hon betonar att ifall avläsning faller bort 

så läser man inte längre. Samma sak gäller tankemässig bearbetning. Detta kan man upptäcka 

genom att läsa flera sidor av text men inte ha en aning om vad det står i texten. Det man råkar ut 

för är att tankarna sysslar med något helt annat än vad som står i texten. Detta kan vara en av 

orsakerna till varför vissa elever det svårt med läsförståelse för att de inte hänger med i texten, 

fast än de kan läsa.  
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Det finns en del faktorer som Fridolfsson (2008) tar upp som påverkar läsförståelsen av en text: 

• ”En god avkodningsförmåga” 

• ”Att kunna planera framåt i texten” 

• ”Att ha förmåga att sätta sig in i andras situationer” 

• ”En bra språklig förmåga, såsom ordförståelse och syntax” 

• ”Att ha motivation och intresse för att läsa och att läsa just den sortens text” 

• ”En förmåga att inse om man har förstått eller inte har förstått” 

• ”Kunna läsa mellan raderna” 

Westlund (2009) betonar att lärare måste vara klara över hur de undervisar samt vad de bedömer 

i relation till hur läsförståelse definieras. Det vill säga att det inte räcker med att se till att alla 

elever kan läsa flytande och svara rätt på innehållsfrågor om eleven ska fortsätta utveckla sin 

läsförståelse under hela skolgången.  

 

En del elever som kommer till skolan har inte hunnit långt med sin läsutveckling, det finns elever 

som knappt känner igen en bokstav och det finns elever som läser med flyt (Lundberg & Herrlin 

2005). Detta blir en utmaning för läraren att inte tappa någon elev. Det är viktigt att följa elevens 

utvecklingsförlopp och vara vaksam på tecken som visar att eleven har fastnat med något 

moment. Ibland kan det vara svårt att se utvecklingen hos alla elever i en klass. Det är inte alltid 

lätt att upptäcka att ett barn inte har gått vidare i den takt man förväntat sig. Det kan också vara 

svårt för en lärare att veta vilket stöd eleven behöver samt vilken stimulans eleven behöver för 

att gå vidare. Lundberg & Herrlin (2005) betonar att som lärare är det viktigt att ha ett redskap 

som gör det möjligt att både följa elevens läsutveckling samt kunna hjälpa eleven individuellt när 

hen har fastnat i något moment. Ifall en lärare enligt Skolverket (2015) uppmärksammar att en 

elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som ska uppnås, behöver läraren skaffa sig kunskap om 

hur undervisningen bör tillgodose elevens behov. Läraren måste ta reda på varför eleven har 

svårigheter för att kunna ta ställning till vilka anpassningar som kommer att gynna eleven.  

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (Lgr11) 

 



 6 

 En likvärdig utbildning innebär inte att under- visningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika an- ledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Lgr11) 

3.2 De fem olika dimensionerna  

Det finns olika utvecklingsplaner för att ge stöd för elevers utveckling. Dessa utvecklingsplaner 

ska innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling inom olika områden såsom 

läsutveckling. De ska även innehålla en planering om hur skolan ska arbeta för att eleven ska 

utvecklas inom området samt vad eleven kan göra för att utvecklas (Skolverket, 2008). Det finns 

sådana utvecklingsplaner som även kallas för kartläggningsmaterial och dessa utvecklingsplaner 

finns bland annat i God läsutveckling (Lundberg & Herrlin, 2005) och Nya Lusboken, (Birgitta 

Allard, Margareta Rudqvist och Bo Sundberg, 2001). I God läsutveckling beskriver Lundberg 

och Herrlin(2005) att elevens läsförmåga består av fem dimensioner. Varje enskild dimension 

innehåller olika steg för utvecklig av läsförståelse och lärarens uppgift är att dokumentera 

elevens utvecklingsförlopp och genom detta skapas det en läsprofil för varje elev. Läsprofilerna 

används sedan för att följa elevens läsutveckling samt kunna planera kommande moment. I Nya 

Lusboken beskriver Birgitta Allard, m.fl., (2001) att det finns olika kartläggningar som hjälper 

läraren att bedöma var eleven ligger inom läsförståelse. LUS står för Läsutvecklingsschemat som 

delas in i tre olika faser, utforskande, expanderande och litterat läsande. Dessa tre faser delas in i 

olika punkter som läraren kan använda sig av för att följa eleven utveckling. Dessa olika punkter 

behöver inte följas exakt.  

 

Lundberg & Herrlin (2005) beskriver dessa fem olika dimensioner mer grundligt. Som skrivet 

ovan bidrar de fem dimensionerna till att lärare får en detaljerad bild av läsutvecklingens olika 

sidor. Det kan till exempel vara att en elev visar god utveckling i ordavkodning men har det svårt 

med läsförståelse och läsinlärning.  

 

Fonologisk medvetenhet - innebär att eleven är medveten om språkets olika ljud och hur de 

hänger samman och bildar ord. Lundberg & Herrlin (2005) betonar att om en elev ska förstå hur 

bokstäverna kan representera språkljud, brukar det krävas att eleven inser att de talade orden går 

ut på att dela upp dem i delar av fonemstorlekar. Eleven kan alltså hitta olika bokstavsljud i ett 

ord och sedan hitta ord som liknar varandra, till exempel skratt blir till katt. Fridolfsson (2008) 
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säger att den fonologiska medvetenheten inramar språkljuden samt förmågan att förstå de ljud 

som finns i ordet. Den fonologiska medvetenheten handlar om att förstå och bli medveten inte 

om att kunna höra och lyssna på orden. 

 

Ordavkodning – innebär att om man ska kunna läsa en text ska man kunna identifiera de skriva 

orden, en del elever brukar känna igen ord långt innan de kan läsa. Detta beror på att orden 

bemöts som bilder, de hittar vissa särdrag i orden och detta gör att eleven kommer ihåg ordet och 

kan skilja ordet från andra ord. Detta stadium i ord läsningen bygger inte på att eleven har 

förstått den alfabetiska grunden utan att eleven har börjat uppmärksamma skrivna ord och detta 

är en viktig steg mot läsning. ”Ordavkodningen bygger således på att den fonologiska 

medvetenheten har utvecklats. Men den stärks också av läsförståelsen.” Lundberg & Herrlin 

(2005)  

 

Flyt i läsningen- detta innebär att man ska kunna dela in texten i meningsfulla fraser och satser 

om man ska kunna läsa flytande. Flyt i läsningen är inget som eleven åstadkommer helt plötsligt, 

utan flytet kan bero på vilken text man läser, hur välbekanta orden är och hur mycket man har 

övat på texten. Lundberg betonar att individen som läser med flyt inte behöver koncentrera sig 

på att identifiera orden utan istället rikta sig mot textens innehåll, ”elever som läser flytande kan 

identifiera ord och förstå samtidigt, ”Lundberg & Herrlin (2005)  

 

Läsförståelse – innebär inte att eleven först lär sig att avkoda ord och så småningom lär sig att 

förstå texten. De flesta barn vet att det finns ett budskap i skriften, det vill säga att olika tecken 

på skyltar talar om vad en affär heter. Lundberg & Herrlin (2005) skriver att läsningen är ett 

mellan läsaren och texten, läsaren är kreativ och konstruerar texten utifrån sina tidigare 

erfarenheter och förväntningar.  

 

Läsintresse - de fyra ovanstående dimensionerna är riktade på vad eleven klarar av och kan, inte 

mycket om vad de vill. Utan vilja och lust kommer eleven inte finna ett intresse av läsning, 

därför är det lärarens uppdrag att se till att hitta det positiva med läsning och detta kan leda till att 

elevens självförtroende inom läsning höjs och samtidigt finner eleven att hen på bra väg när det 

gäller läsning. Enligt Lundberg och Herrlin (2005) är det viktigt att eleverna från början av 

skolåren får uppleva läsandets lust och glädje samt att läsande öppnar en värld av spänning, 

fantasi och kunskap. För läraren är det viktigt att hitta rätt läromedel för att fånga elevernas 

intresse för läsning.   
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Lundberg & Herrlin (2005) hävdar att dimensionerna inte bör ses som mål för undervisningen, 

utan snarare kännetecken på underliggande förmåga. Det är inget mål som säger att eleverna ska 

läsa nonsensord men de ska kunna avkoda sådana ord. Författarna hävdar även att alla eleverna 

inte behöver gå igenom alla faser i rätt ordning, utan de kan hoppa över vissa faser som de redan 

kan och de kan även behöva gå tillbaka och öva mer på andra. Ester Stadler (1998) betonar att 

utvecklingen av läsförståelse varierar mellan olika elever samt att det inte enbart utvecklas av 

naturlig mognad utan variationen mellan de olika eleverna kan beror på ärftliga faktorer som 

exempel olika slags av miljöpåverkan det vill säga var man växt upp i samhället. Hon betonar 

även att fonologisk medvetenhet inte hänger samma med intelligens samt inte med 

språkförmågan. Detta kan vara en av anledningarna till varför elever inte behöver gå igenom de 

olika dimensionerna i ordning, utan det beror på vart man som elev befinner sig i 

läsutvecklingen.  

3.3 Språkliga nivåer 
Inom läsförståelse och läsinlärning finns det olika språkliga nivåer och för att som lärare kunna 

analysera elevens språkliga förmåga kan läraren använda sig av de olika nivåerna för att ta reda 

på vad i språket brister. Detta är en av anledningarna till varför man delar in språket i olika 

nivåer, för att kunna hjälpa eleven men sin språkliga utveckling, betonar Fridolfsson (2008). Det 

finns tre olika nivåer, den fonologiska, semantiska och den grammatiska nivån och dessa har en 

stor betydelse för läsutvecklingen. Fridolfsson beskriver dessa nivåer som: 

 

– Den fonologiska nivån beskrivs som läran om språkljuden, den innefattar även 

språkljuden och förmågan att begripa de olika ljuden – vokaler och konsonanter som 

finns representerade i talet. Det är viktigt för en elev som ska lära sig läsa efter den 

alfabetiska principen att eleven förstår språkljuden och att språket kan brytas ned i 

enskilda ljuddelar.  

– Den semantiska nivån består av fraser och ords betydelse och sambanden mellan de olika 

orden. Med hjälp av elevens ordförråd och den fonologiska medvetenheten kan lärare ta 

reda på hur eleven kommer klara av sin läsinlärning.  

– Den grammatiska nivån består av regler som finns i språket och som kan delas upp i den 

syntaktiska och den morfologiska nivån. De grammatiska reglerna har barnet lärt sig för 

skolåren och de fortsätter att utvecklas efter skolstarten. Den syntaktiska nivån är olika 
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regler som styr ordningen som finns mellan orden i en sats medan den morfologiska 

nivån är regler som säger hur man böjer orden. 

 

Dessa nivåer hänger ihop med dimensionerna, den fonologiska nivån handlar om språkljuden 

såsom dimension ett gör. Båda handlar om hur man som elev är medveten om hur olika ljud 

hänger samman, de vill säga läran om språkljuden. Den semantiska nivån hänger även ihop med 

den fonologiska dimensionen eftersom allt handlar om hur eleven hittar olika samband mellan 

orden. Dessa olika nivåer finns i fem dimensionerna. De är med från början till slut, det är som 

en sorts mall eleven följer för att klara av läsförståelsen.  

 

Som lärare ska man följa elevens läsutveckling och läraren ska veta vilken pedagogisk hjälp hen 

behöver för att kunna följa elevens läsutveckling. Fridolfsson hävdar att det finns två olika 

delkomponenter som läraren måste känna till när det gäller läsning. Dessa delkomponenter är 

läsförståelse och avkodning. Inom läsutveckling finns det teorier om hur man redogör hur 

avkodning utvecklas och passerar olika nivåer. De olika nivåerna är pseudo- läsning, logografisk 

läsning och ortografisk läsning. Lärare använder sig av dessa nivåer för att de ska lära eleverna 

att läsa och därmed upptäcka vilka olika strategier eleven använder för att läsa.  

 

Pseudoläsning  

Pseudoläsning kan med andra ord beskrivas som skenläsning. Med detta menas att många barn är 

vana vid att föräldrarna läser högt för dem hemma, vilket gör att de har haft ett antal 

favoritsagor. Med favoritsagor menar Fridolfsson (2008) att barnen har memorerat in sagorna 

utantill och leder till att om föräldern skulle läsa fel i sagan, skulle barnet upptäcka det och 

påpeka att något inte stämmer. Vissa föräldrar berättar att deras barn brukar ha mysstunder med 

sina nallar, där barnet intar föräldrarnas roll och läser ur minnet ur någon av sagorna som de kan 

utantill. Pseudoläsning innebär att barnet försöker imitera föräldrarnas handlingssätt vid 

högläsning. Fridolfsson (2008) tar även upp att själva läsprocessen startar hemma. Detta gynnar 

barnen i deras första läsinlärning. Genom att föräldrarna engagerar sig och läser för barnet redan 

hemma får barnet ett försprång när det gäller att läsa och skriva. Föräldrarnas läsvanor hemma 

bidrar till att barnet får upp sina ögon för vad skrift faktiskt är.   

 

Logografisk läsning 

Med logografisk läsning menas det att barn känner igen vanliga förekommande skyltar som 

McDonalds eller STOP-skylten. Barnen registrerar inte själva ordet på minnet utan de använder 



 10 

sig av logografisk läsning och kommer ihåg loggan. Detta leder till att varje gång barnet ser 

McDonalds-skylten kommer hen att veta vad det betyder, fastän barnet inte kan läsa. Fridolfsson 

tar upp att lärare vanligtvis använder sig av den logografiska strategin i sin första 

läsundervisning, där eleverna ska läsa högfrekventa ord som mamma, pappa med mera. Själva 

syftet med att lära barn logografiska ordbilder är att de ska både snabbt och lätt kunna läsa olika 

texter, detta gör att genom de logografiska ordbilderna ska eleven redan från läsinlärningen 

kunna läsa enkla böcker. 

  

Alfabetisk läsning – fonologisk läsning 

Denna strategi används när läsaren, det vill säga eleven, med hjälp av alfabetiska normen ska 

kunna ljuda ut ord för ord, ett exempel som Fridolfsson tar upp är b-i-l. Detta gör att eleven 

uppfattar vilket ord ljudet bildar. Att gå från logografisk läsning till alfabetisk läsning innebär en 

förändring för eleven men detta medför nya utmaningar och möjligheter.  

 

Ortografisk och morfologisk läsning 

Denna strategi används då eleven inte är beroende av att ljuda ut ljuden i varje ord, utan med 

hjälp av alfabetisk läsning har eleven lärt sig att ljuda upp samma bokstäver i ett ord gång på 

gång och detta leder till att ordet finns som en ortografisk identitet hon eleven. Fridolfsson menar 

att en elev som använder sig av den ortografiska strategin kan snabbt uppfatta skillnaden mellan 

exempelvis människa och ”männiksa”, de vill säga att läsaren uppfattar att sista ordet som 

nämndes är felskrivet trots att det endast består av ett omkast mellan två bokstäver.   

 

Dessa olika nivåer som beskrivs ovan hänger ihop med de fem dimensionerna. När föräldrarna 

läser för sina barn hemma blir barnet medveten om språkets olika ljud och hur de olika ljuden 

hänger samman och bildar ljud. Detta blir som ett försprång för barnet när det gäller 

läsförståelse. När det gäller logografisk läsning så hänger det ihop med ordavkodning med hjälp 

av bilder. När barnet stöter på ord tillsammans med bilder blir det lättare att komma ihåg ordet 

och detta leder till att de kan skilja själv ordet från andra ord. De resterande nivåerna hänger 

även ihop med fonologisk medvetenhet det vill säga dimension ett.  

 
3.4 Ljudningsmetoden & Ordbildsmetoden 
  
Tidigt under 1800-talet introducerades två inlärningsmetoder, ljudningsmetoden och 

ordbildsmeteoden. Ljudningsmetoden har sina grunder i Tyskland och ordbildsmetoden 

lanserades av pseudonymen Cadmus.  
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Ljudningsmetoden 

Denna metod har sin utgångspunkt i ordens delar, där det är viktigt att framkalla säkra 

associationer mellan grafem och fonem. Fridolfsson (2008) betonar att ljudningsmetoden är 

mycket strukturerad och eleverna får lära sig en bokstav och ett ljud i taget. De vanligaste 

läseböckerna utgår från denna metod. Läraren börja med att introducera de vanligaste vokalerna, 

a, o, i och e eller de vanligaste konsonanterna r, s, l och v. Sedan börjar eleverna att arbeta med 

att hitta visuella likheter och olikheter mellan de olika bokstäverna samtidigt som de lyssnar på 

bokstavens ljud. Denna metod har oftast bilder på olika föremål som börjar på varje bokstav. 

Fridolfsson berättar att när eleven har lärt sig några bokstäver börjar eleven bilda ord med hjälp 

av bokstäverna. Det enklaste för eleven är att bilda ord med två bokstäver där första bokstaven är 

en vokal. Som lärare ska man undvika att låta eleven läsa oregelbunden stavning och ord där 

dubbelteckning förekommer. Enligt Fridolfsson förekommer det en till moment där eleverna får 

lyssna efter ordens ljud. Det finns en del övningar för detta moment som går ut på att eleven ger 

förslag på olika ord som innehåller ett visst ljud, till exempel om man får en bild där eleven ska 

samla alla ord som innehåller bokstaven. En annan övning kan vara att hitta var i ordet fonemet 

finns, de vill säga finns ljudet först, mitten eller sist i ordet.  

 

Denna metod är bra för elever som har en långsam läsinlärning eller som har svårigheter att läsa. 

Genom att arbeta med bokstavsinlärning och sammanljudning får eleven en säker avkodning.   

 

Ordbildsmetoden 

Själva syftet med denna metod är att eleverna ska från början kunna läsa enkla barnböcker och 

att de sedan stimulerar till att läsa på egen hand. Eleven ska även uppleva läsglädje samt hem 

känna att det är meningsfullt att lära sig läsa. Därför ska elever stöta på böcker som är lättlästa 

och som har tilltalande bilder som ska stimulera elevernas nyfikenhet (Fridolfsson 2008). 

 

I denna metod lärs orden in som bilder och eleverna upptäcker senare att de ordbilder de lärt sig 

går att plocka isär i bokstäver. Fridolfsson (2008) betonar att när man använder sig av 

ordbildsmetoden tränas inte kopplingen mellan bokstäverna och fenomen på samma sätt som den 

syntetiska metoden. Utan själva tanken med denna metod är att eleverna själva ska ta reda på 

förhållandet mellan bokstav och ljud, med andra ord vara medvetna om skillnaden mellan ordens 

likheter och skillnader. Eleven upptäcker de små detaljer som skiljer orden från varandra på egen 

hand och denna upptäckt ligger till grund för att förstå kopplingen mellan grafem och fonem. 
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När elever studerar en text kommer de lära sig att känna igen orden som en bild och sedan kunna 

göra generaliseringar som senare leder till att de har knäckt läskoden.  

 

Denna metod uppmuntrar även eleverna till att själva välja ut ord som tilltalar hen. Dessa ord kan 

vara hämtade från texten eller de kan vara namn på föremål. Exempel på ord som eleverna kan 

utse kan vara, mamma, pappa och kompisar. De ord som eleven väljer ska ha en speciell 

innebörd som de sedan skriver ner på ett papper så att de kan se ordbildens visuella gestalt. 

Somliga lärare placerar ut olika bilder tillsammans med föremål i klassrummet där föremålets 

namn är skrivet och har en bild som representerar föremålet. Det kan vara en tavla, en lampa, ett 

skrivblock och en penna exempel, betonar Fridolfsson (2008) 

 

 Dessa två metoder har även en koppling till de fem dimensionerna, eftersom ljudningsmetoden 

sker på samma sätt som den fonologiska medvetenheten och samma gäller ordbildningsmetoden 

som hör samman med ordavkodning där båda metoderna bygger på att elever möts av bilder som 

de kan koppla till olika ord genom att känna igen bilderna.  

3.5 En läsande klass 
 
Malin Gonzalez, Malin, Hugander, Malin Jonsson, Elisabeth Pettersson, Marie Trapp & Martin 

Widmark, (2014) beskriver en läsande klass som en modell med olika strategier för att utveckla 

elevers läsförståelse. En läsande klass utgår från tre olika modeller, RT (Reciprocal Teaching), 

TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author). OtA används för 

att få eleverna att uppmärksamma författaren bakom texten. RT och TSI utgår från fem olika 

strategier: 

• Att förutspå och ställa hypoteser 

• Att ställa frågor 

• Att reda ut oklarheter 

• Att sammanfatta 

• Att skapa inre bilder 

En av de viktigaste grunderna i dessa tre modeller är att kunna samtala kring texten och dess 

innehåll. Samtalen kring texten ska röra textens innehåll och budskap, tankar om texten och hur 

strategierna har använts för att fördjupa förståelsen samt att eleverna ska använda olika exempel 

från texten för att motivera hur de har tänkt.  
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3.5.1 RT (Reciprocal Teaching) 

 
Reciprocal har definitionen ömsesidig eftersom lärandet sker i dialog med andra, det vill säga 

eleverna har gemensamma samtal kring texten och detta skapar mening och förståelse. Det börjar 

med att läraren vägleder eleverna genom olika övningar för att träna på strategierna. Tanken med 

dessa olika övningar är att eleverna ska kunna använda sig av de olika strategierna under sin 

läsning. Malin Gonzalez m.fl. (2014) Westlund (2009) betonar att utgångspunkten för RT var att 

hitta ett undervisningsprogram som gav stöd till svaga läsare att använda sig av såsom de goda 

läsarna.  

3.5.2 TSI (Transactional Strategies Instruction) 

 
TSI stödjer sig på de fyra strategierna, och utgår från dessa fyra riktlinjer, Samtal om 

strategierna, låta ansvaret stegvis gå över till eleverna, lärandet sker i grupp och att utbyta idéer. 

Transactional Strategies Instruction kallas för transaktionell, eftersom den bygger på två olika 

principer, utbyte av strategier mellan lärare och elever och utbyte av det meningsskapande som 

sker mellan lärare och elever runt texten. I TSI ingår även att tänka högt för att synliggöra hur 

strategierna används och att granska de olika modellerna för att samla och sortera textens 

innehåll.  

 

Westlund (2009) skriver att dessa två modeller RT och TSL påminner om varandra och att båda 

innehåller de fyra grundstrategierna. RT kan vara mer strikt än vad TSL är, båda modellerna ger 

inverkan på läsförståelse.  

3.5.3 QtA (Questioning the Author) 

Denna modell bygger på att läsaren ska ställa frågor som ifrågasätter författarens text. Det gäller 

för eleven att bli medveten om att det är författaren bakom texten som påverkar både innehållet 

och läsandet. Lärarens uppgift är att leda textsamtal där eleverna utmanas att ställa frågor till 

författaren samt komma med förslag på omformuleringar av texten och förtydligande av texten. 

Olika slags frågor som eleverna kan ställa: 

• Vad vet vi efter att vi läst texten? 

• Vad undrar vi efter att vi läst texten 

• Varför använder författaren detta ord? 
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• Vilka ledtrådar ger författaren till vad som kan hända? 

• Vad försöker författaren säga med texten? 

3.5.4 Läsförståelsestrategierna 

Undervisningen bygger på de fem läsförståelsestrategierna som används innan läsningen börjar, 

under tiden läsningen pågår samt efter läsningen. Det är viktigt att arbetat med en strategi i taget 

och förklara syftet med den. När eleverna behärskar alla strategier ska man gå vidare med att 

träna på att använda alla strategier samtidigt. Målet är att kunna använda strategierna självmant 

och automatiskt under sin egen läsning. Malin Gonzalez m.fl., (2014) 

Spågumman: går ut på att förutspå och ställa hypoteser om texten genom att titta närmare på 

rubriker, bilder, bildtexter och textgenrer. Spågumman används innan, under och efter läsning. 

När eleverna arbetar med berättande texter handlar förutsägelserna om vad som kommer att 

hända i berättelsen och när de arbetar med faktatexter kommer förutsägelserna att utifrån sin 

egen kunskap om ämnen förutspå vad texten kommer att säga.  

Detektiven: går ut på att reda ut oklarheter, nya ord och uttryck. Denna strategi används under 

läsningen och innebär att läsaren: 

• ”Läser om meningen” 

• ”Läser om stycket för att få ordet i ett sammanhang”  

• ”Läser vidare för att se om texten ger er ledtrådar till betydelsen”  

• ”Funderar på̊ om ordet liknar ett ord på̊ svenska eller ett annat språk som läsaren redan 

kan”  

• ”Funderar på̊ om ordet är sammansatt av flera ord”  

• ”Funderar på vad det är för sorts ord (substantiv, adjektiv, verb)”  

• ”Använder sina förkunskaper i ämnet ” 

• ”Slår upp ordet eller frågar någon vad det kan betyda” 

Reportern: innebär att eleverna ställer frågor under och efter läsningen på tre olika nivåer:  

• På raderna 

• Mellan raderna 

• Bortom raderna 
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När eleven ställer frågor på raderna kan det besvaras med information som står i texten, 

frågor mellan raderna kräver att eleven hittar ledtrådar som drar slutsatser för att hitta svaren 

på ledtrådarna. Sedan för att svara på frågor bortom raderna behöver eleven använda sig av 

sina tidigare erfarenheter och kunskaper vilket leder till att hen gör text kopplingar.   

Cowboyen: Cowboyens uppgift är att sammanfatta det viktigaste i texten, denna strategi 

använde under läsning och efter läsning. Olika grafiska modeller kan användas med fördel för att 

sammanfatta faktatexter och skönlitterära texter. I faktatexter tar eleven ut det hen anser vara de 

viktiga orden det vill säga nyckelord för att därefter kunna sammanfatta det viktigaste ur texten. I 

skönlitterära texter sammanfattar eleven det hen anser vara viktigaste genom att tänka efter om 

vad som hände först och sist i berättelsen.  

Konstnären: denna strategi går ut på att skapa inre bilder av det eleven har läst, läsaren lever sig 

in i texten och kan se och känna det texten berättar, och detta används under läsningen.  

Stjärnläsaren: När eleven låter dessa fem strategier samspela med varandra för att kunna 

fördjupa och kontrollera sin förståelse kallas eleven för en Stjärnläsare. Stjärnläsaren går ut på att 

kunna övervaka sin läsning och eleven är medveten om när hen inte förstår och kan då använda 

sig av en eller flera strategier för att utvecklas in förståelse.  

En läsande klass kan kopplas med det sociokulturella perspektivet som går ut på att samarbeta 

tillsammans. En läsande klass är ett bra exempel på en strategi som innehåller mycket samarbete 

i små grupper och helklass. Barn lär sig av varandra, genom att diskutera, hjälpa varandra samt 

dela olika tankar.  

4. Metod 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vilka metoder jag har använt mig av när det gäller 

datainsamling samt hur mitt urval gick till. Insamling av empiri samt genomförandet av 

intervjuerna.  

 4.1 Metod & Metodval 
För att hitta relevant litteratur till studien använde jag mig av databasen Summon på Örebro 

Universitet. Med hjälp av svenska och engelska ord hittade jag relevant litteratur till min studie. 

De svenska ord jag använde mig av var läsförståelse, läsinlärning, 

inlärningsstrategier/läsförståelsestrategier och en läsande klass. De engelska orden var reading 
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comprehension och literacy learning. Jag tog även hjälp av Lgr11 och litteratur inom svenska 

kursen som jag har läst under utbildningen.  

 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ studie som innehåller ostrukturerade intervjuer och 

semistrukturerade intervjuer, en blandning av dessa två olika intervjuformerna och dessa två 

intervjuformerna kallas för kvalitativ intervju, betonar Alan Bryman (2011). Bryman menar att 

när man utför en ostrukturerad intervju använder man sig av en lista eller mer allmänna 

frågeställningar. Frågorna ställs på ett informellt sätt och formuleringen av frågorna skiljer sig åt 

mellan intervjuerna. När det gäller en semistrukturerad intervju använder intervjuaren sig av ett 

frågeschema där frågornas ordningsföljd varierar. Frågorna kan vara mer allmänt formulerade 

samt kan intervjuaren ställa följdfrågor.  

4.2 Urval 
Jag har valt att intervjua fyra kvinnliga lärare d är två av dem befinner sig i Örebro Kommun 

men arbetar på olika skolor och de andra två befinner sig i Stockholm och arbetar på olika 

skolor. Lärarna som intervjuades i Örebro valdes ut genom ett urval som kallas för 

bekvämlighetsurval. Bryman (2011) betonar att bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer 

ut sina intervjupersoner som ”råkar” finnas tillgängliga för forskaren, det vill säga 

respondenterna består av personer som fanns tillgängliga för forskaren. Mina två respondenter 

som fanns i Örebro var mina två gamla handledare som jag hade under min utbildning. Jag valde 

att använda mig av bekvämlighetsurvalet eftersom det var lite svårt att få tag på andra lärare. 

Lärarna i denna studie presenterats med fingerade namn för att behålla deras identitet anonym.  

4.3 Tillvägagångssätt  
Jag valde att skicka mejl till rektorerna till olika skolor i Örebro och Stockholm, där jag berättade 

vad min studie handlade om men jag fick inget svar så ringde och mejlade olika lärare istället. 

Jag valde att ringa mina gamla handledare som jag har haft under utbildningens gång och jag 

mejlade två olika lärare i Stockholm.  

 

Innan själva intervjuerna genomfördes hade jag en liten genomgång för lärarna om vad som 

skulle tas upp samt en liten inblick om hur frågorna kunde se ut. Detta genomförde jag för att de 

skulle känna sig bekväma med temat och för att de som sagt skulle få en liten inblick i vad som 

skulle tas upp under intervjun.  
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Intervjufrågorna bestod av 9 huvudfrågor men följdfrågor inbakade i de samt andra följdfrågor 

som kom upp under intervjun. Själva intervjun tog cirka 30-40 minuter per intervjutillfälle och 

det spelades in med hjälp av en diktafon och lite anteckningar vid sidan av. Respondenterna fick 

själva välja plats för intervjun. Bryman (2011) betonar att man ska säkerhetsställa att intervjun 

genomförs i en lugn miljö samt att intervjupersonen inte ska behöva oroa sig över att någon 

kommer höra vad hen säger under intervjun. Mina respondenter valde själva sina klassrum för 

intervjuerna. 

4.4 Etiska aspekter 
I denna studie har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och ”forskningsetiska principerna i det följande har 

till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att vid konflikt en god avvägning kan ske mellan 

forskningskravet och individskyddskravet”. (Vetenskapsrådets 2002). Vetenskapsrådet har fyra 

huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Det första kravet, informationskravet innebär att forskaren/undersökaren ska informera 

personerna som deltar i studien om studiens syfte samt innehåll, vilket jag gjorde via mejl och 

telefon. Detta gör att deltagarna frivilligt får välja om de vill delta i studien eller inte. Nästa krav 

är samtyckeskravet som innebär att deltagaren ska samtycka att själva intervjun genomförs. Med 

andra ord har deltagaren godkänt att intervjun genomförs. Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet som innebär att ge en trygghet till deltagarna genom att de är medvetna 

om att deras identitet kommer att hållas hemligt. Inga namn kommer att skrivas ner utan jag 

använde mig av andra namn som representerar varje lärare och inspelningen kommer inte att 

visas eller spelas upp för någon annan än mig och att den är skyddad på min dator. Det fjärde 

och sista kravet är nyttjandekravet som innebär att all material samt alla uppgifter som de för 

fram endast kommer att användas inom studiens syfte.  

5. Analys och resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna och kopplas till tidigare forskning. Resultatet 

delas in i olika teman, tidigare yrkeserfarenheter, en läsande klass, andra strategier, 

utvärdering/uppföljning, väcka intresse och bristande förmåga, som besvarar forskningsfrågorna.  
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5.1 Lärarna 
Undersökningen baseras på fyra olika lärare, två av dem arbetar Örebro Kommun och två av 

dem arbetar Stockholms län.  

 

Lärarna presenteras med fingerade namn 

Namn & ålder Grundutbildning År i yrket Yrkes erfarenhet 
Monica, 28år VT-2010 på Södertörns 

Högskola 
interkulturella lärare 
utbildningen, utbildad 
som Förskola, 
förskoleklass och lärare 
mot tidigare år. 

6 år Två olika skolor i 
samma kommun 
(Stockholms län) 

Lotta, 55år Gick ut 
lärarutbildningen men 
inriktning F-3 i Falun, 
1990. 

23 år Tre olika skolor i 
samma kommun 
(Örebro Kommun) 

Marianne, 25 

år 
Gick på Stockholms 
Universitet, 
grundlärarprogrammet 
med inriktning F-3 

1 år En skola + en massa 
erfarenhet av VFU 
(Stockholms län) 

Lisa, 51år Gick på Örebro 
Universitet, 
lärarprogrammet F-6, 
läste extra kursen i 
Stockholm   

10 år Tre olika skolor i 
samma kommun 
(Örebro Kommun) 

 

5.2 Erfarenhet av läraryrket  
Lärarna har olika tidigare yrkeserfarenheter, Monica har fått sina yrkeserfarenheter från att 

arbeta som lärare i många år, hon har deltagit och gått på Barbros Westlunds olika föreläsningar 

kring hur man kan tänka sig undervisa i läsförståelse och hon använder sig mycket av det hon 

lärt sig där i sin undervisning. Monica är en av de lärarna som går runt med Barbro Westlunds 

bok i väskan eftersom hon använder den ganska mycket i sin undervisning. Lotta har den del 

yrkeserfarenheter eftersom hon har arbetat som lärare i 23 år och detta har gjort att hon har fått 

uppleva en del som andra lärare inte har fått. Lisas yrkeserfarenheter utöver läraryrket, är kontors 

arbete.  
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5.3 En läsande klass  
Samtliga lärare använder sig av samma metod, En läsande klass. Denna metod verkar vara 

populär bland lärare. En läsande klass är en modell som innehåller tre olika modeller för 

utveckling av läsförståelse, RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) 

och QtA (Questioning the Author), Lotta berättar att i hennes klass arbetar de mycket med en 

läsande klass, vilket klassen älskar mycket. Lotta berättar även att de diskuterar texter på olika 

sätt utifrån läsfixarna, de läser och svara på frågor, återberättar, diskuterar, läser för sig själva 

eller i grupp och skriver egna texter.  

 

Monica är en av de lärarna som använder sig av en läsande klass mycket. Hon får även in det i 
matematikundervisningen där hon tar hjälp av de olika korten för att lösa olika tal och för att få 
med hela klassen i hen helklassdiskussion.  

        Jag använder mig mycket av strategier som Westlund beskriver i sin bok, de fyra korten 
[...] jag kan beskriva de. Det är fyra kort där det står personer, miljö, händelse och slut 
på. Dessa strategier går ut på att ställa en hypotes, vad tror du denna bok handlar om. 
Ställa frågor och undra upptäcka och reda ut oklarheter, man utforskar det man vill ta 
reda på och sen sammanfattar man det. (Monica 28 år) 

Marianne som endast har arbetat som lärare i ett år använder sig av en läsande klass men inte så 
ofta eftersom hon känner att hon fortfarande är ny inom yrket och hon vill utforska andra 
lässtrategier också, hon vill inte hålla fast bara vid en.  

Alla lärare förutom Lisa använde sig av En Läsande klass, vilket bero på att Lisa har en 
förskoleklass och de arbetar inte med läsförståelse. De andra lärarna verkar ha mycket 
gemensamt när det gäller vilken strategi de använder sig av när de undervisar, detta visar på att 
En läsande klass är en hög prioriterad strategi bland de flesta lärarna. En läsande klass går alltså 
ut på att stätta hypoteser, att ställa frågor, att reda ut oklarheter, att sammanfatta och att skapa 
inre bilder. 

5.4 Andra strategier än en läsande klass 

Inom läsinlärning finns det flera olika strategier man kan använda sig av i sin undervisning. Som 

lärare kan man använda sig av ljudningsmetoden, ordbildsmetoden, ortografisk läsning och 

morfologisk läsning. Sedan finns det naturligtvis en del andra strategier. Lotta använder sig inte 

bara av en Läsande klass utan även av strategin där eleverna läser och sedan ska de para ihop ord 

och bilder tillsammans. 

 
Jag högläser ofta och förklarar svåra ord och sammanhang, jag jobbar med 
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genrerpedagogik för att få in så många olika typer av texter som möjligt i tal och skrift. 
(Lotta, 55 år)  

Lisa var alltså den enda läraren som inte använde sig av en läsande klass eftersom hon hade en 
förskoleklass. Lisas klass arbetar mycket med bokstäver, alfabetet och ljud, det vill säga hur 
bokstäverna låter, hur de ser ut, och vad heter vad. Sedan arbetar de mycket med ordbilder, där 
barnen får para ihop ord med en bild, dvs. ordbildsmetoden som går ut på att eleverna ska från 
början kunna läsa enkla barnböcker och att de sedan stimuleras till att läsa på egen hand. Lotta 
använder sig av ett läromedel som heter Kråke och Trulle, som går ut på att man klappar till 
stavelser, sjunger och rimmar olika ord.  

Marianne använder även sig av ljudningsmetoden i sitt klassrum. Hon tycker att det är en bra 
strategi och hon brukar kombinera, slå ihop den med ordbildsmetoden.  

Och sen utöver allt detta så förarbetar jag tillsammans med elever inför nytt moment, 
nya begrepp. Vi tittar på filmer och använder de visuella förmågor att förstå samt 
diskuterar vi väldigt mycket kring texter såsom begrepp. (Marianne, 28år)  

Lisa använde sig däremot av ljudningsmetoden och ordbildsmetoden för att utveckla sina elevers 

läsförståelse. Detta betyder att hon inkluderar de fem dimensionerna, vilket gör att eleverna 

kommer gå igenom dem.  

5.5 Utvärdering/Uppföljning 
En del lärare gör olika utvärderingar och uppföljningar för att ta reda på om eleverna hänger med 

och har förstått det de har arbetat med.  

 

Monica säger att hon vill ta reda på om hennes strategi verkligen fungerar. Hon har därför 

gemensamma samtal eller diskussioner kring texten i de olika strategierna och eleverna får parvis 

arbeta och utvärdera varandras sätt att tänka. De arbetar mycket med reflektioner och feedback 

och på detta sätt kan hon se vilka elever som har förstått och vilka elever som behöver lite extra 

hjälp. Lotta däremot tar hjälp av Nya språket lyfter- hur barnens läsförståelse utvecklas, och hon 

utvärderar kontinuerligt. Marianne har en mall som är hämtat från Lundberg & Herrlins bok, den 

är en utvecklingsplan. Hon fyller i den varje dag och på detta sätt kan hon se vad eleven kan och 

inte kan. Lisa använder sig inte av någon utvecklingsplan utan hon tycker att man kan se var 

elevens utveckling ligger genom att se hur de pratar, hur de ser på instruktioner, samt om de 

förstår när man pratar med dem.  
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Här kan man alltså se att lärarna använder sig av olika uppföljnings material, Monika arbetar 

mycket med reflektion i klassen för att ta reda på om eleverna verkligen har förstått vad de har 

läst. Marianne tar hjälp av utvecklingsplanen beskriven i som finns beskriven ovan av Lundberg 

& Herrlin och detta gör att hon kan följa eleverna stegvis i deras utveckling.  

 

5.5 Väcka elevers intresse 
 

 Som lärare är det viktigt att fånga elevernas intresse samt kunna på ett bra och smidigt 

sätt väcka deras intresse. När man som lärare fångar elevers intresse för läsning bidrar 

man till att eleven känner sig motiverad till lära sig.  (Monica 28 år) 

 
Monica säger att det är viktigt som lärare att tänka på att väcka intresse, eleverna får själva välja 

böcker efter eget intresse. Samtidigt är det väldigt viktigt att läraren är lyhörd och har en 

undervisning där eleverna även har inflytande över sin undervisning.  

 
Jag jobbar ganska mycket med fantasi och lek, exempel bygga någon form av koja där 
man läser, klä ut sig, improvisera sagor vi läst och det brukar fungera. [...] Jag brukar 
klä ut min till ett troll, där jag låstas behöva hjälp med att läsa olika instruktioner för 
hur man bygga en koja exempel och barnen älskar det, för att de får vara med och 
hjälpa till. (Lotta 55år) 

 

Lärarna använde sig av olika strategier för att väcka elevers intresse för läsning. Den femte 

dimensionen inom läsutveckling är läsintresse och detta är något varje elev behöver ha för att 

kunna klara av målen samt för att kunna utvecklas in läsförståelse.  

5.6 Bristande förmåga  
 
Som lärare är det viktigt att snabbt upptäcka om en elev har svårt med läsförståelse och snabbt 

agera på att hjälpa eleven 

 
Oftast när elever har svårt med läsförståelse vid tidigare ålder beror det på att eleven 
har svårt med sin läsning med andra ord ordavkodning [...] är eleven fokuserar på hur 
man läser texten och inte på vad man läser. Om jag upptäcker detta så vet jag att vi 
måste arbeta med läsning och läsa i flyt. Och sen för att utveckla deras läsning brukar 
eleverna få enklare böcker att läsa, du vet lättlästa böcker och de får även extra stöd i 
läsning som jag har en gång i veckan anlagt i schemat. (Monika 28 år) 
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Lotta berättar att hon oftast upptäcker att eleverna inte har förstått det de har läst när de ska svara 

på frågor eller återberätta. Då gäller det att som lärare att ta reda på vad det kan bero på. Lotta 

har en del elever i sitt klassrum som är bra på att avkoda, läsa fort, utan att de förstår vad de läser 

vilket kan bero på att de inte har ett tillräckligt rikt ordförråd. Lotta anser att det bästa är att man 

tränar tillsammans med eleven för att få en mer aktiv läsning där man kan prata om texten medan 

man läser.  

 

Två av lärarna anser att om någon i klassen har svårt med läsförståelse beror det på att de har 

svårt med ordavkodningen. Monica säger att hon måste arbeta mer med läsningen och flyt i 

läsningen vilket de fem dimensionerna tar upp. Den femte dimensionen säger ”Den som inte kan 

läsa flytande, måste inrikta sin uppmärksamhet mot ordavkodningen och hindras därmed att 

koncentrera sig på förståelsen av texten” Lundberg & Herrlin (2005) 

6. Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuterar jag det jag har kommit fram till i min studie samt kopplar det till teori 

och tidigare forskning. Sedan följer tankar kring fortsatt forskning.   

 

Mitt syfte med denna studie var att undersöka vilka olika strategier/metoder det finns för att 

utveckla elevers läsförståelse i svenska samt vilka strategier lärare använder sig av i sin 

undervisning. Jag hade följande frågeställningar som jag ville besvara: vilka olika 

strategier/metoder finns det för att utveckla elevers läsförståelse? Vilka strategier/metoder 

använder sig lärare av för att utveckla elevers läsförståelse i svenska språket? 

 

Jag anser mi ha fått svar på mina frågeställningar med hjälp av teori och tidigare forskning samt 

med hjälp av intervjuerna jag genomförde. Läsförståelse är att ”utvinna och skapa betonar Ivar 

Bråten (2008). Bråten menar att läsförståelse handlar om att utvinna en betydelse i själva texten 

man läser samt att kunna skapa en mening i sitt huvud.  

 

Det jag har kommit fram till är att det finns flera olika strategier för att utveckla elevers 

läsförståelse, bland annat det jag har tagit upp i tidigare forskning nämligen pseudoläsning, 

logografisk läsning, ortografisk läsning, morfologisk läsning, ljudningsmetoden och 

ordbildsmetoden och en läsande klass. Det finns även olika utvecklingsplaner när det gäller 

läsförståelse, bland annat de fem olika dimensionerna som har en stor grund för denna studie. 



 23 

Dessa fem dimensioner gör att läraren för en mer detaljerad bild av läsutvecklingens olika sidor. 

Det kan till exempel vara att en elev visar god utveckling i ordavkodning men har det svårt med 

läsförståelse och läsinlärning. För att en elev ska ha en bra och god läsförståelse är det bra att 

behärska dessa fem dimensioner, men de bör inte ses som mål för undervisningen, utan som 

kännetecken för underliggande förmåga, och alla elever behöver inte gå genom dessa fem 

dimensioner i samma ordning.  

Utifrån mina intervjuer har jag kommit fram till att de flesta lärarna som jag intervjuade använde 

strategin en läsande klass, som var mycket populär bland vissa av lärarna. Denna strategi går ut 

på att samtala kring texten och dess innehåll. Samtalen kring texten ska röra textens innehåll och 

budskap, tankar om texten och hur strategierna har använts för att fördjupa förståelsen samt att 

eleverna ska använda olika exempel från texten för att motivera hur de har tänkt. 

6.1 Fortsatt forskning  
Inom fortsatt forskning skulle det vara intressant att intervjua flera olika lärare i flera olika 

kommuner för att få en annan uppfattning om hur de arbetar med läsförståelse. Samt vilka olika 

strategier de använder sig av.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

- Hur gammal är du? När och var tog du examen inom lärarprogrammet? Vad har du för 

grundutbildning? Hur länge har du arbetat som lärare? Har du arbetat på en och samma 

skola hela tiden eller har du arbetat på olika skolor? 
- Vad har du för tidigare erfarenheter när det gäller att arbeta med läsförståelse, 

(utbildning, yrkeserfarenhet)? 
- Vilka olika metoder använder du dig av för att utveckla elevers (i årskurs F-3) 

läsförståelse i svenska språket?  

- Kan du beskriva dessa metoder? 

-  Använder du dig av någon specifik modell? Kan du beskriva dessa modeller?  

- Hur vet du att din metod/strategi faktiskt fungerar?  

- Gör du någon from av utvärdering/uppföljning?  

- Vilka olika metoder använder du dig av för att få med alla elever i klassen? Väcka deras 

intresse?  

- Hur upptäcker du att en elev har bristande förmåga?  

 


