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Sammanfattning 

Det globaliserade samhället vi lever i idag ställer höga krav på vår läskompetens. Läraren 

och dennes undervisning utgör en av de viktigaste faktorerna för att utveckla god 

läsförståelse. Studiens syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 1 använder och synliggör 

lässtrategier för elever i undervisningen. Genom semistrukturerade intervjuer undersöks 

hur lärare säger att de arbetar med läsförståelse och vad de menar utvecklar god 

läsförståelse. Genom observationer med hög grad av struktur undersöks vilka lässtrategier 

som kommer till uttryck i undervisningen och hur strategianvändningen skiljer sig i olika 

undervisningsmoment. Studien fann att bland annat högläsning värderas högt för 

betydelsen av läsförståelse. Studien fann också att det flest lässtrategier kom till uttryck 

under textsamtalen. Slutsatsen är att läsförståelse är komplex och att lärarens kompetens är 

avgörande för undervisningens kvalité. 

 
Nyckelord: Läsförståelse, lågstadiet, läsförståelsestrategier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The globalized society we live in today poses high demands on our literacy skills. The 

teacher and the way he or she teaches are one of the most important factors for developing 

good reading comprehension. The purpose of the study is to investigate how teachers in 

year 1 is using and visualize reading strategies for students in the classroom.  

Semi-structured interviews investigate how teachers say they work with reading 

comprehension and what they think develop good reading comprehension. Through high-

level observations the study aims to investigate which strategies that are expressed in 

teaching and how the use of strategies differs in different teaching situation. The study 

found that the teachers think that reading aloud is one important part of the development 

of reading comprehension. The study also found that most reading strategies were 

expressed during the textual conversation. The conclusion is that reading comprehension 

is complex and that the teacher's competence is crucial to the quality of teaching. 
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1 Inledning 
 
Den internationella studien PISA har visat att svenska 15-åriga elevers kunskaper i 

läsförståelse haft en nedåtgående trend ända sedan studien startade år 2000 (Skolverket, 

2016:6). Studien har också visat att de sjunkande resultaten varit störst bland redan 

lässvaga elever. 2009 kunde man se att var femte svensk elev inte uppnådde den 

grundläggande nivån i läsning, den nivå skolverket definierar som basnivå för att även 

tillgodogöra sig andra kunskaper. Det senaste resultatet från PISA 2016 visade för första 

gången sedan 2000 att de svenska elevernas resultat har ökat. PISA är en studie utvecklad 

av OECD i syfte att möta behovet av utvärdering av kvalitet, likvärdighet och effektivitet 

hos utbildningssystem i världens länder. PISA syftar också till att kunna förstå 

bakomliggande orsaker och konsekvenser av skillnader i resultaten. I och med Sveriges 

deltagande i PISA undersökningarna har många debatter väckts kring elevers nedåtgående 

resultat i läsförståelse.  

 

Det globaliserade samhället vi lever i ställer högre krav på vår läskompetens än vad det 

gjorde förr (Roe, 2014:15). För att kunna vara delaktig i dagens samhälle och dess 

demokratiska processer samt påverka beslut som gäller livslånga förhållanden är det 

nödvändigt att förstå vad man läser (Bråten, 2008:11). Därför måste lärare undervisa 

elever i hur lässtrategier kan tillämpas för att kunna utvinna och skapa mening i det lästa 

(Reichenberg & Lundberg, 2011:51). Läraren och dennes undervisningsmetoder har visats 

vara bland de viktigast faktorerna för framgång. Att samtala, tolka och reflektera kring 

olika slags texter, att få arbeta med olika lässtrategier och läsning har också visats positivt 

för elevers fortsatta läsutveckling (Skolverket, 2011:58). I takt med att samhället 

utvecklats har också kravet på vår läsfärdighet ökat (Reichenberg & Lundberg, 2011:12). 

Det pågår ständiga rationaliseringar och automatiseringar av servicefunktioner vilket 

betyder att samtal med servicepersonal i stor utsträckning ersatts med möten av automater 

och interaktiva displayer vilka enbart förmedlar information (Ibid.) Att kunna förstå det 

man läser är viktiga förutsättningar för att klara skolan (Bråten, 2008:11). Minst lika 

viktiga är dessa förutsättningar utanför skolan för att kunna nå ett fullvärdigt deltagande i 

arbetslivet och i samhället I dag kräver arbetslivet fler kompetenser än tidigare och för att 

tillägna sig kunskap är läskompetens en nödvändig förmåga (Roe, 2014:16). 

Enligt Skolverket ska eleverna i slutet av årskurs 1 uppnå följande kunskapskrav: 

”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, 
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2016:8). Trots att läsförståelse ses som en viktig färdighet i dagens skola och samhälle 

hävdar Bråten (2008) att det finns många lärare som inte känner sig tillräckligt kompetenta 

i att undervisa i just läsförståelse. Av den anledningen känns det viktigt att som framtida 

lärare fördjupa mina kunskaper om läsförståelse och vilka faktorer som påverkar 

läsförståelsen. I min framtida yrkesroll ser jag vikten av att kunna förse mina elever med 

strategier som hjälper dem att utvecklas till goda läsare.  

  

I denna studie undersöks tre lärares inställning till att undervisa i läsförståelse och vilka 

lässtrategier som kommer till uttryck i undervisningen. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 1 använder och synliggör 

lässtrategier för eleverna i undervisningen.   

1.2 Frågeställningar 

 Vad menar lärare utveckla god läsförståelse hos sina elever? 

 Hur säger lärare att de arbetar med läsförståelse? 

 Vilka lässtrategier kommer till uttryck i undervisningen och hur praktiseras de? 

 Hur skiljer sig strategianvändningen i olika undervisningsmoment? 
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2 Forskningsöversikt  

I detta avsnitt redogörs inledningsvis begrepp som är centrala för arbetet. Därefter 

redovisas tidigare forskning om elevers strategianvändning vid läsning. Vidare presenteras 

den teoretiska ram som ligger till grund för detta arbete. Därefter presenteras olika 

definitioner av begreppet läsförståelse följt av faktorer som påverkar läsförståelsen. 

Därefter följer tidigare forskning om elevers strategianvändning vid läsning. Slutligen 

presenteras och förklaras de lässtrategier vilka studiens undersökning bygger på. 

 

2.1 Begrepp 

Avkodning 

Avkodning innebär förmågan att kunna identifiera de skrivna orden (Lundberg & Herrlin, 

2014:12) 

Automatiserad avkodning 

När avkodningen är automatiserad sker registrering av och sammanläsning av bokstäver 

till ord och meningar utan viljemässig kontroll. Som läskunnig person fungerar man så att 

man inte kan låta bli att läsa en text man har inom synhåll. Man läser trots att det inte finns 

intresse av att veta vad som står (Stadler, 1998:34). 

2.1 Tidigare forskning om användning av lässtrategier 

Kragler, Martin och Schreier (2015:448) har genomfört en studie om barns användning av 

lässtrategier. Studien genomfördes på 16 elever och pågick under tre år, från att eleverna 

började årskurs 1 till och med årskurs 3. Under perioden genomfördes två intervjuer i 

årskurs 1 och fyra intervjuer i årskurs 2 respektive årskurs 3. Under intervjuerna läste 

eleverna böcker som de stannade upp i för att besvara frågor som forskarna ställde. 

Frågorna som ställdes syftade till att ta reda på vad eleverna tänkte då de läste och vad 

eleverna gjorde för att förstå vad de läste. Efter uppehållet fortsatte eleverna att läsa, för 

att sedan stanna upp igen och svara på frågor. Resultaten av studien visar att små barn 

använder flera olika strategier när de läser, men att strategianvändningen oftast sker 

omedvetet. Resultaten visar också det behov som finns av att lärare undervisar 

systematiskt i att modellera, det vill säga visa hur man gör, med användandet av 

lässtrategier och att diskutera texter som har lästs. Forskarna menar att det är nödvändigt 

att undervisa i läsförståelse och i användandet av dess strategier för att barn ska kunna 

utveckla den läsförståelse som behövs för att kunna förstå mer komplexa texter (Kragler 

et. al, 2015:468). 
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2.2 Teoretiskt perspektiv 

Inom de sociokulturella ramarna betonas mötet mellan läsare och text som avgörande i hur 

olika läsaktiviteter och lässtoff värderas (Roe, 2014:45). Läsning innebär att ingå dialog 

med texten, dess värld och kultur (Roe, 2014:40). Detta påverkar sättet på vilket läsaren 

tolkar texten (Ibid.). Den sociokulturella teorin utgår från att människor lär och utvecklas i 

samspel med andra (Vygotskij, 1978). Det är också den grundteori som uppsatsen vilar på. 

I den sociokulturella teorin anses språket vara ett viktigt redskap för att kunna förstå, 

förmedla och tänka kring den värld vi lever i. Det handlar också om hur man identifierar 

sig själv i förhållande till omvärlden (Ibid.). Barns utveckling kan delas upp i två nivåer 

(Bråten, 1998 s. 41ff). Den ena nivån är barnets aktuella utvecklingsnivå vilken innebär 

den nivå barnet på egen hand behärskar. Den andra nivån är den proximala 

utvecklingszonen vilken innebär att barnet behöver stöttning av en vuxen för att klara av 

uppgifter (ibid.). Enligt Vygotskij sker inlärning när barnet befinner sig i den proximala 

utvecklingszonen vilken också är den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 1978). 

Vygotskij såg samarbetet mellan vuxna och barn som själva kärnan i 

undervisningsprocessen, det vill säga den närmaste utvecklingszonen (Bråten, 1998:23). 

Den närmaste utvecklingszonen kan ses som skillnaden mellan det ett barn klarar på egen 

hand på det kognitiva området och de uppgifter som det kan lösa under medverkan av en 

vuxen (Ibid.). Enligt Roe (2014:30) är läsning en sociokulturell process eftersom läsaren 

har med sig kunskaper, erfarenheter och åsikter vilka är kulturellt betingade. 

 

2.3 Läsdidaktikens utveckling över tid/teori om läsning 

Fram till 1960-talet ansågs intelligens som en viktig faktor för att uppnå läsförståelse 

(Roe, 2014:93).  Kunde man behärska den mekaniska delen, att avkoda, ansågs man också 

begripa innehållet. Det var omkring 1970-talet som detta synsätt började förändras både 

bland forskare och bland lärare (Ibid.). År 1979 publicerade Dolores Durkin en 

omfattande undersökning av läsundervisning som visade att ytterst lite 

läsförståelseundervisning bedrevs i jämförelse hur ofta eleverna testades i det (Durkin, 

1979). Durkin stod för ett stort genombrott på forskningsfronten vad gäller läsförståelse 

(Roe, 2014:94). Hon hävdade att läsförståelse fordrar betydligt mer än god 

avkodningsförmåga och att det därför är nödvändigt att undervisa i och om lässtrategier. 

Under 1980-talet började läsning alltmer betraktas som en kognitiv process och den 

kognitiva psykologin fick därefter stor betydelse för forskning om läsförståelse. I USA 

började kritiken mot den nya forskningen växa. Det varnades för en ensidig fokusering på 
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de processer som sker i hjärnan vid läsning och skrivning. De kognitiva forskarna 

kopplade schemateorin till läsförståelsen. En etnografisk studie hos barn med olika sociala 

bakgrunder visade att barn som omges av böcker och högläsning är bättre förberedda inför 

skolan. De barn som får böcker lästa för sig lär sig hur man konstruerar mening från 

litterära texter och hur man kan samtala om innehållet (Roe, 2014:95). 

 

2.4 Vad är läsförståelse? 

Läsförståelse är komplext och därför svårt att definiera (Westlund, 2012:70 och Bråten, 

2008:47). Westlund förklarar läsförståelse som en process vilket också RAND (en 

forskningsgrupp som förbättrar utbildningspolicys) gör (Snow, 2002:11f.). Enligt 

Westlund (2012:70) är processen dynamisk och målorienterad och inkluderar färdigheter, 

strategier, tidigare kunskap och motivation. RAND:s definition av processen handlar om 

att kunna avkoda och tyda bokstäver och samtidigt kunna förstå vad man läser. I denna 

process, vilken läsförståelse ses som, utvinns och skapas mening på samma gång. Läsaren 

skapar egna betydelser av det lästa men länkar även samman ny information med gammal. 

I processen ingår tre viktiga komponenter, nämligen läsaren vilken skapar förståelsen, 

texten vilken ska förstås samt aktiviteten i vilken förståelsen ingår (Snow, 2002:11ff.).  

  

Läsförståelse kan ses som en produkt av tre faktorer (Palinscar & Brown, 1984:118). 

Dessa utgör textens grad av läsbarhet, hur väl innehållet i texten och elevens förkunskaper 

stämmer överens samt de strategier som är kopplade till läsningen. Om processen i 

läsningen flyter på så kan också en mening konstrueras i det lästa. När oklarheter uppstår 

måste läsaren stanna upp och reda ut dessa vilket både kostar tid och är ansträngande 

(Ibid.). 

 

Taube (2007:58) menar liksom Gough och Tunmer (1986:7) att läsförståelse är en modell, 

där läsförmågan (L) byggs upp av komponenterna avkodning (A) och förståelse (F) vilket 

tillsammans bildar L = A * F. De menar att läsförmågan är produkten av avkodning och 

förståelse och om någon av dessa är noll är också läsförmågan lika med noll. Utöver detta 

tillägger Taube (2007:14) förståelsen av språk och motivation. 

 

Läsförståelse definieras av Bråten som “att utvinna och skapa mening när man genomsöker 

skriven text och samspelar med den” (Bråten, 2008:14). Författaren förklarar läsförståelse 

som förståelsen av skriven text, där även grafisk framställning, kartor och bilder ingår. Det 
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handlar om att finna och att utvinna en innebörd eller en mening som förmedlas i texten, 

detta kräver att läsaren genomsöker texten på ett noggrant sätt. Enligt Bråten ska texten inte 

enbart förstås. För att uppnå en djupare förståelse för texten krävs att läsaren aktivt 

konstruerar mening i texten genom att tillhandahålla saknad kunskap och dra slutsatser. Det 

betyder att läsaren aktivt interagerar med texten där han eller hon inte enbart tar emot 

mening utan också skapar mening (Hirsch, 2003:17 och Bråten 2008:14) Enligt Westlund 

(2012:70) läser man för att skapa mening och förståelsen påverkas av syftet med läsningen. 

Detta kräver att läsaren både ska iaktta och känna sig bunden till textinnehållet samtidig 

som texten ska tillföras något nytt. Läsaren och texten interagerar för att skapa mening 

(Ibid.). Reichenberg (2014:63) menar att förståelse fordrar uppmärksamhet och omfattande 

kognitiva resurser för ett tillfredsställande resultat, läsförståelse kan inte automatiseras. 

Enligt Kamhi och Catts (2014:172) handlar läsförståelse om vad läsaren vet och förstår 

efter att ha läst en text. Läsförståelse består av en teknisk del vilken handlar om avkodning 

och en kognitiv del vilken handlar om förmågan att skapa och utvinna mening i det lästa. 

 

Sammanfattningsvis kan läsförståelse förklaras som en process som inkluderar färdigheter, 

strategier och tidigare kunskap. Läsförståelse handlar om att finna och utvinna en mening 

som förmedlas i texten. Läsaren skapar egna betydelser av det lästa och länkar samman ny 

kunskap med gammal. Läsförståelse byggs upp av avkodning och förståelse vilka 

tillsammans bildar läsförståelse. 

Användning av begrepp: Jag väljer att använda begreppet läsförståelse som: en förmåga att 

kunna utvinna och skapa mening i en text och att kunna länka samman ny kunskap med 

gammal. I denna studie involveras begreppet läsförståelse inte av förmågan att kunna 

avkoda. Begreppet läsförståelse handlar i detta avseende om förståelse för text, därför väljer 

jag att tolka begreppet läsförståelse synonymt med begreppet textförståelse. 

2.5 Faktorer som påverkar läsförståelse 

I läsförståelsens sociokulturella kontext bestäms inte läsförståelsen enbart av läsare och 

text. Bråten (2008:16) menar att andra omständigheter spelar in i sättet på vilket läsare och 

text samspelar. Vidare förklarar Bråten lärarens undervisning och klassens lärmiljö som 

viktiga faktorer för framgång. Nedan förklaras några av de faktorer som påverkar 

läsförståelsen. 
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Avkodning 

Avkodning är en självklar förutsättning för att kunna läsa en text (Lundberg & Herrlin, 

2015:15). För att uppnå god läsförståelse bör avkodning eller identifiering av enskilda ord 

ske utan för stor ansträngning (Bråten, 2008:49). Långsam avkodning orsakar att 

innehållet hinner glömmas bort under den tid det tar att avkoda texten (Hirsch, 2003:12 

och Bråten, 2008:50). Automatiserad avkodning lämnar större utrymme till att förstå 

textens innehåll (Reichenberg, 2014:63 och Bråten, 2008:49). Förmågan att kunna avkoda 

bygger på fonologisk medvetenhet, det vill säga kännedom om språkets ljudsystem, 

ortografisk medvetenhet, vilket innebär att identifiera ordbilder, ordförråd och 

grundläggande kognitiva förmågor. Dessa förmågor innefattar fonologiskt minne (att 

minnas språkljuden och koppla dessa till ord) och förmågan att sammanfoga visuell och 

verbal information (Bråten, 2008:51). Vad gäller den fonologiska medvetenheten betraktas 

den också av Lundberg och Herrlin (2015:15) som en viktig byggsten för avkodning  

 

Vidare menar de att förmågan att avkoda ord stärks av läsförståelse. Brister i 

avkodningsförmågan verkar vara den mest framträdande och vanligaste orsaken till svag 

läsförståelse (Bråten, 2008:49 och Taube, 1997:60). Orsaker till svag läsförståelse kan 

bero på att avkodningen inte är tillräckligt automatiserad (Ibid.) 

 

Bakgrundskunskaper 

Läsarens bakgrundskunskaper påverkar vad han eller hon får ut av den lästa texten 

(McLaughlin, 2012:433 och Bråten, 2008:64). Bakgrundskunskaper främjar också den 

grundläggande förståelsen och lämnar arbetsminnet fritt till att göra kopplingar mellan det 

lästa och tidigare erfarenheter (Hirsch, 2003:13). På så sätt menar Hirsch att läsaren kan 

dra egna slutsatser och begrunda konsekvenser. Ju fler erfarenheter och kunskaper läsaren 

har om det aktuella ämnet, desto lättare har den också för att relatera ny kunskap till redan 

befintlig kunskap (McLaughlin, 2012:433). Bristande bakgrundskunskaper innebär att 

man inte kan konstruera något meningsfullt i det som förmedlas via texten (Hirsch, 

2003:17). Bakgrundskunskaper möjliggör att kunna läsa mellan raderna och att gå bortom 

den givna informationen (Lundberg & Herrlin, 2015:18 och Reichenberg, 2014:62). Då 

gör vi inferenser, det vill säga, vi konstruerar inre föreställningar vilka gör att meningarna 

hänger ihop (Ibid.). Att göra inferenser innebär att läsaren kan dra slutsatser eller gissa sig 

till det budskap författaren vill förmedla men som inte framkommer i texten (Reichenberg, 

2014:62). Att göra inferenser innebär därför att två personer inte läser eller förstår en text 

på samma sätt eftersom de troligtvis inte har olika referensramar (Ibid.) Det är viktigt att 



 

9 
 

kunskaper och erfarenheter som kopplas till det lästa tar sin utgångspunkt i textens 

innehåll (Hirsch, 2003:17, Bråten, 2008:66 och Westlund 2012:102). Texter som saknar 

explicit information bidrar till att läsaren måste göra många inferenser (Reichenberg, 

2014:62). Bråten (2008:64) menar att förkunskaper har bredd eller djup och att dessa inte 

är beroende av varandra men att båda typer av kunskap kan ha en avgörande betydelse för 

lärandet och förståelsen.  

 

Ordförråd 

Begreppsförståelsen är grundläggande för läsförståelsen (Roe, 2014:98, McLaughlin & 

Allen, 2009:11 och McLaughlin, 2012:436). Läsaren måste därför ha tillräcklig förståelse 

av de enskilda ordens betydelse (Hirsch, 2003:16 och Bråten, 2008:56). Läsaren bör 

kunna mellan 90 och 95 procent av orden för att förstå en text (Hirsch, 2003:16). 

Bristande förståelse beror på saknaden av förståelse för ord och begrepp (Roe, 2014:98). 

Ordförrådet kan bestå av bredd, djup och tillämpning. Bredd innefattar förmågan att 

snabbt kunna benämna ord eller finna dess synonymer (Ibid.). Ordförrådets bredd ökar 

förståelsen och underlättar därför fortsatt inlärning (Hirsch, 2003:12). Vad gäller 

ordförrådets djup innefattar det förmågan att förstå ords eller begrepps relation till 

varandra, både innehållsmässigt och formmässigt (Westlund, 2017:64). Förståelse på 

djupet betyder att kunna göra inferenser och är den förmåga som har mest inverkan på 

läsförståelsen. Vad beträffar tillämpning handlar det om att kunna ge exempel på ords 

betydelse, till exempel att hus kan vara villa, radhus, höghus eller lantställe (Ibid.).  

 

Läsaren 

Det finns två typer av läsare, den aktiva och den passiva läsaren (Reichenberg, 

2014:57ff.). Den passiva läsaren utgår från att all information står att finna i texten och 

anser sig själv därför inte behöva skapa meningen i den (Ibid.). Aktiva läsare är goda 

läsare, de har ett mål med sin läsning (Duke & Pearson, 2002:205f.). Aktiva läsare läser 

brett och vet när de inte förstår. De är också medvetna om när de skapar mening i texten 

och när de inte gör det (Ibid och McLaughlin, 2012:433). Aktiva läsare är strategiska, de 

anpassar sin läsning efter texttyp (Duke & Pearson 2002:205f., Lundberg & Herrlin, 

2015:18 och Reichenberg, 2014:60). Vid bristande förståelse använder goda läsare olika 

strategier för att göra texten begriplig (Palinscar & Brown, 1984:118 och McLaughlin, 

2012:433). Goda läsare har också en förmåga att relatera texten till egna erfarenheter och 

kunskaper, att läsa selektivt och sortera viktig information. Goda läsare konstruerar, 

reviderar och ifrågasätter textens betydelse när de läser (Duke & Pearson 2002:205f.). För 
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små barn är denna målstyrda läsning komplicerad (Lundberg & Herrlin, 2015:18). Därför 

måste läraren tidigt börja stödja eleverna i ett aktivt läsande för att de ska kunna upptäcka 

när de inte förstår (Ibid.). Till skillnad från den aktiva läsarens medvetenhet om 

ansträngning föredrar den passiva läsaren att bli servad med svar av läraren (Reichenberg, 

2014:57ff.). Passivitet kan försätta eleven i en inlärd hjälplöshet i vilken eleverna inte 

använder aktiva lässtrategier och därför enbart tenderar att svara på “på raden frågor” 

(Ibid.). 

 

Texten 

Val av text och dess struktur har stor inverkan på förståelsen och bör därför ha en hög grad 

av läsbarhet (Reichenberg, 2014:15f. och Snow, 2002:9). Vidare betonar Reichenberg 

vikten av att väcka läslust, detta kan bokens framsida bidra till men läsaren måste också 

kunna relatera till texten (Ibid.). Reichenberg talar om murbruk i texter vilket hon menar 

vara ord som binder samman meningar för att hjälpa läsaren att finna de logiska 

sambanden. Ord som kan ses som murbruk menar hon vara exempelvis; alltså, annars, 

därför, så, ledde till och så vidare (Reichenberg, 2014:26). Läsaren är medskapare och 

utnyttjar ledtrådar i texten för att framkalla inre bilder eller föreställningar om det lästa 

(Lundberg & Herrlin, 2015:18). Vidare menar Lundberg och Herrlin att en text som 

innehåller alla detaljer skulle vara outhärdlig. Texten måste ge utrymme för läsarens 

medskapande (Ibid.). Lättlästa texter är oftast avskalade och saknar murbruk och den rytm 

som behövs för att kunna läsa en text med flyt (Reichenberg, 2014:46). Lättlästa texter 

utmanar därför inte eleverna att dra egna slutsatser, att läsa mellan raderna och reflektera 

över innehållet och bidrar därför inte till utvecklad läsförståelse (Ibid.). 

 

 2.5.1 Att undervisa i läsförståelse 

Läsförståelse kan till skillnad från avkodning inte automatiseras, därför krävs strukturerad 

undervisning (Reichenberg & Lundberg, 2016:52f.). Läsförståelseundervisning bör också 

vara balanserad vilket innebär tydliga instruktioner i och konkretisering av specifika 

lässtrategier (Duke & Pearson, 2002:207). Balanserad undervisning innebär också mycket 

tid och möjlighet för faktisk läsning, skrivning och diskussion av text (Ibid.). Duke och 

Pearson (2002:206) menar att mycket tyder på att undervisning av strategier och processer 

förbättrar elevers övergripande förståelse av text. Vad beträffar undervisning av 

lässtrategier bör läraren tillhandahålla ett brett utbud av dessa för att kunna hjälpa enskilda 

elever (Braunger & Lewis, 1997:47). För att undervisningen ska vara balanserad krävs 
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också ett stödjande klassrumsklimat (Reichenberg, 2014:64). Reichenberg menar att 

undervisning i läsförståelse innebär att hjälpa elever att komma till insikt om hur man 

läser mellan raderna. Som lärare bör man fundera på hur man ger en aktiv vägledning och 

en strukturerad undervisning, att uppmärksamma elever om att läsning kräver något av 

läsaren. Reichenberg menar att läraren måste vara vaken, observant och koncentrerad 

under en längre period (Ibid.). Elever måste också förses med en bred repertoar av 

erfarenheter med texter för att kunna ta med sig dessa i sin egen läsning (Braunger & 

Lewis, 1997:47). 

 

2.5.2 Lässtrategier 
 

Vad är lässtrategier 

Lässtrategier är handlingar eller åtgärder som läsaren vidtar för att främja läsförståelsen 

(Roe, 2014:113). Lässtrategier kan förklaras som intellektuella aktiviteter som läsaren 

aktiverar för att tillägna sig, ordna och fördjupa information från text (Bråten, 2008:69). 

Målet med att undervisa elever i att använda lässtrategier är att de ska utveckla en bred 

repertoar av strategier som de både effektivt och flexibelt kan tillämpa (Roe, 2014:113). 

På så sätt utvecklas läskompetensen. Ju tidigare eleverna lär sig att använda olika 

lässtrategier, desto bättre förutsättningar får de att bli goda läsare. Det är nödvändigt att 

börja med detta samtidigt som eleverna lär sig läsa (Ibid.). Användning av lässtrategier är 

ett sätt att övervaka och styra sin förståelse för text (Bråten, 2008:69). 

 

Undervisning i lässtrategier 

De yngsta eleverna behöver konkreta uppgifter och kontinuerlig uppföljning i 

undervisning av lässtrategier (Roe, 2014:114). Yngre elever behöver också tid till att 

förstå vad lässtrategier är och vad de går ut på (Ibid.). Trots att eleverna förstår vad 

lässtrategierna går ut på vid ett tillfälle är det inte säkert att de vet det vid ett annat (Roe, 

2014:141f.). Lärarens roll och elevernas aktivitet är betydande för att lära sig lässtrategier 

(Ibid.). Inlärning av lässtrategier sker genom att få praktisera dem snarare än att läsa sig 

regler (Roe, 2014:141 och Westlund, 2017:193). Då finns en risk att nöta in lässtrategier 

snarare än att kunna tillämpa dem (Westlund, 2017:193). Elever behöver få öva 

lässtrategier under ledning av kunniga lärare för att förstå hur de fungerar (Roe, 

2014:141f.). Målet med att använda lässtrategier är att de ska kunna tillämpas effektivt 

och flexibelt, alltså bli automatiserade. Vidare betonar Roe vikten av att läraren 
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demonstrerar olika strategier genom att tänka högt. På så sätt illustreras innebörden i 

strategin, hur den fungerar och varför den är viktig. Eleverna bör inte lämnas åt sig själva 

att klara sig om de inte är medvetna om vad som förväntas av dem (Ibid.).  

 

Det är väl känt att elever som förstår vad de läser oftare använder sig av lässtrategier än de 

elever som har problem med att förstå (Bråten, 2008:71f.). Att inte aktivera strategier för 

att förstå är ett tecken på dålig läsförståelse (Ibid.). Genom undervisning är det möjligt att 

förbättra läsförståelsen avsevärt genom att förbättra strategianvändningen för dåliga 

läsare. Bråten betonar vikten av att undervisning i detta sträcker sig under en längre 

tidsperiod och börjar med noggrann förklaring och demonstrering. Successivt kan ansvaret 

för strategianvändning överföras på eleven (Ibid.).  
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2.5.3 Förklaring av de femton lässtrategier utifrån Roe 

Det finns många sätt att presentera och kategorisera lässtrategier (Roe, 2014:111). Här 

presenteras en samlad översikt av lässtrategier av Astrid Roe. Modellen bygger på de 

senaste årens läsforskning (Ibid.). Detta verktyg ligger också till grund för studiens 

undersökning. Nedanför tabellen följer en förklaring av vad de olika lässtrategierna 

innebär. 

 

Fig.1 Samlad översikt av lässtrategier (Roe, 2014:113). 

Strategier 
 

Modeller 

 McLaughlin 

& Allen 

Braunger & 

Lewis 

Den 

reciproka 

modellen 

Duke & 

Pearson 

1. Förbereda läsningen  X    

2. Föregripa   X X X  

3. Kontrollera  X X   

4. Ställa frågor  X X X X 

5. Hitta samband  X    

6. Dra slutsatser   X   

7. Reda ut    X  

8. Visualisera och 

organisera 

 X   X 

9. Tänka högt     X 

10. Läsa selektivt   X   

11. Urskilja viktig 

information 

  X   

12. Fokusera på språk  X    

13. Fokusera på 

textstruktur 

    X 

14. Bedöma X    

15.Sammanfatta X X X X 

Totalt: 8 7 4 6 
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1. Förbereda läsning 

Förförståelse för texten skapar förutsättningar för att läsa med intresse och engagemang 

(Roe, 2014:115). Att förbereda läsningen är en övergripande strategi som handlar om att 

ha ett mål med läsningen (McLaughlin & Allen, 2009:19 och Roe, 2014:115). Det handlar 

också om vetskap om vilket slags text som ska läsas (Roe, 2014:115). Det gör det också 

lättare att tillägna sig ny kunskap genom att relatera till tidigare erfarenheter (Ibid. och 

Bråten, 2008:246). Läsningen blir också mer koncentrerad än om den börjar oförberett 

(Roe, 2014:115). Målet med en faktatext kan till exempel vara att lära sig något nytt 

(Ibid.). Att förbereda läsningen innebär också att väcka nyfikenhet och aktivera tidigare 

kunskaper och erfarenheter (McLaughlin & Allen, 2009:19, Bråten, 2008:246 och Roe, 

2014:115). Ett sätt att aktivera tidigare erfarenheter är till exempel att samla dessa med 

hjälp av nyckelord och sedan diskutera i par eller i grupp (Ibid.). Detta sätt synliggör 

befintliga kunskaper om ämnet och vilka kunskaper som saknas eller önskas (Roe, 

2014:115). 

 

2. Föregripa 

Att förutspå textens handling ska grundas i tidigare kunskaper eller i det lästa för att ha en 

positiv inverkan på läsförståelsen (Roe, 2014:116 och Westlund, 2017:175). Att föregripa 

textens handling kan dels vara att förbereda läsningen men det är också en strategi som 

används under och efter läsningen (Roe, 2014:116). Westlund (2017:175) betonar vikten 

av att följa upp hypoteser genom diskussion för att reda ut huruvida de varit rimliga eller 

inte och varför de ibland måste omprövas. Hypoteser som ställs ska alltid vara grundade i 

texten och i tidigare kunskaper (Westlund, 2017:175 och Bråten, 2008:232f.). Goda läsare 

är beredda att ändra sina hypoteser och vad han eller hon förutspått vartefter att ny 

information framkommer i texten (Ibid.). Att föregripa innefattas också av förmågan att 

aktivera förkunskaper, förhandsgranska samt skapa en översikt av texten (Duke & 

Pearson, 2002:212f.). Kärnan i strategin handlar om att kunna göra förutsägelser utifrån 

titel, rubriker, bilder och liknande (Duke & Pearson, 2002:212f., Bråten, 2008:232f, 

Reichenberg, 2014:87 och Reichenberg & Lundberg, 2014:87). Utöver det menar Duke 

och Pearson (Ibid.) att det också handlar om att jämföra förutsägelserna med hur texten 

slutade. Dessa strategier uppmuntrar elever till att använda befintliga kunskaper för att 

underlätta förståelsen. För att denna förmåga ska utvecklas krävs att eleverna tränar sig i 

att göra jämförelser med vad som står uttryckligen i texten (Ibid.). Denna strategi bidrar 

till att ha förväntningar på läsningen. Det gör därför läsningen mer fokuserad, motiverad, 
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koncentrerad och aktiv och lämpar sig mycket bra för skönlitterära texter och kanske 

särskilt för de yngsta eleverna (Roe, 2014:116). 

 

3. Kontrollera läsningen  

Kontroll av läsprocessen handlar om att vara medveten om vad som sker under läsning 

och när man inte förstår (McLaughlin & Allen, 2009:22, Pressley & Gaskins, 2006:100, 

Roe, 2014:118 och Kamhi & Catts, 2014:180). Det innebär också att vara medveten om 

vilka strategier man kan plocka fram när förståelsen brister (ibid.). Strategin är nära 

besläktad med begreppet metakognition och fungerar som en övergripande kontroll av 

användandet av lässtrategier (Roe, 2014:118). Förmågan att kontrollera sin egen 

läsprocess kan betraktas som en av de viktigaste och mest omfattande lässtrategierna av 

alla (Ibid.). 

 

4. Ställa frågor 

Att ställa frågor till sig själv är ett effektivt sätt att kontrollera läsningen och kan ske före, 

under och efter läsning (Roe, 2014:119, Duke & Pearson, 2002:222 och Bråten, 

2008:232). Denna strategi använder sig goda läsare flitigt av, även fast det inte alltid sker 

medvetet (Roe, 2014:119). Strategin ställer höga krav på läsarens kompetens (McLaughlin 

& Allen, 2009:20). Det krävs explicit träning för att utveckla förmågan att behärska denna 

strategi (Ibid.). Läraren spelar en viktig roll i valet av frågor och bör ställa varierade frågor 

för att främja olika läsesätt (Kamhi & Catts, 2014:180, Duke & Pearson, 2002:222 och 

Roe, 2014:119). Frågor ska alltid ställas med utgångspunkt i texten och det är främst 

inferensfrågor som utvecklar det djupare tänkandet (Westlund, 2017:175). Förståelse av 

text påverkas av vilken typ av frågor som ställs och därmed också vad man minns av 

texten (Roe, 2014:119 och Duke & Pearson, 2002:222). Om läraren alltid ställer 

faktafrågor tenderar eleverna att alltid minnas fakta. Om läraren ställer frågor som 

uppmuntrar till att reflektera över texten, dra slutsatser och relatera texten till sig själv 

kommer eleverna automatiskt att på sikt utveckla den förmågan (Ibid.). Att ställa frågor 

innebär att kunna identifiera information, teman och idéer som är centrala och tillräckligt 

viktiga för att ifrågasättas (Kuhn, Schwanenflugel & Meisinger, 2010:41). Centrala delar i 

texten syftar till att generera frågor. Dessa skapar förutsättningar att undersöka texten på 

djupet vilket också gör att läsaren konstruerar mening (Ibid.). Att ställa frågor involverar 

också en del av mer övergripande strategier, som till exempel att föregripa, sammanfatta, 

bedöma och utreda (McLaughlin & Allen, 2009:20 och Roe, 2014:119f). När elever 

konstruerar egna frågor till texten påverkas deras läsförståelse positivt (Ibid.). Vidare 
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betonar Roe (2014:119f.) vikten av att förklara för eleverna varför det är bra att ställa 

frågor. Att ställa frågor syftar till att få information, förstå textens handling, få grepp om 

problemställningar, sätta in text i ett historiskt perspektiv, komma med hypoteser eller att 

undersöka fenomen närmare (Roe, 2014:119f.). Att ställa frågor handlar också om att 

kunna skilja på det väsentliga i texten från det oväsentliga samtidigt som det ger läraren 

möjlighet att kontrollera elevernas förståelse (Reichenberg, 2014:87 och Reichenberg & 

Lundberg, 2014:56). 

 

5. Hitta samband 

Förkunskaper är avgörande för hur texten förstås (Roe, 2014:121f.). Att hitta samband 

handlar om att kunna relatera innehållet till sina egna kunskaper, erfarenheter och 

läsupplevelser samt till omvärlden (McLaughlin & Allen, 2009:21 och Roe, 2014:121f.). 

Strategin innebär också att kunna koppla ny kunskap till gammal (McLaughlin & Allen, 

2009:21). De flesta elever använder denna lässtrategi automatiskt, men när de blir 

medvetna om vad lässtrategin faktiskt går ut på kan den vara till ännu större hjälp (Roe, 

2014:121f.). Förmågan att hitta samband skapar förutsättning för lärande och påverkar 

läsförståelsen positivt (McLaughlin & Allen, 2009:21). Lärarens uppdrag är att 

medvetandegöra eleverna om varför denna lässtrategi är nödvändig. Ett sätt att 

demonstrera denna lässtrategi kan ske genom högläsning där läraren beskriver de samband 

som han eller hon ser mellan texten och sina egna kunskaper och erfarenheter (Roe, 

2014:121f.).  

 

6. Dra slutsatser 

För att konstruera mening i det lästa är det nödvändigt att integrera tidigare kunskaper och 

erfarenheter i texten (Roe, 2014:122). Roe menar att texter ofta saknar nödvändig 

information och genom att dra slutsatser tolkas texten. Slutsatser dras ofta automatiskt. I 

exemplet: “bilen stannade och dörren öppnades” drar vi automatiskt slutsatsen om att det 

var bilens dörr som öppnades. Att finna samband fordrar en aktiv insats av läsaren. 

Förmågan att dra slutsatser bör betraktas som en del av läsförståelsen. Det råder därför 

oenigheter huruvida strategin ska ses som en egen eller inte (Ibid.). Elever måste lära sig 

vad slutsatser är och vad de innebär. De behöver upplysas om varför de förstår en text 

även fast inte informationen står uttryckligen i texten. Lässtrategin kan modelleras på 

vilken text som helst (Ibid.)  
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7. Reda ut 

Ett problem måste upptäckas för att kunna åtgärdas och kräver medvetna och 

koncentrerade läsare (Roe, 2014:123). Strategin innebär att sätta in åtgärder när problem 

uppstår under läsning vilket kräver medvetenhet och koncentration (Ibid. och Bråten, 

2008:232). Att reda ut innebär att identifiera olika aspekter som gör innehållet oklart eller 

obegripligt (Kuhn, Schwanenflugel & Meisinger, 2010:41 och Reichenberg & Lundberg, 

2011:56). Dessa aspekter kan innefattas av obegriplig textstruktur eller obegripliga 

meningar, ord och begrepp (Kuhn et. Al, 2010:41). Att reda ut kan ske genom att läsa om 

en svår mening eller avsnitt eller att läsa texten högt och sätta egna ord på textens 

handling (Roe, 2014:123 och Kuhn et. al, 2010:41). Vidare menar Kuhn et. al att om 

innehållet kan göras begripligt skapas också motivation. Roe (2014:123) menar att 

lässtrategin också kan vara en förebyggande åtgärd, till exempel att förbereda läsningen 

genom att ställa frågor till texten. 

 

8. Visualisera och organisera  

Strategin syftar till att utnyttja bildliga framställningar som finns i texten, eller på ett mer 

aktivt sätt skapa egna bildliga framställningar (Roe, 2014:123). Att använda sig av 

strategin visualisera hjälper läsaren att förstå, organisera och komma ihåg tusentals ord 

(Duke & Pearson, 2002:218). Att visualisera handlar om att tydliggöra innehållet, texten 

är verbal och abstrakt medan bilden är konkret och visuell (Roe, 2014:123). Därför kan 

bilden förtydliga texten och på så sätt förstärka förståelsen av texten. Faktatexter är ofta 

försedda med olika typer av illustrationer eftersom att dessa främjar förståelsen. 

Förståelsen påverkas positivt av att kunna visualisera händelser, miljöer och karaktärer. 

Hos många läsare kommer inre bilder automatiskt, men det är inte självklart för alla. 

Läraren kan hjälpa elever att förstå vad det går ut på genom att förklara vilka inre bilder 

som dyker upp från en text. Att visualisera faktatexter görs ofta genom att systematisera 

innehållet i en ny modell, till exempel tankekartor, grafiska former och figurer (Roe, 

2014:123).  

 

9. Tänka högt  

När texten är svår att förstå kan det vara till hjälp att tänka högt för att sätta ord på det 

svåra, men också för att bli medveten om sin inre röst (Roe, 2014:127 och Westlund, 

2017:170f.). Strategin innebär att tänka högt för att göra sina tankar hörbara (Roe, 

2014:127, Duke & Pearson, 2002:214 och Westlund, 2017:170). Koncentrationen gynnas 
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av att tänka högt (Roe, 2014:127). Strategin är mest effektiv när den är explicit och 

anpassas till den text som läses istället för att presentera den som en regelstyrd aktivitet 

(Duke & Pearson, 2002:215 och Westlund, 2017:170f.). En teori om varför denna strategi 

är effektiv i utveckling av läsförståelse är att eleverna minskar sin impulsivitet genom att 

tänka högt (Duke & Pearson, 2002:215). Att tänka högt kan bidra till ett mer strategiskt 

läsande vilket kan förhindra att dra förhastade slutsatser (Ibid.). Många läser utan att tänka 

på textens handling vilket lätt orsakar att viktiga detaljer missas eller att felaktiga 

slutsatser dras (Roe, 2014:127). Tänka-högt-metoden utvecklar förmågan att kontrollera 

och övervaka sin förståelse mer aktivt (Duke & Pearson, 2002:215 och Roe, 2014:127). 

 

10. Läsa selektivt  

Att läsa selektivt innebär förmågan att läsa effektivt och kunna avgöra vilka delar av 

texten som ska läsas ytligt och vilka delar som kräver noggrannare läsning och vad som 

faktiskt måste läsas om (Pressley & Gaskins, 2006:100, Roe, 2014:128 och Bråten, 

2008:247). Strategin handlar därför inte om att läsa hela texten, utan att lära av de mest 

relevanta delarna (Bråten, 2008:247). Därför bör läraren undervisa i att det mest centrala 

oftast finns i början av varje avsnitt, men att så inte alltid är fallet (Roe, 2014:128). 

Strategin har mycket gemensamt med strategin att kunna urskilja viktig information (Ibid. 

och Pressley & Gaskins, 2006:100). För små barn ter sig denna målstyrda läsning 

komplicerad (Lundberg & Herrlin, 2015:18). Förmågan att skumläsa och att sovra är 

förmågor som fordrar en avancerad läskompetens (Reichenberg, 2014:13). Därför är det 

viktigt att läraren tidigt börjar stödja eleverna i ett aktivt läsande för att bli medvetna om 

när de inte förstår (Lundberg & Herrlin, 2015:18).  

 

11. Urskilja viktig information 

En bra läsare ska kunna ta reda på vad som är det mest centrala eller viktigaste i texten 

(Roe, 2014:128). Strategin innebär att finna olika typer av information och att organisera 

den på ett logiskt sätt. Viktiga delar i en text fordrar ofta noggrann läsning. Att urskilja 

viktig information är en lässtrategi som de flesta elever lär sig tidigt. Det är också vanligt 

att undervisa om flera varianter av strategin. Att urskilja viktig information är den strategi 

som många förknippar med att förstå en text. Lässtrategin kan tillämpas genom olika 

antecknings- och organisationstekniker för att utvinna och organisera viktig information 

(Ibid.). 
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12.  Fokusera på språk  

Ord som inte förstås kan göra ett sammanhang obegripligt (Snowling & Hulme, 2006:10 

och Roe, 2014:130f.). Okända ord som används i nya sammanhang gör läsningen svår 

(Ibid.). Denna strategi innebär att göra en text begriplig genom att lista ut okända ords 

betydelse utifrån det sammanhang det befinner sig i (McLauglin & Allen, 2009:21). Det 

finns ett nära samband mellan ordkunskap och förståelse (Roe, 2014:130f.). Det tar längre 

tid att avkoda okända ord både tekniskt och semantiskt, det vill säga att avkoda ord och 

förstå dess betydelse. Långsam ordavkodning sker på bekostnad av flytet i läsningen och 

även på förståelsen av innehållet (Ibid.).  

 

13.  Fokusera på textstruktur 

Tydlig och översiktlig textstruktur påverkar läsförståelsen positivt (Roe, 2014:134). 

För att organisera sin förståelse och återge viktiga delar ur en text är det till stor hjälp att 

kunna använda sig av textens struktur (Ibid. och Duke & Pearson, 2002:216). Det handlar 

om att använda textens struktur som ett hjälpmedel för att förstå den (Duke & Pearson, 

2002:216). Elever som har bättre förståelse för textstrukturen har lättare att återge 

information från texten, än de som är mindre kunniga (Ibid.). Medvetenhet om hur form 

och innehåll hänger samman skapar förutsättningar att nyttja detta i sen egen förståelse av 

text (Roe, 2014:134). Vad beträffar faktatexter är rubriker, ingresser, marginaltexter, 

illustrationer, figurer och sammanfattningar framtagna för att hjälpa läsaren. Roe menar att 

det först och främst handlar om att lära sig vilka element olika texter kan vara uppbyggda 

av för att kunna använda denna lässtrategi (Ibid.). 

 

14.  Bedöma texten 

Lässtrategin går ut på att göra en genomtänkt uppskattning av olika aspekter i texten 

(Pressley & Gaskins, 2006:100 och Roe, 2014:138). Goda läsare bedömer textens kvalité i 

samma ögonblick de kommer i kontakt med den (Pressley & Gaskins, 2006:100). De 

överväger om texten är läsvärd och bedömer vilka kunskaper som finns att hämta i den 

(Ibid.). Förmågan att kunna bedöma texten handlar om mer än förståelse för texten. Det 

handlar om att kunna vara delaktig i och påverka textsamhället omkring oss (Roe, 

2014:138). Att kritiskt och analytiskt bedöma en text skapar textmedvetenhet vilket bidrar 

till ökad läskompetens texten (Pressley & Gaskins, 2006:100 och Roe, 2014:138). Elever 

måste besitta förmågan att inta en aktiv men också en kritisk roll när de läser en text för att 

förstå bakomliggande syften i texter. Tidningar kan till exempel ha en politisk vinkling 
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(Ibid.). Bedömning ska bygga på kunskaper om vad som gör en text bra. Bedömning 

innebär eftertanke (Roe, 2014:138). 

 

15. Sammanfatta 

Förmågan att sammanfatta innebär att kunna återge viktig information eller budskap från 

texten (McLauglin & Allen, 2009:22, Roe, 2014:140, Duke & Pearson, 2002:221, Kamhi 

& Catts, 2014:180, Pressley & Gaskins, 2006:102 och Westlund, 2017:175f.). Det 

innefattar också förmågan att kunna skilja mellan överordnade och underordnade idéer 

snarare än att återge detaljer (Ibid.). Att undervisa elever i att sammanfatta vad de läst är 

ett sätt att utveckla och förbättra deras läsförståelse (Duke & Pearson, 2002:220). Att 

kunna sammanfatta med egna ord är ett sätt att kontrollera sin förståelse av innehållet i 

texten (Bråten, 2008:232). Lässtrategin innefattas också av förmågan att kunna göra en 

syntes av delar i texten (Westlund, 2017:175f.). En till viktig förmåga är att kunna 

använda ord som ersätter upplysningar, moment och olika element i händelseförlopp, att 

finna mening i texten och förmågan att med en egen mening kunna beskriva textens 

handling (Roe, 2014:140). Förmågan att sammanfatta innebär att kunna rikta 

uppmärksamheten mot huvudinnehållet i texten och på så sätt skilja mellan viktig och 

mindre viktig information (Bråten, 2008:232). Detta är en komplicerad handling för barn, 

därför krävs träning och instruktioner i hur de ska gå tillväga innan de förväntas behärska 

strategin på egen hand (Duke & Pearson, 2002:221). Vidare anser de att övning inte enbart 

förbättrar förmågan att sammanfatta utan också den övergripande förståelsen av text 

(Ibid.). Sammanfattning kan både ske sporadiskt under läsning och i slutet av läsning 

(Kamhi & Catts, 2014:180). 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras val av de metoder som använts för att samla in empiriskt 

material till studien, hur urvalet och genomförandet skett samt hur data analyserats. I 

avsnittet presenteras också de etiska överväganden. 

3.1 Val av metoder 

Val av metoder har baserats på forskningsfrågornas karaktär. Enligt Stukát (2011:41) ska 

forskningsproblemet styra metodvalet. Det är viktigt att göra avväganden i sitt val av 

metod genom att bedöma metodens eller metodernas lämplighet (ibid.). För att ta reda på 

vilka strategier som kommer till uttryck i undervisningen och vilket synsätt som finns 

bland lärare inom läsförståelse valde jag att använda mig av två metoder. Genom att 

använda fler än en metod kan nackdelar från den ena metoden vägas upp mot fördelar från 

en annan metod (Chiriac & Einarsson, 2014:17 och Stukát, 2011:42).  

 

Genom att kombinera metoder, även kallat metodtriangulering, kan ett fenomen studeras 

utifrån olika perspektiv (Stukát, 2011:41f.). Det första tillvägagångssättet för att samla in 

empiriskt material var att genomföra observationer med hög grad av struktur (Stukát, 

2011:58). Hög grad av struktur innebär i denna studie att observationerna utgick från ett 

särskilt observationsschema och att jag på förhand visste vad som skulle iakttas (Ibid.). 

Syftet med observationerna var att kunna se vilka lässtrategier som faktiskt praktiserades i 

klassrummet. Den andra metoden var semistrukturerade (Bryman, 2011:45), även kallade 

halvstrukturerade, intervjuer (Stukát, 2011:44). Totalt genomfördes nio observationer och 

tre intervjuer. Anledningen till att observationerna var fler var att jag ansåg den metoden 

mest lämplig för att undersöka hur olika lässtrategier kom till uttryck i undervisningen. 

Med nio observationer ökade också möjligheten att få se olika lektioner och olika 

situationer i vilka de olika lässtrategierna kom till uttryck. Anledningen till att enbart 

genomföra en intervju per lärare var för att jag ansåg det ge tillräcklig information för att 

kunna besvara frågeställningarna ett och två. 

 

Observation 

Fördelar med observation som metod är att man får kunskap som är direkt hämtad från sitt 

sammanhang (Stukát, 2011:55). Vidare menar Stukát att det kan vara stor skillnad på vad 

människor säger att de gör och vad de faktiskt gör. Resultatet av 

observationsundersökningar är oftast konkret och lättbegripligt vilket ger ett stabilt 
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underlag för fortsatt resonemang och tolkning (Stukát, 2011:56). Nackdelar med 

observationer är att de ofta är tidskrävande och kräver en noggrann uttänkt metodik 

(Ibid.). De observationer som genomfördes utfördes efter ett särskilt observationsschema 

(Stukát, 2011:58). Detta är en metod där man på förhand vet vilka händelser eller 

beteenden som kommer att dyka upp och som man är intresserad av (Ibid.). Innan 

genomförandet konstruerades ett observationsschema av femton lässtrategier utifrån Roes 

(2014:113) sammanställning (se bilaga 1). Valet att konstruera ett observationsschema 

utifrån denna sammanställning grundar sig i att jag ska undersöka huruvida de olika 

strategierna förekommer i klassrummen. Undersökningen syftar också till att undersöka 

huruvida användningen av lässtrategierna i klassrummet förhåller sig till denna 

sammanställning av lässtrategier. Innan observationerna genomfördes gjordes en 

pilotstudie för att testa schemats funktion och användbarhet. Pilotstudien genomfördes i en 

klass i vilken jag tidigare haft verksamhetsförlagd utbildning. Efter pilotstudien gjordes 

tillägg i form av stödord för de olika lässtrategierna i syfte att göra observationsschemat så 

tydligt och användbart som möjligt. Stödorden förtydligade de olika lässtrategierna så att 

dessa på ett tydligt sätt kunde identifieras när de kom till uttryck i undervisningen. 

Observationsschemat blev på så sätt både utarbetat och inarbetat vilket gjorde att 

observationerna kunde genomföras effektivt och reliabelt (Chiriac & Einarsson, 2014:21). 

 

Intervju 

Den andra metoden som användes var semistrukturerade, även kallade halvstrukturerade 

intervjuer (Stukát, 2011:44). Denna metod användes i syfte att få en djupare inblick i 

lärares attityder till undervisning i läsförståelse och därmed kunna besvara frågeställning 

ett och två. Intervjuerna gjordes också i syfte att komplettera observationerna och på så vis 

få en helhetsbild av undervisningen. Semistrukturerade intervjuer är en metod som 

möjliggör att nå längre och djupare genom att få djupgående svar på studiens 

frågeställningar (Chiriac & Einarsson, 2014:44 och Stukát, 2011:44). En intervjuguide 

med intervjufrågor konstruerades (se bilaga 2). Först konstruerades tematiska 

forskningsfrågor vilka utgick från studiens syfte och frågeställningar. Utifrån dessa 

konstruerades så kallade intervjufrågor som uttrycktes i ett mer vardagligt språk i syfte att 

vara så begripliga som möjligt (Chiriac & Einarsson, 2014:173f.). Innan frågorna 

konstruerades hade jag läst på om ämnet, detta gav mig en bred kunskapsbas att utgå ifrån 

(Chiriac & Einarsson, 2014:176). Frågorna som konstruerades var öppna i syfte att 

generera så fullständiga svar som möjligt (Ibid.). Intervjufrågorna formulerades i förväg 

men ställdes i den ordningsföljd som situationen erbjöd (Stukát, 2011:44). Det gjorde att 
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alla huvudfrågor ställdes till alla informanter och att dessa kunde följas upp på ett 

individualiserat sätt. Vidare förklarar Stukát att följdfrågornas syfte är att få mer 

utvecklade och fördjupade svar (Ibid.). Innan intervjuerna utfördes gjordes en pilotstudie 

för att testa frågornas hållbarhet, det vill säga, om de var nog tydliga. 

 

3.2 Urval 

Tre klasslärare som undervisar i årskurs 1 har utgjort kriteriet för urvalet. Studien har 

utförts på två F-5 skolor och en F-6 skola i norra delen av Sverige. Studien har enbart 

fokuserat på lärarens sätt att undervisa, därför är inte eleverna representanter för urvalet. 

Klasserna utgör ett elevantal på mellan tio och 22 elever. Urvalet är ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Stukát, 2011:69) eftersom att kontakter fanns i de olika skolorna, 

men inte med de undervisande lärarna. Respondenterna har arbetat som klasslärare mellan 

ett och tjugo år.  

 

Presentation av lärare 

Varken könstillhörighet eller ålder anses relevant för studiens syfte därför har de 

medverkande lärarna namngetts med L1, L2 och L3. Detta är också i syfte att i så hög grad 

som möjligt avidentifiera de som medverkat i studien. De tre lärare som medverkat arbetar 

på tre olika skolor inom en fem mils radie. Två av lärarna arbetar i samma kommun. 

 

L1: Utbildad i svenska, so och engelska för årskurs 1–7. Har arbetat 15 år som lärare, 

varav de senaste 9 åren i lågstadiet. 

L2: Har arbetat 20 år i lågstadiet. 

L3: Utbildad förskollärare och 1–6 lärare. Arbetar sitt första år som klasslärare och även 

det första året i lågstadiet. 

 

3.3 Genomförande 

För att komma i kontakt med lärare skickades först mail till tre rektorer som arbetar i två 

olika kommuner. I mailet fanns information om studien (se bilaga 3). Rektorerna bifogade 

mailet till de lärare som matchade kriteriet. På så sätt uppfylldes frivillighetsprincipen 

(Vetenskapsrådet, 2017:9). 
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Observationer 

De lärare som deltog i studien informerades om att jag skulle genomföra en undersökning 

om läsförståelse och att jag därför ville observera lektioner med sådant innehåll. Lärarna 

informerades också om att tre observationer skulle genomföras. Observationen gick till så 

att jag satt längst bak i klassrummet och observerade lärarens sätt att praktisera och 

tillämpa de olika strategierna. När någon av lässtrategierna kom till uttryck prickades de 

av i observationsschemat. Förutom observationsschemat fördes också löpande 

anteckningar i syfte att kunna återge exempel på frågor eller situationer från 

observationstillfället. Exemplen kan handla om hur olika fenomen kategoriserats och att 

redogöra på vilket sätt lässtrategier tillämpats i praktiken. Åtminstone en observation 

genomfördes innan intervjutillfället i syfte att jag som observatör skulle få en bättre 

inblick i undervisningen och därför ge mig ett bättre underlag för diskussion till intervjun.  

  

Intervjuer 

Jag valde att skicka ut frågorna i förväg i syfte att lärarna skulle ges en chans att tänka 

igenom sina svar och därmed öka möjligheten att ge mig utförligare information. Jag 

bedömde att lärarnas eventuella förberedelser inte skulle påverka utfallet eftersom att 

observationer också genomfördes. Intervjuerna genomfördes i anslutning till en 

observation i respektive lärares klassrum. Miljön som intervjun utspelar sig i ska vara 

ostörd och upplevas trygg för båda parter (Stukát, 2011:45). Intervjuerna spelades in via 

appen “smart recorder” i min mobiltelefon, vilket lärarna lämnade sitt samtycke till. 

Vanligtvis sker registrering av intervjusvar genom inspelning (Stukát, 2011:45 och Kvale 

& Brinkmann, 2014:218). Att spela in intervjun gjorde så att inget onödigt fokus upptogs 

av att föra anteckningar och därmed riskera att missa viktig information (Chiriac och 

Einarsson, 2014:218). Under två av samtliga intervjuer kom andra lärare in i klassrummet 

för att fråga informanten något. Detta är något som hade kunnat vara ett störningsmoment 

men jag anser att det inte påverkar utförandet eller resultatet. Intervjuerna tog mellan 21 

och 32 minuter. När jag hade ställt alla frågor fick samtliga frågan om ifall de ville tillägga 

något. 
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3.4 Analysmetod 
 

Observationer 

När all data från observationer samlats in påbörjades analysen. Observationsschemat som 

använts är en sammanställning av fyra läsförståelsemodeller som alla utgår från 

lässtrategier. Analysverktyget utgör den sammanställning av totalt femton lässtrategier 

som visas i modellen på sidan 6. Vissa lässtrategier är gemensamma i flera av 

läsförståelsemodellerna, medan vissa strategier enbart återfinns i en modell. Denna 

sammanställning visar vilka strategier de olika undervisningsmodellerna har gemensamt. 

För att analysera datat från observationerna sammanställdes vilka lässtrategier som 

identifierats under respektive lektion. På så sätt kunde de lässtrategier som är frekventa 

identifieras. Först identifierades lektion för lektion, sedan sammanställdes alla tre 

lektioners scheman för att ge en överblick över varje lärares tillämpning av lässtrategier. 

Det resultat som visas jämfördes med sammanställningen på sida 6 i syfte att finna 

likheter och skillnader. 

 

Nedan presenteras hur lässtrategierna har kategoriserats. Hur lässtrategierna kommit till 

uttryck kan ha skett genom frågor som syftar till att träna en strategi eller modellering av 

strategi. De kan också ha uttryckts genom frågor i arbetsmaterial.  

Exempel på kategorisering: 

 

1.Att förbereda läsningen: Samtalat om till exempel rubrik eller bilder före läsning. 

Insamling av kunskaper om ett specifikt ämne genom att exempelvis skriva stödord på 

tavlan. 2.Föregripa: Frågor som syftat till att förutspå handling. Detta kan ha skett före 

och under läsning. Denna strategi kan också ingå i strategin att ställa frågor. För att skilja 

dessa åt har frågor som ”vad tror du kommer hända nu?” eller liknande frågor 

kategoriserats till strategin att föregripa. 3.Kontrollera: Läraren stannar upp i texten och 

frågar vad som menas för att kontrollera om eleverna förstår. Läraren frågar om texten 

stämmer överens med vad de förutspått. 4.Ställa frågor: När läraren till exempel frågar: 

Vad fick vi veta av rubriken? Eller ställer frågor till texten: Vad menar han eller hon med 

det? 5.Hitta samband: Modellering av strategin genom att relatera innehållet i texten till 

sig själv, till omvärlden eller till andra texter, eller ställer frågor som till exempel: har du 

varit med om något liknande? Hur kändes det? 6.Dra slutsatser: Frågor som syftar till att 

tolka textens innehåll, eller att läraren modellerar strategin genom att delge sin tolkning av 

innehåll. 7.Reda ut: Läraren modellerar genom att läsa om texten eller föra en diskussion 



 

26 
 

med/om texten. 8.Visualisera och organisera: Läraren frågar vad som händer på bilden 

och vad den vill förmedla. Eller att läraren frågar vilka inre bilder eleverna får av texten 

alternativt redogör sina inre bilder. 9.Tänka högt: Läraren modellerar genom att sätta ord 

på vad som är svårt. 10.Läsa selektivt: Läraren uppmärksammar eleverna på vad strategin 

går ut på. Till exempel om att den centrala informationen oftast står att finna i början av 

stycken. 11.Urskilja viktig information: Läraren ställer frågor som syftar till att återge 

information. I detta fall handlar det inte alltid om viktig information. 12.Fokusera på 

språk: Läraren lyfter ut ord och begrepp och diskuterar dessa för att begripliggöra texten. 

13.Fokusera på textstruktur: Läraren medvetandegör eleverna om att de till exempel läser 

en rubrik, vilken slags text de läser och hur man kan se att det är en viss text. Om texten 

ligger på en smartboard, eller liknande, kanske läraren frågar hur man kan urskilja 

meningar, namn och liknande. 14.Bedöma: Kritiskt granska och analysera en text. Till 

exempel arbete med tidningar. Läraren modellerar strategin. 15.Sammanfatta: Läraren ber 

eleverna att återberätta händelseförlopp, speciella händelser, redogöra för karaktärer. 

Läraren stannar upp i texten och ber eleverna sammanfatta vad de hittills läst. Alternativt 

att läraren modellerar strategin. 

 

Särskilt svårt var att kategorisera lässtrategierna att 4.Ställa frågor och att 7.Reda ut 

eftersom dessa är lika varandra. Ett sätt att reda ut vad texten vill förmedla är att ställa 

frågor. Därför var jag noga att kategorisera konsekvent. Om en lärare ställde en specifik 

fråga till texten kategoriserades det till att ställa frågor. Om läraren istället förde en 

konversation med texten, kanske gick tillbaka i texten och läste om så kategoriserades det 

till att reda ut.  

 

Intervjuer 

När intervjuerna var genomförda transkriberades de i syfte att kunna kontrollera ordagrant 

vad som sagts under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014:219f.). Vid transkriberingen 

skrevs inte pauser, betoningar, skratt eller suckar med eftersom det inte ansågs tillföra 

någon relevant information (Ibid.). Transkriberingen lästes noga igenom för att komma 

under eller bakom det bokstavliga innehållet (Stukát, 2011:46). Meningar relevanta för 

studiens syfte och frågeställning kodades i olika kategorier (Kvale & Brinkmann, 

2014:241ff.). Kodade meningsenheter plockades ut och fördes in i en matris för att få en 

översikt om likheter och skillnader (Ibid.). 
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3.5 Etiska överväganden 

För att upprätthålla anonymiteten för deltagarna i undersökningen är det viktigt att arbeta 

utifrån etiska principer. De etiska principer som använts är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Informationskravet innebär att deltagarna informerats om att studien undersöker 

läsförståelse och är ett examensarbete inom grundlärarprogrammet (Vetenskapsrådet, 

2017:7). Deltagarna har också enligt samtyckeskravet, informerats om att medverkan var 

frivillig och att deltagande därför när som helst kan avbrytas (Vetenskapsrådet, 2017:9). 

Deltagare informerades enligt konfidentialitetskravet, att de skulle ges största möjliga 

konfidentialitet. Därför förekommer inte deltagarnas namn, namn på skolor eller 

kommuner i studien (Vetenskapsrådet, 2017:12). Nyttjandekravet har uppnåtts genom 

försäkran om att insamlad data förvarats i säkerhet (Vetenskapsrådet, 2017:14). 

 

3.5.1 Studiens tillförlitlighet 

Reliabilitet och validitet utgör viktiga kriterier i en kvalitativ studie (Bryman, 2011:354). 

Dessa kriterier ger en bild av kvalitén i undersökningen (Bryman, 2011:354). Reliabilitet 

kan översättas till hur pass bra ett mätinstrument är på att mäta det som avses att mäta 

(Stukát, 2011:133). Som motsvarighet till reliabiliteten inom kvantitativ forskning kan 

begreppet pålitlighet användas (Bryman, 2011:355). Genom att tydligt redogöra alla faser 

i forskningsprocessen är min förhoppning att öka studiens pålitlighet. Detta anser Bryman 

vara viktiga kriterier för att kunna göra en bedömning av studiens pålitlighet (Ibid.). 

Reliabilitet i intervjuer kan anses svår att uppnå (Kvale & Brinkman, 2014:274). Ett sätt 

att öka reliabiliteten var att genomföra pilotstudier och att använda en så kallad 

metodtriangulering (Stukát, 2011:41f.). Validitet handlar om huruvida det som observeras 

mäter det som avses mätas (Bryman, 2011:352ff.). Den interna validiteten är en 

motsvarighet till trovärdighet (Ibid.). Ett till sätt att öka studiens trovärdighet var att jag 

använde observationer av hög grad av struktur. Med detta menas att jag på förhand visste 

vad som skulle studeras (Stukát, 2011:58).  
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4 Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultat. Resultaten av intervjuerna med de tre informanterna 

presenteras utifrån följande frågeställningar: Vad menar lärare utveckla god läsförståelse 

hos sina elever? Och: Hur säger lärare att de arbetar med läsförståelse? Resultatet av 

observationerna presenteras utifrån följande frågeställningar: Vilka lässtrategier kommer 

till uttryck i undervisningen och hur praktiseras de? Och: Hur skiljer sig 

strategianvändning i olika undervisningsmoment? De fyra frågeställningarna utgör också 

rubrikerna i kommande avsnitt. Innan jag går över till att besvara frågeställningarna 

presenteras vad lärarna anser att läsförståelse är. 

 

Vad anser lärarna att läsförståelse är? 

L1: Att förstå det man läser och se att det är skillnad på olika texter. Att kunna lyssna på 

olika texter ska ju leda till att kunna skriva olika slags texter. L1 menar att det krävs mer 

än att läsningen är automatiserad.  

 

L2: L2 menar att läsförståelse är beroende på individ. Vidare anser L2 att man kan ha 

läsförståelse även fast man inte kan läsa. Det handlar om att förstå ett sammanhang och 

kunna jämföra det med egna erfarenheter och att kunna lägga in egna värderingar. Det 

handlar enligt L2 inte enbart om att förstå det man läst utan att faktiskt kunna samtala om 

det man läst.  

 

L3: Enligt L3 handlar läsförståelse om att kunna förstå ett innehåll, kunna återberätta, 

sätta egna ord på det lästa och att kunna jämföra med egna erfarenheter. L3 menar att man 

måste ha knäckt läskoden för att kunna ha läsförståelse, men att man trots detta ändå kan 

ha textförståelse. 

 

Sammanfattningsvis menar L1 att läsförståelse kräver mer än automatiserad läsning 

medan L2 menar att läsförståelse handlar om att förstå ett sammanhang, att lägga in 

värderingar i detta och även kunna jämföra med egna erfarenheter. L2 och L3 är enade om 

att man kan ha förståelse för text trots att man inte kan läsa. L3 menar att läsförståelse 

handlar om att kunna förstå, återberätta, sätta egna ord på det lästa och kunna jämföra med 

egna erfarenheter. 
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4.1 Vad menar lärare utveckla god läsförståelse? 

Nedan presenteras faktorer vilka lärarna har nämnt som viktiga för att uppnå god 

läsförståelse. Först presenteras de faktorer som varit centrala i samtliga samtal, därefter 

presenteras faktorer som inte är lika centrala men som framkommit. 

 

Läsning: L2 förklarar att målet med den egna läsningen är att hitta böcker som är roliga 

att läsa. Att hitta böckernas tjusning. L1 berättar om böckernas placering i klassrummet, 

att syftet är att de ska bli sugna på att läsa. De är uppsatta på tavelramar precis när man 

kommer in i klassrummet. L1 anser att det ska finnas ett stort utbud av böcker att välja 

ifrån, vilket det inte enligt L1gör i skolbiblioteket. Därför ansvarar L1 själv för att 

tillgodose elevernas behov. Vad beträffar bibliotekarie anser både L2 och L3 denne vara 

till stor hjälp. Läsning, i synnerhet högläsning, anses av samtliga lärare vara en viktig 

framgångsfaktor för läsförståelse. L1 betonar vikten av att fortsätta med högläsning upp i 

skolåldern och att även högläsning sker i hemmet för att uppnå en gemensam 

läsupplevelse. L1 menar att samtal om bilder och samtal om det man läser gynnar 

förståelsen. L2 ser högläsning som en kravlös aktivitet där syftet är att få trolla sig bort 

och njuta en stund. L3 ser högläsning som ett gyllene tillfälle att förse eleverna med 

varierade läsupplevelser som de också får användning av i sin egen läsning. L1 och L2 

menar att det finns en risk att ”hacka sönder” texten vid högläsning och vill inte förstöra 

den totala hörupplevelsen. L2 gör skillnad på högläsning och textsamtal.  

 

Samtliga lärare berättar att eleverna brukar skriva loggböcker, recensioner eller göra andra 

uppgifter till sina egna tystläsningsböcker. De menar också att uppgifterna varierar 

beroende på hur långt de kommit i sin läsutveckling. L1 berättar att det ibland får berätta 

vilken bok de läst i syfte att inspireras av varandra. L3 lyfter också läsläxan som en viktig 

del i att utveckla läsförståelsen. L3 befarar att många elever slutar läsa hemma ju äldre de 

blir och anser därför att läsläxan är viktig.  

 

Automatisera avkodningen: Samtliga lärare nämner automatiserad avkodning som en 

viktig förutsättning för att ta till sig det lästa. L1 menar också att det är viktigt att prata om 

likheter i ord, för att kunna automatisera avkodningen. L2 har en ambition att hinna läsa 

med alla elever under veckan. L2 menar att vissa elever hoppar över vissa ord eller gissar 

vad som står och att de därför behöver läsa en text flera gånger. L3 menar att avkodning är 

en förutsättning för att ta till sig det lästa. 
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Samtala om text: Samtliga lärare poängterar vikten av att samtala om det lästa. L2 menar 

att textsamtalen är grunden för läsförståelse och att man bör utgå från samtal före under 

och efter läsning. L3 ser textsamtal som språkutvecklande där det finns utrymme att 

diskutera ords betydelse vilket bidrar till en utvecklad språkförståelse. Vidare menar L3 att 

genom diskussion ges eleverna utrymme att verkligen fundera på textens budskap. 

 

Olika texter: Samtliga lärare menar att det är viktigt att eleverna får möta olika typer av 

texter, dels inom olika genrer men också faktatexter. L1 betonar vikten av att eleverna får 

se skillnaderna i texters uppbyggnad:  

 

Att du får möjlighet i skolans värld att möta olika slags texter. Att det inte bara är ur 

läseboken eller en bok från biblioteket, att det faktiskt är olika texter och att det är skillnad 

på olika texter, L1 

 

Anpassa nivå: L1 och L3 menar att det är viktigt att anpassa svårighetsgraden efter 

elevernas nivå:  

 

Man måste ju utmana dom. Jag vill ju inte att dom ska tappa sugen. För det såg jag från 

början, då safeade jag men läsdags men det gick två veckor så började elever och föräldrar 

tycka att det behövdes svårare texter, L3 

 

För det är ju arbetsglädjen jag vill åt. Skulle jag sätta samma arbetsmaterial i allas händer 

skulle det ju inte va kul, L1 

 

Andra faktorer: Förmågan att kunna relatera texten till sig själv anser lärarna vara 

betydande för läsförståelsen. Samtliga lärare menar att det ger en djupare förståelse för 

innehållet. Förförståelse för textens innehåll är också en väsentlig del för att kunna ta till 

sig texten på ett djupare plan menar samtliga lärare. Vad beträffar elevers ordförråd är 

samtliga lärare överens om att detta hos många elever är skralt. De menar att det därför är 

viktigt att lyfta fram och diskutera ord och begrepp för att utveckla och utvidga deras 

ordförråd. L2 menar att läsförståelse är ett tillämpningsverktyg i all undervisning men 

betonar vikten i att även jobba explicit med läsförståelse. L1 tänker att man genom att ta in 

alla sinnen ges förutsättning till att ta in och befästa kunskap. L3 menar att det är viktigt 

att elever får förklara sina tankar om det lästa. 
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Sammanfattning: De faktorer som diskuterats är i huvudsak läsning. Den egna läsningen 

handlar om att väcka läsglädje och att automatisera läsningen. Högläsning utrustar 

eleverna med olika men också gemensamma läsupplevelser i vilka de ges möjlighet att 

diskutera i samspel med andra. Det finns en skillnad mellan högläsning och textsamtal 

menar vissa. Högläsning kan syfta till att få trolla sig bort medan textsamtal kan ses som 

en aktivitet vilken sker före, under och efter läsning. Samtliga lärare nämner också 

betydelsen av att variera val av texter och texttyper. Det framkommer också att 

svårighetsnivå bör anpassas efter elevernas förmågor för att bibehålla arbetsglädjen och 

kunna utmana dem. Att kunna relatera texten till egna erfarenheter ger en djupare 

förståelse för textens handling. Vidare menar lärarna att förförståelse för texten också 

bidrar till en djupare förståelse. Genom att diskutera svåra ord och begrepp utvecklas 

elevernas ordförråd. En lärare förespråkar att undervisa explicit i läsförståelse även fast 

det kan ses som ett tillämpningsverktyg i alla ämnen. Att involvera alla sinnen kan bidra 

till att ta in och befästa ny kunskap.  

 

4.2 Hur säger lärare att de arbetar med läsförståelse? 

L1: L1 arbetar med läsförståelse ungefär 15–20 minuter per dag. Planeringen läggs upp 

från ettan till trean. I årskurs 1 är det mest i svenska och när de kommer upp till årskurs 2 

och 3 blir det även i SO och NO och då mer faktatexter. L1 menar att det är då svårigheten 

kommer för många. L1 arbetar utifrån ett arbetsmaterial som heter Ving. Detta material 

finns i 15 steg, L1 använder steg 1–4 just nu. För varje steg blir texterna svårare, de 

innehåller fler och svårare ord: 

 

Det är viktigt att prata om bilder så att de får någon förförståelse innan de börjar läsa. Och vi 

pratar mycket om likheter. 

 

Till böckerna finns arbetsblad där eleverna visar att de förstått vad de läst. L1 använder sig 

också av ett material som heter Läsdax som eleverna har i läsläxa. De gör också 

skrivuppgifter som är kopplade till texterna de läser.  

 

Som ingång till faktatexter använder L1 en högläsningsbok som innehåller faktarutor om 

olika ämnen som ingår i berättelsen. De brukar göra gemensamma tankekartor om ämnet 

på tavlan. Sedan får eleverna göra en egen tankekarta. L1 berättar också att de brukar 
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jobba med ”tanke-text” där eleverna skriver sina tankar om en text och bredvid skriver de 

den riktiga texten. 

 

L2: L2 anser att läsförståelse finns med i allt, men att det ändå är viktigt att planera 

explicit för läsförståelse. L2 arbetar med planerad läsförståelse under två lektioner i 

veckan. En lektion är rent med läsförståelse utifrån arbetsmaterialet läsförståelsegrön. 

Arbetsmaterialet har en variation av texttyper och innehåller berättande texter, faktatexter, 

listor, vykort och så vidare. Den andra lektionen är textsamtal utifrån materialet ABC-

klubben, dessa texter används också i läxa. I samtal om skönlitterära texter fokuserar 

läraren på ord och fraser, funderar på handling och vad som döljer sig under ytan och 

jobbar med texten före under och efter läsningen. I arbetet med faktatexter tittar de på och 

samtalar om bilder för att lista ut vad det ska handla om, läser rubriker och funderar vad 

de kan om ämnet. Ibland gör de en mindmap eller skriver upp tidigare erfarenheter och 

kunskaper på tavlan. L2 menar att faktatexter blir mer konkreta än skönlitterära texter, 

även fast man kan relatera tidigare erfarenheter även till faktatexter. Vidare menar L2 att 

det i båda fallen handlar om samtal om texterna men att samtalen skiljer sig beroende på 

texttyp.  

 

Textsamtal tycker jag egentligen är basen för läsförståelse. Jag tycker också att det är viktigt 

att ha den här grunden att vi jobbar tillsammans också, jag tror att samtalet kring text är 

viktigt. 

 

Vidare menar läraren att i samtalet om det lästa kommer man åt att samtala om 

förförståelse, förutspå textens handling och hur man kan tänka framåt. L2 betonar också 

vikten av att sammanfatta det man läst. 

 

L3: L3 arbetar med läsförståelse under tre till fyra tillfällen per vecka, varav tre tillfällen 

utgår från arbetsmaterialet Läsdax. Första tillfället består av textsamtal, det andra tillfället 

laborerar de med texten och tredje tillfället har de en skrivuppgift kopplad till texten. L3 

menar att samtal om skönlitterära texter handlar om att jämföra, diskutera, återberätta och 

relatera till vardagen. L3 betonar också vikten av att utmana med öppna frågor till texten. 

 

Jag utmanar dom jättemycket med öppna frågor, både före för att leda in dom i vad texten 

handlar om och försöka dra till vardagen. Sedan när vi gått igenom texten så ställer man ju 

öppna frågor, att dom ska återberätta, jämföra och diskutera för att nöta in den. 
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Vad gäller arbete med faktatexter handlar frågorna mer om kunskap. De tittar på rubriker 

och underrubriker samt bilder för att lista ut vad texten ska handla om. I NO och SO 

används mycket faktatexter vilka eleverna arbetar tillsammans i lärpar med. L3 anpassar 

undervisningen efter gruppens nivå. L3 menar att läsförståelse kommer in i fler ämnen än 

svenska och att det därför blir mer än de planerade tillfällena. 

 

4.3 Vilka lässtrategier kommer till uttryck i undervisningen? 
 
 
 

 
Fig. 2 Den sammanställda användningen av lässtrategier 

I diagrammet kan man utläsa antal observationer av totalt nio som de olika lässtrategierna kom till uttryck. 

Diagrammet är en sammanställning av alla observationer, därför ingår alla lärare i gemensamma staplar. 

 

Av de 15 lässtrategier utifrån Roes (2014:113) samlade översikt kom 13 av dem till 

uttryck under mina nio observationer. Den lässtrategi som tillämpades under alla nio 

observationer och därför också vanligast var lässtrategin 15.Sammanfatta. De näst 

vanligaste strategierna var 5. Hitta samband och 12. Fokusera på språk, vilka båda 

uppträdde under totalt 7 observationer. Lässtrategierna 8.Visualisera och organisera samt 

11.Urskilja viktig information förekom under totalt 6 observationer. Vad beträffar att 

1.Förbereda läsningen, att 4.Ställa frågor och att 6.Dra slutsatser förekom dessa under 

totalt fyra observationstillfällen. Lässtrategin 2.Föregripa återkom under tre 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Den sammanställda användningen av lässtrategier

Läsförståelsestrategier



 

34 
 

observationstillfällen. Att 3.Kontrollera och att 7.Reda ut är två lässtrategier som båda 

uttrycktes under totalt 2 observationstillfällen. Att 9.Tänka högt kom endast till uttryck 

under ett observationstillfälle. Vad beträffar lässtrategierna 10.Läsa selektivt och 

14.Bedöma kom dessa under de nio observationstillfällena aldrig till uttryck. 

 

 

 

 
Fig. 3 Lässtrategiers användning i praktiken 

De enskilda lärarnas användning av lässtrategier under totalt tre observationstillfällen. 

 
 

I diagrammet går att utläsa de enskilda lärarnas användning av de 15 olika lässtrategierna 

under totalt 3 observationstillfällen. 0 betyder att en lässtrategi aldrig kom till uttryck 

under de tre observationerna, 1 betyder en gång, 2 betyder två gånger och 3 betyder att 

den kom till uttryck under samtliga observationer för den läraren. 
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4.4 Hur skiljer sig strategianvändningen i olika 

undervisningsmoment? 
 

Nedan presenteras och beskrivs de olika observationstillfällena för respektive lärare. 

Därefter presenteras de lässtrategier som enligt tabell 1 (se bilaga 4) kommer till uttryck 

under de olika observationstillfällena. I slutet av kapitlet redogörs för hur 

lässtrategianvändningen skiljer sig mellan de olika undervisningsmomenten. 

 

Beskrivning av observationstillfällen, L1 

Under observationstillfälle 1 har L1 ett samtal om en skönlitterär text. Samtalet inleds med 

att rita upp snökristaller på tavlan därefter frågar läraren vad eleverna fick veta dagen 

innan. Tillsammans samlar de information om snökristaller i en tankekarta. I den 

skönlitterära texten som används finns inslag av faktarutor vilket också läraren informerar 

eleverna om i samband med att läraren läser upp faktarutan. Efter att fakta presenterats 

frågar läraren om eleverna kände till något om ämnet sedan tidigare. Under samtalet 

relaterar läraren frekvent till egna erfarenheter. Läraren relaterar också till omvärlden 

genom att visa förhållanden mellan olika platser eller olika händelser. Läraren lyfter fram 

fraser som ”en miljon tidningar, vad menar han med en miljon tidningar?”. Under 

observationstillfälle 2 och 3 arbetar eleverna med ett material som heter Ving. Dessa 

böcker är uppdelade i 15 steg. Eleverna arbetar med böcker upp till steg 4. De arbetar 

individuellt, med stöd av lärare. Steg 1: Max 40 ord. En mening upprepas genom hela 

boken, bara ett nytt ord per upprepad mening. Steg 2: Max 60 ord. En mening upprepas 

genom nästan hela boken. 1–2 nya ord per upprepad mening. Steg 3: Max 75 ord. Två 

olika meningar upprepas växelvis genom hela eller nästan hela boken. 1–2 nya ord per 

upprepad mening. Repliker introduceras. Steg 4: Max 100 ord. 2–3 olika meningar 

upprepas i samma ordning 4–5 gånger. 1–3 nya ord per upprepad mening. Repliker 

blandas med berättande text. 

 

Beskrivning av observationstillfällen, L2 

Under observationstillfälle 1 har läraren ett samtal om en text i form av annons. Läraren 

placerar texten under en läslampa och visar enbart ordet annons. Läraren frågar eleverna 

vad texten ska handla om och om ordets betydelse. Tillsammans reder de ut var man kan 

hitta en annons och vilka typer av annonser som finns. De tittar på rubriken tillsammans 

”Basar på fritids”. De diskuterar rubrikens betydelse och reder ut vad en basar är. Läraren 

frågar eleverna vad som framkommit av rubriken innan de börjar läsa texten. De läser en 
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mening i taget vilken läses av en elev. Läraren gör eleverna medvetna om textens handling 

och ordens betydelse genom att ständigt sätta dessa i ett sammanhang. Frågorna som ställs 

är inte enbart sådana som uttrycks i texten. När de gemensamt gått igenom texten svarar 

de på frågor till den, detta görs tillsammans. Läraren engagerar eleverna genom att på 

olika sätt involvera alla elever. Under observationstillfälle 2 är det textsamtal om en 

skönlitterär text. Lektionen inleds med att läraren visar en bild varpå de diskuterar den 

tillsammans. Läraren uppmanar eleverna att ta på sig hilkan samtidigt som läraren visar en 

bild på spågumman. Läraren ställer frågor för att förutspå vad kapitlet ska handla om. 

Läraren lyfter också fram ord och fraser som kan vara svåra innan de börjar läsa. Läraren 

stannar upp vid ett par tillfällen för att kontrollera att alla hänger med genom att fråga om 

ords betydelse och vad de tror ska hända härnäst. Efter läsningen visar läraren en bild på 

en cowboy och berättar att de har varit en cowboy när de pratade om vad de kunde sedan 

innan och att de varit en spågumma när de samtalade om vad de trodde skulle hända i 

kapitlet. Under observationstillfälle 3 inleder läraren men att fråga vad som hände i 

föregående kapitel. Läraren lyfter ut ord och begrepp och diskuterar dem tillsammans med 

eleverna. Ett exempel är ordet staty. Läraren frågar vad en staty är, var en staty kan finnas 

och om någon sett en staty. Läraren visar alla bilder under en läslampa och frågar eleverna 

vad de tror kommer hända utifrån vad de kan se i bilden. Läraren ställer explicita frågor 

till bilder, ett exempel är: hur ser deras ansiktsuttryck ut? Hur känner de sig? De kommer 

fram till att karaktärerna ser oroliga ut. Läraren läser vidare: ”alla blev oroliga”. Läraren 

uppmärksammar eleverna om att det var precis så som de förutspått. Läraren visar vissa 

textstycken under läslampan efter att läraren själv läst stycket. Läraren frågar då var i 

stycket det står att finna specifik information. Läraren ställer också frågor om det lästa, till 

exempel: Hur kan en människa flyga som en fågel? Hur kan det se ut? Varpå läraren gör 

eleverna nyfikna och frågar om de inte vill se bilden som illustrerar vad de samtalar om. 

Läraren frågar också vilken av karaktärerna som flyger och varför de tror som de gör. 

 

Beskrivning av observationstillfällen, L3 

Under observationstillfälle 1 har de ett samtal om en skönlitterär text från Läsdax. Läraren 

har skrivit upp en fras på tavlan varpå läraren frågar eleverna vad som står. Läraren frågar 

också när denna fråga kan ställas. De samtalar om frasens betydelse. Läraren visar bild 

och text på helskärm. De samtalar om bilden och vad som händer i den. Läraren läser 

texten och pekar samtidigt på orden. Läraren frågar vilken karaktär som är vilken. Läraren 

frågar också vad som hände först i texten och vad som hände därefter. Läraren frågar hur 

eleverna själva skulle ha upplevt situationen som utspelar sig i texten. Vid 
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observationstillfälle 2 inleder läraren med att fråga vad veckans text handlar om. 

Tillsammans återberättar de händelseförloppet i texten innan de läser den tillsammans. 

Läraren frågar hur man kan upptäcka namn i en text. De diskuterar karaktärerna och 

motiverar varför de tror som de gör. Efter samtalet jobbar eleverna i par och läser 

varannan mening. De stryker under alla namn och repliker. Eleverna ska också namnge de 

olika karaktärerna. Innan de börjar arbeta samtalar de om hur man ser att någon säger 

något i texten. Under observationstillfälle 3 repeteras vad veckans text handlar om. 

Läraren frågar eleverna vilka lekar man kan leka på rasten och skriver upp förslagen på 

tavlan. När de samlat några förslag väljer de ut en lek som de skriver och berättar om. 

Texterna skrivs på dator. 

 

Vilka lässtrategier kommer till uttryck under observationer med L1? 

Tabellen visar att L1 använder 8 lässtrategier under det första observationstillfället och 7 

lässtrategier under observationstillfälle 2 och 3. Det som är gemensamt för samtliga 

observationstillfällen för L1 är att 6 lässtrategier återkommer under samtliga 

observationer. Dessa är: 5.Hitta samband, 6.Dra slutsatser, 11.Urskilja viktig information, 

12.Fokusera på språk, 13.Fokusera på textstruktur och 15.Sammanfatta. De lässtrategier 

som enbart uppträder under observationstillfälle 1 är 1.Förbereda läsningen och 4.Ställa 

frågor. Den lässtrategi som enbart uppträder under observationstillfälle 2 och 3 är 

8.Visualisera och organisera. 

 

Vilka lässtrategier kommer till uttryck under observationer med L2? 

Tabellen visar att L2 använder 11 lässtrategier under observationstillfälle 1, 8 lässtrategier 

under observationstillfälle 2 och 6 lässtrategier under observationstillfälle 3. Det som är 

gemensamt för samtliga observationstillfällen för L2 är att lässtrategierna 4.Ställa frågor, 

12.Fokusera på språk och 15.Sammanfatta återkommer under alla tillfällen. Det som är 

gemensamt för observation 1 och 2 är att lässtrategierna 1.Förbreda läsningen, 5.Hitta 

samband och 7.Reda ut, enbart uppträder under dessa tillfällen. Gemensamt för 

observation 2 och 3 är lässtrategin 2.Föregripa. Vad beträffar observationstillfälle 1 och 3 

är den gemensamma lässtrategin 2.Föregripa. Vad gäller lässtrategierna 6.Dra slutsatser, 

9.Tänka högt och 13.Fokusera på textstruktur uppträder dessa endast under 

observationstillfälle 1. 
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Vilka lässtrategier kommer till uttryck under observationer med L3? 

Tabellen visar att L3 använder 7 lässtrategier under observationstillfälle 1, 2 lässtrategier 

under observationstillfälle 2 och 3 lässtrategier under observationstillfälle 3. Vad som är 

gemensamt för alla observationstillfällen är att lässtrategin 15.Sammanfatta återkommer 

under alla observationstillfällen. Vad beträffar lässtrategin 5.Hitta samband så uppträder 

den under observationstillfälle 1 och 3. Lässtrategin 8.Visualisera och organisera är 

gemensamma för observationstillfälle 1 och 2. Lässtrategierna 1.Förebereda läsningen, 

2.Föregripa, 11.Urskilja viktig information och 13.Fokusera på textstruktur förekom 

enbart under observationstillfälle 1. Lässtrategin 12.Fokusera på språk förekom endast 

under observationstillfälle 3. 

 

Hur ser lässtrategianvändningen ut i de olika undervisningsmomenten? 

I tabellen (se bilaga 4) står att finna fördelningen av lässtrategianvändningen i de olika 

undervisningsmomenten. Tabellen visar att följande lässtrategier enbart används under 

textsamtal: 1.Förbereda läsningen, 2.Föregripa, 3.Kontrollera, 4.Ställa frågor, 7.Reda ut 

och 9.Tänka högt. Vad beträffar användning av lässtrategier i momenten med 

arbetsmaterial förekommer inte några av dessa enbart under dessa tillfällen. I tabellen står 

också att finna att under de fem tillfällena med textsamtal används mellan 7–13 

lässtrategier. Under de tillfällen där arbetsmaterial används mellan 2–7 lässtrategier. 
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5.0 Resultatanalys 

I följande avsnitt analyseras studiens resultat i förhållande till den forskning som 

presenteras i uppsatsens bakgrund. Resultatanalysen tar också sin utgångspunkt i studiens 

syfte och frågeställningar vilket också är den ordning avsnittet disponeras efter. Avsnittet 

inleds med hur lärarnas strategianvändning förhåller sig till Roes (2014:113) modell. 

 

5.1 Hur förhåller sig lärarnas strategianvändning till de olika 

modellernas användning av lässtrategier? 
 

Tabellen (se bilaga 5) ger en samlad översikt över vilka lässtrategier som är vanligast. 

Man kan också utläsa hur lärarnas lässtrategianvändning förhåller sig till de olika 

modellerna. I översikten ingår totalt fyra modeller, utifrån Roe (2014:113), och tre lärare, 

vilka ingår i undersökningen. Tillsammans blir de sju modeller och lärare som ingår i 

översikten. Det betyder att en lässtrategi som används av sju modeller och lärare används 

av samtliga. Den lässtrategi som används av samtliga och därmed är vanligast 

förekommande är 15.Sammanfatta. Därefter kommer 4.Ställa frågor vilken används av 6 

modeller/lärare. De tredje vanligaste lässtrategierna är 2.Föregripa och 8.Visualisera och 

organisera vilka förekommer 5 gånger. På fjärde plats kommer lässtrategierna 

1.Förbereda läsningen, 5.Hitta samband, 11.Urskilja viktig information, 12. Fokusera på 

språk och 13.Fokusera på textstruktur, samtliga av dessa lässtrategier används av 4 

modeller/lärare. På femte plats och som används av 3 modeller/lärare är 3.Kontrollera och 

6.Dra slutsatser. De lässtrategier som endast används av 2 modeller/lärare är 7.Reda ut 

och 9.Tänka högt. Den lässtrategi som enbart används av en modell och därmed kom på 

sista plats är 10.Läsa selektivt. 

 

5.2 Vad menar lärare utveckla god läsförståelse? 

I studiens resultat framträder läsning, både egen läsning och högläsning, samt samtal om 

det lästa som en av de viktigaste faktorerna för att utveckla god läsförståelse. Genom 

läsning menar lärarna att eleverna automatiserar avkodningsförmågan. I samtalen om det 

lästa ges tillfälle för diskussion av innehåll och av ords betydelse vilket också utvecklar 

ordförrådet och förståelsen för ord. Högläsningen kan förse elever med en bred repertoar 

av texter som de kan ta med in i sin egen läsning. Eleverna bör också utveckla förmågan 

att relatera texten till sig själv för att uppnå en djupare förståelse av det lästa. En lärare ser 
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läsförståelse som ett tillämpningsverktyg i all undervisning samtidigt som läraren anser att 

läsförståelse bör lyftas ut explicit. Detta resultat överensstämmer med vad som också 

diskuteras i studiens bakgrund nämligen att det krävs en balanserad undervisning vilket 

innebär mycket tid för läsning och diskussion av text (Luke & Pearson, 2002:207). Vad 

beträffar ordförrådet förklarar Roe (2014:98) detta som grundläggande för läsförståelsen. 

Roe menar att bristande förståelse beror på avsaknad av förståelse för ord och begrepp 

(Ibid.). I resultatet presenteras också variation av texter som en viktig del i att utveckla 

läsförståelsen. Detta lyfter också Braunger och Lewis (1997:47). De menar att elever 

måste förses med en bred repertoar av erfarenheter med texter för att kunna använda dessa 

i sin egen läsning (Ibid.).  

 

5.3 Hur säger lärare att de arbetar med läsförståelse? 
 
I studiens resultat redovisas hur de deltagande lärarna arbetar med läsförståelse. Två av 

lärarna säger att de har strukturerad läsförståelseundervisning vilket också Reichenberg 

och Lundberg (2016:52f.) menar krävs för att utveckla god läsförståelse. En av de två 

lärarna har två pass i veckan som är strukturerade och den andra mellan 3–4 pass. En 

lärare arbetar med läsförståelse 15–20 minuter per dag utifrån ett arbetsmaterial som heter 

Ving (materialet beskrivs under avsnitt 4.4). Vad beträffar lättlästa böcker hävdar 

Reichenberg (2014:46) att dessa inte bidrar till utvecklad läsförståelse. Hon menar att 

dessa avskalade texter inte utmanar eleverna till att dra egna slutsatser, att läsa mellan 

raderna och att kunna reflektera över innehållet (Ibid.). Vad som däremot dessa böcker 

kan bidra till är automatiserad avkodning vilket Lundberg och Herrlin (2015:15) förklarar 

som en självklar förutsättning för att kunna läsa en text. I resultatet redovisas också 

textsamtal som en del i den strukturerade undervisningen. Det framkommer att ord och 

begrepp ges mycket utrymme till att diskuteras. Förståelse för ord och begrepp är en 

förutsättning att förstå texten (Roe, 2014:98). För att förstå en text menar Hirsch 

(2003:16) att läsaren bör kunna mellan 90 och 95 procent av orden för att kunna 

tillgodogöra sig textens innehåll. I textsamtalen aktiveras också tidigare kunskaper vilket 

Roe (2014:115) menar skapar förutsättningar att ta till sig texten med intresse och 

engagemang. Att förutspå textens handling nämns också i studiens resultat som en del av 

textsamtalen. Att förutspå textens handling menar också Roe (2014:116) och Westlund 

(2017:175) ha en positiv inverkan på läsförståelsen. I resultatet lyfts också förmågan att 

relatera texten till sig själv och vardagen för att ta till sig texten på ett djupare plan. Detta 

menar också Hirsch (2003:13) främja den grundläggande förståelsen och som därmed 
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lämnar arbetsminnet fritt att göra kopplingar mellan det lästa och tidigare erfarenheter. 

Genom att relatera innehållet till sig själv är det möjligt att läsa mellan raderna och gå 

bortom den givna informationen (Lundberg & Herrlin, 2015:18 och Reichenberg, 

2014:62). Två lärare nämner förmågan att sammanfatta som viktig i arbetet med 

läsförståelse. Detta är komplicerat för små barn, därför krävs träning och instruktioner i 

hur de ska gå tillväga för att kunna behärska strategin på egen hand (Duke & Pearson, 

2002:221). Övning förbättrar inte enbart förmågan att sammanfatta utan även den 

övergripande förståelsen av text (Ibid.). 

 

5.4 Vilka lässtrategier kommer till uttryck i undervisningen? 
 
I studiens resultat framkommer strategin 15.Sammanfatta som den mest framträdande och 

återkommer under samtliga observationer. Det tycks som att lärarnas aktiva användning 

och modellering av denna lässtrategi grundas i dess komplexitet och därför kräver aktiv 

undervisning. Mitt skäl till denna uppfattning handlar dels om Duke och Pearsons 

(2002:221) förklaring av strategin som komplicerad och dels om Bråtens (2008:232) sätt 

att lyfta strategin som en slags övervakning av sin förståelse av texten. Enligt Duke och 

Persson (Ibid.) kräver förmågan att sammanfatta mycket träning och modellering av 

läraren för att eleverna ska kunna tillämpa strategin på egen hand.  

De lässtrategier som också används flitigt är 5.Hitta samband och 12.Fokusera på språk. 

Att hitta samband är en strategi som av många används automatiskt men som enligt Roe 

kräver undervisning för att uppnå sin fulla effekt. Varför denna lässtrategi kommer till 

uttryck under majoriteten av observationstillfällena indikerar på att läsaren automatiskt 

relaterar texten till egna erfarenheter och därför tenderar att modellera strategin. Vad 

beträffar den frekventa modelleringen av 12.Fokusera på språk kan helhetsbilden 

kompletteras med resultat från intervjuerna. I intervjuerna framkommer av samtliga lärare 

att elevernas ordförråd är förvånansvärt tunt. De betonar alla vikten av att lyfta fram 

krångliga ord och begrepp för att utveckla och utvidga elevernas ordförråd. Lärarnas 

utlåtande i intervjuerna representeras också i handling under observationerna. 

För att övergå från de mest framträdande lässtrategierna till de som inte förekommer alls 

är dessa 10.Läsa selektivt och 14.Bedöma. Vad beträffar lässtratgin 10.Läsa selektivt är 

detta en komplicerad och målstyrd handling, särskilt för små barn (Lundberg & Herrlin, 

2015:18). Att kunna läsa selektivt innebär också att kunna avgöra vad som är väsentligt att 

läsa i en text och vad som inte är det (Roe, 2014:128). Lässtrategin att 14.Bedöma 

förekommer inte vid något tillfälle. Enligt Roe (2012:138) innefattas strategin av mer än 
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förståelse för text. Den innefattas av att kunna tolka och förstå bakomliggande syften i 

texter. 

 

5.5 Hur skiljer sig strategianvändningen i de olika 

undervisningsmomenten? 
 

I resultatet redovisas följande lässtrategier uppträda enbart under textsamtal: 1.Förbereda 

läsningen, 2.Föregripa, 3.Kontrollera, 4.Ställa frågor, 7.Reda ut och 9.Tänka högt. I 

resultatet redovisas också att antalet lässtrategier som används under textsamtal är mellan 

7–13 och att antalet lässtrategier vid annan undervisning är mellan 2–7. Enligt studiens 

resultat används generellt fler lässtrategier vid textsamtal än vid andra lektioner som berör 

läsförståelse. Detta kan härledas till Roes (2014:142) resonemang om vikten av att läraren 

demonstrerar strategier genom att tänka högt. Hon menar att det är viktigt att läraren 

illustrerar vad en strategi går ut på och varför den är viktig. Utifrån studiens resultat vilket 

stödjs i studiens bakgrund tycks det som att textsamtal ger tillfälle till modellering av olika 

strategier. Roe (2014:114) menar också att yngre elever behöver mer tid för att förstå vad 

lässtrategier går ut på och hur dessa ska praktiseras.  

 

5.6 Syntes 
 
Utifrån de resultat som framkommit i studien och det som presenteras i studiens bakgrund 

anser jag att läsförståelse bör utgå från strukturerad undervisning med utgångspunkt i 

samtal om det lästa. I samtalet ges eleverna förutsättning att utveckla förmågan att relatera 

texten till sig själv vilket bidrar till en förståelse på ett djupare plan. I samtalet ges också 

möjlighet till att diskutera ord och begrepp som bidrar till ett större ordförråd vilket är en 

grundläggande förutsättning för att ta till sig det lästa. För små barn är förmågan att 

sammanfatta en komplicerad handling. I samtal om det lästa ges de möjlighet att 

tillsammans utveckla den förmågan med stöttning av läraren men också i samspel med 

varandra. Genom textsamtal kan eleverna förses med en bred repertoar av texter som de på 

egen hand inte kan tillgodogöra sig. Elever bör och ska också ges mycket tid till egen 

läsning för att automatisera avkodningen vilket på sikt leder till utvecklad läsförståelse. 

 

Genom textsamtal tycks det förefalla sig naturligt att modellera strategier. Det gör det 

också möjligt för eleverna att förstå hur lässtrategierna ska praktiseras. Yngre elever 

behöver mer tid till att förstå hur strategier fungerar. I studiens resultat presenteras ett 
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antal strategier som enbart uppträder under textsamtal. En av dessa strategier är att 

sammanfatta, vilken är en central förmåga i förståelsen samtidigt som den också kräver 

aktiv träning för att uppnå sin fulla potential. Att fokusera på språk är en strategi som 

används frekvent bland lärarna vilket tycks bero på lärarnas vilja att utveckla och utvidga 

elevernas ordförråd. En annan strategi som förekommer ofta är att hitta samband. Denna 

strategi använder många automatiskt men förutsätter undervisning för att kunna tillämpas 

effektivt och strategiskt. Eftersom denna strategi tenderar att användas automatiskt 

framstår den som en tacksam strategi att modellera. Studien är genomförd i årskurs 1 

vilket skulle kunna vara orsaken till att varken strategin att läsa selektivt eller att bedöma 

förekommer under någon observation. Vad gäller förmågan att kunna läsa selektivt är det 

en målstyrd handling som förutsätter att läsaren kan avgöra vad som är väsentligt i en text 

och inte. De flesta i årskurs 1 har inte uppnått den läskompetens som krävs för att kunna 

sovra i texter. Vad gäller förmågan att bedöma en text innefattas den av mer än förståelse. 

Det innebär att kunna förstå texters bakomliggande syften snarare än budskap. Denna 

förmåga lämpar sig mer till andra typer av texter än skönlitterära, vilket kan vara 

anledningen till att den inte kommit till uttryck under någon av observationerna. 
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6.0 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens metod, därefter följer en slutdiskussion av studiens 

resultat och slutsatser följt av förslag på vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens metoder valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar vilket resulterade i en 

kvalitativ undersökning. I studien används två metoder, en så kallad metodtriangulering 

(Stukát, 2011:41f.) vilket är en styrka för studien eftersom att ett fenomen studeras utifrån 

två olika perspektiv. En kvalitativ undersökning kunde nå djupare i studiens frågeställning 

än vad en kvantitativ undersökning hade kunnat. Semistrukturerade intervjuer ger 

utrymme till fylliga och detaljerade svar (Bryman, 2011:413). För studiens syfte och 

frågeställningar är den metoden relevant och är en av de metoder som jag bygger studien 

på. Jag upptäckte svårigheter med att intervjua vilket jag förmodar bero på min ovana att 

intervjua (Stukát, 2011:44). Trots att jag genomfört en pilotstudie innan upplevde jag att 

första intervjun var svårast att genomföra. Jag kände mig tryggare i rollen att intervjua 

under tillfälle två och tre. Då föreföll det sig naturligt att följa upp informanternas svar 

med fler frågor. Detta kan möjligtvis ha påverkat utfallet av resultatet men i vilken 

utsträckning är svårt att spekulera i. Vad beträffar jämförbarheten mellan 

intervjupersonernas svar är dessa inte riktigt tillförlitliga eller objektiva (Kvale & 

Brinkman, 2014:274 och Stukát, 2011:44). Enligt Kvale och Brinkman (2014:274) är det 

vanligt att olika intervjuare kommer fram till olika resultat. Ett sätt att öka reliabiliteten 

hade varit att intervjuerna genomförts av en till person som avsett göra samma mätning 

(Stukát, 2011:134). Detta är dock ingenting jag haft möjlighet till då jag genomfört 

studien själv.  

 

Observationer med hög grad av struktur är den andra metoden som studien bygger på och 

som jag också anser relevant för studiens syfte och frågeställningar. Svårigheter med 

observationer är att man på förhand inte säkert kan veta vilka företeelser som kommer visa 

sig. Jag visste inte på förhand om jag skulle observera ett textsamtal eller en annan typ av 

lektion med läsförståelseundervisning. Ett exempel på en sådan händelse var att eleverna 

arbetade utifrån ett arbetsmaterial. Detta gjorde att jag var tvungen att hitta ett nytt 

angreppssätt för att kategorisera vilka strategier som kom till uttryck i undervisningen. Det 

gjorde jag genom att i efterhand analysera det material som användes. Detta bidrog till 

betydligt mer omfattande arbete än om jag hade kunnat observera strategianvändningen 

direkt under observationstillfället. Det material som analyserades finns i totalt 15 steg, 
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varav 4 steg användes under lektionen. Totalt analyserades de fyra steg som förekom 

under lektionen, det vill säga 20 böcker. Till detta bör tilläggas att böckerna är lättlästa 

och att det var frågor och uppgifter till böckerna som kategoriserades, inte boken som 

sådan. Detta bidrar till en skev bild av vilka strategier som faktiskt praktiserades under de 

observationstillfällen där detta material användes. Jag sammanställde vilka strategier som 

totalt förekom i de fyra stegen och de 20 böckerna. Vissa elever kan ha arbetat med en bok 

från steg 1 och genom det ha tränat på 3 strategier medan en annan elev kan ha arbetat 

med tre böcker ur steg 4 och tränat betydligt fler strategier. De strategier som visas under 

observation 2 och 3 för L1 förutsätter därför att eleverna arbetat med material från alla 

steg, vilket de med största sannolikhet inte gjort. Detta är en stor svaghet i studien, men 

eftersom det inte fanns tid att genomföra fler observationer fick detta bli 

tillvägagångssättet jag använde mig av och jag är medveten om dessa brister.  

 

Jag har också upptäckt något som kunnat göra undersökningen starkare. Jag hade kunnat 

utveckla observationsschemat genom att kategorisera huruvida lässtrategier uttryckts 

explicit eller implicit. Det hade nått djupare i och belyst studiens frågeställning på ett 

tydligare sätt.  

 

Genom den här typen av studie med ett litet urval kan inga generella slutsatser dras från 

resultatet. Urvalet består av 3 personer vilka utgör en liten grupp individer. I kvalitativa 

undersökningar bör därför täta beskrivningar av detaljer som studerats redogöras (Bryman, 

2011:355). Detta i syfte att förse läsaren med den information som behövs för att kunna 

bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö (Ibid.). Min förhoppning är 

att detta kriterium har uppfyllts då jag redogjort hur observationsschemat använts och 

redogjort för innebörden av samtliga strategier som observerats. Kritiker menar dock att 

det är svårt, näst intill omöjligt att generalisera kvalitativa forskningsresultat (Bryman, 

2011:369). De personer som intervjuas i en kvalitativ undersökning är inte representativa 

för en hel population. Resultaten ska istället generaliseras till en teori. Bryman menar att 

det är kvalitén på de teoretiska slutsatser som är de viktiga vid bedömningen av 

generaliserbarheten (Ibid.). Mitt syfte med denna studie är inte att den ska generaliseras 

eftersom dess omfattning är för ringa. En större och mer omfattande studie hade krävts för 

att den skulle kunna vara generaliserbar.  
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6.2 Slutdiskussion  

Studiens syfte och frågeställningar har kunnat besvaras. De slutsatser jag kan dra utifrån 

mitt datamaterial är att läsförståelse är komplext. Undersökningen har givit mig en utökad 

förståelse för hur pass komplex läsförståelse är och att beroende på synsätt av begreppet 

formas också undervisningen. Jag står fast vid min förklaring av användandet av 

begreppet i studiens bakgrund: en förmåga att kunna utvinna och skapa mening i en text 

och att kunna länka samman ny kunskap med gammal. Vidare anser jag att undervisning i 

läsförståelse bör utgå från samtal om det lästa.  

 

Studien har också bidragit till en ökad förståelse för lärarens viktiga roll i undervisningen 

av läsförståelse. Jag menar att undervisning i textsamtal påverkas av en del faktorer. En av 

de mest betydande och avgörande faktorerna är lärarens kompetens. Min studie har väckt 

tankar om att man som lärare bör ha ett kritiskt förhållningssätt till sin roll som 

samtalsledare. Läraren bör ha syftet med textsamtal klart för sig och utifrån det kunna 

granska sin undervisning objektivt för att bedöma om syftet med samtalen uppnås. 

Textsamtal i sig innebär inte att undervisningen är bra, jag menar att det krävs en 

kompetent insats av läraren. Läraren har ett ansvar men också en skyldighet att alla elever 

ges utrymme till deltagande i diskussion. Samtal som sker i större grupper kan försätta 

vissa elever i passivitet därför anser jag att läraren aktivt måste hitta tillvägagångssätt för 

att involvera alla elever under samtalet. Textsamtal i större elevgrupper är en faktor som 

påverkar utfallet av det. För att alla ska ges chans till deltagande av diskussion är det idealt 

att arbeta i mindre grupper. De tankar som väckts om lärarens betydelsebärande roll har 

givit mig insikter om min framtida yrkesroll som lärare. Detta kommer påverka mig 

positivt i den bemärkelsen att jag utvecklat en djupare förståelse för min egen roll i 

undervisningen. Jag har också utvecklat en stadigare kunskapsgrund som min 

undervisning kommer vila på. 

 

Under textsamtalen visade det sig att fler strategier kom till uttryck än under andra 

lektioner med läsförståelse. Det i sig behöver inte betyda att textsamtal är bättre. Roe 

(2014:114) menar att yngre barn behöver konkreta uppgifter och kontinuerlig uppföljning 

i undervisning av lässtrategier. Inlärning av strategier sker genom att praktisera dem (Roe, 

2014:141 och Westlund, 207:193). Under de tillfällen jag observerat har undervisningen 

av lässtrategier inte alltid varit explicita eller modellerats, däremot har frågor till textens 

innehåll ställts vilket jag anser vara ett sätt för eleverna att praktisera dem.  
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Syftet med studien var att undersöka hur lärare i årskurs 1 synliggör och använder 

lässtrategier i undervisningen. Detta syfte tycker jag är uppnått. Men för att nå djupare i 

denna frågeställning hade jag genom att intervjua lärare hur de ser på att synliggöra och 

använda lässtrategier kunnat fördjupa undersökningen 

Avslutningsvis har studien bidragit till en ökad insikt om vikten av att ge eleverna verktyg 

till god läsförståelse. Eleverna har rätt att uppnå en grundläggande nivå i läsning. Som 

blivande lärare är det av stor vikt att ge eleverna förutsättningar för att främja den goda 

utvecklingen av läsförståelse. På så sätt kan också jag bidra till fortsatt ökning av resultat i 

PISA undersökningen. 

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

För att gå vidare med denna undersökning skulle det vara intressant att undersöka hur 

lärare förhåller sig till lässtrategianvändning i undervisningen. En fortsatt undersökning 

skulle kunna syfta till att undersöka huruvida lärare är medvetna om att undervisa i 

lässtrategier eller inte. 
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1, Observationsschema 
 

Strategi 
  

  

1.Förbereda läsningen 
Mål, texttyp, tidigare kunskap, 

nyckelord 

  

2. Föregripa 
Vad som kommer hända? 

    

3. Kontrollera 
Vad sker? Förstår texten? 

  

4. Ställa frågor 
Info, leta info, förstå handling, tolka, 

förstå, reflektera 

  

5. Hitta samband 
Relatera till sig själv 

  

6. Dra slutsatser   

7. Reda ut 
Lösa problem, läsa om text 

  

8. Visualisera och 

organisera 
Skapa inre bilder/använda bilder 

  

9. Tänka högt   

10. Läsa selektivt   

11. Urskilja viktig 

information 

  

12. Fokusera på språk 
Ord/begrepp 

  

13. Fokusera på 

textstruktur 

  

14. Bedöma 
Textens trovärdighet 

  

15. Sammanfatta   
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Bilaga 2, Intervjuguide 
 

 

Intervjufrågor 
 

 

 Vilken utbildning har du?  

 När utbildade du dig? 

 Hur länge har du arbetat i lågstadiet? 

 

 Hur ser du på begreppet “läsförståelse”? Hur skulle du definiera begreppet? 

 Vad anser du vara viktiga delar i läsförståelseundervisning?  Vilka faktorer ser du 

som viktiga för att uppnå god läsförståelse? 

 Hur arbetar du med läsförståelse?  

 På vilket sätt anser du att den läsförståelseundervisning du bedriver utvecklar 

elevernas läsförståelse? 

 Skiljer det sig hur du undervisar elever i årskurs 1 mot för hur du undervisar elever 

i årskurs två eller tre? Om ja, vad skiljer i undervisningen? Varför lägger du upp 

undervisningen på olika sätt beroende på vilken årskurs eleverna går i? 

 Hur tänker du kring val av texter? Hur skiljer sig valet beroende om du använder 

textsamtal eller om eleverna läser texten själv?  

 Vad påverkar val av texter? 

 Skiljer sig arbetssättet i undervisningen beroende på vilken text som används?  

 Genomsyrar läsförståelse alla ämnen? Enbart svenska? Faktatexter och 

läsförståelse? 

 Hur mycket tid per vecka läggs på läsförståelse? 
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Bilaga 3, Missivbrev 
 

Hej! 

  

Mitt namn är Johanna Eriksson och jag läser min sista termin på lärarprogrammet med 

inriktning förskoleklass till årskurs tre. Jag skriver nu mitt examensarbete som handlar om 

läsförståelse och jag ska genomföra observationer och intervjuer för att samla in empiriskt 

material till uppsatsen. Min ambition är att undersöka hur lärare i årskurs 1 arbetar med 

läsförståelse. Min önskan är att få sitta med i klassrummet och göra observationer under 

tre tillfällen då läraren arbetar med läsförståelse. Efter att observationerna är genomförda 

önskar jag att få följa upp dem med en intervju med läraren.  

  

Jag kommer att följa de forskningsetiska principerna (informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) under hela processen, vilket 

innebär att det empiriska materialet endast kommer användas för studiens syfte och 

materialet kommer förvaras så att bara jag har tillgång till det. De personer som har 

deltagit i studien kommer inte att kunna identifieras i den färdiga uppsatsen. Deltagare kan 

välja att avbryta studien. 

  

Den målgrupp som är aktuell för min studie är utbildade lärare som arbetar i årskurs 1. 

Min ambition är att påbörja observationerna under v. 7 och slutföra dem under v. 11 eller 

v. 12. Jag önskar att få observera tre lärare under tre tillfällen då de arbetar med 

läsförståelse. Jag önskar också att få följa upp observationerna med en intervju som jag 

beräknar ta 30 - 45 minuter. 

  

Jag undrar om det finns intresse att delta i min studie? 

  

Med vänliga hälsningar 

Johanna Eriksson 
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Bilaga 4, Lässtrategier som kommer till uttryck under alla observationstillfällen 
 

Tabell. 1 Lässtrategier som kommer till uttryck under alla observationstillfällen  
I tabellen redovisas vilka lässtrategier som kom till uttryck under de olika observationstillfällena för 

respektive lärare.  

Strategi 
  

L1 

Obs. 

1 

 

L1 

Obs. 

2 

 

L1 

Obs. 

3 

 

L2 

Obs. 

1 

 

L2 

Obs. 

2 

 

L2 

Obs. 

3 

 

L3 

Obs. 

1 

L3 

Obs.  

2 

L3 

Obs.  

3 

1. Förbereda läsningen 

 

X   X X  X 

 

  

2. Föregripa 

 

 

 

   

 

X X X 

 

  

3. Kontrollera 

 

 

 

  X 

 

X   

 

  

4. Ställa frågor 

 

X   X X X  

 

  

5. Hitta samband 

 

X 

 

X X X 

 

X  X 

 

 X 

6. Dra slutsatser X 

 

X X X 

 

   

 

  

7. Reda ut 

 

 

 

  X 

 

X   

 

  

8. Visualisera och 

organisera 

 

 

 

X X X 

 

 X X 

 

X  

9. Tänka högt  

 

  X 

 

   

 

  

10. Läsa selektivt  

 

   

 

   

 

  

11. Urskilja viktig 

information 

X 

 

X X X 

 

 X X 

 

  

12. Fokusera på språk X 

 

X X X 

 

X X  

 

 X 

13. Fokusera på 

textstruktur 

X 

 

X X X 

 

  X 

 

  

14. Bedöma 

 

         

15. Sammanfatta X 

 

X X X 

 

X X  X 

 

X X 

Totalt: 

 

8 7 7 11 8 6 7 2 3 
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Bilaga 5, Hur lärares strategianvändning förhåller sig till Roes modell 
 

Tabell 2. Samlad översikt av användning av lässtrategier (Roe, 2014:113). I tabellen går att utläsa hur de 

olika lärarnas användning förhåller sig till de olika läsförståelsemodellerna. 

Strategi 
  

McLaughlin 

& Allen 

Braunger 

& Lewis 

Den 

reciproka 

modellen 

Duke & 

Pearson 

L1 

 

L2 

 

L3 

 

1. Förbereda 

läsningen 

 

 X    X X X 

2. Föregripa   X X X  

 

X X 

3. Kontrollera 

 

 X X    

 

X  

4. Ställa frågor 

 

 X X X X X X  

5. Hitta 

samband 

 

 X    X X X 

6. Dra 

slutsatser 

  X   X 

 

X  

7. Reda ut 

 

   X   

 

X  

8. Visualisera 

och organisera 

 

 X   X X 

 

X X 

9. Tänka högt     X  

 

X  

10. Läsa 

selektivt 

  X    

 

  

11. Urskilja 

viktig 

information 

  X   X 

 

X X 

12. Fokusera 

på språk 

 X    X 

 

X X 

13. Fokusera 

på textstruktur 

    X X 

 

X X 

14. Bedöma 

 

X       

15. 

Sammanfatta 

X X X X X 

 

X X 

Totalt: 

 
8 7 4 6 9 13 8 

 


