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Abstract 

 
The aim of the present study was to describe how teachers do when teaching primary school children 

in reading comprehension and how they motivate children to read and promote their interest in 

reading. Four primary school teachers were interviewed about the methods that they use in their 

teaching. The study also presents the teachers views on the methods and resources available for them 

and whether they use different methods when teaching children with reading difficulties. The study 

also used observations of the teachers at work. The results showed that the teachers worked in a 

similar way when teaching reading. They worked on children's vocabulary and showed them ways 

how to ask questions about the contents of the text in beforehand and during reading. The teachers 

also agreed on the methods that should be used when teaching children with reading difficulties. All 

the teachers pointed out that their teacher education did not provide them with skills needed to teach 

reading comprehension. All the teachers were, however, satisfied with the methods and resources 

that their schools were offering. 
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1 Inledning 

Att lära sig läsa och tidigt skaffa sig en god läsförmåga är betydelsefullt för den fortsatta 

utvecklingen i livet. I dagens alltmer teknologiska samhälle ökar kravet på att kunna 

läsa och förstå olika typer av texter. De elever som har svårigheter med sin läsning 

riskerar att även få svårigheter i alla ämnen i skolan och det blir problematiskt att gå 

vidare med högre studier (Taube, 2007).  

 

Ett av skolans uppdrag under de första skolåren är att lägga grunden till en god 

läsförmåga (Skolverket, 2016). Hur läsförståelsen utvecklas blir centralt för den 

fortsatta skolgången eftersom nästan all undervisning i skolans verksamhet utgår ifrån 

att eleven kan läsa. Eleverna behöver tidigt få möjlighet att utveckla en djupare 

förståelse för olika typer av texter (Skolverket, 2016). Enligt Skolverket (2016) ska 

skolan ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det 

svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Redan vid årskurs 3 menar 

Skolverket att eleven ska kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt och använda 

lässtrategier på ett bra sätt. Eleven ska kunna kommentera och återge viktiga delar av 

innehållet och på detta sätt visa upp en grundläggande läsförståelse. Dessutom ska 

eleven kunna föra enkla resonemang om budskap som tydligt framträder i texten. För att 

kunna ha denna typ av läsförmåga vid årskurs 3 krävs det att eleven har skaffat sig 

färdighet i läsning under de första två åren. 

 

I den senaste PISA undersökningen (Skolverket, 2016) var resultaten för svenska 15-

åringar bättre för första gången sedan Sverige började delta i proven 2000. Elevernas 

resultat i läsförståelse hade gått upp från 483 poäng (2012) till 500 poäng (2015), vilket 

är en relativt stor förbättring. Sveriges resultat i läsförståelse är nu högre än OECD-

genomsnittet (Skolverket, 2016). PISA-undersökningen visar dock fortfarande en 

skillnad i resultaten mellan flickor och pojkar i läsförståelse även om skillnaden hade 

minskat i jämförelse med mätningen 2012. Flickorna presterar fortfarande bättre än 

pojkarna. Resultatet visar även att elever med utländsk bakgrund klarar sig sämre i 

jämförelse med elever med svensk bakgrund. Skolverket (2016) menar att Sveriges 

resultat fortfarande är låga och skolan behöver fortsätta sitt arbete med elevernas 

läsning. Skolan måste bli bättre på att utveckla elevers läsförmåga och arbeta 

förebyggande för att resultaten ska fortsätta i positiv riktning. 

 

Det område som vållar problem för svenska elever är läsning av sakprosa.  PIRLS 

(Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell undersökning 

som ger information om läsförmågan hos fjärdeklassare. Sverige har deltagit i 

undersökningen 2001, 2006 och 2011. Resultaten från 2011 visade att 

läsprovsresultaten hade gått ner, vilket var en klar försämring i jämförelse med 2006. 

Jämförelsen visade att den största försämringen mellan åren handlade om läsning av 

faktatexter. Skolverket (2012) menar att man i den svenska skolan tränar elevers läsning 

med skönlitterära texter som inte kräver ett lika stort ordförråd som faktatexter. 
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Läsning är en färdighet som kräver att man läser. Man måste läsa för att skaffa flyt i 

läsningen (Lundberg, 2010; Taube, 2007). Läsningen ska automatiseras. Om eleven 

bara läser det absolut nödvändigaste i skolan blir det inte tillräckligt mycket träning för 

flytande läsning. Men eleven behöver också inse varför man ska läsa. Det är viktigt att 

elever redan i början ser läsandet som viktigt och förstår varför läskunskaper behövs 

(Taube, 2007). Det räcker inte bara att kunna avkoda med flyt. Det grundläggande är att 

individen förstår innehållet i det de läser, eftersom lärandet i skolan till stora delar 

bygger på inhämtande av kunskap i texter. Elever behöver god läsförståelse för att klara 

de flesta av skolans ämnen och bli en aktiv samhällsmedborgare (Reichenberg, 2014). 

Det blir därför viktigt för lågstadielärare att ha kunskaper om barns språkliga utveckling 

som ligger till grund för läsinlärning. Lärare ska även ha kunskaper om hur barnens 

självbild och motivation för det fortsatta lärandet hänger ihop med framgång och 

misslyckanden i skolan (Taube, 2007). Om barnet har svårt att läsa i början kan detta 

påverka barnets självbild; barnet känner sig misslyckat. Oavsett hur självbilden 

påverkas måste man försöka motivera barn som har inledande problem till att träna mer 

(Reichenberg, 2014). Lundberg (2010) menar att det är viktigt att reda ut vilka saker 

som ligger bakom inledande lässvårigheter. Det kan handla om kognitiva problem eller 

språkliga problem och problemens art ska ligga bakom de eventuella åtgärder som ska 

sättas in för att hjälpa barnet. Men det är också viktigt att motivera elever till att träna 

läsning med de förutsättningar som de har. Hur motiverade eleverna är att läsa, samt 

deras egen bild av sin läsförmåga påverkar den fortsatta utvecklingen till en god läsare 

(Taube, 2007). 

 

Den första läsundervisningen kräver mycket av läraren (Anmarkrud, 2008). I Läroplan 

för grundskolan, förskolan och fritidshemmet (Skolverket, 2017) anges tydligt att 

undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Läroplanen 

ställer höga krav på lärare. Dessa måste i sin undervisning ha som målsättning att skapa 

detta intresse och stimulera det så att eleverna känner att de både klarar av att läsa, inser 

vikten av läsning och känner lust till att läsa. En målsättning enligt Skolverket (2016) är 

att eleverna ska utveckla lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa 

läsningen efter textens form och innehåll. Om de första mötena med texter är positiva 

har detta en stor betydelse för elevers läsintresse och motivation. God läsförståelse kan 

skapa läsmotivation medan den bristande läsförmågan kan leda till att läslusten 

försvinner. Om elever upplever den första läsinlärningen som svår kan det också uppstå 

en känsla av misslyckande och dessa elever kan bli passiva, vilket leder till att de börjar 

undvika läsning och motivationen sjunker (Taube, 2007).  

 

De lärare vilkas uppgift det blir att motivera elever till en god läsförmåga behöver 

således vara kompetenta pedagoger och ha fungerande strategier till sin läsundervisning 

för att läsutvecklingen ska bli framgångsrik för alla elevkategorier. Som klasslärare 

behöver man arbeta med själva läsprocessen, hur skrifttecken representerar språket och 

samtidigt skapa läsmotivation. Läraren har ett stort ansvar när det gäller att motivera till 

läsning, uppmuntra och hålla igång läsinlärningen även om den inledningsvis kan vålla 

problem (Taube, 2007). Läraren behöver först och främst vara medveten om vilka 
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utmaningar som finns i de olika texter som eleverna ska läsa (Roe, 2014). Läraren måste 

veta vilka strategier eleverna ska använda för att få ut så mycket som möjligt av 

läsningen och även kunna lösa eventuella problem som finns med texten (Roe, 2014).  

 

Under mina snart 20 år som klasslärare på låg- och mellanstadiet har jag sett hur 

betydelsefullt det är att läsningens olika delar utvecklas på ett positivt sätt för eleverna. 

Jag har arbetat med läsförståelse och läsmotivation på olika sätt och med olika 

elevgrupper. Att få elever att älska läsning har alltid varit en av mina hjärtefrågor. Jag 

ser denna studie som en möjlighet till att få fördjupad kunskap inom området och en 

uppfattning om hur lärare arbetar med läsförståelse och deras arbete kring 

läsmotivation. I mitt framtida arbete som speciallärare blir det viktigt att vara insatt i 

vilken undervisning eleverna får i läsningens olika delar så att jag kan utgöra ett 

komplement till klassens arbete och även utveckla läsundervisningen på skolan utifrån 

de behov som uppkommer. Jag vill vara delaktig i arbetet med läsförståelse och 

läsmotivation så eleverna klarar skolans och samhällets krav på god läsförmåga. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt arbete var att ta reda på hur fyra lågstadielärare arbetar med 

läsförståelse och elevernas läsmotivation. I arbetet undersöktes vilka metoder de 

verksamma lärarna anser leder till framgång i läsning och om de anser att utbildningen 

gav tillräckliga kunskaper i ämnet. Arbetar lärare på samma sätt eller använder lärare 

olika metoder för att öka elevers läsintresse och motivation? Anser lärarna att det 

behövs olika metoder för olika grupper av elever? Slutligen studerades huruvida lärare 

anser att de har tillräckliga medel och metoder för att öka läsintresset och för att 

motivera alla elever att läsa.  

 

Studiens forskningsfrågor var följande: 

 

Anser lärarna att de fick tillräckliga kunskaper om läsförståelse och läsintresse under sin 

utbildning? 

 

Vilka metoder anser lärarna fungerar bäst i undervisning av läsförståelse? 

 

Hur motiverar lärare sina elever till läsning? 

 

Finns det skillnader i användningen av metoder mellan olika grupper av elever?  

 

Anser lärarna att de har tillräckliga resurser och bra metoder till att skapa läslust och 

läsintresse hos alla elever. 
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2 Bakgrund 

Kapitlet tar upp läsforskningen angående de för studien aktuella forskningsfrågorna. 

Läsning som färdighet och läsförståelse tas upp först. Därefter tas upp läsintresse och 

läsmotivation. Forskning om läsundervisning och de strategier som förekommer inom 

undervisningen presenteras så att tonvikten finns på de strategier som används eller 

nämns av de lärarinformanter som deltog i studien. 

2.1 Läsning 

Läsning som färdighet beskrivs inom forskningslitteraturen med en enkel modell som 

introducerades av Gough (Hoover & Gough, 1990). Modellen som The Simple View of 

Reading beskriver läsning med hjälp av en enkel formel: Läsförståelse = Avkodning x 

Språkförståelse. Läsning består av avkodning som är en process där skrift ska avkodas 

till ord medan språkförståelse är en process där ord, satser och meningar ska tolkas i 

sina textsammanhang. Båda komponenterna är lika viktiga men är ändå relativt 

oberoende av varandra. För att bli en skicklig läsare krävs att båda fungerar.  

 

För ett barn som befinner sig i början av sin läsinlärning handlar läsning till stor del om 

avkodning. Vägen till en automatiserad läsning går via olika stadier. Ehri (2005) tar upp 

fyra stadier från pre-alfabetisk läsning till ortografisk läsning. Vid skolstarten har de 

flesta barnen passerat den pre-alfabetiska läsningen och känner igen ord i vanliga 

skyltar och vissa ofta förekommande logotyper på basis av ordets form eller bild. En del 

av barnen har kommit till den andra fasen som Ehri kallar partiell-alfabetisk. Dessa barn 

kan bokstäverna i alfabetet och kan med den kunskapen till viss del läsa eller känna igen 

enklare ord medan andra har fasen fortfarande framför sig. Den första skoltiden handlar 

oftast om den tredje, alfabetiska fasen under vilken barnet lär sig koppla bokstäverna till 

ljuden och kan ljuda ihop ord det aldrig sett tidigare. Under den fjärde, ortografiska 

fasen automatiseras avkodningen och barnet börjar känna igen ord som helheter eller 

bestående av bokstavskombinationer som bildar morfem och stavelser. 

 

Lundberg och Herrlin (2009) beskriver läsning med fem dimensioner som samspelar 

med varandra. Fonologisk medvetenhet skapar färdighet i ordavkodning och effektiv 

ordavkodning skapar flyt i läsningen och det i sin tur leder till läsförståelse och 

läsintresse. Men läsning påverkas även av sitt syfte. Lundberg (2010) exemplifierar 

detta med skillnader mellan hur vi läser en tidtabell och hur vi läser en statlig utredning. 

Även barn möter tidigt olika typer av texter och ska lära sig att anpassa sin läsning 

enligt texternas syfte. Att läsa i en bok kräver en annan lässtrategi än att läsa texter i 

datorspel eller följa instruktioner för något som man ska göra. Även intresset och 

motivation kan skapa olika lässtilar. Om elever får möta texter som väcker deras 

intresse kan läsmotivationen höjas och texten läses mera noggrant medan texter som 

inte känns meningsfulla gör att eleven lägger mindre energi på läsningen och textens 

innehåll förblir oklart (Elbro, 2004). Elbro (2004) menar att läsintresset även påverkas 

av textens visuella utformning; formen ska vara klar och ha en tydlig struktur. Men även 
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yttre omständigheter så som läsro och tidpunkten för läsning, menar Elbro, påverkar 

läsningen. Läsning ska ske utan störningar från omgivningen. 

2.2 Läsförståelse  

Skolverket (2017) anger tydligt målet för elevers läsförmåga efter årskurs 1. Eleven ska 

utöver en fungerande avkodningsförmåga visa upp en viss nivå av läsförståelse: 

  

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att 

använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. 

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på 

ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller 

frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen 

av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och 

korrigera sig själv. I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra 

enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta 

med egna erfarenheter (Skolverket, 2016, s 258). 

 

De flesta elever lär sig att avkoda text under det första året i skolan. 

Avkodningsträningen handlar om att träna in taljudens och bokstävernas relation så att 

denna relation automatiseras. Automatiseringen är viktig för att det frigörs kognitiva 

resurser som istället kan användas till att förstå det lästa (Kamhi & Catts, 2014). Elever 

som inte utvecklar läsflyt hinner läsa mindre mängd text än de elever vilkas avkodning 

har automatiserats. Om läsningen går långsamt får eleven ingen positiv upplevelse av 

läsningen och lusten till läsning minskar. Detta resulterar ofta i att eleven undviker att 

läsa vilket ytterligare försenar automatisering (Stanovich, 1986). Långsam och 

resurskrävande läsning innebär att även läsförståelsen blir lidande. Detta leder till att 

eleven hamnar i en ond cirkel kring sin läsning (Taube, 2007); eleven förstår inte det 

lästa och känner obehag inför läsningen.  

 

För att mötet med en text ska bli positivt behöver läsaren tar hjälp av tidigare 

erfarenheter. Läsförståelse är en process som läsaren aktivt ska delta i. Läsaren ska 

notera de delar i texten som skapar problem och försöka lösa dessa problem. Lärarens 

uppgift blir att försöka hjälpa eleverna att bli aktiva läsare. Om det uppstår problem i 

textförståelse ska läraren visa eleverna hur man kan ta hjälp av ledtrådar i texten och 

utnyttja bakgrundskunskaper för att lösa problemet (Høien & Lundberg, 1992).  

 

En grundläggande del i läsningen är ordförståelse. Många forskare (Anmarkrud, 2008; 

Westlund, 2009) anser att ordförståelse hjälper till i avkodningen. Läsningen går lättare 

och fortare om de ord man möter i texten är ord som man kan. Om eleven har ett relativt 

stort ordförråd kan avkodningsträningen underlättas och det uppstår en växelverkan 

mellan läsning och ordkunskaper (Cunningham & Stanovich, 1991; Wengelin & 

Nilholm, 2013). Därför är det viktigt att undervisningen i skolan även handlar om att 

utveckla ett bra ordförråd hos eleverna (Anmarkrud, 2008). Här är lärarens språk 

viktigt. Bråten (2013) menar att studier har visat att skickliga lärare lär eleverna nya ord 
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i sitt eget tal. De försöker inte förenkla och anpassa sitt språk till en lägre nivå utan 

använder ett moget språk i klassrummet vilket ger eleverna flera möjligheter att lära sig 

nya ord i meningsfulla kontexter. Men läsningen handlar inte bara om att förstå de 

enskilda orden i meningarna utan orden bildar fraser och satser och för att förstå hela 

meningars innehåll måste delarnas betydelser integreras så att det skapas större 

betydelser. 

 

En duktig läsare kan även läsa mellan raderna och dra egna slutsatser av den lästa texten 

(Lundberg & Herrlin, 2009). Block, Gambrell och Pressley (2002) anser att läsförståelse 

skapas genom att eleven ser sambandet mellan det lästa och sin egen verklighet. Då kan 

eleven lättare sätta sig in i textens värld och följa den. Innehållet i texten blir då lättare 

att förstå. Förståelsen av texter kan underlättas om elever har skaffat sig en förförståelse 

om textens innehåll innan textläsningen börjar (Wengelin & Nilholm, 2013) och om 

textens innehåll behandlas efteråt (Alatalo, 2011). Om eleven vet vad texten ska 

innehålla blir det lättare för denne att skapa inre bilder om innehållet under läsningens 

gång.  

 

Många forskare (t.ex., Alatalo, 2011; Chambers, 2002) lyfter fram läsaktiviteter 

tillsammans med klasskamraterna. Dessa kan skapa intresse och motivation för 

läsningens innehåll. Boksamtal som förs i klassrummet lär elever att samtala om det 

lästa men de lär sig även om hur samtal förs och kan lära sig använda ord som de 

vardagliga samtalen inte använder (Chambers, 2002). Om eleverna får möta många 

olika typer av texter som är anpassade på elevernas nivå utvecklas deras ordförråd och 

även deras förståelse av världen och dessa kunskaper gynnar i sin tur vidare läsning 

(Bråten, 2013). Elever utvecklas i sin läsförståelse i olika takt och på olika sätt; vissa 

uppnår förståelse utan problem medan för andra kan förståelsen av texters innehåll vara 

en svår och komplicerad process (Block et al., 2002). 

2.3 Läsintresse och läsmotivation 

Läraren och skolan som institution har ett viktigt ansvar för att alla elever stimuleras till 

att läsa (Skolverket, 2016). De ska skapa ett intresse så att elever blir motiverade att 

läsa. Taube (2007) lyfter fram att det är viktigt att eleverna känner lust till att läsa. Hon 

anser att vuxnas högläsning kan stimulera lusten att själv vilja läsa. Barnet börjar förstå 

att böckers innehåll kan vara roligt och spännande. Högläsningen kan sedan kombineras 

med samtal om texten, menar Taube. Även Lundberg och Herrlin (2009) menar att 

högläsning tidigt bidrar till ett större läsintresse. Det är viktigt att läraren tar fram texter 

som kan väcka elevers intresse. Om läraren även känner till de speciella 

intresseområden som enskilda elever har eller känner till de aktuella ämnen som elever 

sinsemellan pratar om kan läraren välja texter som tar upp dessa ämnen. Om läraren har 

goda kunskaper om barn- och ungdomslitteratur kan denne hitta texter som kan 

engagera elever och locka till mer läsning. Lundberg och Herrlin (2009) lyfter även 

fram bibliotekets viktiga roll i skapandet av läsintresse. Elever som tidigt lär sig att 

besöka bibiliotek och låna hem böcker har ofta ett större läsintresse och läser bättre än 

de som inte utnyttjar bibliotekets tjänster. Skolverket (2012) betonar också bibliotekens 
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viktiga roll i främjandet av läsintresse. Kunnig personal på skolbiblioteket kan hjälpa till 

i valet av lämplig litteratur. Bråten (2013) menar att det är viktigt att det finns 

intressanta böcker att läsa i klassrummet och att eleverna kan påverka bokvalet. Om 

läraren eller bibliotekarien alltid styr valet av en bok för eleverna kan läsintresset 

minska. Men eftersom en förutsättning för att utveckla ett läsintresse är att avkodningen 

är automatiserad och att eleverna får läsa texter som motsvarar deras nivå av läsförmåga 

är det viktigt att texter väljs i samråd med läraren (Lundberg, 2010). Nilsson (1990) 

menar att det handlar om att hitta texter som inte bara motsvarar elevens läsförmåga 

utan även deras mognad och intressen. Elever ska inte lämnas ensamma i bokvalet utan 

lärare ska vara med i det.  

 

För att eleven även ska kunna läsa olika typer av texter är det viktigt att läraren förklarar 

syftet med läsning av dem för att motivera eleverna (Roe, 2014). Många texter kräver 

att elever anstränger sig för att förstå dem. För att anstränga sig behöver elever 

motivation. Jenner (2014) anser att det behövs ett tydligt mål med aktiviteten. Målet ska 

vara realistiskt och möjligt att uppnå. Det skapar en inre drivkraft hos individen och 

motivationens höjs för att sträva efter målet. Bråten (2013) menar att läsmotivation 

består av olika komponenter. En viktig del handlar om förväntningar på att klara av 

uppgiften och bygger i första hand på elevens tidigare prestationer. Har läsningen gått 

bra tidigare förväntar sig eleven att det kommer fortsätta så även i framtiden. Även 

andras prestationer kan ha samma effekt på elevers tro på sin förmåga.  Om de andra 

eleverna klarar av uppgiften kan detta leda till att tron på den egna förmågan stärks. På 

samma sätt kan andras tro på elevens förmåga förstärka elevens tro på sig själv. En 

annan betydelsefull komponent för läsmotivation som Bråten tar upp är inre motivation. 

Eleven vill läsa för egen skull. Eleven drivs av nyfikenhet och intresse för det lästa. 

Eleven engagerar sig i texter och innehållet i texter är det som driver läsningen. Elever 

som har denna typ av inre motivation läser gärna och ser inte läsningen som en 

prestation eller ett krav. De väljer inte bort texter som verkar krävande av rädslan att 

misslyckas. Elever som saknar denna typ av inre motivation till läsning ser läsningen 

främst som en skoluppgift och motivationen handlar enbart om att klara av uppgiften. 

En annan viktig aspekt i läsmotivation kallar Bråten bemästrandemål. Eleven vill öka 

sina kunskaper inom ett visst område och genom att läsa om detta kan eleven nå målet. 

Bråten menar att elever som drivs av bemästrandemål inte läser för att bli bättre än 

andra utan målet är att bemästra kunskapen inom området. 

 

För att utveckla intresse för läsning och motivation till att anstränga sig behövs en 

positiv attityd till läsning menar McGeown et al. (2015). De anser att lärare i större 

utsträckning måste ta fram det positiva med läsning. Eleverna behöver också ett gott 

förtroende kring sin läsning. Man ska inte enbart inrikta sig på att lära eleverna att läsa 

utan även visa de andra aspekter som läsning har med sig. Om eleverna möter 

intressanta texter och inser att läsningen är redskap till att komma in i texternas värld 

kan deras attityder till läsning bli positiva. Pojkarna behöver mera motivation menar 

McGeown et al. medan flickor har oftast en mer positiv attityd till läsning.  
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Dalby (1992) hävdar att The Simple View of Reading måste kompletteras med 

motivation.  Motivationen påverkar hur man angriper en uppgift och detta gäller även 

läsningen. Motiverade elever vill läsa och de är villiga att satsa mer tid på läsningen. 

Motivation ger också energi och eleverna blir mer engagerade och kan på detta sätt läsa 

med större uthållighet och klara utmaningar bättre. Därför ska motivation placeras ihop 

med avkodning och språkförståelse som en lika viktig komponent, menar Dalby. 

Läsmotiverade elever utvecklar sin avkodningsförmåga och sin språkförståelse på ett 

naturligt sätt eftersom de drivs av viljan av att läsa.  

 

Att motivera elever är en väsentlig del i skolans arbete även när det gäller läsning. 

Lärarens roll handlar om att skapa motivation och intresse. Barn utvecklar fort en bild 

av sin egen förmåga när det gäller läsning. Taube (2014) menar att denna självbild är av 

största vikt för den fortsatta utvecklingen. Den påverkar elevens motivation att vilja lära 

sig och därför är det viktigt att ge tidigt stöd om läsning vållar problem för att barnen 

inte ska utveckla en negativ bild av sin egen förmåga. 

2.4 Läsundervisning 

Den svenska skolan styrs inte längre av ett fast regelverk utan är målstyrd med tydliga 

kunskapskrav (Skolverket, 2017). Lärare får själv välja en modell för sin 

läsundervisning.  Den valda modellen ska leda till de mål som Skolverket har ställt upp. 

Undervisningen ska skapa läsintresse och stimulera elevers läsning så att eleverna inser 

vikten av att läsa och känner lust till att läsa. Lärarens kompetens och inställning till 

målen avgör när det gäller de modeller som de väljer.  

 

Läsning kan beskrivas utifrån ett individualpsykologiskt perspektiv som en förmåga 

människan behärskar eller inte behärskar (Liberg, 1990). Läsning ses som en mental 

aktivitet inom den enskilda människan som inte tar hänsyn till den sociala kontext där 

läsningen sker. Läsningen handlar om en process där grafiska tecken omvandlas via 

avkodning till språk.  Liberg (1990) lyfter fram ett socialinteraktionistiskt perspektiv där 

den sociala kontexten, varför vi läser och vad läsandet har för mål, påverkar läsningen. 

Läsningen handlar om kommunikation mellan texten och läsaren. Undervisningen blir 

istället något som sker i en gemenskap tillsammans med andra där elevernas 

förförståelse och intressen driver utvecklingen. I den tidiga läsundervisningen möts 

dessa två perspektiv. Skolan och läraren ska undervisa elever i avkodning men även 

samtidigt ta upp varför vi läser. Vilken roll läsandet har i ett samhälle behöver tas upp 

med eleverna, menar Liberg.  

 

Alatalo (2011) anser att det är viktigt att de lärare som arbetar med läs- och 

skrivundervisning i de lägre årskurserna är kunniga i själva läsprocessen. Hur barn går 

igenom processens olika stadier är viktigt för den formella läs- och 

skrivundervisningen. Lärare ska kunna identifiera de olika utvecklingsnivåerna som 

läsprocessen handlar om och ge det stöd och motivation som behövs för att 

utvecklingen går framåt. Tjernberg (2011) menar att lärarna måste ha kunskaper om de 

signaler som kan tyda på att barns läsning inte följer de utvecklingsstadier som den 
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borde. Det är viktigt att elevers läs- och skrivproblem utreds tidigt så att adekvat hjälp 

kan ges. Elever som inte utvecklar flyt i sin läsning hinner läsa mindre på samma tid 

som klasskamraterna som läser med flyt. När elever hamnar efter de andra påverkas 

läsintresset och lusten att läsa och motivationen för allt skolarbete kan avta, vilket leder 

till att elevens prestationer i alla skolämnen sjunker (Taube, 2014). För de elever som av 

någon anledning inte utvecklas i läsprocessen är det viktig att skyndsamt sätt in rätt 

stöd. Det kan handla om specialpedagogiska insatser eller arbete i mindre grupp 

(Fischbein, 2014). 

 

Många läs- och skolforskare (t.ex., Anmarkrud, 2008; Tjernberg, 2011) tar upp 

ledarskapets betydelse i elevernas läsutveckling. Lärare ska strukturera sin undervisning 

och ge tydliga regler som elever förväntas följa. Förhållningssättet ska anpassas till 

elevernas behov. De duktiga eleverna behöver utmanas och de svagare behöver stöd och 

uppmuntran. Läraren och elever behöver ha en bra men tydlig relation; läraren ska leda 

arbetet och elevers mål att lära sig det som satts som mål för undervisningen. Läraren 

ska visa vilka strategier elever kan använda för att nå målet (Hattie, 2009). 

 

Jönsson (2007) lyfter fram begreppet stödstruktur. Hon menar att eleverna behöver 

olika typer av stöd för att nå framgång i sin utveckling till goda läsare. Läraren ska vara 

en del i stödstrukturen och hjälpa eleverna att läsa olika texter och fungera som 

samarbetspartner i läsandet. Eleverna ska också läsa tillsammans med andra och samtala 

om texter och på detta sätt ge varandra stöd i att ta till sig texters innehåll. 

Stödstrukturer kan även vara strategier för att förstå en text. Om eleverna har varandra 

och läraren som stöd i sitt läsande klarar de av att läsa texter som de inte skulle klara av 

på egen hand. Efter att ha använt dessa stödstrukturer en tid kan de klara av att förstå 

innehållet i texter utan stöd.  

 

Jönsson menar att för att eleverna ska utvecklas i sin läsning måste eleverna utmanas. 

Texternas svårighetsgrad måste höjas systematiskt. Det är så eleven går vidare i sin 

utveckling.  Men elever som inte själva klarar att läsa svårare texter behöver stöd för att 

känna att de klarar av läsningen innan en svårare text introduceras. Dessa elever 

behöver stöd på den nivå där de befinner sig. Utan adekvat stöd kommer eleven inte att 

på egen hand klara av progressionen. 

2.4.1 Tre läsmodeller 

Det är främst två metoder som brukar nämnas inom den formella läs- och 

skrivundervisningen, den syntetiska och den analytiska. Den syntetiska metoden som 

även kallas ljudmetoden har länge varit den dominerande metoden för att lära barn läsa. 

Metoden går ut på att lära barn att koppla ihop grafem med de ljud som de representerar 

och sedan ljuda dem ihop till stavelser och ord (Andersson, 1986). I metoden arbetar 

man från enskilda bokstavsljud till större enheter och metoden kallas därför en bottom-

up -metod. I undervisningen tränas barn att känna igen grafem i en given ordning så att 

man utgår från enkla regelbundna motsvarigheter mellan en bokstav och ett ljud via 

frekventa bokstavskombinationer (grafem) och ljud till den större variation som 
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ortografiska tecken uppvisar. I denna typ av träning måste orden vara korta och satser 

består enbart av ett par ord. Läsforskare som Lundberg (2010) menar att många barn 

behöver denna typ av organiserad undervisning för att upptäcka hur den alfabetiska 

koden fungerar. Risken finns, menar till exempel Lundberg, att språket i dessa 

läsövningar blir torftigt och inte väcker barnens läslust. I denna metod lärs elever även 

att känna igen korta högfrekventa ord på basis av deras grafiska former utan att de 

behöver ljudas ihop. 

  

I den analytiska metoden utgår man från större enheter till delarna i dem. Man utgår från 

hela ord och låter barnen jämföra ordformer med varandra utan att analysera detaljerna i 

dem. Metoden kallas top-down -metod eftersom den utgår från helordsläsning till 

mindre detaljer när barnet är moget att förstå sambandet mellan grafem och ljud. Istället 

för att arbeta med enbart bokstävernas ljud i en förutbestämd ordning utgår 

läsundervisningen från att se större enheter som meningsbärande. Metoden utgår ifrån 

elevens eget samtalsspråk och förespråkare för denna metod menar att den naturliga 

utgångspunkten är barnets eget samtalsspråk och detta språk ska man använda i 

läsinlärningen. I metoden används enkla men naturliga texter och man uppmuntrar 

elever att gissa sig fram i texten med hjälp av olika ledtrådar. Metoden utnyttjar barnets 

naturliga intresse för skrift som förekommer på prealfabetiska stadiet. Elever 

uppmuntras att bli intresserade av innehållet i texten i stället för att nöta fram fonem-

grafem kombinationer och inte kunna ta hjälp från kontexten.  

 

I interaktiva modeller (Taube, 2007) kombineras de syntetiska och de analytiska 

metoderna. Man lär barnen fonem-grafem -kombinationerna och hur man ljudar ihop 

bokstäverna. Men man använder också samtidigt korta, vanliga ord och tränar elever att 

känna igen dem på basis av deras former utan ihopljudning. Helordsläsning snabbar på 

utvecklingen och ljudmetoden används tills eleverna börjar känna igen de ofta 

förekommande orddelarna och behöver bara avkoda den lexikala delen av ordet. Det 

viktiga är att eleverna får en genomtänkt undervisning i att ljuda så att avkodningen 

automatiseras. Läsforskare som Lundberg (2010) menar att undervisningen ska vara 

flexibel mellan metoderna men eleverna behöver lära sig hur skrift motsvarar det talade 

språket. När eleverna har förstått hur grafem motsvarar ljud kan undervisningsmetoden 

anpassas enligt de behov olika elevgrupper har. 

2.5 Undervisning i läsförståelse  

Lärarutbildningen ska ge blivande lågstadielärare goda kunskaper om hur inlärning av 

läsning och skrivning går till. De ska vara medvetna om vilka kunskaper denna 

inlärning förutsätter. Lärare ska visa fördjupad kunskap om grundläggande läs-, skriv- 

och matematikinlärning och om barns kommunikation och språkutveckling (SFS 

2010:541). Målet för läsundervisning är att eleverna ska kunna läsa olika typer av texter 

och förstå innehållet i dessa. De internationella undersökningarna (PISA, PIRLS) har 

visat att den svenska skolan till en del har misslyckats med detta mål. Skolverket (2016) 

menar att skolan måste bli bättre på att utveckla elevers läsförmåga och arbeta 

förebyggande för att resultaten ska förbättras. Skolan ska ge elever strategier till hur de 
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kan angripa olika textstrukturer. I Lgr 11 (Skolverket, 2017) definieras 

läsförståelsestrategier som ett tydligt sätt att angripa en text, som något läsaren själv gör 

med texten under sin läsning. En av orsakerna till en sämre läsförmåga hos svenska 

elever menar Skolverket (2012) är att svenska skolan inte arbetar med lässtrategier på 

ett tillfredsställande sätt. I jämförelse med andra länder får de svenska eleverna inte lära 

sig använda lässtrategier i den omfattning som behövs. Lärarna behöver bli bättre på att 

lära eleverna använda dessa strategier både för att utveckla avkodning och förståelse. 

  

Bråten (2013) menar att lärare måste vara väl insatta i de olika komponenter som ingår i 

begreppet läsförståelse. Om eleven har ett stort ordförråd blir en text lättare att förstå 

men även andra komponenter är viktiga. Eleven måste även ha en viss nivå av språklig 

medvetenhet om hur olika grammatiska konstruktioner reflekterar betydelser. Elever 

behöver förstå skillnaden mellan skriftspråk och talspråk för att kunna tillgodogöra sig 

en text. Talspråkets strukturer skiljer sig från strukturer som används i skrift. 

Satsbyggnader är ofta mera komprimerade i jämförelse med talspråket och skrift saknar 

den direkta kopplingen till en situation som skulle kunna bidra med icke-verbal 

information utan all informationen som ges kommer från skriftens språk. Eleven 

behöver lära sig strategier för att ta till sig en text och de behöver vara motiverade för 

uppgiften. De elever som är motiverade att läsa blir automatiskt bättre på läsförståelse 

eftersom de läser mer och det i sin tur gynnar ordavkodning, utvecklar ordförrådet, ger 

eleven kuskaper om texter och gör eleverna säkrare på förståelsestrategier (Bråten, 

2013). Bråten (2013) påpekar att elever med bra läsförståelse ofta stannar upp när de 

läser. De tar sig tid att reflektera över det lästa innan de läser vidare. Att på detta sätt 

vara aktiv i sitt läsande är en bra lässtrategi enligt Bråten. 

 

Att träna avkodning är i jämförelse med träning i läsförståelse betydligt lättare. 

Undervisningen i läsförståelsestrategier handlar om att lära eleverna hur texterna är 

konstruerade och hur eleverna ska gå tillväga för att komma åt texternas innehåll via de 

strukturer som texter består av. Lärare som undervisar barn i läsning behöver ha 

kunskaper om vilka strategier det finns och hur de kan tillämpas på olika texter. 

Lärarutbildningen ska utrusta studenter med dessa kunskaper så att de kan hjälpa elever 

att hitta sätt att komma åt texters innehåll. Studier (Block et al., 2002) har visat att 

många lärare inte har tillräckliga ämneskunskaper om läsning. De känner inte till hur de 

skulle kunna hjälpa elever som har problem med texters innehåll. Lärarnas bristande 

kunskaper om lässtrategier har en negativ påverkan på de svaga elevernas utveckling. 

 

Lärare ska lära sig att strukturera sin läsundervisning. Struktureringen handlar om att 

planera undervisningen så att den anpassas både till eleverna och till det läsmaterial som 

används. Läraren ska visa hur man kan arbeta med den valda texten för att komma åt 

textens innehåll på det mest effektiva sättet. Läraren kan välja en strategi som till 

exempel innebär att man först pratar om innehållet så att eleverna får en uppfattning 

vilka saker texten kommer att handla om. Man kan sedan läsa texten tillsammans och 

stanna upp vid vissa ställen och diskutera innehållet innan man går vidare. Efter 

textläsningen får eleverna diskutera både innehållet och ta upp de ställen där läsningen 
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vållade problem. Läraren ska vara med som stöd och leda arbetet och hjälpa eleverna att 

reflektera över sin läsning. Det är viktigt att den valda strategin övas tills eleverna lär 

sig att angripa texter med de ledtrådar som strategin använt. Läraren kan sedan visa att 

samma strategi kan användas även vid andra texttyper. Först när eleverna behärskar en 

lässtrategi kan andra texttyper som kräver andra sätt introduceras. För att undervisning i 

läsförståelse ska bli framgångsrik behöver läraren ha tydliga mål med sin undervisning. 

Läraren behöver också ha höga förväntningar på att eleverna ska lyckas med att ta till 

sig textens innehåll (Dymock & Nicholson, 2010; Tovani, 2004).  

 

Hattie (2009) framhåller det kollegiala lärandet. I det kollegiala lärandet arbetar lärare 

tillsammans; de planerar undervisningen gemensamt och tar del av varandras idéer och 

tankar. Om lärare planerar sin undervisning tillsammans uppstår det en samsyn kring 

hur skolans undervisning ska läggas upp och detta leder till att eleverna får en mer 

likvärdig undervisning. Detta gynnar elevernas utveckling, enligt Hattie. 

2.6 Strategier för att arbeta med läsförståelse 

Strategierna ska lära eleverna att reflektera över sin egen läsning och på detta sätt öka 

deras förståelse av innehållet i texterna. Strategierna ska aktivera eleverna så att de hela 

tiden är engagerade i innehållet under sin läsning. Strategierna ska visas på ett tydligt 

sätt av läraren och gestaltas så att läraren visar hur eleverna ska använda strategierna 

genom att själv gå igenom en text med hjälp av en strategi. Därefter får eleverna öva att 

använda samma sätt för att läsa en text (Westlund, 2009). Läsforskare använder 

begreppet explicit förståelseundervisning (Andreassen, 2013) för denna typ av strategi 

som innebär att läraren på ett direkt och konkret sätt förklarar för eleverna hur de ska gå 

tillväga för att förstå textens innehåll. I implicit förståelseundervisning demonsteras inte 

sättet på hur man kan arbeta med en text utan läraren kan ta upp delar av texten som kan 

antas vara svåra och innehålla ord vilkas betydelse kan vara oklara för eleverna och 

förklara dessa. Läraren kontrollerar att eleverna förstår texten genom att ställa frågor om 

textens innehåll.  

 

Andreassen (2013) menar att implicit förståelseundervisning används i svenska skolor 

och framhåller att undervisningen borde övergå till explicit istället. Eleverna behöver få 

strategier för att veta vad de själva kan göra för att på bästa sätt skapa förståelse av 

texter. I Skolporten (2013:11) menar Kuyumcu att om skolan fortsätter att undervisa 

läsförståelse på ett implicit sätt lämnas de svaga läsarna och elever som har någon form 

av språklig svårighet utan hjälp. Om läraren arbetar med explicit förståelseundervisning 

kan denne på ett konkret och systematiskt sätt visa sina elever hur texten ska läsas. 

Eleverna får lära sig att utnyttja textens rubrik och eventuella bilder för att skapa en 

förförståelse om vad texten kommer att innehålla. De lär sig att ställa egna frågor om 

textens innehåll och svara på dem. De får lära sig att notera de ställen där frågor och 

svar inte fungerar och söka hjälp antingen i texten eller hos läraren. Elever uppmanas att 

visualisera det som texten handlar om och själva skapa inre bilder av textens innehåll. 

Efter att eleven har läst texten uppmanas denne att sammanfatta det viktigaste i texten 

(Bråten, 2013).  
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Det finns tre etablerade undervisningsprogram som baseras på forskning. En lässtrategi 

som har fått mycket uppmärksamhet och används i allt större utsträckning i den svenska 

skolan är reciprok undervisning (Andreassen, 2013). Detta läsprogram utvecklades 

under mitten av 1980-talet av Brown och Palincsar. Programmet går ut på att lära 

eleverna strategier i en social kontext tillsammans med andra under en intensiv period 

(Andreassen, 2013; Brown & Palincsar, 1984). Reciprok undervisning handlar om att 

öka elevernas förståelse för texter och deras minne för textens innehåll. Undervisningen 

kan ses som en dialog mellan lärare och elev och består av fyra grundstrategier som ska 

användas för att undervisa i läsförståelse. Strategierna behöver inte användas i någon 

speciell ordning utan kan anpassas efter den aktuella texten. Alla behöver inte heller 

användas varje gång man läser en text men det rekommenderas att man använder mer än 

en strategi åt gången. 

  

Den första strategin handlar om att föregripa. Läraren visar hur man kan förutspå 

innehållet med hjälp av bilder och rubrik. Den andra strategin går ut på att eleverna ska 

lära sig att ställa frågor om textens innehåll för att stödja förståelse. De ska sedan reda 

ut eventuella oklarheter i texten och på detta sätt förbättra sin förståelse. Till sist ska de 

lära sig att sammanfatta det viktigaste från texten och lämna det mindre viktiga.  

 

Till reciprok undervisning utvecklade Oczkus (2013) ett antal figurer som skulle 

personifiera de olika lässtrategierna. Både läraren och eleven använder dessa figurer för 

att spela olika roller under textläsandet. I Sverige har Martin Widmark lett arbetet inom 

ett projekt (En läsande klass) i vilket man ger lärarna verktyg till sin undervisning i 

läsförståelse så att de på ett tydligt sätt kan introducera de olika lässtrategierna som 

reciprok läsundervisning använder. Man använder de figurer som utarbetades av 

Oczkus (2013). Dessa figurer kallas Läsfixarna och de kan beställas som dockor. 

Dockorna kan sedan vara med i klassrummet när klassen arbetar med läsförståelse. 

Läraren demonstrerar hur dockorna används vid olika strategier så att eleverna lär sig 

deras roller. Eleverna kan sedan själva använda läsfixarna när klassen går igenom en 

text tillsammans eller vid egen läsning. Alla sex figurer har en tydlig roll och hör ihop 

med de fyra grundstrategierna. Spågumman hjälper till att förutspå innehållet i texten. 

Reportern ställer hela tiden frågor om texters innehåll. Konstnären skapar inre bilder 

under läsningens gång och cowboyen sammanfattar vad texten handlar om. Detektiven 

reder ut oklarheter och förklarar nya ord och uttryck. Frågeapan är ytterligare en figur 

som ställer frågor. Detta material finns sedan våren 2014 tillgängligt för alla landets 

grundskolor inom årskurs F-6. Många förlag har läromedel som utgår ifrån reciprok 

undervisning. Två sådana läromedel som skolorna kan beställa för undervisning i 

läsförståelsestrategier är Läsdax och ZickZack. Dessa läromedel lär ut strategierna på ett 

tydligt och strukturerat sätt för eleverna. 

 

Pressley arbetade under 1990-talet fram en metod som kallas transaktionell 

strategiundervisning (Andreassen, 2013). Metoden har sin utgångspunkt i reciprok 

undervisning och bygger på samma fyra grundstrategier men är inte lika strikt utformad. 

I metoden används explicita strategier i vilka elever ska lära sig att utnyttja 
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förkunskaper om innehållet i texten; de ska lära sig att ställa frågor om texten, klargöra 

svåra delar av texten vilket innebär att de ska stanna upp när svåra ord och begrepp 

dyker upp eller när informationen inte är tydlig. När eleverna möter problem i texten 

ska läraren hjälpa till i tolkningen. Till sist ska eleven kunna ta fram det viktigaste från 

texten. Transaktionell strategiundervisning bygger på två principer: Den första 

principen handlar om att lärare och elever ska komma överens om hur en text ska läsas. 

Detta samarbete visar vägen till textförståelse. Den andra principen handlar om att 

lärare och elever samtalar om texten tillsammans så att eleven får den rätta tolkningen 

av textens innehåll.  

 

Begreppsorienterad läsundervisning utvecklades av Guthrie under senare delen av 

1990-talet. Den bygger på att få eleverna att förstå att läsning kan ge dem kunskap om 

olika ämnesområden. I metoden utgår man ifrån de centrala begrepp som eleverna 

möter inom olika texter (Andreassen, 2013). Denna metod fungerar bäst när eleverna 

ska läsa texter i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen. Läraren använder 

de centrala begreppen som används inom de områden som undervisningen handlar om 

och låter dessa vara utgångspunkten. Man försöker väcka elevers nyfikenhet för ett 

ämne och engagera dem så att de lär sig ställa frågor som de vill ha svar på och leta 

fram svaren i texter som de hittar på biblioteket eller internet. Läraren ger eleverna 

tydliga mål för kunskapssökande och eleverna ska lära sig förstå att läsning är en viktig 

aktivitet för att få veta mer om de ämnen som man är intresserad av. Detta program 

bygger på att väcka elevernas egen motivation och nyfikenhet och därmed skapa 

engagemang för ämnet (Westlund, 2009).  

 

Westlund (2009) tar upp skillnaden mellan de tre explicita 

förståelseundervisningsmodellerna (Reciprok undervisning, transaktionell 

strategiundervisning och Begreppsorienterad läsundervisning) och den traditionella 

läsundervisningen. I explicita modeller undervisar läraren i läsförståelse. Läsförståelse 

är inte något som kommer spontant bara genom att eleverna läser på egen hand. 

Eleverna ska lära sig hur texter ska läsas så att de kan förstås. Alla tre modeller bygger 

på ett samarbete mellan lärare och elever och mellan eleverna. Läraren ska först 

demonstrera de olika sätten och sedan låta eleverna praktisera dessa sätt tills de 

fungerar. Det är viktigt att eleverna inte bara förstår vad de läser utan även varför de 

läser. Intresse och motivation är viktiga element i läsningen och ska ingå i 

undervisningen som lika viktiga delar som avkodning och läsförståelse. 

  

Lärare som arbetar med den tidiga läsundervisningen behöver känna till de olika sätt 

och metoder som skapar läsförståelse och ha möjlighet att arbeta på varierande sätt så 

att de olika elevgrupperna får det stöd och den uppmuntran som de behöver för att 

utvecklas som läsare. 
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3 Metod 

Som metod användes halvstrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2015) av de 

fyra lärarinformanterna. Undersökningen använde även klassrumsobservationer 

(Hammar, Chiriac & Einarsson, 2013). Varje lärare observerades under en lektion som 

ett komplement till intervjuerna. 

3.1 Etiska överväganden 

I studien togs hänsyn till de forskningsetiska principer som ges av Vetenskapsrådet 

(2002) som handlar om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Rektorn på skolan där undersökningen ägde rum informerades om 

studiens syfte och om de lärare som ställde upp i studien som omfattade både en 

intervju och en klassrumsobservation. Lärarna informerades muntligt innan 

genomförandet av intervjuerna att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst 

kunde välja att avsluta sin medverkan. Enligt konfidentialitetskravet fick lärarna veta att 

deras medverkan i studien var anonym; både intervjun och klassrumsobservationen 

skulle avidentifieras för studien och det inspelade materialet skulle behandlas 

konfidentiellt under studien och raderas efter att studien hade blivit godkänd.  Enligt 

nyttjandekravet skulle det insamlade materialet inte användas för något annat ändamål 

än examensarbetet. 

3.2 Deltagare  

Fyra legitimerade lågstadielärare deltog i studien. Alla deltagare deltog frivilligt. Alla 

var kvinnor och arbetade som klasslärare på samma skola. Skolan ligger i en mellanstor 

kommun och har 198 elever på lågstadiet (årkurs 1-2). Deltagarna valdes så att deras 

yrkeserfarenheter och antalet år som lågstadielärare varierade från nyexaminerad till 26 

år i yrket. Valet av deltagare var även ett bekvämlighetsval (Bryman, 2011) då lärarna 

arbetade på forskarens skola. Ett målinriktat urval gjordes också, då de tillfrågade 

informanterna var lämpliga med utgångspunkt i forskningsfrågorna och därmed kunde 

ge relevanta svar (Bryman, 2011). 

 

Deltagare gavs fiktiva namn (Anna, Britta, Carin och Diana) och deras examensår och 

yrkeserfarenhet ges i Figur 1. Lärarna har från 21 till 23 antal elever i sin klass. 

 

Fiktivt namn: Examensår: Antal år i arbetet: Antal år på nuvarande skola: 

Anna  2009 8 1 

Britta 2017 0 0 

Carin  2009 8 0 

Diana 1991 26 1 

 

Figur 1 Figur över de intervjuade lärarna. Figuren visar examensår, antal år i yrket, samt antal arbetade 

år på nuvarande skola. 
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3.3 Material 

Materialet bestod av halvstrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Intervjufrågorna (Bilaga 1) utformades i förväg. Dessa ställdes i samma ordning till alla 

de intervjuade lärarna. Svaren följdes upp på ett individuellt sätt med följdfrågor 

beroende på hur informanterna svarade på de ställda frågorna. Även följdfrågorna 

förbereddes (Stukát, 2014). Intervjufrågorna tog upp lärarnas yrkeserfarenhet och 

utbildning i det relevanta området. Lärarna svarade på frågor om hur de arbetar med 

läsförståelse och läsmotivation i klassrummet och om de använde speciella strategier i 

sitt arbete med dessa. Frågorna tog upp lärarnas syn på sin egen utbildning i 

läsundervisning och de resurser som finns tillgängliga för dem inom skolan. 

  

Intervjuerna följdes av klassrumsobservationer. Ett observationsprotokoll (Hammar, 

Chiriac & Einarsson, 2014) förbereddes så att observationer skulle koncentrera sig kring 

de för studien relevanta forskningsfrågorna; lärarnas arbete med läsförståelse och 

läsmotivation och de strategier som användes i textbehandlingen (Bilaga 2).  

I observationen noterades även lektionens mål och struktur på lektionens genomförande 

och lärarens ledarskap och förhållningssätt. Varje lärare observerades under ett 

lektionstillfälle som varade 40 minuter. 

3.4 Procedur 

Lärarna kontaktades på forskarens arbetsplats och tillfrågades om de ville ställa upp för 

en intervju som handlade om deras läsundervisning, syn på utbildning och 

undervisningsresurser angående läsundervisning. Ett skriftligt informationsbrev 

skickades ut till de berörda lärarna (Bilaga 3). När lärarna hade tackat ja till att vara med 

på undersökningen kontaktades skolans rektor för ett formellt tillstånd för lärarnas 

medverkan och klassrumsobservationer.  

 

Intervjuerna genomfördes enskilt med varje lärare i ett rum på skolan. De varade mellan 

30 -40 minuter. Intervjuerna spelades in på en bärbar dator med inspelningsprogrammet 

Audacity för senare transkriberingar och analyser.  

 

Klassrumsobservationerna genomfördes 14 dagar efter respektive intervju med tre av 

lärarna. En observation genomfördes av praktiska skäl i direkt anslutning till intervjun. 

Varje observation gjordes på samma sätt. Forskaren närvarade utan att delta i lärarens 

undervisning eller elevernas arbete på något sätt.  Forskaren förklarade sin närvaro för 

klassen i början av lektionstillfället. Forskaren berättade för eleverna att observationen 

handlade om att ta reda på hur klassen arbetar med läsförståelse. Forskaren satt i den 

bakre delen av klassrummets i en stol under hela observationstiden. Anteckningar 

gjordes i observationsprotokollet som fanns på ett papper i forskarens knä under 

lektionstillfället. 
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4 Resultat  

I resultatbeskrivningen tas först upp de intervjuade lärarnas syn på sin egen utbildning i 

läsförståelse och läsintresse. Sedan beskrivs lärarnas egen undervisning i läsförståelse 

och de metoder som de anser fungerar bäst. Därefter redovisas de sätt som lärarna 

använder för att motivera sina elever till läsning. Sedan beskrivs hur lärarna tillämpar 

och anpassar sin undervisning till olika elevgrupper. Om lärarna anser att de har 

tillräckliga resurser för att skapa läslust och läsintresse hos alla elever tas upp sedan. 

Observationer av lärarnas undervisning beskrivs i anslutning till deras intervjuer. 

Intervjuerna presenteras lärarvis förutom metoderna som lärarna använder för olika 

elevgrupper; dessa redovisas gemensamt för alla informanter. 

4.1 Lärarnas utbildning i läsförståelse och läsintresse 

4.1.1 Anna 

Anna anser att hon inte fick tillräckliga kunskaper om läsförståelse under sin utbildning. 

Hon anser att hon mest fick lära sig om hur man ska arbeta med avkodning.  

 
Jag tycker inte det har varit mycket om läsförståelse. Det är just det här att de ska 

knäcka koden, att de ska kunna läsa, men de behöver inte veta vad de läser. Man ska 

kunna läsa och man ska kunna skriva (Anna).  

 

Hon anger att hon under sin sista praktik hade en bra handledare som använde 

högläsning för att arbeta med läsförståelse. Handledaren engagerade alla elever i det 

som hände i texterna och hon förklarade även svåra ord i texten. Anna menar att 

handledaren lyckades bra i sin undervisning och att hennes sätt att använda högläsning 

har påverkat Annas syn på högläsningens betydelse för undervisning i läsförståelse. 

Anna anser att hon inte fick lära sig hur hon som lärare skapar läslust och läsintresse på 

utbildningen utan hon har fått lära sig detta inom yrket och med skolans resurser. 

4.1.2 Britta 

Britta anser att lärarutbildningen inte gav tillräckliga kunskaper om läsförståelse och 

läsintresse. I utbildningen var fokus på fonologisk medvetenhet och hur ortografisk 

läsning ska undervisas. Hon uppgav att utbildningen koncentrerade sig på hur man 

undervisar elever så att de blir säkra på avkodning medan läsförståelse och hur man 

undervisar den inte fick någon större plats.  

 
Vi gick ju bara in jättekort på vad de här begreppen står för och sen gick vi som vidare 

till andra grejer, så det var inte så att vi stannade och fördjupade oss så mycket i det. Vi 

skulle bara gå igenom allting så fort som möjligt (Britta)  

 

Under utbildningen uppger Britta att de även fick lära sig om vilka olika delar som ingår 

i ämnet svenska och vilka problem som kan uppstå för eleverna under läsprocessen.  
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4.1.3 Carin 

Carin anser att hon inte fick lära sig några läsförståelsestrategier som hon som lärare 

skulle ha kunnat använda i sin undervisning under sin utbildning. Hon menar att hon för 

det mesta fick lära sig om lämplig litteratur för olika åldersgrupper. Hon kommer ihåg 

att under utbildningen betonades det att eleverna skulle uppleva läsningen som lustfyllt 

och att det inte spelade någon roll vad eleverna läste, huvudsaken var att de skulle läsa.  

 
Man kan läsa vad som helst, man ska inte styra. Det kan vara serietidningar eller det 

kan vara böcker eller… bara för att fånga eleverna i sin läsning och sen vikten av att 

följa upp om de läser, att de ska få återberätta och så för det ger ju också att de får tänka 

på vad de har läst. Inte bara läsa för läsandet skull (Carin). 

 

Hon menar att det mesta som hon kan om arbetet med läsförståelse har hon lärt sig 

under sina verksamma år som lärare. Carin anser att hon inte fick lära sig tillräckligt 

mycket på utbildningen om hur hon kan bidra till läslust och läsintresse. Hon fick lära 

sig att läsningen ska vara lustfylld och att vad eleverna läser spelar mindre roll; det 

viktiga är att de känner intresse för att läsa. 

4.1.4 Diana 

Diana anser att hon inte fick tillräckliga kunskaper om läsförståelse och läsintresse 

under sin utbildning. Hon fick mest lära sig hur bokstäverna skulle introduceras för 

eleverna och vilka olika metoder som kan användas för att lära eleverna att avkoda. 

Diana menar att det hon kan om läsförståelse har hon lärt sig under sina verksamma år 

som lärare.  

4.2 Metoder som lärarna anser fungerar bäst i undervisning av 
läsförståelse 

4.2.1 Anna 

Anna anser att det är viktigt att elevernas avkodning fungerar bra innan hon börjar sitt 

arbete med läsförståelse. I årskurs 1 arbetar hon därför med avkodning fram till jullovet. 

Sedan börjar hon arbeta även på elevernas läsförståelse. Anna menar att det är viktigt 

med ett material som lär ut olika läsförståelsestrategier. Anna använde Läsdax i ettan 

som hon anser är ett bra material. Materialet som utgår ifrån reciprok undervisning 

betonar arbete med förförståelse innan textläsningen påbörjas. Anna anser att ett 

material som går ut på att eleverna får en förförståelse om texten som ska läsas leder till 

bra resultat. 

 
För det första så fick de ju först gissa och använda fantasin… och sen fick de ju veta 

vad den här texten skulle handla om och så läste man ju den. Det var som om de fick 

bättre förståelse, just därför att de hade gissat själv först, och helst om de hade gissat 

rätt (Anna). 

 

Annas skola har nu bytt läromedel till ZickZack. Detta material använder också 

läsförståelsestrategier för att utveckla elevernas läsförmåga. Eleverna får möta olika 

typer av texter som är indelade i teman. Hon anser att detta material inte är lika bra som 
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Läsdax vilket gör att hon inte är nöjd med sin undervisning i läsförståelse eftersom 

handledningen i ZickZack inte är lika tydlig för henne som lärare. Detta gör att hennes 

undervisning inte blir lika strukturerad som hon skulle vilja. Hon anser även att 

ZickZack innehåller för svåra texter för de lässvaga eleverna.  

 

Eftersom Anna inte är nöjd med det nya materialet fortsätter hon att använda 

tillvägagångssättet som Läsdax använde när hon undervisar i läsförståelse. Anna låter 

eleverna förutspå innehållet med hjälp av bilder och rubrik. Hon förklarar även svåra 

ord som eleverna möter i texten. Hon läser ofta högt när hon arbetar med läsförståelse. 

När hon läser stannar hon upp vid svåra ord och begrepp och förklarar dessa. Anna 

menar att det är viktigt att vara lyhörd i sin undervisning och anpassa sitt sätt att 

undervisa till elevernas behov.  

4.2.2 Observation av Annas undervisning 

Observationen sker i ett klassrum med 23 elever som sitter vid egna bänkar. 

Undervisningstillfället börjar med att Anna först visar på en smartboard som finns i 

klassrummet en rubrik och några bilder som ska ingå i texten som kommer att 

behandlas under lektionen. Eleverna ser texten på smartboarden. Anna har redigerat 

texten i datorn så att eleverna inte ser texten när hon presenterar rubriken och bilderna. 

Anna låter eleverna först gissa vad de tror att texten kommer att handla om när de läser 

rubriken och ser bilderna. Eleverna kommer med förslag som stämmer överens med 

textens innehåll och Anna godkänner förslagen och klassen kommer överens om vad 

texten troligen handlar om. Efter detta går Anna över till att läsa texten högt för eleverna 

och eleverna följer med i texten som visas på smartboarden. Hon stannar ofta upp inför 

svårare ord för att fråga om någon i klassen vet betydelsen av ordet. Eleverna som tror 

de vet betydelse räcker upp handen och Anna bestämmer vem som ska få svara. Anna 

lyssnar på elevens förklaring av ordet och rättar och fyller i. Hon låter även eleverna 

laborera med vissa ord som förekommer i texten och uppmanar eleverna att försöka 

hitta synonymer till dessa ord. Hon låter eleverna vara aktiva under textläsningen och 

hon ger mera stöd när svåra avsnitt behöver förklaras. Eleverna får även möjlighet att 

samtala om texten och utnyttja sina egna erfarenheter. Hon och eleverna samarbetar 

hela tiden för att få fram textens innehåll under tiden hon läser. 

 

Efter att Anna och eleverna tillsammans har gått igenom texten tar hon fram elevernas 

egna läroböcker och eleverna får läsa samma text tyst för sig själva vid sin bänk. Anna 

anslutar undervisningspasset med att hon delar ut lappar med direkta utdrag från texten 

som Anna har kopierat ut från originaltexten. Eleverna får nu samarbeta två tillsammans 

så att de får ordna textdelarna i den ordning som de ägde rum i texten. 

4.2.3 Britta 

Britta är nyexaminerad (2017) och har ännu inte hunnit skaffa sig erfarenhet av 

undervisning i läsförståelse. Britta anger att hon arbetar mest med avkodning i sin 

undervisning men menar att hon strävar efter en balans så att även läsförståelse tas upp 

hela tiden. Hon arbetar med läsförståelse genom att följa skolans material ZickZack som 
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utgår ifrån reciprok undervisning. Britta anser att ZickZack är bra eftersom texten 

bearbetas i flera steg. Först gås texten igenom tillsammans i helklass med läraren som 

stöd. Därefter tar eleverna hjälp av varandra för att uppnå förståelse. Slutligen arbetar 

eleverna enskilt med texten och utnyttjar då kunskaperna de fått av samarbetet med 

andra. Britta använder inte någon annan metod när hon undervisar i läsförståelse utan 

säger att hon följer strukturen i ZickZack.  

4.2.4 Observation av Brittas undervisning 

Observationen sker i ett klassrum med 21 elever som sitter vid egna bänkar. 

Undervisningstillfället börjar med att Britta berättar att de ska läsa en text tillsammans 

och att eleverna sedan ska svara på frågor om texten. Hon tar fram texten på en 

smartboard som finns i klassrummet och eleverna kan se hela texten och de i texten 

ingående bilderna. Efter det börjar Britta läsa texten högt för eleverna som kan följa 

hennes läsning på smartboarden. Britta stannar upp när det förekommer svåra ord och 

uttryck i texten. Britta uppmuntrar eleverna att komma med förklaringar till dessa innan 

hon förklarar deras betydelse. Eleverna får räcka upp handen om de vill försöka gissa 

betydelsen. Britta lyssnar på elevers förklaring och rättar, hjälper till eller fyller i vid 

behov. Efter att Britta har läst hela texten och hon och eleverna har diskuterat och 

samarbetat kring de svåra ord och uttryck som förekommit under läsningen delar hon ut 

texten som papperskopior till alla elever. På textens baksida finns ett antal frågor om 

textens innehåll. Frågorna är indelade i lätta frågor vilkas svar lätt kan hittas i texten och 

svårare frågor som kräver en större förståelse av textens innehåll och en viss 

slutledningsförmåga. Elevernas uppgift är att först läsa texten tyst för sig själva och 

sedan svara på frågorna. När eleverna har gjort uppgiften samlar Britta in elevernas 

svar. Hon berättar att hon ska rätta svaren på frågorna vid ett senare tillfälle och att 

eleverna sedan kommer få tillbaka sina papper med en skriftlig återkoppling. 

4.2.5 Carin 

Carin anger att hon använder strategierna från En läsande klass. Hon arbetar med 

Läsfixarna från materialet för att tydliggöra texter som klassen arbetar med. Eleverna 

arbetar med figurerna för att komma åt innehållet i texterna. Hon använder materialet 

ZickZack när hon undervisar i läsförståelse men låter Läsfixarna personifiera de olika 

strategierna.  

 

Carin använder högläsning i sin undervisning och uppger att hon läser en stund ur en 

någon bok varje dag. Hon menar att högläsning förstärker elevernas läsförståelse. Hon 

anger att hon brukar ta upp ord som hon anser är svåra i texten och förklarar dessa för 

eleverna. Hon låter först eleverna återberätta vad som hände sist när hon läste i 

högläsningsboken innan hon börjar läsa vidare. Eleverna får sammanfatta det viktigaste 

ur texten efter varje högläsningspass. Hon anser att det viktigaste i läsundervisningen är 

att arbeta med texter som intresserar elever eftersom intressanta texter gör att eleverna 

vill förstå det de läser. 

 
Jag tänker att det viktiga är ju egentligen så att det är intressant för dem, att man fångar 

dem, för då blir det ju också mycket lättare för dem att intressera sig och vilja förstå en 
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text. Då tänker jag att det ska vara lite, texterna ska vara lite elevnära just i deras… 

ligga liksom i deras åldersspann. Att det är intressant (Carin). 

 

4.2.6 Observation Carins undervisning 

Observationen sker i ett klassrum med 23 elever som sitter vid bord. Vissa elever sitter i 

par och andra är placerade i grupper. Undervisningstillfället börjar med att Carin visar 

klassen en rubrik och några bilder som ingår i en text som ska behandlas med hjälp av 

en projektor som är kopplad till Carins dator. Carin låter eleverna först försöka förutspå 

vad texten kommer att handlar om när de ser rubriken och bilderna. Eleverna diskuterar 

tillsammans med Carin om vad texten kommer handla om och tillslut kommer eleverna 

överens om innehållet. När man har kommit överens om vad texten troligen kommer att 

handla om börjar Carin läsa texten högt. Hon stannar ofta upp för att förklara svåra ord 

och begrepp när hon läser. Hon uppmuntrar elever att komma med förklaringar till ord 

och uttryck. När eleverna räcker upp handen bestämmer hon vem som ska svara och 

hjälper till, fyller i eller rättar elevers förslag vid behov.  

 

Carin delar sin läsning i olika avsnitt och tar en paus mellan avsnitten och ger eleverna 

möjlighet att samtala om texten och utnyttja sina bakgrundskunskaper. Efter att Carin 

har läst igenom texten på detta sätt delar hon ut texten till eleverna som papperskopior. 

På textens baksida finns ett antal frågor om textens innehåll vilkas svar lätt kan hittas i 

texten och svårare frågor som kräver en större förståelse av textens innehåll och en viss 

slutledningsförmåga. Elevernas uppgift är att först läsa texten tyst för sig själva och 

sedan svara på frågorna. När eleverna har gjort uppgiften samlar Carin sedan in 

elevernas svar. Hon berättar att hon ska rätta svaren på frågorna vid ett senare tillfälle 

och att eleverna sedan kommer få tillbaka sina papper med en skriftlig återkoppling. 

4.2.7 Diana 

Diana använder sig av Läsfixarna när hon undervisar i läsförståelse och materialet 

kommer från ZickZack och menar att läsförståelse ska ingå i alla ämnen. Hon anser att 

det är viktigt att ge eleverna förförståelse om texten innan eleverna börja läsa. Hon 

menar att bilderna i texten kan hjälpa eleverna att förstå en text bättre. Hon brukar 

förklara ord och begrepp i texten som hon antar att alla elever inte känner till. Hon säger 

att det är viktigt att stanna upp ofta vid läsningen och klargöra svårare avsnitt. Hon låter 

även eleverna ställa frågor om texten. Diana anser det är viktigt att hon som lärare visar 

för eleverna hur man kan gå tillväga för att komma åt innehållet i olika texttyper.  

 
Jag tror på det här med att visa och prata högt hur man tänker när man attackerar en text 

eller tar sig an en text och att det finns olika typer av texter och att de ska få vara med 

om sådana modellande lektioner (Diana).  

 

Diana menar med modellerandet att hon som lärare visar en mall för eleverna hur de 

kan göra när de läser en text. Hon visar hur hon själv kan göra när hon läser en text och 

försöker förstå innehållet i den. På detta sätt får eleverna en demonstration om de olika 

läsförståelsestrategierna.   
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Läsförståelse kommer inte utav sig själv. Det är verkligen någonting som vi måste 

jobba med. Man får inte bara lägga det åt sidan. Strukturerande samtal om texter ger 

ökad läsförståelse, vi visar på vilka strategier det finns och jag modellar, tänker högt, 

får med ord och begrepp och gör textkopplingar. Och så att de får möta olika sorters 

texter (Diana). 

4.2.8 Observation av Dianas undervisning 

Observationen sker i ett klassrum med 23 elever som sitter vid egna bänkar. 

Undervisningstillfället börjar med att Diana först visar en rubrik på en text och de bilder 

som ingår i texten. Hon använder en dator och projicerar bilden på en whiteboard som 

sitter längst fram i klassrummet. Diana berättar för eleverna att de ska använda 

Läsfixarna för att förstå texten bättre. Eleverna känner till figurerna som ingår i 

Läsfixarna och vet hur de används. Diana låter eleverna först gissa vad de tror att texten 

ska handla om när de läser rubriken och ser bilderna. Hon använder då strategin som 

innebär att förutspå (spågumman). Hon använder inte själva figurerna men eleverna 

känner till spågumman från tidigare och Diana bestämmer vilka elever som ska använda 

spågumman. Eleverna kan med hjälp av spågumman förutspå vad texten ska handla om. 

 

Efter att klassen kommit överens om vad texten ska handla om börjar Diana läsa texten 

högt och eleverna får lyssna på hennes läsning. Hon delar läsningen i avsnitt och hon 

använder Läsfixarna när hon pauserar mellan avsnitten. När hon pauserar för svåra ord 

och uttryck använder hon Detektiven för att ställa frågor om dessa och reda ut 

oklarheter. Diana har förberett bilder som hon projicerar på whiteboarden från sin dator. 

Dessa bilder symboliserar orden och uttryckens betydelser. Diana använder Reportern 

för att ställa frågor om texten till eleverna. Eleverna får svara på Reporterns frågor. De 

räcker upp handen och Diana bestämmer vem som ska få svara och hjälper till, fyller i 

eller rättar elevers förslag vid behov. Diana uppmuntrar eleverna att berätta om egna 

erfarenheter om ämnet som texten handlar om och många elever vill berätta och Diana 

låter alla komma tals. Diana berättar även om sina egna erfarenheter om ämnet som 

texten handlar om.  

 

Efter att Diana och eleverna har gått igenom hela texten avsnittsvis och diskuterat både 

ord och innehållet så att alla har förstått texten läser hon texten en gång till för eleverna. 

Denna gång stannar hon inte upp utan läser texten från början till slut för att ge eleverna 

ett sammanhang utan avbrott. Efter att hon har läst igenom texten på detta sätt delar hon 

ut texten till eleverna som papperskopior. På textens baksida finns ett antal frågor om 

textens innehåll vilkas svar lätt kan hittas i texten och svårare frågor som kräver en 

större förståelse av textens innehåll och en viss slutledningsförmåga. Elevernas uppgift 

är att först läsa texten tyst för sig själva och sedan svara på frågorna. När eleverna har 

gjort uppgifterna samlar Diana in elevernas svar. Hon berättar att hon ska rätta svaren 

på frågorna vid ett senare tillfälle och att eleverna sedan kommer få tillbaka sina papper 

med en skriftlig återkoppling.   
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4.3 Hur motiverar lärarna sina elever till läsning? 

4.3.1 Anna  

Anna anser att intresse skapar motivation. Hon menar att lärarens högläsning kan göra 

eleverna intresserade av läsning. Hon låter eleverna rösta fram vilken högläsningsbok 

som hon ska använda. Detta får eleverna att känna sig delaktiga och de har möjlighet att 

välja de böcker som de tycker om. ”Väljer du högläsningsböcker som intresserar 

barnen så gynnar det ju deras eget läsintresse” Anna anser att de svaga läsarna behöver 

motiveras mer än de goda läsarna. Hon försöker se till att de lässvaga eleverna får läsa 

sådant som hon vet att de är intresserade av. 

  
Det är ju verkligen att fråga vad de gillar för någonting och försöka hitta en bok inom 

deras intresse. Man vet ju… de som är svaga, man vet ju vilka svaga man har. De 

hjälper man ju extra mycket för att hitta en bok (Anna).  

 

Hon uppger att hon tar hjälp av biblioteket för att eleverna ska få tillgång till böcker att 

läsa i klassrummet som skulle motivera dem till att läsa. Anna menar att bibliotekets 

kunniga personal vet vilka böcker som passar för hennes elever och de kan stötta 

eleverna att hitta litteratur som intresserar dem. 

 

Anna har infört belöningssystem för att få eleverna att bli motiverade att läsa. Hon 

berättar att för varje bok en elev har läst klart får denne skriva bokens titel och författare 

på en bokrygg av papper. Hon har kopierat ut bokryggar av olika tjocklekar som 

symboliserar tjockleken av den bok som eleven hade läst. Eleverna får sätta upp sina 

bokryggar på dörren till klassrummet. Bokryggarna placeras på samma sätt som om de 

skulle ligga i en bokhylla. Anna har talat om för sina elever att när en stapel når ända 

upp till dörrens överkant bjuds eleverna på fika som belöning. Enligt Anna visar detta 

sätt att klassens gemensamma läsning är det viktiga. Anna berättar att klassen har 

lyckats nå dörrkanten en gång och håller på med en ny stapel. Efter att detta mål är nått 

kommer Anna visa en film och bjuda på popcorn. Anna menar att detta belöningssystem 

har gjort att alla elever har blivit mer motiverade till att bidra till att stapeln växer. Hon 

anser att systemet speciellt har gynnat de svaga läsarna hon har i sin klass.  

 
Alla läser ju. Alla läser… till och med de svaga eleverna läser och just det här att man 

måste poängtera att det spelar ingen roll hur många sidor jag har läst, det spelar ingen 

roll för att jag medverkar ju ändå till det här för att det är ju olika (Anna).  

4.3.2 Britta 

Britta anser att det är viktigt att utgå ifrån elevernas intresse för att de ska bli 

motiverade. Hon menar att hennes elever är lätta att motivera till läsning. Även de 

elever som har svårt med sin läsning är ändå motiverade att läsa menar hon. Hon tar 

hjälp av bibliotekets personal som kan hitta passande och intressanta böcker som kan 

motivera eleverna för att läsa. För att ytterligare motivera sina elever använder hon 

samma belöningssystem som hennes kollega (Anna). De lästa böckerna får sina 

symboliska bokryggar som sätts upp på dörren och när stapeln når dörrkanten belönas 

eleverna med fika och film. Britta anser att detta är en framgångsrik metod som 
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motiverar elever till att läsa. ”Alla är ju jättetaggade. Alltså, de vill ju läsa på alla 

lektioner även om det inte är läsning” Britta berättar att när hon införde 

belöningssystemet märkte hon att några elever tycktes läsa för snabbt och hon 

misstänkte att dessa elever inte läste för böckernas innehåll utan för att snabbt få nya 

bokryggar. För att detta inte skulle hända har hon utökat kravet för en bokrygg. Nu 

måste eleverna skriva en recension om bokens innehåll innan de får en bokrygg. 

4.3.3 Carin 

Carin anser att intressanta texter gör eleverna motiverade att förstå dem.  

 
En elev som är svag i sin läsning kan ju få jobba ganska hårt för att läsa en text eller så, 

så där gäller det ju att ge motivation så att de orkar och känner lusten. Jag tänker att en 

god läsare kanske får mer text än en som inte riktigt läser lika bra (Carin).  

 

Hon uppger att hon tar hjälp av biblioteket för att eleverna ska få tillgång till lämpliga 

böcker och bli motiverade att läsa. Carin menar att bibliotekets personal vet vilka 

böcker som passar hennes elever och kan stötta eleverna att hitta litteratur som 

intresserar dem. Hon menar att det är viktigt att anpassa textmängden så att det inte blir 

för krävande för de elever som har svårt med läsningen. Hon skickar hem en läsläxa 

varje vecka för att eleverna ska träna både avkodning och läsförståelse. Hon har använt 

en bok (Diamantjakten) som har utgivits i två olika versioner. En av versionerna har en 

mer avancerad text och är längre medan den andra versionen har en lättare text och är 

kortare. Båda böckerna har dock samma handling. Genom att ge de olika versionerna 

till sina elever som är anpassade till deras läsförmåga kan hon individualisera läsningen. 

Hon anser att detta gör att alla elever i klassen får den utmaning de behöver och att även 

de svaga läsarna kan läsa samma innehåll men på ett lättare sätt.  

4.3.4 Diana 

Diana anser att motivationen kan komma från olika håll. Det kan till exempel handla om 

goda förebilder. En sådan viktig förebild är elevens föräldrar. Om föräldrarna läser 

själva eller om de läser högt för sitt barn visar de att läsning är viktigt. Diana menar att 

även klasskompisars intresse för läsning kan skapa motivation. Hon anser att biblioteket 

har en viktig roll för att skapa motivation. På biblioteket kan eleverna få hjälp och stöd 

av bibliotekarier som kan hitta rätt böcker och ge tips om nya böcker. 

  

Diana framhåller att det är viktigt att få eleverna att förstå nyttan av att läsa. Eleverna 

ska få argument varför det är bra att läsa menar hon. ”Om de förstår varför de ska läsa, 

om de liksom ser nyttan med att läsa… det måste de ju få liksom inpräntat i sig” Hon 

anser att det inte är svårt att få eleverna i den klass som hon nu har att läsa. Hon menar 

att det i klassen har blivit en statussak att läsa: 

 
Jag tycker att det här med läsning är ju… det är lite status ändå att tycka om att läsa. Jag 

tycker att det känns så. Det är sällan… det kan vara någon i varje klass som man får 

vara på litegrann att du ska läsa, men de flesta tar ju upp en bok och läser och tycker att 

det är en ganska trevlig stund. Den känslan har jag (Diana). 
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Diana menar även att hon inte styr så mycket vad eleverna läser. Hon anser att det 

spelar mindre roll vilka texter eleverna läser utan huvudsaken är de läser. Hon tar ett 

exempel om en pojke som utvecklades i sin läsning när han läste tidningar om fotboll 

som han var intresserad av. Diana är tveksam till att elever ska läsa så mycket som 

möjligt. Mängden av sidor garanterar inte att läsningen har bra kvalitet menar hon. 

Diana använder också högläsning för att motivera eleverna att läsa. Hon försöker läsa 

med inlevelse och välja böcker som hon antar intresserar eleverna. Diana berättar att 

hon även låter eleverna bedöma varandras högläsning. Denna peer review tränar elever 

att ge konstruktiv kritik på en kompis läsning anser hon. Hon delar eleverna in i par och 

de turas om att läsa en text för varandra. Sedan får eleverna anteckna i ett protokoll hur 

kompisens läsning gick. På detta sätt får eleverna feedback på sin läsning.  

 
Då har de fått läsa för varandra en text. Sen har de haft ett litet protokoll och då har de 

kunnat anteckna; läste din kompis tydligt, läste din kompis med lite inlevelse. De har 

fått bedöma varandra… eller vad roligt att du läste den här, men nästa gång får du inte 

läsa så fort, jag hann inte med att höra (Diana). 

4.4 Lärarnas val av metoder till olika elevgrupper 

Lärarna skiljer sig åt när det gäller anpassningar av undervisning till de lässvaga 

eleverna. De metoder som förekommer handlar framför allt om att ge individuellt stöd 

när klassen är uppdelade i halvklass flera gånger i veckan som Anna gör. En mindre 

grupp gör det möjligt att ägna mer tid åt de elever som behöver stöd för att utvecklas i 

läsprocessen. ”Jobbar du en mot en… det är ju då det är enkelt att lägga sig på deras 

nivå”  

 

En lärare kan även ge individuellt anpassade instruktioner till de elever som har svårt att 

ta till sig information. Britta försöker hitta anpassade sätt för sina elever: 

 
Ja, man måste ju försöka hitta lite olika sätt för alla. Man får försöka förklara mycket 

tydligare eller en annan typ av förklaring för hela gruppen kanske eller så brukar jag 

försöka använda mycket bildstöd som kanske säger lite mer än vad jag har sagt, så de 

kanske förstår där (Britta). 

 

Anpassningar handlar även om att ge visuellt stöd till de elever som har svårt att ta till 

sig muntlig information. Britta använder bildstöd som hon menar förstärker den 

muntliga informationen och gör att innehållet blir konkret.  

 

Lässvaga elever behöver mera hjälp och träning i hur man kan läsa en text och mera 

förklaringar av svåra ord och uttryck. Lärare behöver fånga upp de elever som inte 

hänger med när texter läses menar Carin. ”Så man fångar upp de här som inte har 

förstått, svåra ord eller vad det nu än är”  

 

Att stötta elever i avkodning är mycket viktigt anser Diana. Läsningens tekniska sida 

ska fungera och detta behöver extra träning om eleven har problem med det.  
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De som är svaga, där tänker jag ibland att de måste knäcka koden. Det måste man göra, 

punkt slut och då kan det vara ibland att man måste jobba speciellt med dem och då tror 

jag ganska mycket på det här med läslistor. Att man sätter ihop små, små korta ord. Det 

kan vara att man läser ur, rar, ror, ru, re, ry… att man får upp avkodningen och det är ju 

något helt annat. Det är ju en teknisk läsning, men samtidigt så kan man ju vara med 

och lyssna på en text och även öva läsförståelse då också på något sätt även om du inte 

läser själv, men det blir ju ändå att man är med i ett samtal ändå (Diana). 

 

Specialpedagogiskt stöd för de elever som inte utvecklas i sin läsning lyfts fram av 

Anna och Diana. Det är viktigt att elevernas avkodning automatiseras. Även om 

eleverna tränar tillsammans med speciallärare eller specialpedagog är det viktigt att 

dessa elever kan vara med och öva läsförståelse tillsammans med andra när läraren läser 

högt anser Diana.  

 

Alla lärare tar upp läsintresset. Det bästa sättet att motivera även de svaga läsarna är att 

låta dem läsa texter som intresserar dem. Alla anser att de flesta elever i deras klasser är 

motiverade att läsa. 

4.5 Lärarnas syn på resurser och metoder som skapar läslust och 
läsintresse 

4.5.1 Anna  

Anna anser att hon har tillräckligt med resurser för att hon ska kunna skapa läslust och 

läsintresse hos sina elever. Möjligheten att kunna arbeta med en mindre grupp ser hon 

som en viktig resurs. Hon kan arbeta med en halvklass flera gånger i veckan. Medan 

hon undervisar en halvklass har den andra halvan verksamhet på fritids. Detta ger henne 

mer tid till att arbeta enskilt med varje elev. Hon menar att hon då kan anpassa 

undervisningen så att eleven får en lagom utmaning så att läsningen blir lustfylld och 

skapar läsintresse. Anna anser att hon då hinner ge rätt stöd om läsningen vållar 

problem och på detta sätt undviker att eleverna får en negativ bild av sin läsning. Denna 

resurs är helt avgörande för henne som lärare. ”Vi har ju så mycket halvklasser. Det är 

ju där man klarar sig. Hade man inte haft så här mycket halvklasser då hade man ju 

dräpt sig” En annan viktig resurs för henne är läsgrupperna. Specialläraren på skolan 

ansvarar för en grupp. Anna får på detta sätt hjälp till de elever som annars skulle ta 

mycket av hennes tid på lektionerna.  

 

Anna menar att biblioteket och personalens kunskaper som finns där är viktiga resurser 

för att skapa läslust hos alla elever. Hennes elever besöker biblioteket en gång i 

månaden. Bibliotekarier har kunskaper om de aktuella böcker som är lämpliga till 

elevernas utvecklingsnivå men som också kan intressera eleverna. Biblioteket kan också 

plocka ihop bokpaket som finns tillgängliga i klassrummet. Dessa böcker kan väcka 

elevernas intresse och locka dem till att läsa.  

 

En resurs som Anna saknar men som enligt henne skulle kunna öka läslust och 

läsintresse hos elever är hjälp och handledning från en speciallärare eller 

specialpedagog. Hon menar att hon som lärare skulle behöva handfasta råd om material 
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på en lämplig nivå för de svagare eleverna som skulle vara pedagogiskt anpassat till 

deras läsnivå men skulle även kunna skapa deras läslust och läsintresse. 

 
Men någonting jag kan känna, det är det att ibland kan det vara svårt att få någon att 

rådfråga. Jamen t.ex. Ellen… hur ska jag hjälpa Ellen på bästa sätt. Vad kan jag ha för 

material till Ellen?(Anna) Eleven heter egentligen något annat. 

4.5.2 Britta 

Britta anser att hon har resurser för att skapa läslust och läsintresse. Hon menar att 

biblioteket är en viktig resurs som kan bidra till att skapa läslust och läsintresse. Hon 

menar att bibliotekarier kan ge eleverna tips på nya böcker och hitta de böcker som 

passar elevernas intresse. De plockar även ihop lämpliga böcker som finns tillgängliga i 

klassrummet under en längre period. Hon har märkt att hennes elever numera väljer 

böcker som har en högre språklig nivå än de som de tidigare brukade välja och hon 

menar att det kan vara bibliotekets förtjänst.  

 
Jag märker ju att de flesta har ju som ändå tagit lite svårare böcker och lite mer text. 

Man såg i början att de flesta tog bara bilderböcker eller med lite text i, men nu vill ju 

de flesta ha typ Lasse Maja och lite mer kapitelböcker (Britta). 

 

Förutom biblioteket använder Britta inte några andra resurser för att skapa läslust och 

läsintresse och hon anser också att detta räcker. Hon menar att eleverna i hennes klass är 

intresserade av att läsa och att de lässvaga eleverna inte heller saknar intresse eller lust 

till att läsa.  

4.5.3 Carin 

Carin menar att möjligheten att eleverna kan läsa tillsammans i en halvklass kan göra att 

hon kan anpassa undervisningen till varje individ och på det sättet ge stöd till de elever 

som behöver hjälp i läsprocessen. Carin menar att om eleverna får rätt stöd kan deras 

attityd till läsning bli positiv och då skapas läslust och läsintresse. Hon upplever ändå att 

det är svårt att hinna med alla elever.  

 
Men det är ju klart, det är ju alltid… hade det varit färre elever så har man ju kunnat ge 

mer tid för varje enskild elev och kunna hjälpa dem på ett annat sätt, så är det ju. Men 

jag tänker att man måste ju som skapa de här tillfällena ändå och försöka, kanske i 

halvklass när de är det eller. Att kunna hinna… för det kan ju vara det svåra att hinna se 

var det brister (Carin). 

 

Carin nämner datorer som en resurs som enligt henne skulle kunna bidra till att eleverna 

blir mer motiverade av det som datorer kan erbjuda och detta kan skapa läsintresse. 

Eftersom skolan saknar resurser till flera datorer kan hon inte pröva detta. ”Datorer kan 

ju vara ett hjälpmedel många gånger också för att kunna motivera. Har väl funkat si 

sådär. Vi har ju inte så många” 
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4.5.4 Diana 

Diana menar att hon har de resurser som hon anser kan skapa läslust och läsintresse. 

Hon anser att avkodningsförmågan är grundläggande för elevernas läsintresse. Hon 

menar att skolans speciallärare är en viktig resurs i arbetet med elevernas 

avkodningsförmåga. Läsintresset växer i takt med att elevernas avkodning 

automatiseras.  

 

Hon ser biblioteket som en viktig resurs i detta. Hon besöker biblioteket tillsammans 

med sina elever en gång i månaden. Bibliotekarier berättar om olika böcker och 

eleverna får boktips som passar till deras intresse.  

 
Och så kopplar vi in biblioteket med sina boksamtal. Då går ju barnen igång. Då blir det 

ju som intressant kring de där böckerna och det är ju också lite läslust att de blir lite 

peppade. Sen skulle man kunna tänka, nu när jag sitter och pratar med dig så här att 

man nu börjar recensera sina egna böcker och berättar lite boktips för varandra. Det är 

ju faktiskt en trevlig grej (Diana). 

 

Diana önskar ändå att hon skulle ha möjlighet att låta eleverna läsa i små grupper. Varje 

grupp skulle kunna läsa samma bok men i mindre grupper skulle man kunna ta upp 

olika saker om innehållet och språket så att alla elever skulle få det stöd i läsandet som 

de behöver. För att kunna arbeta med läsgrupper skulle det behövas en extra pedagog i 

klassen men en sådan resurs är inte möjlig just nu på hennes skola. 

 

Diana menar också att det skulle vara bra för elevernas läsintresse att ha en läsvecka på 

hela skolan. Under en hel vecka skulle läsning stå i centrum i all verksamhet och detta 

skulle visa att läsning är viktigt och uppmuntra barnens läsintresse. 

 
Den här veckan satsar vi på läsning på hela skolan. Vi läser på bänken, under bänken, 

före och efter lektionen. Vi läser… ja… Det kan faktiskt peppa igång barnen jättebra 

om man bara håller linan ut och visar att det här är viktigt (Diana).  

4.6 Sammanfattning 

Samtliga lärare anser att de har fått för lite kunskaper om läsförståelse och läsintresse 

under lärarutbildningen. Lärarna arbetar till viss del på likartat sätt med läsförståelse. 

Alla fyra lärare använder materialet ZickZack som grundar sig på reciprok undervisning. 

De har olika uppfattningar om materialet är bra eller inte. Intervjuerna visar att lärarna 

anser att undervisning i läsförståelse är ett samarbete mellan eleverna och läraren. 

 

Lärarna framhåller vikten av att arbeta med läsförståelse gemensamt. Anna och Carin 

menar att högläsning är viktigt för att eleverna ska utvecklas i läsförståelse. Diana 

framhåller att hon som lärare måste visa eleverna hur de ska angripa en text och visa 

eleverna hur de kan komma åt textens innehåll.  

 

Observationstillfällena visade att alla fyra lärare förklarar svåra ord och begrepp under 

textläsningen. Alla går först igenom texten gemensamt och avslutar med att eleverna får 

läsa texten tyst för sig själva. Alla använde också uppgifter om textens innehåll efter 
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denna läsning för att kontrollera att alla hade förstått texten. Anna, Carin och Diana 

använde också förförståelse som läsförståelsestrategi. Eleverna uppmuntrades att 

förutspå innehållet med hjälp av textens rubrik och bilder. Dessa lärare uppmuntrade 

även eleverna att använda sina egna erfarenheter om ämnet som texten handlade om för 

att skapa inre bilder om innehållet. Diana använde även Läsfixarna och de figurer som 

ingår i metoden för att ställa frågor om texten. Lärarna tog inte upp lektionens 

övergripande syfte och därmed inte målet för läsningen.  

 

Alla fyra lärarna anser att det är viktigt att utgå ifrån elevernas intressen när de ska välja 

bok att läsa. Intresset ökar eleverna motivation att läsa menar alla. Anna och Diana 

menar att högläsning är viktigt och de anser att högläsningen skapar läsintresse och 

även de lässvaga eleverna kan motiveras med högläsning. Anna och Britta använder 

belöningssystem för att motivera eleverna till läsning. Enligt dem har detta system ökat 

elevernas läsning. Samtliga lärare uppger att skolbiblioteket och dess personal är viktiga 

för elevernas läsintresse. Bibliotekets personal har kunskaper om ny litteratur för barn i 

olika åldrar och kan rekommendera böcker som är lämpliga för elevernas läsnivå. Ingen 

av lärarna menar att eleverna behöver motiveras till att läsa utan anser att läsintresset 

finns hos alla deras elever oavsett läsnivå.  

 

De metoder som lärarna lyfter fram i arbetet med de svaga läsarna handlar om 

individuella anpassningar. Mindre grupper och speciella läsgrupper gör det möjligt att 

ge individuellt stöd och anpassade instruktioner. De som har svårast behöver 

specialpedagogiskt stöd. Avkodningen måste fungera för att läsintresse ska skapas. 

Men, som en av lärarna säger, det är viktigt att de elever som har specialundervisning i 

avkodning kan vara med när hela klassen lyssnar på lärares högläsning; lyssnandet 

håller läsintresset igång.  

 

Samtliga lärare säger sig vara nöjda med de resurser som de har. Anna och Carin tar upp 

de halvklasspass som är möjliga för dem och menar att de ger lärare möjlighet att 

stimulera elevernas läslust och läsintresse. Diana lyfter fram skolans specialpedagogiska 

resurs som viktig för de elever som behöver träning i avkodning. Anna uppger att en 

viktig resurs för henne är läsgrupperna som specialläraren ansvarar för. En mindre och 

anpassad grupp gör att eleverna får individuellt stöd för sin läsning. Alla fyra lärare 

nämner också biblioteket och dess personal som en resurs som de uppskattar. 

Anna, Carin och Diana är de lärarna som tar upp något som de saknar. Anna menar att 

hon skulle behöva hjälp från en speciallärare eller specialpedagog i valet av material för 

de svagare eleverna. Carin tar upp datorers betydelse i läsning och hon anser att tillgång 

till fler datorer skulle uppmuntra läsning. Dianas önskan handlar om en extra resurs i 

klassen vid läsning i mindre grupper och även en temavecka om läsning som skulle 

skapa mera uppmärksamhet på läsningens betydelse i allt. 
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5 Diskussion 

Studiens syfte var att studera hur ett antal lärare arbetar med läsförståelse på lågstadiet 

och hur de motiverar sina elever att läsa. Forskningsfrågorna belyser även om det finns 

skillnader i vilka metoder lärarna använder mellan olika elevgrupper och om lärarna 

anser att de har tillräckliga resurser för att arbeta med läslust och läsintresse, samt deras 

egen utbildning inom området. 

5.1 Lärarnas utbildning  

Samtliga lärare som medverkade i studien anser att de inte fått tillräckliga kunskaper om 

läsförståelse och läsintresse under sin utbildning trots att Skollagen (SFS 2010:541) är 

tydlig med att studenterna ska få grundläggande kunskaper om elevers läsinlärning, 

barns kommunikation och språkutveckling. Denna uppfattning skiljer sig inte mellan de 

lärare som utbildat sig med en äldre lärarutbildning i förhållande med den läraren som 

är nyexaminerad. Trots detta framkommer det i studien att lärarna är engagerade och 

intresserade av att ge sina elever en bra läsundervisning. Det är ändå oroande att lärarna 

inte anser att de har fått tillfredsställande kunskaper om läsförståelse och läsintresse 

under sin utbildning. Resultaten är fortfarande låga för svenska elever enligt 

internationella undersökningar (PISA, PIRLS) som prövar kunskaper i läsförståelse 

(Skolverket, 2016). För att förbättra resultaten och framförallt arbeta förebyggande 

behövs lärare som har rätt kunskaper för att bedriva en undervisning som ger goda 

läsare och utvecklar intresset för läsning. Forskning har visat att god läsförmåga krävs 

för att klara de flesta av skolans ämnen (Reichenberg, 2014) och då måste 

lärarutbildningen bli bättre på att lära ut hur undervisning i läsförståelse ska bedrivas så 

att lärarna har adekvat utbildning och känner sig trygga med sin uppgift. Lärarna har 

många gånger inte tillräckliga ämneskunskaper om vad som är bäst att göra och varför 

det ska göras på detta sätt vilket även har kommit fram i tidigare forskning (Block et al., 

2002). Lärarna behöver utbildning i de olika läsförståelsestrategierna så att elever får de 

verktyg som behövs för att bli aktiva läsare och ta till sig innehållet i texter (Skolverket, 

2016).  

5.2 Lärarnas undervisning i läsförståelse 

Av resultatet framgår att samtliga lärare förklarar svåra ord och begrepp när de 

undervisar i läsförståelse vilket är en viktig komponent för att bedriva bra 

läsundervisning. Många forskare (Anmarkrud, 2008; Bråten, 2013; Westlund, 2009) 

menar att en grundläggande del i läsningen är ordkunskap. Om eleven har ett stort 

ordförråd går läsningen lättare och innehållet i texten blir enklare att ta till sig. Tre av 

lärarna ger eleverna möjlighet att förutspå textens innehåll med hjälp av rubrik och 

bilder innan läsningen vilket gör att förståelsen kan underlättas. Om eleven redan innan 

textläsningen vet vad texten ska handla om blir det lättare att skapa inre bilder om 

innehållet under läsningens gång. Resultatet kan stödja Bråten (2013) som menar att 

förförståelse om innehållet är en viktig strategi för att på bästa sätt skapa förståelse av 
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texter. Alla lärare som deltog i studien genomförde sin undervisning i läsförståelse 

gemensamt med eleverna och fungerade som ett stöd till eleverna under läsningen. Det 

finns en fördel med att genomföra många delar av läsundervisningen tillsammans. 

Eleverna kan då ta hjälp av sina klasskamrater och läraren och på detta sätt ge stöd och 

gemenskap åt varandra (Jönsson, 2007). Andra forskare (Alatalo, 2011; Chambers, 

2002) framhåller också vikten av att genomföra läsaktiviteter tillsammans med 

klasskamraterna. Detta kan skapa intresse och motivation för läsningens innehåll. 

  

Studiens resultat pekar på att lärarna som deltog i studien behöver använda fler 

strategier som presenteras enligt Reciprok undervisning. De använder delar av detta 

program men det är endast en lärare som använder ett flertal strategier. Denna lärare 

demonstrerar även tydligt för eleverna hur strategierna ska användas. Hon är även tydlig 

med att läsförståelse är något som måste ingå i alla ämnen. Här skulle ett utbyte av 

erfarenheter kring undervisning i läsförståelse kunna vara en framgångsrik väg att gå. 

Kollegialt lärande är enligt Hattie (2009) ett bra sätt för att elevernas lärande ska 

utvecklas positivt. Om lärarna planerar sin undervisning tillsammans blir 

undervisningen mer likvärdig och med största sannolikhet utvecklas elevernas 

läsförståelse. Undervisningen skulle på detta sätt kunna bli mer explicit. Resultaten 

tyder på att de flesta lärarna som deltog i studien fortfarande arbetar på det implicita 

undervisningssättet och enligt forskare som Andreassen (2013) bör undervisning i 

läsförståelse övergå till explicit istället. 

5.3 Hur motiverar lärarna sina elever till läsning? 

Av resultatet framgår att lärarna till stor del utgår ifrån elevernas intressen då de väljer 

texter. Intressanta texter ökar elevernas motivation menar alla. Detta är enligt Bråten 

(2013) en viktig faktor för att behålla läslust och motivation. Eleven vill läsa för sin 

egen skull och drivs av nyfikenhet och intresse för det lästa. Eleven engagerar sig i 

texterna och innehållet i texter är det som driver läsningen framåt. Två av lärarna 

använder belöningssystem för att motivera eleverna att läsa och väcka intresse för 

böcker. Dessa lärare upplever att denna metod har skapat motivation och att alla elever 

på detta sätt vill läsa i större utsträckning. Här blir det viktigt att eleverna inte bara läser 

för att hinna med så stor kvantitet som möjligt utan att kvalitén kvarstår. Detta är de 

aktuella lärarna medvetna om och har funderat ut strategier för att motverka detta. För 

att skapa läsintresse och motivation påpekar nästan alla lärarna att det är viktigt att 

eleverna har en väl automatiserad avkodning. Även tidigare forskning menar att en 

förutsättning för att utveckla ett läsintresse är att avkodningen är automatiserad 

(Lundberg, 2010). 

 

I studien framkommer att nästan alla lärare använder högläsning för att skapa läsintresse 

och utveckla elevernas läsförståelse. Vid högläsning stimuleras elevernas eget intresse 

att läsa och gör dem motiverade.  Elever som tidigt får ta del av högläsning förstår vilka 

vinster det finns med att läsa (Lundberg & Herrlin, 2009; Taube, 2007). Högläsning är 

något som förekommer som rutin hos den intervjuade lärarna och uppskattas av 

eleverna. Vid observationerna framkom att lärarna lyckas skapa en positiv atmosfär i 
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klassrummet och har ett tillåtande klimat. Det är enligt forskning viktigt med ett bra 

ledarskap för att utveckla elever till goda läsare (Anmarkrud, 2008; Tjernberg, 2011). 

De lärare som undervisar i läsförståelse behöver ha tydliga mål med sin undervisning 

och förväntningar på att eleven ska ta till sig innehållet i texten (Dymock & Nicholson, 

2010). Lärarna som deltog i studien var inte tydliga med vilka mål de hade med 

aktiviteten under undervisningstillfället. För att skapa motivation och utveckling i 

lärprocessen krävs tydliga mål för att eleverna ska finna en inre drivkraft som gör dem 

motiverade att sträva mot målet (Jenner, 2014). Utifrån studiens resultat skulle de lärare 

som deltog i studien behöva bli bättre på att formulera mål för sina lektioner för att på 

detta sätt skapa mer motivation och utveckla elevernas läsförståelse. 

  

Lärarna uppgav att de tar hjälp av bibilioteket och den kompetens kring litteratur som 

finns där för att motivera eleverna. Till bibilioteket går de ofta och tar hjälp av 

bibliotekarier för att eleverna ska få aktuella boktips och hjälp att välja rätt böcker. 

Biblioteket har en viktig roll för att skapa läsintresse (Lundberg & Herrlin, 2009). 

Skolverket (2012) framhåller också bibliotekens viktiga roll för att skapa läsintresse. I 

studien framkom att eleverna väljer böcker i samråd med läraren eller 

bibliotekspersonalen. Lundberg (2010) påpekar vikten av att läraren är med i valet för 

att textmängden ska vara på lämplig nivå. Sammanfattningsvis anser ingen lärare att det 

är särskilt svårt att få eleverna motiverade att läsa utan de allra flesta elever vill läsa ofta 

och gärna. Detta är en viktig aspekt för att skolan ska utveckla goda läsare och tyder på 

att de lärare som deltog i studien har lyckats motivera sina elever på ett positivt sätt. 

Läraren har ett stort ansvar när det gäller att motivera och uppmuntra eleverna till 

läsning, vilket också får stöd av läsforskare som exempelvis Taube (2007). 

 

5.4 Metoder som lärarna använder till olika elevgrupper 

Resultatet tyder på att lärarna i studien i stort sett använder samma metoder till alla 

elever i klassen, men vid behov anpassas metoderna till de svaga läsarna. De elever som 

behöver stöd i sin läsning får ingå i läsgrupper tillsammans med 

speciallärare/specialpedagog vid ett flertal tillfällen varje vecka. Där får eleverna träna 

avkodning och samtala om textens innehåll; en åtgärd som stöds av forskning. Det är 

viktigt att eleverna övar upp en automatiserad avkodning menar forskare som Lundberg 

(2010). Om avkodningen automatiseras kan elevens resurser istället ägnas till förståelse 

av textens innehåll (Kamhi & Catts, 2014). Vid behov ges tydligare instruktioner, 

bildstöd och anpassade läxor. De elever som har en svag avkodning kan få träna med 

hjälp av läslistor med korta ord för att träna upp sin läshastighet. Individuella 

anpassningar görs även under de tillfällen eleverna har möjlighet att arbeta i halvklass. 

Då kan lärarna få tid att ge stöd på den nivå eleven befinner sig på och på detta sätt 

utveckla läsförståelse och läsmotivation.  

 

Resultaten visar att lärarna anpassar åtgärderna utifrån vilka svårigheter eleverna har 

med sin läsning och att de lyckas hitta fungerande metoder för att möta eleverna på den 

nivå de befinner sig på. Detta sätt att se på anpassningar stöds av forskning (Lundberg, 
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2010; Taube, 2007) som menar att problemens art ska ligga bakom de eventuella 

åtgärder som ska sättas in för att hjälpa eleven och att eleverna behöver träna läsning 

med de förutsättningar de har. 

5.5 Lärarnas syn på resurser och metoder som skapar läslust och 
läsintresse 

Lärarna som deltog i studien är nöjda med de resurser som finns tillgängliga på skolan 

för att skapa läslust och läsintresse. De menar att de hinner med eleverna eftersom det 

ofta är möjligt att arbeta i halvklass och det finns stöd av speciallärare eller 

specialpedagog. Elevens möjlighet till specialpedagogiska insatser och gruppstorleken 

är viktigt för att alla elever ska utvecklas i rätt riktning (Fischbein, 2014). Lärarna som 

deltog i studien är väl medvetna om vilka elever som av någon anledning behöver extra 

stöd och utnyttjar de resurser som finns tillgängliga. Tidigare forskning menar att lärare 

måste vara duktiga på att uppmärksamma de elever som inte utvecklas som de ska i 

läsprocessen, så att rätt stöd skyndsamt kan sättas in (Alatalo, 2011; Tjernberg, 2011).  

 

Resultatet tyder även på att lärarna ofta ser biblioteket som en resurs för att skapa läslust 

och läsintresse. De besöker ofta biblioteket och låter eleverna inspireras av personalen 

som arbetar där. Detta går i linje med vad Lundberg och Herrlin (2009) kommit fram 

till. Barn som besöker biblioteket och lånar böcker utvecklar ett större läsintresse och 

läser oftare. Det är mycket positivt att lärarna anser att de har tillfredsställande resurser 

för att lyckas skapa läsintresse och läslust. Det visar att skolan har prioriterat vikten av 

tidiga insatser för att alla elever ska få det stöd de behöver i läsprocessen. Taube (2007) 

framhåller i sin forskning att det är viktigt att elevernas första möte med texter ska vara 

positiv så att de vill fortsätta läsa. Detta har betydelse för elevers läsintresse och 

motivation eftersom eleverna då läser mer och känner att de lyckas och får en positiv 

självbild kring sin läsning. 

5.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis behövs en större samsyn kring arbetet med läsförståelse för att på 

detta vis öka likvärdigheten och utveckla undervisningen i läsförståelse med hjälp av 

gemensamma erfarenheter och olika kompetenser. Studiens resultat tyder också på att 

lärare behöver kompetensutvecklas i läsförståelsestrategier så att de blir säkrare på hur 

och när de ska användas. Det är även viktigt att lärarutbildningen ger Sveriges blivande 

lärare redskap för att kunna ge svenska elever den undervisning i läsförståelse som har 

visat sig mest framgångsrik. I studien framkom även att lärarna tycker de lyckas få 

elever som är motiverade att läsa och att de har de resurser som behövs. Detta är 

glädjande och har stor betydelse för att eleverna ska utvecklas till goda och aktiva läsare 

som gärna ägnar tid åt läsning. Slutligen visar studien att det stöd som används mest för 

att stärka elever som av olika anledningar inte utvecklas i läsprocessen är 

specialpedagogiskt stöd och arbete i mindre grupper; vilket är bra anpassningar som 

gynnar elevernas läsförmåga och fortsatta utveckling. 
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5.7 Metoddiskussion 

Studiens omfattning gör att generaliserbarheten får anses som låg (Bryman, 2011). 

Resultatet gäller endast för de i studien intervjuade och observerade lärarna och deras 

skolor. I analys av materalet framkom att intervjuerna skulle ha omfattat fler frågor och 

att fler följdfrågor borde ha ställts. Observationstillfällena hade möjligtvis kunnat vara 

fler och följts upp av en extra intervju för att få en bredare bild av hur lärarna själva såg 

på sin undervisning. Informanterna var förberedda på att observationen skulle 

genomföras på en lektion i läsförståelse. Detta kan ha haft en viss påverkan på 

resultatet. Informanterna som deltog i studien arbetade alla på samma skola, vilket även 

det kan ha påverkat delar av resultaten. Med största sannolikhet hade resultatet fått en 

större spridning och varit lättare att jämföra om informanterna arbetat på olika skolor.  

5.8 Studiens relevans för speciallärarutbildningen 

Läsförståelse för svenska grundskoleelever har försämrats. Detta visar internationella 

jämförande studier som PISA och PIRLS. På många håll har det genomförts olika 

satsningar för att komma tillrätta med de sjunkande resultaten. Lärarutbildningen 

behöver bli bättre på att lära ut hur lärarna bäst ska arbeta med att höja elevernas 

läsförståelse och öka läsintresset bland våra elever. Som speciallärare blir det därför 

viktigt att vara väl insatt i strategier för att arbeta med läsförståelse på ett sätt som är 

framgångsrikt. Specialläraren behöver vara en expert på ämnet för att på detta sätt 

kunna handleda lärarna och öka samsynen kring hur det är bäst att undervisa. Det 

handlar om att arbeta förebyggande och att främja för att läsförståelse ska ingå i alla 

ämnen. Specialläraren måste även fånga upp de elever som av olika anledningar riskerar 

att komma efter i läsprocessen. Först och främst ska eleverna bli säkra på avkodning. 

Blir avkodningen automatiserad kommer eleverna bli mer intresserade av att läsa och 

motivationen höjs. Med dessa insatser kommer de även kunna fokusera på att förstå det 

lästa. 

5.9 Framtida forskning 

Utifrån studiens resultat skulle det vara intressant att studera hur lärare arbetar för att 

utveckla läsförståelse och läsmotivation på andra stadier. Vilka strategier och metoder 

använder de på mellan- och högstadiet? Det skulle även vara intressant att undersöka 

hur personalen på biblioteket ser på deras möjlighet att utveckla elever i läsförståelse 

och läsmotivation. Hur tänker de kring dessa frågor och vad anser de är deras roll i att 

höja svenska elevers resultat? 
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Bilagor  

Bilaga 1. 

Intervjufrågor till lärarna 

 

Denna intervju kommer handla om läsförståelse och läsmotivation. Syftet med 

studien är att ta reda på hur lärare på lågstadiet arbetar med läsförståelse och hur 

de gör för att motivera sina elever att läsa. Jag vill undersöka vilka metoder 

verksamma lärare anser leder till framgång i läsning. Arbetar lärare på samma 

sätt eller använder lärare olika metoder för att öka elevers läsintresse och 

motivation. Anser lärarna att det behövs olika metoder för den lässvaga gruppen? 

 

1. När blev du färdig med din utbildning som lågstadielärare? 

 År 

2.   När började du arbeta som lågstadielärare?  

 År 

3. När fick du din anställning på denna skola? 

 År 

4. Ingick det i din utbildning till lågstadielärare, kunskaper om läsningens två 

huvuddelar: avkodning och läsförståelse? Följdfråga: Vad kommer du ihåg 

om denna del av utbildningen? 

5. Anser du att du fick lära dig lika mycket om båda delarna eller 

dominerade  avkodningen i din utbildning om läsning? Följdfråga: Hur 

märktes detta? 

6. Anser du att du fick tillräckliga kunskaper under din utbildning om hur du 

 som lärare kan arbeta med elevers läsförståelse? 

 Om JA 

 Kommer du ihåg vilka modeller och strategier som du fick lära dig 

7. Arbetar du med läsförståelse lika mycket som du arbetar med avkodning 

 eller dominerar avkodningsträningen i din undervisning? 

8. Använder du en metod eller en speciell strategi när du arbetar med elevers 

 läsförståelse? 

 Om JA 

 Kan du beskriva metoden eller din strategi mera ingående för mig? 

9. Har du arbetat fram ditt eget/dina egna sätt på hur du arbetar med 

läsförståelse eller följer du alltid en speciell modell eller strategi? Berätta. 

Följdfråga: Anser du att någon modell är mer framgångsrik? 



 

10. Anser du att du kan använda samma sätt med alla elever på tidigare stadier 

eller behövs det redan från början olika sätt; t.ex. för elever som kämpar 

med den inledande läsinlärningen. Följdfråga: Hur anpassar du iså fall för 

dessa elever? 

11. Anser du att läsmotivation är en viktig faktor i läsinlärningen?  

 Om JA 

 Hur tänker du kring detta? 

12. Anser du som lärare att vissa elever behöver mera motivation än andra;

 t. ex. elever som har det svårt i den inledande läsinlärningen? 

 Om JA 

 Hur gör du för att motivera dessa elever? 

13. Ingick det i din utbildning att lära dig om hur man kan motivera till 

läsning eller hur man kan skapa läslust? 

 Om JA 

 Vad fick du lära dig om detta? 

14. Använder du ett speciellt sätt eller en speciell strategi för att motivera 

elever till att läsa? Följdfråga: Anser du att någon strategi är mer 

framgångsrik? Iså fall berätta om det? 

15. Använder du samma sätt/strategi till alla men i olika mängder (mera till de 

 svagare eleverna)? 

 Om JA 

 Berätta mer om hur du arbetar? 

16. Anser du att du har tillräckliga resurser till att arbeta med elevers 

läsförståelse och skapa läslust hos alla? 

 Om JA 

 Berätta om vilka resurser du använder? 

17. Vilka resurser skulle du önska dig om du kunde bestämma? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2. 

Observationsprotokoll till undervisningstillfälle 

 
 

  Förekommer              Förekommer inte              Övrigt 

Förförståelse för 

texten 

   

Förklarar 

ord/begrepp? 

  

      

Bildstöd?       

Gemensam läsning i 

helklass? 

      

Par/gruppläsning    

Kommunikation/ 

samtal kring texten? 

      

Modellering av 

strategi 

      

  

Mål och struktur 

för lektionens 

genomförande 

Förekommer Förekommer inte Övrigt 

Mål?       

Bildstöd?       

        

  

Alternativa 

verktyg 

Förekommer Förekommer inte Övrigt 

Används 

Smartboard 

      

Ipad       

Dator       

 



 

  
 
 

 

Lärarens ledarskap – motivationsgrundande, självstärkande.  

Skapar en positiv 

atmosfär 

Förekommer Förekommer inte Övrigt 

Visar värme och 

empati mot alla 

elever? 

      

Skapar ett tillåtande 

klimat? 

      

Ser till att eleverna 

vågar ta risker och 

vågar göra försök? 

      

Talar till eleverna på 

ett positivt sätt? 

   

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3. 

Informationsbrev till lärarna 

 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för Språkstudier 

Läsförståelse och läsmotivation i de tidiga skolåren  

Bästa lärare! 

Jag heter Sara Flank och läser sista terminen på Speciallärarprogrammet med inriktning 

Språk, Läs- och Skrivutveckling på Umeå universitet. Under höstterminen skriver jag 

mitt examensarbete. Jag intresserar mig för elevers tidiga läsförståelse och 

läsmotivation. För detta syfte skulle jag vilja intervjua lågstadielärare som arbetar med 

läsning i klassrummet. Då du tackat ja till att ge din syn på läsförståelse och 

läsmotivation så vill jag informera om några detaljer kring genomförandet. 

Tiden för intervjun beräknas till ca.40 minuter och kommer äga rum på din skola. Jag 

spelar in intervjun och i det efterföljande arbetet med intervjun kommer jag ta hänsyn 

till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer om anonymitet och materialets 

konfidentialitet. Materialet kommer endast att användas i forskningssyfte. Resultaten 

kommer inte spridas eller utlånas för kommersiellt bruk. Det färdiga arbetet där alla 

deltagare och skolor är anonymiserade kommer att publiceras som examensarbete på 

Umeå universitets databas. Ditt delatagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt 

och du kan när som helst avbryta din medverkan om du så skulle vilja.  

Jag är tacksam för att du tar dig tid att ställa upp för en intervju i min studie. Skulle du 

önska mer information kan du gärna att kontakta mig. 

brittasara@hotmail.com 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Sara Flank 

Min handledare: 

Leila Kantola 

Universitetslektor (FD) 

Institutionen för språkstudier 

Umeå universitet 

leila.kantola@umu.se 
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