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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen hur lärare i årskurs 1 – 2 undervisar explicit 

och implicit i och om läsförståelse vid läsning av skönlitteratur och för att besvara detta så 

genomfördes kvalitativa intervjuer med fyra lärare i årskurs 1 - 2 som beskrev hur de 

undervisar i läsförståelse. Forskningsbakgrunden beskriver vad som krävs för att läsa med 

förståelse, vad som menas med implicit och explicit undervisning samt vad en bra 

undervisning i läsförståelse bör innehålla. Även delar av den sociokulturella teorin beskrivs 

och används sedan för att diskutera olika aspekter av den beskrivna undervisningen. 

Resultatet från studien visar bland annat att majoriteten av den implicita undervisningen 

sker genom högläsning med efterföljande samtal och att den explicita undervisningen sker 

mer frekvent hos lärarna i årskurs 2 än lärarna i årskurs 1.     

 

Nyckelord: Boksamtal, högläsning, läsförståelsestrategier   
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1 INLEDNING 

Hur gör vi egentligen när vi ska förstå vad vi läser? Enligt Westlund (2009a) är läsförståelse ett 

komplext fenomen, så komplext att ingen läsforskare hittills har kunnat formulera en modell 

som täcker in alla komponenter som påverkar oss när vi ska skapa mening och förstå texter vi 

har framför oss. Ämnet läsförståelse är också ständigt aktuellt och Bråten (2008) förklarar detta 

genom att läsförståelse är en form av kompetens som är fullständigt avgörande i ett 

kunskapssamhälle men även utanför utbildningssystemet så är vi beroende av läsförståelse för 

ett fullvärdigt deltagande i arbetsliv och samhälle. Det jag själv observerat under egna 

praktikperioder är att elever i stor utsträckning läser med god avkodning men att de i mycket 

lägre utsträckning kan visa att de förstår vad de har läst. 

 

I Sverige har vi sedan 2006 uppvisat sämre och sämre resultat på de internationella PISA 

(Programme for International Student Assessment) undersökningarna som vart tredje år testar 

15åringar i bland annat läsförståelse och först i det senaste redovisade resultatet från 2015 så 

har Sverige börjat höja sig igen och ligger nu över OECD genomsnittet (Skolverket 2016). I 

den här studien kommer jag undersöka undervisningen i läsförståelse för lågstadiet men det är 

ändå relevant att granska resultat för äldre åldrar eftersom deras förmåga att läsa med förståelse 

grundläggs under årskurserna 1 - 3 som jag studerar i det här arbetet. Svenska fjärdeklassare 

testas också vart femte år i PIRLS (progress in international reading literacy study) och sedan 

Sverige började delta 2001 så har resultaten stegvis sjunkit men även där så visade senaste 

resultaten från 2016 en positiv utveckling (Skolverket, 2019).   

 

Bråten (2008) beskriver att undervisningen i läsförståelse främst verkar vara av det implicita 

slaget där eleverna får använda sig av och testas i olika strategier men den undervisningen som 

forskningen stödjer är den explicita. Där får eleverna direkt undervisningen i hur användandet 

av strategier kan se ut för att de sen ska kunna generalisera den kunskapen på olika typer av 

texter (Bråten, 2008). Med detta i åtanke så anser jag att det är relevant för mitt eget framtida 

yrkesliv och för andra pedagoger att få kunskap om olika metoder och förhållningssätt och 

därför kommer det här arbetet undersöka och redogöra för hur praktiserande lärare i årskurs 1 

– 2 beskriver att de undervisar explicit och implicit i läsförståelse vid läsning av skönlitteratur. 

 

Läroplanen (Skolverket, 2018) beskriver att eleverna ska möta och få kunskaper om 

skönlitteratur från olika tider och från olika delar av världen och skrivguiden (2012) definierar 
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Skönlitteratur som berättelser och andra texter som är skrivna med ett konstnärligt mål där 

innehållet kan vara helt fiktivt eller bygga på verkliga händelser. All skönlitteratur oavsett form 

kan klassificeras som antingen epik, lyrik eller dramatik. Valet att begränsa den här studien till 

läsförståelse av skönlitteratur baseras på min uppfattning att årskurserna jag studerar arbetar 

med skönlitteratur mer än med andra typer av texter och det är då mer relevant att studera samt 

att materialet kommer bli större än om en annan inriktning valts. 

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syfte 

Syftet med arbetet är att öka kunskapen hur lärare i årskurs 1 – 2 undervisar implicit och explicit 

i och om läsförståelse vid läsning av skönlitteratur   

 

Frågeställningar 

1: Hur beskriver lärare i årskurs 1 - 3 att de undervisar implicit i läsförståelse vid läsning av 

skönlitteratur? 

 

2: Hur beskriver lärare i årskurs 1 - 3 att de undervisar explicit om läsförståelse vid läsning av 

skönlitteratur?     
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2. BAKGRUND OCH FORSKNING 

Den här forskningsbakgrunden kommer att definiera begreppen läsförståelse och 

läsförståelsestrategier samt redovisa hur skolans läroplan berör detta. Den kommer också 

redogöra för vad författare och forskare anser krävs för att läsa med förståelse samt hur en bra 

undervisning i läsförståelse bör se ut och vad den bör innehålla.      

2.1 DEFINITIONER AV LÄSFÖRSTÅELSE OCH LÄSFÖRSTÅELSESTRATEGIER 

 I PISA-rapporten som publicerades 2016 definierar läsförståelse som:  

En individs förmåga att förstå, använda och reflektera över och engagera sig i texter 

för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta 

i samhället. Utöver avkodning och ytlig förståelse, inbegriper läsning tolkning och 

reflektion samt förmåga att använda läsning för att uppnå sina mål i livet (Skolverket, 

2016, s.10).  

Block, Gambrell och Pressley (2002) definierar läsförståelse som att läsaren ska förvärva 

mening från en skriven text genom att interagera med den och Bråten (2008) beskriver att 

läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar 

med den. Gemensamt för alla definitionerna är att förståelsen av en text inte bara finns i de 

faktiskt skrivna orden utan förståelsen skapas i ett samspel mellan vad författaren skrivit och 

vad läsaren drar för slutsatser utöver textens bokstavliga innebörd. 

Enligt Bråten (2008) kan läsförståelsestrategier definieras som mentala aktiviteter som en 

läsare väljer att använda för att ta till sig, ordna och fördjupa sin kunskap om en text samt för 

att övervaka och styra sin egen förståelse. Bråten delar in strategier i fyra olika 

huvudkategorier: Minnesstrategier som används för att repetera eller upprepa information i 

texten, struktureringsstrategier som används för att gruppera eller ordna information från 

texten genom att till exempel rita begreppskartor eller skriva små sammanfattningar. 

Elaboreringsstrategier används för att bearbeta och fördjupa informationen i texten i ljuset av 

läsarens tidigare kunskap och den sista är övervakningsstrategier som används för att läsaren 

ska kunna kontrollera och bedöma sin egen förståelse av texten genom att till exempel ställa 

kontrollfrågor till sig själv. Strukturerings, elaborerings och övervakningsstrategier betecknas 

som djupa strategier eftersom de dyker in i texten och får den att förändras genom att stoffet 

ordnas på ett nytt sätt eller interagerar med läsarens förkunskaper och det är användningen av 

dessa tre kategorier som främst har en koppling till en bättre läsförståelse (Bråten, 2008). 
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Westlund (2017) liknar läsförståelsestrategier vid de olika verktygen i en verktygslåda där 

barnen får lära sig hur de olika verktygen kan användas för att fördjupa sin förståelse men 

viktigt är att användandet av dessa verktyg aldrig får bli mekanisk och förbestämd eftersom 

det är syftet med läsningen som avgör hur verktygen används. Westlund (2017) jämför det 

med riktiga verktyg och att om man då skulle bestämma i förväg att idag får ni bara använda 

er av hammaren så skulle det begränsa användaren i vad den kan och får göra och precis så är 

det också med lässtrategier. Syftet är att eleverna själva ska lära sig avgöra vilken strategi som 

passar beroende på vad de vill få ut av texten (Westlund (2017). Både Bråten (2008) och 

Westlund (2017) beskriver att forskning stödjer den explicita undervisningen om lässtrategier 

men Westlund (2017) menar också att det finns risker med detta eftersom undervisningen lätt 

börjar handla om olika läsförståelsestrategier och inte om hur olika strategier kan användas på 

ett autentiskt och flexibelt sätt i läsningen. Langer (2017) menar att skönlitterära berättelser 

inte ska läsas bokstavligt utan läsaren ska kliva in i boken och skapa en föreställningsvärld 

och för att kunna kliva in i den här världen och se bortom texten så behöver den vuxna 

erbjuda stödstrukturer och strategier som hjälper barnet vidare. Detta kan göras genom att till 

exempel ställa frågor eller kommentera texten och på så sätt kan barnet få möjlighet att förstå 

och tolka på ett djupare plan (Langer, 2017).    

2.2.1 Vad säger läroplanen om läsförståelse och läsförståelsestrategier?  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det att eleverna ska kunna 

använda ”lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens 

form och innehåll (Skolverket, 2018, s.258). Det står också i kunskapskraven att eleverna i 

slutet av årskurs 3  

” kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier 

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

eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande 

läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt 

framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.  

(Skolverket, 2018, s.263).”  

2.2 VAD KRÄVS FÖR ATT LÄSA MED FÖRSTÅELSE? 

Följande kapitel kommer redogöra för vad läroboksförfattare och forskare beskriver som 

nödvändiga kompetenser en läsare behöver besitta för att fullt ut kunna läsa med förståelse.    

2.2.1 Räcker god avkodning? 

I förordet till boken Improving comprehension instruction står det skrivet:  
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But when I started teaching, we didn´t think about comprehension, much less rethink 

it. In those days comprehension was a desirable outcome, but we had no real 

understanding of how it worked or how you taught it. We assumed comprehension 

was primarily a matter of intelligence: if your students were smart and could decode, 

they would comprehend. But you didn´t teach it (Block, Gambrell & Pressley, 2002, 

s xiii). 

I enlighet med citatet så beskriver Westlund (2009b) att den allmänna uppfattningen förut var 

att om eleven kunde avkoda så förstod eleven också vad den läste men nu är det klart att 

avkodningen inte är allt. Att kunna avkoda och läsa med flyt är dock en förutsättning för att 

kunna ägna sig åt djupare förståelseprocesser men det är också ett betydligt mer komplext 

problem än så (Westlund, 2009b). Vellutino, Tunmer, Jaccard och Chen (2007) beskriver i sin 

forskning olika källor i variationer på elevers läsförståelseförmåga och de källorna de nämner 

är att eleverna har god avkodning och läsflyt, språklig medvetenhet, ordförråd, grundläggande 

kunskaper i grammatik, olika kognitiva förmågor, verbalt minne, läsmotivation, aktivering av 

förkunskaper och genomgående användning av läsförståelsestrategier. I enlighet med att olika 

kognitiva förmågor krävs så har Cartwright (2017) beskrivit hur exekutiva förmågor kan 

förklara god respektive låg läsförståelse och de exekutiva förmågorna är ett samlingsnamn på 

flera olika funktioner som styrs av främre delen av hjärnan. Dessa funktioner fungerar som 

samordnare av olika typer av information som ligger bakom målinriktat beteende. Det 

Cartwright (2017) beskriver är att kognitiv flexibilitet, arbetsminne, impulskontroll, social 

förståelse och förmågan att planera och organisera har visade samband med låg eller god 

läsförståelse. Den sociala förståelsen som Cartwright (2017) redogör för innefattar att kunna 

kliva utanför sig själv och förstå andra och det är också en viktig del av skolans värdegrund och 

uppdrag eftersom det där står att ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga 

till inlevelse (Skolverket, 2018, s.6).”  

2.2.2 Läsarens olika roller 

Att läsa text på olika sätt och i olika sammanhang utgör exempel på det som av vissa kallas för 

litteracitetspraktiker och det här sättet att se på läsning som olika litteracitetspraktiker avspeglas 

i en resursmodell som skapades av forskarna Luke och Freebody där läsaren tar sig an fyra olika 

roller för att förstå text. Dessa olika praktiker är den kodknäckande den textdeltagande, den 

textanvändande och den kritiska och granskande (Skolverket, 2017b). Kodknäckaren förstår 

sambandet mellan bokstavsljud och bokstav, textdeltagaren ger texten mening genom 

användandet av förkunskaper, genom tolkande av bilder samt genom att läsa mellan raderna. 
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Textanvändaren kan läsa och tolka texter i olika genrer och förstå vad olika texter kan användas 

till och den kritiska och granskande läsaren förstår vad texten betyder för läsaren själv samt kan 

förstå att textens budskap och innehåll formas av den som står bakom texten. Luke och 

Freebody menar att dessa fyra praktiker utvecklas parallellt hos läsaren och att samtliga krävs 

för en framgångsrik läsning (Skolverket, 2017b).    

2.2.3 Att vara en aktiv läsare  

Reichenberg (2008) använder sig av begreppen aktiva eller passiva läsare där aktiva läsare har 

kunskaper om hur och varför de använder vissa strategier när de läser. När en aktiv läsare möter 

en text så är de medvetna om att det krävs en ansträngning för att de ska förstå den och de kan 

anpassa sina strategier beroende på målet med läsningen samt efter vilken texttyp de arbetar 

med. En annan utmärkande egenskap hos en aktiv läsare är att de använder sig av det som kallas 

för metakognitivt tänkande vilket innebär tänkande om det egna tänkandet. I det här fallet så 

innebär det att de i läsningen kan bedöma sin egen förståelse och upptäcka brister och fel i den 

under tiden de läser och utifrån det aktivt försöka åtgärda brister i förståelsen genom 

användandet av passande strategier (Reichenberg, 2008).  

2.2.4 Motivation  

Kintsch (2009) beskriver att målet för undervisning är att möjliggöra kunskapsbyggande och 

för att det ska hända så måste eleverna ha orsak till att vara intresserade av vad de gör, de måste 

alltså vara motiverade. Guthrie et al. (2004) genomförde en studie där syftet var att 

implementera instruktioner som kombinerade motivationsstöd och kognitiva strategier i läsning 

och sen jämföra detta med andra läsförståelsemetoder som inte ger uttalat motivationsstöd. 

Studien visade att motivation och engagemang stödjer läsförståelse och är en förutsättning för 

att kunna utveckla lässtrategier eftersom motiverade elever vill förstå innehållet fullt ut och 

därför processar informationen mer djupgående (Guthrie et al. 2004).  

   

2.3 UNDERVISNING I LÄSFÖRSTÅELSE OCH LÄSFÖRSTÅELSESTRATEGIER  

I undervisningen av läsförståelsestrategier så vill Westlund (2017) direkt slå fast att det inte 

finns några snabba lösningar eller enkla recept som kan utveckla elevers läsförståelse och det 

finns inga sådana lösningar som har stöd i aktuell läsförståelseforskning. Det finns inte heller 

någon enskild metod som har effekt på alla elevers lärande utan det är flera faktorer som 

samspelar och påverkar elevers språkutveckling, läsinlärning och läsförståelse.  
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2.3.1 Explicit och implicit undervisning 

Bråten (2008) beskriver hur undervisning i läsförståelse handlar om att hjälpa eleverna komma 

underfund med vad det till exempel innebär att läsa både på, mellan och bakom raderna och hur 

en gör det eller hur en som läsare gör när man stöter på delar i en text som man inte förstår eller 

hur man på ett bra sätt gör en sammanfattning så att de viktigaste delarna kommer med. Målet 

är alltså att rikta elevernas uppmärksamhet mot vad de själva kan göra för att få bästa möjliga 

förståelse för texten de läser (Bråten, 2008). Att lära ut läsförståelsestrategierna explicit 

beskriver Eckeskog (2013) i sin avhandling som att läraren har ett klart mål och innehåll i 

undervisningen och att läraren ska ge många exempel och demonstrationer av strategin innan 

eleverna sedan får många tillfällen att träna på strategierna under lärarens ledning. Under 1970 

talet undersökte Durkin (1978) amerikanska klassrum där hon observerade huruvida 

grundskoleelever fick instruktioner hur läsförståelse går till och resultaten i hennes studie 

visade att lärare ofta testar sina elever i läsförståelse genom att eleverna till exempel får svara 

på kontrollfrågor men att lärarna sällan eller aldrig direkt undervisar eleverna i de strategier de 

förväntas kunna använda. Durkins (1978) studier visar dock att det är möjligt att stödja elevers 

läsförståelse genom lärarens aktiva och medvetandegörande undervisning. Bråten (2008) 

beskriver också att lärares undervisning mestadels är av det implicita slaget men att explicit och 

direkt undervisning där läraren demonstrerar och förklarar effektiva lässtrategier ska 

uppmuntras. Syftet vid implicit undervisning är att eleverna ska förstå och lära av den aktuella 

texten men eftersom det inte sker någon direkt undervisning om strategierna leder det till att 

eleverna sen inte kan generalisera en kunskap som kan hjälpa dem när de sen läser och ska 

förstå nya texter (Bråten, 2008). Westlund (2017) beskriver en undervisningsmodell som sägs 

ligga till grunden för det som kallas för direkt eller explicit undervisning i läsförståelse som 

formulerades 1988 av Pearson och Dole och de kallade den för gradual release of responsibility 

som består av fem steg och dessa är att läraren ger tankemodeller, läraren vägleder, eleverna 

övar självständigt, läraren hjälper eleverna att förstå vilka strategier som ger bäst effekt och hur 

dessa kan tillämpas och varför och strategierna tillämpas i autentiska lässittuationer. Delarna i 

denna undervisningsmodell finns inkluderade i de evidensbaserade modellerna reciprocal 

teaching och transactional strategy instruction som beskrivs närmare i nästa avsnitt.  

2.3.2 Reciprocal teaching och transactional strategy instruction   

I mitten av 1980 talet utvecklade Annemarie Palinscar och Ann Brown en utvecklingsmodell 

som skulle stödja elever som hade förståelseproblematik. Modellen bygger på att en försöker 

förstå och förklara hur människans tankar, känslor och handlingar påverkas av den reella, 
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upplevda eller underförstådda närvaron av andra (Palinscar och Brown, 1984). Dessa teorier 

överensstämmer med Vygotskijs utvecklingsteorier som innebär att individen utvecklas på två 

sätt, först i ett socialt sammanhang och sedan på individnivå (Strandberg, 2006).  

Palinscar och Brown (1984) upptäckte när de studerade vad goda läsare gör att de hade speciellt 

4 strategier gemensamt och när läraren undervisade sina elever i dessa strategier så visade det 

goda effekter på elevernas läsförståelse. De fyra strategierna var att förutspå och ställa 

hypoteser, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta. Undervisningsmodellen 

bygger på att dessa fyra strategier lärs ut genom att läraren/experten börjar med att demonstrera 

hur en god läsare gör när de läser en text och stegvis så överförs det här ansvaret på eleverna så 

att de i slutändan kan läsa eftertänksamt och lösa problem som de stöter på i texten. Målet är 

alltså att de ska bli metakognitiva läsare som är medvetna och kan reflektera över de strategier 

de själva använder när de ska läsa med förståelse. Efter att läraren aktivt väglett eleverna så ska 

eleverna omväxlande i smågrupper agera som lärare och elev och detta ska uppmuntra ett 

kooperativt lärande (Palinscar och Brown, 1984).  

Transactional strategy instruction (TSI) bygger på samma grundstrategier som i reciprocal 

teaching   och Pressley et al. (1992) beskriver att i TSI så är läsakten ett möte mellan läsaren 

och texten och läraren ska vara lyhörd för elevernas tolkningar och hur de tillämpar olika 

strategier. Centralt är hur eleverna tillsammans med läraren delger varandra sina tolkningar och 

strategier. Pressley et al. (1992) beskriver också att TSI handlar om att göra eleverna medvetna 

om sitt eget tänkande och att undervisning i transaktionella strategier helt enkelt handlar om att 

undervisa elever att välja aktiv läsning före passiv läsning och att eleverna själva ska välja vilka 

strategier de ska använda när de möter utmanande texter. Några grundtankar att ta med sig om 

en vill använda TSI i klassrummet är att 1: undervisning i förståelsestrategier ingår som en 

naturlig del av den dagliga undervisningen. 2: läraren ger modeller och tänker högt för att visa 

eleverna hur olika strategier kan användas på en och samma text och eleverna lär sig använda 

strategierna när det behövs men strategierna ska inte användas enbart i syftet att träna på 

strategierna. 3: i klassrummet så sker diskussioner om vilka strategier samt när och hur de kan 

användas och behövs. 4: motivation, engagemang och metakognition skapar aktiva läsare och 

tänkare (Pressley et al.,1992). 

2.3.3 läsfixarna  

Baserat på strategierna i reciprocal teaching och transactional strategy instruction så har 

Westlund (2009a) skapat ett material där strategierna fått namn och personligheter för att göra 



 

9 

 

det lättare för eleverna att komma ihåg strategierna men också göra det lättare för lärarna att 

synliggöra och förklara strategierna. Strategierna som är att förutspå, ställa frågor, reda ut 

oklarheter/klargöra och sammanfatta har av Westlund fått namnen spågumman Julia, Nicke 

nyfiken, fröken detektiv och Cowboy Jim och har fått samlingsnamnet läsfixarna (Westlund, 

9009a). Det finns också en strategi som ofta används men som inte ingår i de ursprungliga 

läsfixarna och det är konstnären och konstnären skapar inre bilder av det lästa för att se, höra 

och känna det texten berättar om (En läsande klass, 2019).    

2.3.4 Boksamtal 

Westlund (2015) beskriver undervisningsmetoder som inte verkar stödja utvecklingen av 

läsförståelse och en av dessa metoder är att eleverna arbetar enskilt och läser tyst utan 

uppföljning på vad de just läst. Tyst läsning behövs också eftersom mängden läst text korrelerar 

med hög läsförmåga men för den svaga läsaren så behöver den tysta läsningen kompletteras 

med annat för att det ska ske en utveckling. Hattie (2009) har också dragit slutsatser om tyst 

läsning och han framhäver att det inte är exponeringen av litteratur som ger störst effekt på 

elevers läsförmåga utan det är lärarens direkta undervisning i litteratur som har visat sig mest 

effektiv.    

 

Chambers (2011) är enig med Westlund och Hattie och framhäver i sin bok Böcker inom och 

omkring oss samtalets roll i utvecklandet av reflekterande och kritiska läsare som uppskattar 

böcker. Han menar att: 

 

”samtala om böcker är i sig en värdefull aktivitet men att föra bra samtal om böcker 

är också det bästa sättet att kunna föra givande samtal om annat. När vi hjälper barnen 

att samtala kring det de har läst, hjälper vi dem också att kunna uttrycka sig om annat 

i livet” (Chambers, 2011, s.128).  

 

Att lära läsare samtala om böcker är inget som sker över en dag och det finns ingen 

färdigformulerad pedagogisk strategi som går att kopiera utan för att lära sig samtala bra måste 

man göra det tillsammans med andra som redan vet hur man gör och tillsammans pröva sig 

fram (Chambers, 2011). Ett boksamtal innehåller 3 ingredienser enligt Chambers (2011) och 

ingrediens nummer ett är att utbyta entusiasm (gillande/ogillande) och detta för att vi blir 

påverkade av vad människor tycker om och genom att lyssna på deras sätt att prata om böcker 

så får vi upplysningar, energi, stimulans och lust att gå utanför våra gamla litterära gränser och 
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vi kan få en knuff vidare i litteraturspiralen och utveckla en mer mångsidig och mångfacetterad 

kunskap. Ingrediens nummer två är att utbyta frågetecken eftersom när vi i samtalet rätar ut 

frågetecken så händer det att vi upptäcker vad denna text har för innebörd för både oss själva 

och för andra och detta ger en djupare förståelse av textens innehåll. Den tredje ingrediensen är 

att utbyta kopplingar och upptäcka mönster och kopplingar kan vara text-till-själv, text-till-

världen och text-till-text kopplingar och genom att upptäcka samband och kopplingar så kan vi 

lösa problem och reda ut svårigheter vi stöter på i texten. Dessa delar av ett textsamtal sker inte 

i någon bestämd ordningsföljd utan går in i varandra baserat utifrån läsarnas omedelbara behov. 

Viktigt dock att ta hänsyn till är att allt är värt att berättas och barns reflektioner får aldrig 

avfärdas som felaktiga för då lär sig barnet att behålla sina tankar för sig själv och ge det svar 

som hen tror läraren vill höra. Detta framhävs också i läroplanen där det står att ”Skolan ska 

vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram (Skolverket, 2018, s.6).” 

Chambers (2011) kallar sin samtalsteknik för jag undrar samtal och det för att han vill framhäva 

att läraren måste visa att hen verkligen undrar vad eleverna tänker för att alla ska våga uttrycka 

sina tankar utan rädsla att svara fel (Chambers, 2011). En nödvändig förmåga för att kunna 

samtala om böcker är det som Westlund (2017) kallar för ett resonemangsspråk som innebär att 

eleverna förutom att förstå det de läser även behöver ha tillgång till ett språk som kan användas 

då de ska berätta att de förstår vad de läser. Detta innebär att eleverna kan använda ord och 

uttryck för att tala om texterna de möter både i form av ämnesspecifika ord men också ord och 

uttryck som beskriver de egna tankeprocesserna. Risken om eleverna inte har tillgång till ett 

resonemangsspråk är att läraren bedömer att en elev inte förstår när eleven egentligen saknar 

ett språk att uttrycka sina tankar på. En annan modell för textsamtal är Questioning the Author 

(QtA) som handlar om att få till analytiska samtal genom att ställa öppna frågor (McKeown, 

Beck och Worthy (1993). Målet med QtA är att eleverna själva ska bygga förståelse av textens 

centrala budskap genom att läraren ställer öppna men målinriktade frågor och därefter 

uppföljningsfrågor baserade på elevernas svar och en viktig aspekt är att synliggöra närvaron 

av en författare. I QtA så är författaren en person med fel och brister och eleverna ska 

tillsammans ”förbättra” texten så att de själva förstår den genom att ställa frågor som vad 

försöker författaren säga? Varför vill författaren säga det på det sättet och får författaren fram 

det hen vill (McKeown et al (1993). Wilson (2016) redogör för en vanlig metod för att involvera 

alla elever och det är vad som inom kooperativt lärande kallas för EPA vilket står för enskilt, 

par, alla och den metoden innebär att läraren ställer en öppen fråga och sen får eleven fundera 

enskilt, sen prata i par och till sist tas frågan upp i helklass. Genom att arbeta på det sättet så får 
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alla elever tid att tänka, de får testa sina svar på en kompis och förhoppningsvis har de då hunnit 

bygga upp en trygghet som gör att de sen vågar uttrycka sig i helklass (Wilson, 2016).     

2.3.5 Högläsning  

Enligt Skolverket (2017a) så är det viktigt för utvecklingen av läsförståelse att läsaren möts av 

varierande genrer och att texterna håller en hög språklig nivå. En utmaning då är att många 

elever i skolans tidigare år fortfarande har låg avkodningsförmåga och därför själva bara kan 

läsa enklare texter som språkmässigt inte utmanar läsförståelsen. Denna utmaning kan hanteras 

genom dialogisk högläsning där läraren läser högt och på så sätt fungerar som en brygga mellan 

texten och eleverna och på det sättet kan eleverna arbeta med mer avancerade texter än de kan 

läsa själva (Skolverket, 2017a). Att arbeta på en nivå som eleverna ännu inte klara själva men 

som de klarar med hjälp av någon annan överensstämmer med zonen för proximal utveckling 

som Vygotskij beskriver i sin sociokulturella teori (Strandberg, 2006).  

  

3 TEORI 

Lev Vygotskij studerade frågor om hur människan lär och under vilka omständigheter de 

utvecklar kompetenser och färdigheter av olika slag (Säljö, 2000). Vygotskij (1978) skapade 

en psykologisk teori som förklarar hur psykologiska processer kan förstås och av de slutsatser 

han drog framträder en enkel, praktisk pedagogik där vi inte längre stirrar in i den enskilda 

individens huvud utan istället beaktar de aktiviteter som sker “mellan huvuden”, det vill säga 

vad vi människor gör tillsammans. Begreppet aktivitet används av Vygotskij för att beskriva 

olika psykologiska processer som tänkande, talande, läsande, problemlösande, lärande samt 

emotioner och vilja och enligt den sociokulturella lärandeteorin så finns det vissa kännetecken 

för aktiviteter som leder till lärande. Dessa kännetecken är att aktiviteterna är medierande, 

situerade, sociala och kreativa (Vygotskij, 1978). Strandberg (2006) har beskrivit hur dessa 

begrepp kan konkretiseras i en klassrumspraktik och så här beskriver han dem:    

 

Medierande: Att en aktivitet är medierande betyder att i relationen mellan oss och världen 

använder vi oss alltid av olika hjälpmedel, till exempel verktyg och tecken som kan hjälpa oss 

när vi löser problem, när vi minns, när vi utför en arbetsuppgift och när vi tänker. Vårt inre 

tankearbete föregås av yttre aktiviteter med hjälp av verktyg. Den sociokulturella teorin menar 

att psykologiska processer som tänkande inte uppstår i hjärnan utan det växer fram i barnets 

aktiva och ömsesidiga interaktion med den givna kulturen med hjälp av hjälpmedel. Individen 
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uppfattar inte omvärlden rakt av utan utnyttjar verktyg och tecken för att orientera sig vilket 

innebär att människan nyttjar verktyg som kniv och gaffel, symaskiner, miniräknare, pennor 

och sudd och i tänkandet utnyttjar hjärnan tecken som ord, siffror, böcker, diagram, kartor och 

bilder (Strandberg, 2006).    

 

Situerade: Vygotskij menar att människans aktiviteter alltid är situerade och med detta menar 

han att de äger rum i specifika situationer som kulturella kontexter, rum och platser. Barnets 

förhållande till sin miljö ändras också i förhållande till barnets aktivitet i sin miljö och behöver 

därför vara flexibel utifrån barnets utveckling. Det lärande rummet behöver också ta hänsyn till 

de övriga kännetecken som leder till lärande vilket innebär att rummet ska ge tillgång till 

medierande hjälpmedel, sociala interaktioner och till kreativitet. Ett rum kan underlätta lärandet 

men det kan också försvåra det och som exempel så är det lättare att lära sig läsa i en miljö som 

innehåller texter än en miljö som inte gör det (Strandberg, 2006).  

 

Sociala: Den sociokulturella teorin menar att de kompetenser vi utvecklar som individer härrör 

från olika former av interaktioner med andra människor och att elevens inre tänkande har 

föregåtts av yttre tänkande tillsammans med andra (Strandberg, 2006). Bråten (2008) hänvisar 

också till Vygotskijs teorier om att ett barns kognitiva utveckling sker i ett socialt samspel där 

barnet först observerar och imiterar den vuxna eller de mer kompetenta eleverna och att dessa 

fungerar som vägvisare genom att tänka högt. Genom denna observation och samarbete kan 

barnet senare överta mer och mer av sättet att tänka och arbeta och därför bli mer och mer 

självständig i sitt lärande. Denna hjälp från en vuxen eller mera kompetent barn ska inte bara 

vara stöttande och accepterande utan också kritisk och frågande och i arbetet med 

läsförståelsestrategier kan detta uppmuntra eleverna att använda strategierna mer effektivt och 

målmedvetet (Bråten, 2008). När tiden sen är inne kommer eleven själv kunna fylla och förvalta 

de här funktionerna genom självreglering och genom ett sådant förmyndarskap kan barnet lära 

sig i sin egen takt inom de som Vygotskij kallar för zonen för den närmaste utvecklingen 

(Strandberg, 2006). Vygotskij (1978) beskriver utvecklingszonen med följande citat:    

 

“The zone of proximal development, is the distance between the actual development 

level as determined by independent problem solving and the level of potential 

development as determined through problem solving under adult guidance or in 

collaboration with more capable peers (Vygotskij 1978 s.86) 
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Kreativa: Strandberg (2006) beskriver att kreativitet handlar om barnets möjlighet att delta i 

förändringar av den givna kulturen och få möjligheten att förhålla sig kreativt till sin miljö 

genom att använda det som är meningsfullt för dem, utveckla egna metoder och använda 

vardagliga element på nya sätt. Den sociokulturella teorin menar att vi människor inte bara kan 

använda oss av relationer, hjälpmedel och situationer utan vi har också förmågan att omskapa 

dem och det innebär att utveckling och lärande inte är bundna till fasta tillstånd eller stadier, 

vare sig biologiska, psykologiska eller samhälleliga utan vi överskrider dessa med hjälp av 

utvecklingszoner där vi prövar och övar det vi ännu inte kan. Fantasin beskrivs som grunden 

till varje kreativ aktivitet inom kulturens alla områden och det är fantasin som möjliggör 

skapande inom konstnärliga, vetenskapliga och tekniska verksamheter. Fantasi och kreativitet 

är metoder som alla människor har förmåga att öva upp och i frågan om kreativitet är 

nödvändigt så menar Vygotskij att i ett stabilt samhälle där vi vet hur morgondagen ser ut så är 

kreativitet inte en önskvärd förmåga men ett sådant samhälle existerar inte och därför bör vi 

uppmuntras att använda vardagliga ting och företeelser och kombinera dessa på nya sätt. I 

praktiken i klassrummet så innebär den kreativa aspekten att vi bland annat bör fråga oss hur 

rummet ser ut och om det där finns utrymme för barnets innovationer genom att de har möjlighet 

att förändra rummet utifrån tillgång till interaktioner, verktygsanvändning och aktiviteter 

(Strandberg, 2006).   

 

4 METOD  

Den här studien är en kvalitativ studie där syftet är att intervjua nu verksamma lärare i årskurs 

1 – 3 och dessa intervjuer genomförs för att skapa en djupare förståelse för hur undervisningen 

i läsförståelse och läsförståelsestrategier kan se ut.    

4.1 DATAINSAMLINGSMETOD   

Enligt Trost (2010) är kvalitativa intervjuer den bästa metoden när det gäller att få fram 

information om en informants åsikter, erfarenheter och engagemang och eftersom den här 

studiens forskningsfrågor handlar om det informanterna berättar om sin undervisning så är 

studien nära kopplad till just deras åsikter, erfarenheter och engagemang. Metodvalet för den 

här studien är därför kvalitativa intervjuer och dessa baseras på förberedda frågor (se bilaga 1) 

men med utrymme för följdfrågor om informanternas svar kräver det. 
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4.2 URVAL  

Urvalet har baserats på att det ska vara lärare som är verksamma inom skolan och som jobbar i 

någon av årskurserna 1 – 2. Om de två kriterierna uppfylls så har informanterna valts ut efter 

tillgänglighet. De informanter som valde att delta i studien presenteras i tabellen nedan med 

information om antalet verksamma år som lärare, vilken årskurs de jobbar i, hur många elever 

de har i klassen och om de haft någon kompetensutveckling inom läsförståelse.   

 

 

Informant 

 

År som 

lärare 

 

Jobbar i 

årskurs 

 

Antal elever i 

klassen 

Har haft 

Kompetensutveckling 

inom läsförståelse 

1 4 år 2 20st Ja, läslyftet 

2 19 år 1 20st Ja, läslyftet 

3 21 år 2 24st Nej 

4 En termin 1 21st Nej 

    

4.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH FORSKNINGSETISKA PRINCIPER 

Ett mail skickades ut till ett stort antal lärare och rektorer med en förfrågan om att delta i studien. 

I mailet delgavs information i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002). Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att informanten får information och studiens syfte 

samt vilken uppgift hen har i studien. Samtyckeskravet innebär att informanten har rätt att själv 

bestämma över sin medverkan samt att de har rätt att avbryta sin medverkan utan risk för 

negativa påföljder. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om informanten ska förvaras 

så att obehöriga inte kan ta del av dem och att det i studien inte ska kunna utläsas vem 

informanten är. Sist innebär nyttjandekravet att information som delges inte får användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga syften. 

 

De informanter som valde att ställa upp kontaktades för att bestämma dag som passade dem 

och intervjun genomfördes på skolan där respektive informant jobbar. Alla intervjuer spelades 

in med deras godkännande och de transkriberades sedan. I transkriberingsprocessen så 
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utelämnades vissa delar, till exempel responsljud från intervjuaren och delar som inte ansågs 

relevanta för innehållet. Exempel på det var uttryck som hmm och ehhh och även störande 

moment som att det under en intervju knackade på dörren och en av informanternas elev hade 

en fråga.  

4.4 ANALYSMETOD    

De transkriberade intervjuerna analyserades genom att sortera uttalanden utifrån 

forskningsfrågorna, alltså om de passade in under implicit respektive explicit undervisning i 

läsförståelse. Bedömningen av implicit undervisning var att eleverna ”tränar” på läsförståelse 

men utan att läraren undervisar om hur eleverna ska göra innan. Dessa uttalanden sorterades 

sen in i underkategorierna om undervisningen sker genom högläsning, vid enskild läsning eller 

vid elevernas läsläxa. Denna sortering gjordes därför att det insamlade materialet tydligt kunde 

placeras i dessa olika fack och därför lättast kunde presenteras på ett överskådligt sätt. Vissa 

uttalanden passade in under fler än en undervisningsform och då har det uttalandet sorterats in 

under flera kategorier. Uttalanden som sorterats in under explicit undervisning blev detta om 

uttalandet visade att läraren på något sätt pratar om läsförståelse innan och medvetet undervisar 

om olika strategier innan eleverna får testa själva. Den tolkningen baserades på 

forskningsbakgrundens beskrivning av explicit undervisning och sen gjordes valet att också 

sortera informanternas svar under tre olika nivåer beroende på om lärarna alltid eller ofta 

undervisar explicit, om läraren gör det ibland eller om läraren inte gör det just nu.  

 

Implicit undervisning 

Eleverna ”tränar” på läsförståelse på olika 

sätt men utan att läraren undervisar i hur man 

gör 

Explicit undervisning 

Läraren undervisar i hur man gör när man till 

exempel använder olika strategier  

Högläsning: I helklass i grupp eller i par. Nivå 3: Läraren undervisar alltid eller oftast 

explicit. 

Enskild läsning: Tyst läsning där eleverna 

läser egna böcker. 

Nivå 2: Eleverna arbetar med läsförståelse 

men läraren undervisar bara ibland explicit. 

Läsläxa: Eleverna läser sin läsläxa.  Nivå 1: Läraren undervisar just nu inte 

explicit.  
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Tabellen nedanför skapades för att på ett konkret sätt visa hur materialet sorterades utifrån 

forskningsfrågorna och utifrån definitionerna av implicit och explicit undervisning. 

Underkategorierna baserades på vad det insamlade materialet visade samt för att kunna 

presentera materialet på ett mer lättöverskådligt sätt.   

  

 

5 RESULTAT 

I den här delen kommer forskningsfrågorna besvaras genom att redogöra för vad informant 1-

4 har berättat om sin undervisning i läsförståelse.    

5.1 FORSKNINGSFRÅGA 1 

Forskningsfråga 1: Hur beskriver lärare i årskurs 1 - 3 att de undervisar implicit i läsförståelse 

vid läsning av skönlitteratur? Frågan syftar till att undersöka hur lärare beskriver sin implicita 

undervisning i läsförståelse och hur den undervisningen gestaltas genom högläsning, enskild 

läsning eller vid elevernas läsläxa. 

 

Högläsning 

Utifrån det material jag har går det att utläsa att majoriteten av all undervisning i läsförståelse 

sker genom att läraren läser högt och sen stannar till i texten för att bearbeta olika aspekter. Tre 

av fyra informanter arbetar utifrån läsfixarna (förutspå, sammanfatta, klargöra och ställa frågor) 

och en av de tre använder sig också av konstnären (strategi att skapa sig inre bilder av det en 

läser) som ett tillägg. En informant arbetar just nu inte med några särskilda strategier utan 

använder det som passar med texten de läser och sen kommer de arbeta mer fokuserat med 

strategierna i årskurs två och tre.  

 

Informant 1, 3 och 4 arbetar med läsförståelse utifrån en skönlitterär bok och informant 2 

använder sig just nu endast av boken magiska kulan som de har i läsläxa. Informant 3 använder 

sig också av skönlitterära texter inom olika genrer och då kan de texterna ibland baseras på det 

tema som de vid tillfället jobbar med, till exempel rymden.  

 

En metod vid högläsning som alla fyra informanter använder är det som kallas för EPA vilket 

innebär att i en situation när läraren läser högt och sen ställer någon fråga så får eleverna först 
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tänka själva, sen diskutera i par eller grupp och sen avsluta i helklass. Några informanter 

använder ibland variationer av detta genom att eleverna diskuterar i par eller i grupp direkt och 

sen i helklass men alla nämnde på något sätt EPA vid arbete i helklass. Ett citat från informant 

2 beskriver hur arbetet kan se ut när de fick frågan om de oftast arbetar i helklass eller på andra 

sätt. 

 

Informant 2: Väldigt olika men ganska ofta i helklass med hjälp av gruppmetoder 

som till exempel epa men även om de sitter nu i grupper om fyra eller fem så kan de 

först köra i par och sen i gruppen och sist gemensamt.   

 

Informant 2 beskrev också att när grupperna pratat en stund och de sen ska ta upp en 

fråga i helklass så gör läraren ibland fält på tavlan där de olika svaren skrivs upp och 

sen baseras helklassdiskussionen på detta. Anledningen hen gav till att skriva upp allas 

svar var för att visa att det oftast finns mer än ett svar på en fråga. 

 

Hur högläsningen ser ut varierar. Alla använder sig som sagt av EPA som en vanlig 

metod men även andra aspekter av högläsningen beskrevs av informanterna. Informant 

4 beskrev sin dagliga högläsning så här: 

 

Informant 4: Ja vi har högläsning varje dag och då äter de frukt och lyssnar men det 

blir ju lite ordförståelse eftersom man stöter på ord man inte förstår och då får 

eleverna fråga och sen innan vi börjar läsa så får de alltid återberätta vad vi läste förra 

gången och om jag läser vad kapitlet heter så kan vi förutspå vad som kommer hända. 

 

Informant 1 och 3 beskrev hur de arbetar med ordförståelse och informant 1 berättade att hen 

stannar till mycket i texten när hen läser högt och pratar om olika begrepps betydelse samt vad 

som händer i texten. Informant 1 sa att de lägger extra mycket fokus på begreppsförståelse 

eftersom det i klassen finns många elever som inte är svenskspråkiga. Trots att de arbetar 

mycket med begrepp så beskrev informant 1 också att de har många starka läsare i klassen och 

att hen ibland kan släppa dem fritt under ett boksamtal för att de börjar kommunicera med 

varandra. Informant 1 sa då att alla elever inte riktigt klarar av det men att de då kan lyssna på 

sina klasskamrater som kan mer och då ändå få ut något av samtalet.  

 

Informant 3 beskrev att organisationen kan se lite olika ut men att de ibland jobbar så här: 

 

Informant 3: Vi jobbar lite kooperativt också och de i mindre grupper arbetar med 

en skönlitterär text som inte är läxan och då kan de få en text och så läser de högt för 
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varandra och så stryker de under ord och funderar på vilka ord de inte kan förklara 

för varandra och så vänder de sig mot en annan grupp och frågar vilka ord de har och 

så försöker de tillsammans reda ut de ord de inte förstått och efter det går man till 

helklass och redovisar sina svar. 

 

Informant 3 var också den enda som beskrev att eleverna arbetar med högläsning i par 

och de paren väljs ut utifrån deras läsförmåga och då får paren under någon lektion 

komma fram och så väljer de ut en bok tillsammans. När alla paren fått en bok så kan 

de få i uppgift att läsa ett kapitel eller tills läraren säger stopp och så kan de få olika 

uppdrag att till exempel sammanfatta vad de just läst. Informant 3 beskrev också att de 

ibland tar ut några elever och läser högt för dem och sen kan de arbeta med texten 

tillsammans och att det var en enorm fördel som de kunde använda sig av eftersom de 

just nu är två lärare i klassen. 

 

Enskild läsning 

Tre av informanterna beskrev att de har boklådor i klassrummet med olika böcker i olika 

svårighetsgrader och där får eleverna själva välja vilka böcker de vill läsa men att läraren kan 

finnas där som stöd för att hitta en på en lämplig nivå. Tre av lärarna har också tillgång till ett 

bibliotek där eleverna kan välja egna bänkböcker och en av lärarna berättade att de besöker 

biblioteket en gång i veckan. I ett av klassrummen så har läraren en snurrhylla som visar upp 

olika böcker och detta för att göra det lätt för eleverna och uppmuntra dem till att välja nya 

böcker. Alla informanter nämnde att elevernas motivation och läslust var viktig att ta hänsyn 

till när eleverna ska välja sina egna böcker och då beskrev de att man som lärare måste göra en 

avvägning. Väljer eleven en för lätt bok så kanske de förstår allt men det är inte så roligt och 

väljer eleven en för svår bok så kanske de inte förstår allt men ändå tycker läsningen är rolig 

och då kanske det just nu är viktigast. Informant 2 beskrev det här scenariot: 

 

Informant 2: Till exempel så har jag en elev som har valt en alldeles för svår bok 

(för att förstå, han kan avkoda den) men den eleven hatar böcker och har hoppat av 

glädje med just den här boken och jag hör att han sitter och läser och då låter jag han 

läsa den för att hitta glädjen med läsning. 

 

Alla informanter berättar att eleverna läser själva i egenvalda bänkböcker men att den läsningen 

mestadels handlar om att eleverna ska mötas av mycket text och träna på avkodningen snarare 

än att de får träna på att använda olika strategier. Informant 4 beskrev det som att eleverna nu 

ska upptäcka att läsningen är rolig och att de ska få chansen att träna upp en ”läskondition” 

eftersom de själva inte orkar läsa så långa stunder. Informant 3 berättade att hen oftast har en 
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ganska bra koll på vilka som förstår vad de läser baserat på deras beteende vid tyst läsning. De 

elever som sitter försjunkna i boken är oftast de som sen kan berätta vad de läst och det tror 

läraren beror på att en elev som inte förstår vad hen läser orkar inte heller läsa särskilt länge för 

det blir för tråkigt. Informant 3 beskrev det också så här: 

 

Informant 3: Jag tror inte att det ger mycket att sitta själv och fundera över ord eller 

grejer man inte förstår utan att man får sitta och klura tillsammans. Ibland kan man 

ju ha en kompis som kan hjälpa en och ibland får man hjälpa en kompis själv. 

 

Informant 1 och 2 använder sig av enklare bokrecensioner som eleverna får fylla i när de läst 

klart sina egna böcker och de tycker att det är ett bra sätt att uppmärksamma eleverna på om de 

förstått eller inte. Ibland kan en elev ha ”läst” väldigt många böcker på kort tid men då märker 

de när de ska berätta vad boken handlar att de inte vet och då får de ibland läsa boken igen. 

 

Alla informanterna gör bedömningsstödet i svenska med sina elever och de sa att det ger en 

ganska bra koll på vilka som vid egen läsning både kan avkoda och kan svara på frågor och dra 

kopplingar till egna erfarenheter. Informant 1 beskrev att om hen märker vid bedömningsstödet 

att någon eller några elever har svagare läsförståelse så brukar hen när eleverna läser tyst gå 

runt till dessa elever och ställa någon fråga eller låta dem läsa högt för hen en liten stund. 

 

Läsläxa  

Alla informanter använder sig av samma bok som elevernas läsläxa och det är ABC klubbens 

den magiska kulan och den boken finns i flera svårighetsnivåer så att elever som är olika starka 

läsare ändå kan läsa samma bok. Till varje kapitel får eleverna med sig hem frågor som de ska 

besvara och alla informanter berättar att i början och till de mer lättlästa böckerna så är frågorna 

mer på raden frågor där svaren går att hitta direkt i texten men i de senare kapitlen så kan 

svårighetsnivån på frågorna variera. Informant 4 beskrev det så här 

 

Informant 4: I början är det ganska enkla frågor som går att hitta i texten men sen 

börjar det komma lite svårare frågor och uppdrag. Till exempel under senaste läxan 

fick de i uppdrag att namnge ett kapitel själva utifrån vad de tyckte passade till texten. 

 

3 av informanterna beskrev hur de innan de delar ut läsläxan använder en lektion till 

att gå igenom vad som hände kapitlet innan samt läsa och gå igenom det kapitlet 

eleverna sedan ska läsa hemma. Då kan de stanna till vid svårare ord, kolla på bilderna 

och förutspå tillsammans. Alla informanterna har sen läsgrupper efter en vecka när 
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eleverna läst hemma och där får eleverna läsa högt för gruppen för att sen tillsammans 

prata om olika delar av texten och gå igenom kapitlets frågor. En Informant beskrev 

dock att under genomläsningen av läxan så hinner man ibland bara kolla om de klarar 

avkodningen på grund av tidsbrist och då hinner man inte prata så mycket om texten.   

 

5.2 FORSKNINGSFRÅGA 2 

Forskningsfråga 2: Hur beskriver lärare i årskurs 1 - 3 att de undervisar explicit om 

läsförståelse vid läsning av skönlitteratur? Frågan syftar till att undersöka hur lärare beskriver 

sin explicita undervisning i läsförståelse, hur denna undervisning ser ut och hur frekvent den 

sker. Hur frekvent undervisningen sker beskrivs genom nedanstående nivåer. Nivån visar alltså 

hur ofta den explicita undervisningen sker och sen under kommer beskrivningarna som 

informanterna själva gett av sin undervisning.   

 

Nivå 3: Läraren undervisar alltid eller ofta explicit innan eleverna får testa själva 

På den här nivån presenteras hur informant 1 och 3 som båda jobbar i årskurs 2 beskriver sin 

explicita undervisning. Informant 1 beskrev det så här på frågan hur de arbetar med 

läsförståelsestrategierna:  

 

Informant 1: Vi tar fram figuren på tavlan och så pratar vi om den, vad är det här, 

vad gör den figuren och sen försöker jag dra det eleverna säger till en text, till exempel 

hur ser det ut när man spår i en text, och ja vi arbetar alltid så att man är modell, att 

man modellar och det görs oavsett vad man ska göra annars blir det supersvårt.  

 

De figurer informant 1 beskriver är alltså den karaktär som hör till varje strategi i 

läsfixarna så när hen beskriver att de spår i en text så sätts bilden av spågumman Julia 

upp på tavlan. Det som gör att det här är explicit undervisning är att läraren beskriver 

att hen fungerar som modell för hur strategin ska användas innan eleverna använder 

den själv.  

Informant 3 fick också frågan hur de arbetar med de olika strategierna i läsfixarna och 

hen sa så här 

 

Informant 3: Vi har dockor så då presenterar vi dom att det här är spågumman och 

vad gör hon och vad är det hon är bra på så vi börjar ganska lekfullt och det gör vi 

redan i förskoleklass och ju äldre dom blir så går vi över till att använda bilderna och 

min uppfattning är att de som går i fyr, femman nu vet vad figurerna står för men ja 

det är mycket genom lek i början. När vi hade detektiven så hade vi förstoringsglas 
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och så pratade vi om honom och vad han gjorde och sen hade vi texter och så fick 

dom den gången använda förstoringsglaset för att hitta ord på en viss bokstav.   

 

Informant 3 beskrev också att när de presenterar varje strategi så görs det under ganska lång 

tid innan de går vidare till en ny. Citatet ovan beskriver att läraren undervisar explicit genom 

att gå igenom hur en strategi fungerar/går igenom vad figurerna gör men citatet beskriver inte 

hur frekvent detta görs ut utan det visar följande citat som informant 3 sedan följde upp med:  

 

Informant 3: Sen vill jag också lägga till att vi arbetar mycket med goda exempel så 

till exempel kan vi ta fram en text vi arbetat med och visa ett exempel att så här kan 

det se ut när man sammanfattar och så och det får alla eleverna sen vara också, alltså 

vara ett exempel för hur man till exempel gjort läxan eller så där. 

 

På grund av att informant 3 beskrev att de arbetade mycket med goda exempel så 

analyserades detta som att de frekvent undervisar explicit hur strategierna fungerar.  

 

Nivå 2: Eleverna använder sig av olika strategier men läraren undervisar bara 

ibland om dem explicit.  

På den här nivån hamnar informant 4 för på frågan om hen brukar visa hur en strategi 

fungerar innan eleverna använder den själva så beskriver läraren det så här: 

 

Informant 4: Ja vi brukar köra en omvänd epa att vi börjar i helklass och kollar på 

hur man kan göra och så ger jag några exempel på hur man kan göra och sen får de 

sitta i grupp och sen kan de få testa själva.   

 

Med det citatet så skulle informant 4 kunna analyseras som att hen ofta undervisar explicit men 

informant 4 följde sedan upp med att säga: 

 

Informant 4: Mer aktiv läsförståelse har vi när vi läser sandvargen då kan vi arbeta 

med lite olika grejer, kan ibland vara att ställa frågor till texten, förutspå eller koppla 

till egna erfarenheter men det är väldigt lite av det just nu.  

 

I och med att läraren beskrev denna undervisning som att ”det är väldigt lite av det just 

nu” så analyserades svaret som att läraren ibland undervisar explicit.   

 

Nivå 1: Eleverna använder olika strategier men läraren undervisar just nu inte 

om dem explicit.  

Informant 2 fick frågan vad de ansåg vara viktigast i arbetet med läsförståelse och då svarade 

hen att det är att arbetet planeras så att det inte försvinner in i allt annat men hen sa också att: 
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Informant 2: Jag vet också att det blir mer och mer av det nu när de kan avkoda och 

det tråkiga är ju att man väntar in så att alla i klassen kan avkoda innan jag börjar med 

den konkreta undervisningen i läsförståelse. 

 

Informant 2 svarade också på frågan om hen brukar visa hur olika strategier går till 

innan eleverna får testa och på det svarade hen: ”Nej jag gör inte det, vi gör det bara. Det 

tänker jag kommer mer nu när jag ska presentera de här läsfixarna.”  Informant 2 arbetar 

alltså utifrån läsfixarna så som det beskrevs under den implicita undervisningen men 

har ännu inte gått igenom strategierna med eleverna och visat hur de fungerar.   

 

6 DISKUSSION   

Det här avsnittet kommer innehålla diskussion av resultatet från forskningsfrågorna, diskussion 

av resultatet kopplat till den sociokulturella teorin, metoddiskussion samt förslag på vidare 

forskning inom området.  

6.1 RESULTATDISKUSSION 

I den här delen kommer resultatet från forskningsfrågorna diskuteras och kopplas samman med 

det tidigare forsknings och bakgrunds avsnittet. Resultatet kommer också diskuteras ur ett 

sociokulturellt perspektiv så som det beskrevs i teoriavsnittet.  

6.1.1 Forskningsfråga 1 

Forskningsfråga 1: Hur beskriver lärare i årskurs 1 – 3 att de undervisar implicit i 

läsförståelsestrategier vid läsning av skönlitteratur? Den implicita undervisningen är alltså den 

undervisningen i läsförståelse som sker utan att läraren ”tänkt högt” och demonstrerat hur det 

går till innan. En viktig aspekt är att den implicita undervisningen som beskrivits i resultatet 

och som nu diskuteras är undervisning som i vissa fall har föregåtts av explicit undervisning.  

 

Det studiens resultat visar är att den främsta undervisningen i läsförståelse sker genom 

högläsning och anledningarna till detta tror jag både är på grund av det som skolverket (2017a) 

beskrev att det möjliggör läsning av svårare texter eftersom nivån på elevernas egen läsning 

ännu inte är så hög och alla inte kan avkoda. Genom högläsningen möjliggör man därför för 

alla elever att utvecklas inom läsförståelse på samma nivå trots att eleverna inte avkodar på 

samma nivå. Min egen tolkning är också att arbetet i helklass är det enda sättet som gör att 
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lärare hinner undervisa eleverna i läsförståelse varje dag eftersom det är tidsmässigt omöjligt 

att som ensam lärare arbeta med eleverna enskilt i samma mängd som en kan göra i helklass. 

Att ha undervisning i läsförståelsestrategier varje dag som en naturlig del av undervisningen är 

ju också en av grundtankarna i transactional strategy instruction (Pressley et al, 1992) och då 

tänker jag att innan eleverna själva kan läsa så är detta den bästa lösningen för att möjliggöra 

läsförståelse på daglig basis.           

 

Att arbeta på det sättet som informanterna beskriver att eleverna ges många tillfällen till att 

samtala med varandra stämmer också överens med Chambers (2011) utgångspunkt att 

boksamtal lär eleverna vissa kunskaper som de behöver för att samtala om andra saker. Jag 

tänker också att de här boksamtalen kan ge en väldigt bra grund för eleverna att stå på när de 

ska kunna prata med varandra om annat än böcker eftersom de får med sig samhällsviktiga 

förmågor som att vänta på sin tur, visa hänsyn, förstå att olika uppfattningar kan vara lika 

mycket värda och att inte bara prata utan också lyssna på vad andra har att säga. Det Westlund 

(2017) beskriver som ett resonemangsspråk alltså ett språk för att beskriva den egna 

tankeprocessen tänker jag eleverna kan utveckla på så sätt som bland annat informant 1 beskrev. 

Hen sa att eleverna får samtala kring böcker ganska fritt och uttrycka sina tankar och då kan de 

elever som ännu inte kan detta lyssna och ändå lära sig av sina klasskamrater och då tänker jag 

att de ”svagare” eleverna även kan utveckla ett resonemangsspråk genom att lyssna på sina 

”starkare” klasskamrater.  

 

Jag fann det intressant att det bara var en informant som verkade arbeta väldigt mycket med 

läsförståelse och på många olika sätt. De arbetade precis som de andra mycket med 

högläsningen men också i grupper där eleverna läste högt för varandra och i par och att de sen 

i de konstellationerna fick bearbeta olika slags texter och utifrån olika strategier. Känslan jag 

fick av den lärarens beskrivning var att de gått ett steg mot att själva ta över lite att ansvaret och 

blivit lite mer medvetna om vad de förstår och inte, alltså börjat bli metakognitiva läsare. Jag 

tycker att den klassen verkade arbeta för att eleverna ska bli det som Reichenberg (2008) 

benämner som aktiva läsare.      

 

Gemensamt för alla informanter var att de beskrev att elevernas enskilda läsning var daglig men 

utan större fokus på bearbetning just nu förvånade mig inte och jag tror det ser ut så i många 

klassrum. Jag tror inte heller att det är något fel så länge det inte ser ut så hela skoltiden. 

Eleverna behöver lära sig använda läsförståelsestrategier vid sin egen läsning men i 
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överenstämmelse med Strandbergs (2006) beskrivning av den sociokulturella teorin så är det 

oftast så att elevens inre tänkande har föregåtts av yttre tänkande tillsammans med andra och 

då tänker jag att den stegvisa självständigheten är en naturlig del av inlärningen. Med tanke på 

att Westlund (2015) och Hattie (2009) också beskrev enskild/tyst läsning utan uppföljning som 

en ganska dålig ide om eleverna ska utveckla läsförståelse så är det kanske inte så konstigt att 

informanternas undervisning i läsförståelse inte främst sker när eleverna läser tyst.  

 

flera informanter nämnde att elevernas läsförståelse ibland prioriterades sekundärt när eleven 

valt en för svår bok men visade motivation till läsningen. Det tänker jag är rätt prioritering att 

göra eftersom Guthrie et al (2004) visade i sin forskning att en elev som är motiverad i sin 

läsning också kommer vara mer motiverad att förstå det den läser. Detta kan innebära att eleven 

som nu upptäcker nöjet med att läsa kan sen ta med sig den positiva känslan in i nästa bok och 

därmed ha en positiv, motiverad och engagerad grund att stå på när läsförståelsen sen ska börja 

utvecklas.  

6.1.2 Forskningsfråga 2 

Forskningsfråga 2: Hur beskriver lärare i årskurs 1 – 3 att de undervisar explicit i läsförståelse 

vid läsning av skönlitteratur? Den explicita undervisningen är alltså den del av undervisningen 

där läraren undervisar om läsförståelse genom att till exempel tänka högt eller demonstrera hur 

en strategi fungerar innan eleverna får testa själva. Resultatet av informanternas explicita 

undervisning visar en ganska tydlig gräns mellan årskurs 1 och årskurs 2. Alla informanter i 

årskurs 2 beskrev att de mycket eller alltid undervisade sina elever i läsförståelsestrategier 

genom att direkt och konkret visa för eleverna hur det går till innan eleverna själva fick testa. 

Detta beskrev de som att de använde sig själva som goda exempel eller genom att modella 

strategierna. De använder sig av strategierna som används i modellerna reciprocal teaching 

(Palinscar och Brown, 1984) och i transactional strategy instruction (Pressley et al. 1992) och 

som sen Westlund (2009a) kallar för läsfixarna. Flera av grundtankarna med dessa modeller 

arbetar också lärarna utifrån även om de inte nämner att de arbetar utifrån någon särskild 

modell. Som exempel så ska läraren i både RT och TSI börja med att ge modeller av 

/demonstrera strategierna innan eleverna använder dem själva och det gör som sagt båda 

informanterna i årskurs 2.  

 

En aspekt som jag tyckte var väldigt intressant var att informant 3 beskrev att hen i sin explicita 

undervisning fungerade som ett gott exempel för att visa hur något gick till och sen beskrev hen 
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att eleverna också fick fungera som goda exempel och visa hur de löst en uppgift och det liknar 

steget i reciprocal teaching (Palinscar och Brown, 1984) där eleverna efter att läraren undervisat 

tar över rollen som lärare till varandra och att detta uppmuntrar kooperativt lärande. Jag kände 

att man kommit ganska långt i sin undervisning om eleverna klarar av att inte bara visa upp vad 

de gjort utan även hur de gjort och på så sätt fungera som ett gott exempel för klasskamraterna.  

 

Övriga informanter i årskurs 1 undervisade lite eller inget alls explicit och av deras olika svar 

framgick det att mycket fokus legat på elevernas avkodningsförmåga och att de nu skulle börja 

arbeta mer aktivt med läsförståelsen. Det går självklart inte att generalisera det resultatet till hur 

resten av kommunens skolor arbetar men om jag själv ska gissa så tror jag att det är ganska 

vanligt att lärare i årskurs 1 lägger mycket fokus på avkodning och sen intensifieras 

undervisningen i läsförståelse under andra halvan av årskurs 1 och början av årskurs 2. 

Resursmodellen som Luke and Freebody skapade förklarar att alla aspekter av en läsare kan 

utvecklas parallellt vilket innebär att inlärning av avkodning och läsförståelse kan ske samtidigt. 

Det tror jag också men något att ta i beaktande är att undervisning i avkodning tar tid och i 

årskurs 2 när avkodningen flyter på mer så kan den tiden användas till att undervisa mer explicit 

och det är kanske anledningen till att den här studiens resultat ser ut som det gör.   

 

6.1.3 Resultaten ur ett sociokulturellt perspektiv  

Sociala aktiviteter 

Majoriteten av informanternas undervisning i läsförståelse anser jag passar in under det som 

Strandberg (2006) beskriver som sociala aktiviteter. Huvudläsningen och arbetet i helklass 

dominerar undervisningen i läsförståelse och arbetar de inte i helklass så arbetar eleverna i par 

eller i grupper där det ges många möjligheter till elever som inte förstår att ändå kunna lyssna 

och lära genom att läraren eller mer kapabla kamrater kan visa hur det går till. Att arbeta på det 

sättet stämmer ju överens med Vygotskijs (1978) ”zone of proximal development” som innebär 

att eleverna arbetar med texter på en nivå som de inte klarar själva men som de kan klara med 

hjälp av läraren eller sina klasskompisar.  

 

De två informanter som just nu undervisar explicit genom att modella hur man gör samt ger 

goda exempel gör också det som Bråten (2008) framhäver som viktigt inom den sociokulturella 

teorin vilket är att ge eleverna chansen att imitera för att sen stegvis träna upp den egna 

förmågan att göra samma sak.   
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Medierade aktiviteter:  

Med medierade aktiviteter har jag i det här fallet tolkat Strandbergs (2006) beskrivning av 

mediering vilket innebär att eleverna har tillgång till verktyg (Bilder, böcker, figurer, föremål) 

som underlättar för eleverna att till exempel förstå och sen minnas olika läsförståelsestrategier. 

Jag tänker att de två mest framträdande medierande redskapen är de figurer/dockor som 

informant 1 och 3 beskrev att de använde för att presentera läsfixarna eftersom syftet med dessa 

figurer är att synliggöra vad olika strategier gör samt göra det lättare för eleverna att komma 

ihåg dem. Informant 3 använde sig ju också av förstoringsglas när eleverna skulle leta ord och 

det är också ett redskap som tydliggör för eleverna vad det är de ska göra. 

 

Kreativa aktiviteter 

Med koppling till läsförståelse har jag tolkat att kreativa aktiviteter är att eleverna på olika sätt 

får använda sin fantasi för att förstå en text bättre eller att de får chansen att bearbeta en text 

utifrån de strategier de tycker passar och inte bara den strategi läraren väljer att de ska arbeta 

med. Strandberg (2006) beskrev det till exempel som att barnet får möjligheten att förhålla sig 

kreativt till sin miljö genom att använda det som är meningsfullt för dem, utveckla egna metoder 

och använda vardagliga element på nya sätt och det tänker jag kan innebära att få styra lite fritt 

och testa sig fram vad som fungerar för att man ska förstå en text. 

När det gäller fantasi som Strandberg (2006) beskrev så tänker jag att läsförståelsestrategin som 

informant 1 beskrev som innebär att du ska skapa mentala bilder utifrån det du hör är en aktivitet 

där eleverna får använda sin fantasi. Detta eftersom det inte finns något färdigt svar som är rätt 

utan det som är rätt är det som läsaren själv skapat inuti sitt huvud. Utifrån den aspekten tänker 

jag att alla de moment där det inte finns några ”rätta” på raden svar utan där eleverna behöver 

tänka utanför boxen skulle kunna ses som en kreativ aktivitet eftersom eleverna själva måste 

skapa kunskap om något som inte finns där från början. Med den tolkningen så finns den 

kreativa aspekten i alla informanters undervisning när de tillsammans tolkar text.     

Ingen av informanterna verkar ha kommit till stadiet där eleverna är själva väljer strategier 

utifrån behov vilket innebär att än så länge är arbetet ganska styrt där de får träna på den 

strategin som läraren bestämt. När eleverna kommit längre i sin förmåga att använda 

strategierna så skulle den friheten kunna vara ett sätt att arbeta ännu mer kreativt enligt 

Strandbergs (2006) definition.   

 

Situerade aktiviteter 
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Situerade aktiviteter handlar om hur situationen (klassrummet/miljön) möjliggör och 

uppmuntrar eleverna till att utveckla läsförståelse samt hur stor möjlighet eleverna har till 

sociala, medierade och kreativa aktiviteter (Strandberg, 2006). Som jag beskrev det i 

datainsamlingsanalysen så hade observationer av läraren och klassrummet gett mer material att 

diskutera gällande just situerade aktiviteter eftersom de som sagt handlar mycket om hur 

klassrummet möjliggör för de andra aktiviteterna. Vissa saker kan jag dock ta upp och här nedan 

kommer en beskrivning av vad jag kunde tolka som situerade aktiviteter.  

 

I alla klassrum satt eleverna till större del i grupper om fyra eller fem elever och det gör att 

klassrummet uppmuntrar eleverna till att prata med varandra och därmed ingå i sociala 

aktiviteter.  

Tillgången till boklådor i klassrummet samt att eleverna kan besöka biblioteket är också 

situerade aktiviteter eftersom det ger eleverna tillgång till böcker och den tillgången krävs för 

att eleverna ska kunna läsa och om de läser kan de också lära sig att förstå det de läser. En av 

informanterna visade dessutom sin snurrhylla i klassrummet där olika böcker visades upp så 

det är det också en situerad aktivitet eftersom den tillgängligheten ökar chansen att eleven tar 

en bok och börjar läsa. Precis som Strandberg (2006) beskrev det så är det lättare att lära sig 

läsa i en miljö som innehåller böcker än en miljö som inte gör det. 

 

6.2 METODDISKUSSION 

I metoddiskussionen kommer jag redogöra för styrkor och svagheter i arbetets datainsamling 

och analys och jag kommer också diskutera metodernas validitet och reliabilitet.  

6.2.1 Datainsamling  

Datainsamlingen bestod av kvalitativa intervjuer vilket enligt Trost (2010) är den bästa metoden 

för att få reda på en informants åsikter och erfarenheter och jag håller med Trost om att 

kvalitativa intervjuer är att föredra framför exempelvis kvantitativa undersökningsmetoder i 

den här studien. Detta eftersom syftet var att få ut så mycket information som möjligt om 

informanternas undervisning och där tror jag kvantitativa metoder hade varit för begränsande 

eftersom det inte finns möjlighet till följdfrågor eller anpassningar av frågor beroende på hur 

informanterna svarar. Att genomföra semistrukturerade intervjuer som utgick från ett 

frågeformulär men ändå gav utrymme till omformuleringar och följdfrågor anser jag var 

nödvändigt eftersom informanters svar inte alltid passar in i den färdiga ram som 
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frågeformuläret är utan situationen kräver att jag som intervjuare är lyhörd och anpassar mig 

men ändå får med mig de väsentliga delar jag vill ha svar på. Något som hade kunnat stärka 

datainsamlingsmetoden hade varit att utöver intervjuerna även observera informanterna när de 

undervisar och det för att få information om metoder som används i klassrummet som läraren 

vid intervjutillfället inte är medveten om att de använder. Observationer hade också kunnat ge 

mer underlag för att kunna analysera de sociokulturella aspekterna av olika klassrumsaktiviteter 

eftersom delar av det handlar om hur miljön i klassrummet ser ut. Valet att endast använda en 

datainsamlingsmetod gjordes på grund av begränsningen i tid och att jag ansåg att jag ensam 

inte skulle hinna genomföra både intervjuer och observationer på ett bra sätt inom den tidsram 

som givits för arbetet.    

6.2.2 Analys  

Att analysera intervjuerna utifrån forskningsfrågorna valde jag att göra eftersom det var 

forskningsfrågorna jag ville besvara och därför baserade mina intervjuer på. Att sen göra valet 

att under implicit undervisning sortera om undervisningen skedde under högläsning, enskild 

läsning eller under läxläsning gjordes för att på ett mer lättöverskådligt lätt redovisa materialet 

för läsaren och också för att underlätta en senare diskussion och koppling till 

forskningsbakgrunden.  

 

Den explicita undervisningen var inte lika självklar i sin underkategorisering eftersom det inte 

fanns lika många aspekter att ta hänsyn till och mängden material inte var så stor. Jag valde 

tillslut att sortera undervisningen utifrån om den skedde ofta, ibland eller inte alls eftersom jag 

ansåg att det i slutändan gav den tydligaste bilden av skillnaderna mellan vilken årskurs 

informanterna jobbar i och därför ger ett lite mer generaliserbart resultat än om skillnaderna 

varit kopplade till enskilda individer.  

6.2.3 Validitet och reliabilitet 

Trost (2010) beskriver validitet vid kvalitativa intervjuer som frågornas förmåga att mäta det 

de avser att mäta. Trost (2010) hävdar dock att analysera kvalitativa intervjuer utifrån validitet 

och reliabilitet blir en aning malplacerat eftersom begreppen härstammar från kvantitativ 

metodologi men det en kan kolla på är om intervjuerna genomförts på ett trovärdigt, lämpligt 

och relevant sätt. I den här studien ville jag undersöka hur lärare i årskurs 1 – 3 beskriver sin 

undervisning i läsförståelse och eftersom informanterna i studien jobbar inom de efterfrågade 
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årskurserna och intervjufrågorna handlade om deras undervisning i läsförståelse så anser jag att 

metoden är lämplig och relevant och därför har hög validitet.  

 

Trost (2010) beskriver att reliabilitet traditionellt sett handlar om att en mätning är stabil och 

att en nya upprepade mätningar skulle generalisera samma resultat men då måste det en ska 

undersöka vara statiskt och för att en kvalitativ intervju ska vara statiskt så krävs det att den 

enskilda individen är statiskt i sina föreställningar, beteenden och åsikter vilket människor inte 

är. En kan dock höja trovärdigheten i sin studie genom att vara öppen med vilka frågor och 

följdfrågor en ställt under intervjun samt hur en tänkt och resonerat under analysen. Att jag i 

min studie valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer där jag anpassat frågor och 

uppföljningsfrågor på vad informanten berättar sänker direkt reliabiliteten eftersom det gör det 

svårt för någon annan att genomföra exakt samma intervju. Jag har försökt att öka 

trovärdigheten lite genom att i resultatet redovisa hur jag resonerat i min analys och på vilka 

grunder jag kategoriserat vissa uttalanden.  

 

6.3 VIDARE FORSKNING 

Eftersom den här studiens resultat visar att lärare i årskurs 1 fokuserar mer på avkodning och 

mindre på explicit undervisning i läsförståelse så hade det varit intressant att intervjua och 

observera fler lärare i årskurs 1 som i sin undervisning lyckas kombinera dessa två och på så 

sätt få kunskap om hur en sådan undervisning kan genomföras. Det hade också varit intressant 

att intervjua elever som får möta både implicit och explicit undervisning och se om de uppfattar 

skillnader och likheter mellan undervisningssätten. 
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8. BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Inledningsfrågor   

1. Hur länge har du jobbat som lärare?  

2. Hur länge har du jobbat på den här arbetsplatsen? 

3. Vilken årskurs/årskurser jobbar du i för tillfället?  

4. Vilka ämnen undervisar du i?  

5. Hur många elever har du? 

Allmänt om lärarens syn på läsning och läsförståelse 

1. Vad är läsförståelse enligt dig?  

2. Har du haft någon kompetensutveckling (förutom lärarutbildningen) i arbetet med 

läsförståelse?  

Lärarens undervisning i läsförståelse av skönlitteratur 

1. Hur mycket tid /vecka skulle du uppskatta att du använder för just läsförståelse? 

2. Hur organiserar du vanligtvis undervisningen i läsförståelse? Helklass? Grupper? 

Enskilt arbete? 

3. På vilket sätt arbetar du med läsförståelse av skönlitteratur? 

- Följdfrågor här för att få läraren att utveckla sina svar eller ge konkreta exempel 

4. Vilka läsförståelsestrategier använder du i undervisningen? Eller Använder du några 

läsförståelsestrategier i din undervisning?  

5. På vilket sätt undervisar du i dessa strategier?   

6. Hur väljer du texter i din undervisning?  

7. I vilken utsträckning har eleverna inflytande över vilka texter de ska läsa?  

8. Vad tycker du är det viktigaste i din undervisning av läsförståelse 

9. Hur tar du reda på om eleverna har förstått vad de läser? Vad gör du om du märker att 

de inte förstått? 

10. Vad tycker du är den största utmaningen/svårigheten i din läsförståelseundervisning?  

  

  

 


