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Abstract 
 
The background to the study was to find out the view of three teachers on students reading comprehension. 
What strategies and methods are used by the teachers in the classroom when working with reading 
comprehension? How interaction between teacher and students happen when working with reading 
comprehension.   The theoretical research approach is based on a sociocultural perspective. Sociocultural 
perspective maintains that social interaction and cultural institutions, such as schools and classrooms have 
important roles to play in an individual’s cognitive growth and development. In sociocultural theories deriving 
from the Russian psychologist Lev Vygotsky, human activities, events, and actions cannot be separated from the 
context in which they occur so that context becomes an important issue in sociocultural research. The data were 
collected through interviews with three teachers in a suburb to Stockholm. They were recorded, transcribed and 
then analyzed. The interviews have also been supplemented with classroom observations in the teachers' 
classroom context at two different schools. During the observations I conducted ongoing memos during the 
lessons that were processed immediately after completing the observation. The teachers in the study have shown 
broad spectrum of strategies,  methods and approaches of developing students' reading comprehension. Many 
good and positive example of how learning takes place through interaction and dialogue have been observed. In 
contrast, teachers say they have a lack of skills on how to teach in reading comprehension and urge for more 
time for education. 
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1. Inledning 
 
Omfattningen av problemet med bristande läsförståelse hos barn och unga, uppfattar jag har ökat 
under senare tid. Enligt Reichenberg (2008) visar också flera aktuella undersökningar att svenska 
elever har allt svårare att förstå vad de läser. Många inom skolans värld, både pedagoger och 
forskare, har insett vad bristande läsförståelse kan leda till, och arbetar med ämnet både i 
praktiken och genom forskning. Från min egen praktiska yrkesverksamhet har jag erfarit att 
grundskolans år 4 är en kritisk punkt, då texterna blir allt längre och svårare. Som blivande 
speciallärare ligger det också i mitt intresse att undersöka hur skolan uppfattar och hanterar dessa 
frågor. Detta område känns viktigt och relevant att studera för att som speciallärare kunna bidra 
till att så många elever som möjligt får en så god läsförståelse som möjligt. Min förhoppning är 
att studiens kartläggning av pedagogers syn på läsförståelse och de strategier som används i 
praktiken kan ge värdefull information och kanske ny kunskap till pedagoger som arbetar med 
elever i ”mellanåren” i grundskolan. 
 
Jag tagit del av flera statistiska studier som visar att elevers läsförståelse i Sverige sjunker. 
Mätningar, såsom PIRLS (Progress in international reading Literacy Study är en internationell 
studie av elevers förmåga att förstå olika slags texter) och PISA (Programme for International 
student assessment är en internationell mätning, som mäter 15-åringars akademiska förmåga 
inom tre områden vart tredje år: Läsförståelse, matematik och naturkunskap) visar att den 
genomsnittliga läsförståelsen och läsförmågan sjunker för svenska elever och att ca en femtedel 
av Sveriges niondeklassare lämnar grundskolan utan grundläggande läsförståelse. När det gäller 
åtgärder för att förbättra läs- och skrivförmågan menar Mats Myrberg (2005) att de flesta forskare 
är överens om att långsiktiga pedagogiska insatser behövs, dvs att man inte släpper barnen när de 
kan läsa flytande utan att man måste ge dem systematisk vägledning i hur man angriper svåra 
texter, lär sig nya ord och hur man drar slutsatser utifrån texter och att man med tidiga 
stödinsatser väsentligt kan minska andelen unga med mycket dålig läs- och skrivförmåga. 
”Vänta- och-se”-pedagogiken är tyvärr utbredd i många skolor, vilket många lärare utan 
nödvändiga kunskaper använder sig av (Myrberg, 2005). 

I en fördjupad analys av PIRLS 2006 (Skolverket 2010) sjunker framförallt elevers 
läsförståelseförmåga när det gäller sakprosatexter. Många elever får problem när de ska börja läsa 
allt svårare faktatexter i år 4, eleverna läser ofta passivt och mekaniskt utan att ha förmågan att ta 
till sig en text och göra inferenser.  
 
Ewald (2007) har gjort en undersökning som visar hur stark traditionen med formaliserade 
språkövningar med betoning på färdighetsträning fortfarande är i mellanårens skola. De 
strukturella förutsättningarna för att skapa läs- och skrivstimulerande miljöer saknas ofta. I den 
fördjupade analysen av PIRLS 2006 (Skolverket, 2010) är det inte bara svenskämnet och de 
tidiga skolåren som bär ansvaret för läs- och skrivinlärandet i olika utvecklingsfaser. Det ansvaret 
vilar på både förskolan och skolan samt upp genom hela skolan. Det vilar också på skolans alla 
ämnen. 
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I den fördjupade analysen av PIRLS 2006 (Skolverket, 2010) menar man att textsamtal är det 
bästa sättet för att utveckla elevers lässtrategier och på så vis utveckla läsförståelsen. Textsamtal 
kan vara upplagda på olika sätt och de kan vara mer eller mindre öppet styrda när det gäller hur 
tydligt läraren fokuserar på de strategier hon/han vill att eleverna ska använda för att gagna 
eleverna. När det handlar om mer styrda samtal med avseende på stödstrukturer för läsandet, ges 
eleverna i uppgift att använda vissa typer av strategier. På så sätt lyfter läraren fram specifika 
läsfärdigheter som övas i ett funktionellt sammanhang.  
 
Fischbein (2009) och Reichenberg (2008) framhåller att det friare arbetssätt som blivit alltmer 
vanligt i skolan tenderar att missgynna barn som har svårigheter att läsa. Det är inte lätt att vara 
aktiv och söka kunskap på egen hand om man inte förstår vad man läser. Det blir istället 
nödvändigt för dessa elever att få en tydlig och välstrukturerad inlärningssituation så att de kan 
lära sig strategier för hur man tar sig igenom texter. 
 
1.1. Vad säger läroplanen och andra styrdokument? 
 
Ordet läsförståelse finns inte skrivet i något styrdokument, men många formuleringar och mål 
leder indirekt till begreppet läsförståelse. I läroplanen står om skolans uppdrag, som är att 
förbereda eleverna på ett liv som ansvarskännande samhällsmedlemmar. De ska bland annat 
kritiskt kunna granska fakta och inse konsekvenserna av olika alternativ. I kursplanen för svenska 
står bland annat att eleverna ska: ”… utveckla sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva 
texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till syfte och karaktär, …”. 
Jag menar att eleverna behöver ha en god läsförståelse för att kunna utveckla dessa förmågor.  
 
I Lgr-11 (Skolverket) finns en epistemologisk grundtanke som tydliggörs av kunskapsbegreppet i 
de fyra kunskapsformerna, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Detta har som syfte att 
gynna elevernas allsidiga kunskapsutveckling. Vidare relateras kunskapsbegreppet till vår tid 
vilken beskrivs som komplex, informationstät och stadd i ständig utveckling. Det anses därför 
som särskilt betydelsefullt att eleverna i skolan ges möjligheter att utveckla färdigheter och 
metoder i att tillägna sig och använda sig av ny kunskap. Särskilt betonas vikten av att ge 
eleverna undervisning i kritisk faktagranskning.  
 
Lgr11 lyfter också fram språket som en grundläggande faktor i elevernas läroprocess. Eleven 
utvecklar flera kompetenser med hjälp av språket, bland annat kognitiv förmåga, kreativitet, 
begreppsbildning, helhetstänkande, logik och reflektion. Att eleven får uppleva en tilltro till sin 
språkliga förmåga framhålls som mycket viktigt p.g.a. det tydliga sambandet mellan språk, 
lärande och identifikationsutveckling. Alla lärare skall kontinuerligt följa sina elevers 
språkutveckling och vara uppmärksamma på om en elev är i behov av stöd i sin språk- och 
kommunikationsutveckling.  
 
I den verklighet som råder idag utsätts elever för ett oerhört stort informationsflöde och en 
förändringstakt som går otroligt fort. För att kunna behärska detta och för att få ett väl fungerande 
socialt liv är det av stor vikt att kunna läsa och skriva. Detta tas upp i grundskolans styrdokument, 
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det vill säga, läroplaner, kursplaner och skollagen. Läs- skriv och språkutveckling är därför något 
skolorna behöver ägna mer kraft åt, anser Myndigheten för skolutveckling (2006). Kursplanen 
slår fast att alla lärare har ett gemensamt ansvar för språkutvecklingen och måste vara medvetna 
om språkets betydelse för lärandet (Skolverket, 2011a) 
 
1.2 Syfte  
 
Syftet med examensarbetet är att se hur undervisningen kan ske utifrån tre lärares perspektiv. 
Jag vill få en fördjupad kunskap om hur man kan undervisa i läsförståelse och vill därför 
undersöka hur tre lärare ser på elevers läsförståelse, och även se hur arbetet med läsförståelse 
försiggår i lärarnas klassrumskontext.  
 
1.3 Frågeställningar 
 
Vilka strategier och metoder används i läsförståelseundervisningen?  
Vilka tankar har lärarna om läsförståelseundervisningen?  

2. Litteraturgenomgång och forskningsbakgrund 
 
2.1 Historisk tillbakablick på läsförståelseforskning 
 
Under 1800-talet räckte det med att kunna läsa upp en utvald text för att man skulle betraktas som 
läskunnig. Att vara läskunnig var viktigt för att t ex få gifta sig. Många gånger kunde den 
blivande brudgummen eller bruden inte alls läsa, utan hade hjälp med att lära sig texten utantill. 
Under större delen av 1900-talet var läsforskare av uppfattningen att avkodningen och 
läsförståelsen utvecklades parallellt (Westlund, 2009). De senaste 30 årens läsforskning har visat 
att så inte alltid är fallet. Alltfler läsforskare är överrens om att utvecklingen av 
avkodningsförmågan och språkförståelsen har skilda förlopp. God avkodningsförmåga resulterar 
inte automatiskt till god läsförståelse. I början av 70-talet började forskare att studera hur 
medvetna läsare var om sina förståelseprocesser när de läste. En fråga väcktes huruvida läsare var 
medvetna om när de inte förstod en text och vad de gjorde när de inte förstod en text. 
Läsforskaren Ellen Markman (1991) en av de första som på 70-talet konstaterade att både unga 
och vuxna läsare inte alltid använde sig av logiska och semantiska ledtrådar i texten. Denna insikt 
ledde till forskning om hur lärare kan undervisa i läsförståelsestrategier.  
 
Fler teorier om läsförståelse uppkom under 1970-talet. En artikel som publicerades av den 
amerikanska professorn Dolores Durkin (1978-79) slutet av 1970-talet väckte ytterligare intresse 
för lärarens undervisning i läsförståelse. En stor forskningsstudie som leddes av Durkin och 
byggde på observationer av elever i år 3-6. Studien visade att amerikanska lärare snarare 
kontrollerade läsförståelse än undervisade i strategier för att utveckla läsförståelsen. Andra 
amerikanska läsforskare upprepade studien ca 20 år senare och nu med elever i år 4 och 5. 
Samma nedslående resultat framkom. Amerikanska lärare förutsatte att läsförståelse uppkom 
spontant när elever kunde avkoda och läsa flytande. Läsförståelsen kontrollerades med olika slags 
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test istället för att undervisningen inriktades mot att lärare kommunicerade med sina elever om 
hur de skall göra för att förstå (Taube 2007).  
 
Först under 1970 och 1980-talet blir läsforskningen tvärvetenskaplig. Läsförståelse betraktas nu 
enligt Brudholm (2002) som en sammansatt kognitiv och lingvistisk process och inbegriper idag 
även socioekonomiska och kulturella faktorer, där genusfaktorer kan sorteras under kulturella 
faktorer. Under 1990-talet betraktades läsningen inte längre som passiv utan snarare som en aktiv 
process genom att läsförståelse också innefattar problemlösning, värdering och kritiskt tänkande. 
Hur läsaren förstår texten, påverkas såväl av textens svårighetsgrad som av vad läsaren har med 
sig i form av omvärldskunskap när texten läses. Läsaren behöver ibland få hjälp med att aktivera 
även sin omvärldskunskap, den är aldrig statisk. Hur läsförståelsen uppkommer beror på ett 
ömsesidigt samband mellan läsare och text. Forskare började uppmärksamma vilka faktorer som 
gjorde att elever hade olika svårt att förstå texter på djupet (Gambrell, 2002).    
 
 2.2 Olika definitioner på läsförståelse och teoretiska perspektiv 
 
Läsning och läsförmåga handlar om avkodning och förståelse (Gough och Tunmer, 1986). 
Läsprocessen rent tekniskt är en process som enligt flera forskare, bl a Carsten Elbro (2004) och 
Jörgen Frost (2002) består av flera olika delar. Den formel som Gough och Tunmer (1986) 
skapade på 80-talet används: L= A x F. Den innebär att läsning är lika med avkodning gånger 
förståelse. Läsprocessen är beroende av att båda komponenterna, avkodning och förståelse, 
fungerar. Utan förståelse blir läsningen bara ett mekaniskt textrabblande. Om avkodningen inte 
fungerar är bokstäverna bara krumelurer utan mening. Dessa komponenter påverkas i sin tur av 
flera olika faktorer. Elbro (2004) nämner speciellt motivation och visuell utformning av texten. 
Myrberg (2007) och Westlund (2009) har lagt till motivationen i formeln för läsprocessen, som 
då blir L = A x F x M. I den komplexa miljö som klassrummet utgör är det fler faktorer som är 
avgörande för ett barns lärande. (Säljö, 2000) Det handlar om förförståelse, metakognition, 
motivation och intresse för läsning samt även den kulturella bakgrund eleverna har med sig till 
skolan. Detta tillsammans med den lärandemiljö de möter, får konsekvenser för läsandet och 
läsförståelsen. Därför är det viktigt att både de tekniska aspekterna av läsning och de 
psykosociala aspekterna av läsning uppmärksammas.  
 
Ett begrepp som ofta används är literacy, som betyder mer än enbart läs- och skrivförmåga. Det 
finns flera olika definitioner. David Barton (2000) menar att det inte behövs en exakt definition 
av vad literacy är, han skriver istället om ett sätt att tala om literacy. Barton definierar literacy i 
åtta punkter, Fast (2007) utgår från dessa punkter när hon konstaterar att literacy är en social 
aktivitet. Literacy varierar utifrån person, kontext och ändamål. Roger Säljö (2000) hänvisar till 
den anglosaxiska literacy-forskningen, dit Barton kan hänföras, när han säger att literacy ”... 
handlar inte bara om den tekniska färdigheten att avkoda ord, utan långt mer om att kunna dra 
slutsatser, att göra associationer, att koppla det man läser till vad man vet om världen i övrigt och 
vad man läst i andra sammanhang, att förstå men ändå kunna förhålla sig kritisk och så vidare”. 
Detta innebär att när samhället förändras, ändras även innebörden av begreppet literacy. Mitt 
självständiga arbete behandlar Reading literacy, läsdelen av literacy, som Westlund (2009) 
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översätter med läsförmåga och läsförståelse. Reading literacy innebär, enligt Monica Rosén & 
Jan-Eric Gustafsson (2006), att man ser läsaren som aktivt bidragande i läsförståelseprocessen. 
Läsaren konstruerar textens mening, reflekterar över texten och känner till effektiva lässtrategier. 
Inställningen till läsning är positiv och läsningen används både för avkoppling och för att få 
information. 
 
I forskning om läsförståelse är det vanligt att utgå ifrån kognitiva eller lingvistiska teorier. Det 
finns olika syn på lärande avhängigt vilket teoretiskt perspektiv man utgår ifrån och man ser olika 
saker beroende på vald teori. Det finns flera teoribildningar som har stor påverkan på dagens 
skola och dess förhållningssätt till undervisning i läsförståelse. Inom kognitivismen är man 
intresserad av vad som händer i inlärarens huvud. Människor föds med speciella resurser att lära 
och med dem söker hon ny kunskap, som införlivas med tidigare kunskapsscheman. På så sätt 
betraktas människan som en aktiv sökare och skapare av kunskap.  Inom den kognitiva teorin hör 
också begreppet metakognition hemma, elevens förmåga att tänka över sina egna tankeprocesser 
och också bedöma dem. Från kognitiv teori har det sedan utvecklats olika teorier som betonar 
kunskap och inlärning/lärande på olika sätt. Många forskare betraktar både Piaget och Vygotskij 
(1978) som de intellektuella grundarna av konstruktivistisk undervisning. Jerome Bruner, (2006) 
som ursprungligen var konstruktivist påverkades av Vygotskij och skapade i sin tur nya teorier 
om inlärning/lärande. Såväl Bruner som Vygotskij fokuserar på relationen mellan barn och 
vuxna.  Vad innebär då den konstruktivistiska teorin? Utgångspunkten är att individen 
konstruerar sin kunskap själv. Den yttre lärandemiljön och elevernas idéer är viktiga. Westlund 
(2009) menar att när läraren förstår hur en elev tänker, kan läraren på så vis utmana eleven på rätt 
nivå. Om eleven har felaktiga strategier, är det lärarens uppgift att vägleda eleven. Läraren ska 
också uppmuntra eleven att reflektera över egna tankeprocesser och de ska engageras att ingå i 
dialoger både med läraren och med varandra. Zonen för inlärning utgörs av den nivå där en elev 
kan utvecklas med assistans, dvs utgörs av den zon för inlärning som  eleven inte kan klara på 
egen hand idag men på egen hand kan klara av det imorgon, den sk proximala utvecklingszonen. 
Inom Vygtskijs teori är internalisering viktig: När en person deltar i en aktivitet utvecklas hennes 
kognitiva funktioner. Senare kan hon i sitt eget agerande tillämpa dessa nya kunskaper som 
tidigare utvecklats i interaktion. Övergången från det sociala till det individuella sker inom denna 
zon för inlärning. Begreppet scaffolding (stödstrukturer, byggnadsställningar) som används både 
inom konstruktivistisk och sociokulturell teori, lanserades av Bruner på 1980-talet.. Begreppet 
scaffolding innebär att läraren ger eleverna mycket stöd i början av inlärningsprocessen och att 
detta stöd avtar allteftersom eleven klarar mer och mer på egen hand. (Gibbons, 2006)  
 
Med utgångspunkt från det sociokulturella perspektivet hävdar Säljö (2000) att kunskap aldrig 
uppstår i ett vaakum, utan i ett sammanhang, i en social kontext. Barns lärande och utveckling 
sker alltså i samspel med omgivningen, men även teorin om en interaktiv syn på läsförståelse, dvs 
att det är genom läsarens interaktion med texten som den blir betydelsefull. I samspel med texten 
och med andra läsare kommer läsaren att skapa ny förståelse. Det man måste ha i åtanke när man 
har ett sociokulturellt perspektiv på läsförståelse och lärande är att man då måste utgå ifrån ett 
dialektiskt förhållande mellan den individuella förståelsen och en kollektiv aktivitet. Utifrån detta 
synsätt innebär lärande att en förändring i förståelsen sker i den sociala praktik individen deltar i. 
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Ett exempel är när en elev genom att delta i läsningens sociala praktik övergår från att ljuda till 
automatiserad läsning. Den individuella processen är en del i ett större sammanhang där vi i 
lärandet använder både artefakter och andra människor som redskap. Genom att delta i en social 
praktik lär vi oss efterhand att handskas med redskapen. I det sociokulturella perspektivet råder 
en stark tilltro till den sociala processen i lärandet och där individens kognitiva förmågor inte 
anses så viktiga, även individen och dess egenskaper och förmågor har också betydelse för 
lärandet. Jag har därför i denna studie inspirerats av det sociokulturella perspektivet, men jag har 
också den psyko-lingvistiska synen på läsning, då jag anser att båda teorierna är bidragande och 
kompletterar varandra för att en elev ska utveckla läsförmåga och läsförståelse. Språkvetaren 
Brian Street (1995) benämner den psyko-lingvistiska synen som ett autonomt förhållningssätt. 
Det motsatta är att pedagogen istället försöker ringa in hur långt barnet kommit i sin 
literacyutveckling, och tar vara på barnets erfarenheter och bygger vidare på dessa.  Denna 
modell kallar Street för den ideologiska modellen och man utgår då från literacy som social 
praxis, och står för en kulturkänslig syn på literacy eftersom normer, praxis och syften varierar i 
olika sammanhang och kulturer. (Street, 2001) 
 
 
2.3 Specialpedagogiska aspekter kring läsförståelse  
 
Inom det specialpedagogiska arbetet med läsförståelse visar flera forskare på betydelsen av 
elevens språkliga medvetenhet och även på olika möjligheter att upptäcka elever som har svag 
läsförståelse. Barnets språkliga medvetenhet gällande syntax och morfologi har betydelse för 
deras läsförståelseutveckling både på ord-, sats- och textnivå (Myrberg, 2007). Det finns flera 
riskfaktorer hos sexåringen för att en svag läsförståelse utvecklas. Riskfaktorerna är en 
kombination av en dålig språkförståelse, ett litet ordförråd och en dålig syntaktisk förmåga. Är 
deras språkliga medvetenhet svag inom dessa områden utgör dessa riskfaktorer för att eleven inte 
ska förstå det de avkodar. Detta är områden som är svåra att upptäcka men som Nauclér & 
Magnusson, (2003) har stor betydelse för elevens läsförståelse. Det är viktigt att förskolan arbetar 
med språkets form, fonologi, morfologi och skapar en medvetenhet om syntax för att barnet ska 
nå en god läsförståelse. Westlund (2009) menar att även språkets innehåll, ordförråd, semantik 
och även den pragmatiska medvetenheten är viktiga för en god läsförståelse.  
 
2.3.1 Avkodning 
 
De allra flesta elever med lässvårigheter har problem med den fonologiska medvetenheten, dvs 
de har svårt att identifiera bokstavsljud vilket gör att de då får svårigheter att avkoda ord. När det 
gäller förutsättningar för att kunna förstå en text menar Elbro (2009), att eleven måste kunna 
avkoda med så bra flyt att inte all energi går till avkodningen. Det innebär att eleven måste vara 
fonologiskt medveten och behärska grafem-fonemkopplingen. Eleven måste alltså vara säker på 
de olika ljuden och kunna koppla dem till bokstäverna. Det finns även elever som inte har 
problem med sin avkodning av det enskilda ordet, men deras förståelse av texter är begränsad. 
Det finns inte mycket forskning på denna specifikt dåliga förståelse (Elbro, 2004). Även 
Reichenberg (2008) beskriver dessa läsare.  
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2.3.2 Relationellt perspektiv 
 
Utifrån ett relationellt perspektiv på undervisningen ser arbetslaget elevens lärmiljö, 
organisationen och även lärarens undervisning som föränderlig för att eleven ska nå målen. Det 
specialpedagogiska arbetet på en skola bör ses utifrån ett relationellt perspektiv menar Persson 
(2007). Det är betydelsefullt att arbetslaget ser eleven i svårigheter och utvecklar elevens 
undervisning tillsammans med övriga pedagogisk verksamhet.  
 
2.3.3 Viktigt med identifiering 
 
För att alla elever ska nå en god läsförståelse betonar Myrberg (2007) vikten av att identifiera 
vilka barn som behöver stöd i sin läs- och skrivutveckling. Redan i skolår ett ska insatser sättas in 
för att alla elever ska förstå den alfabetiska principen då eleverna ännu inte hunnit fastna i 
verkningslösa och felaktiga läs- och skrivstrategier (Myrberg, 2007). Många studier har visat att 
fonologisk medvetenhetsträning är mycket effektivt, både för att utveckla barns fonologiska 
medvetenhet, utan också för läsförmågan. Det behövs fokus på strukturerad pedagogik som 
säkerställer att alla barn möter läs- och skrivutmaningar på sin språkliga nivå, med intensivstöd 
till de elever som släpar efter. Att utveckla ett stort ordförråd fram till sju års ålder sker inte om 
barnet inte samspelar med andra människor. Det sker genom internalisering där exempelvis 
barnet hör ett ord, tar till sig det och använder det i framtida situationer (Säljö, 2000, s. 106). Det 
handlar inte bara om språket och ordförrådet utan om olika tillvägagångssätt man tar till sig 
genom livet. Det är språket som utmärker oss människor menar Säljö (2000, s. 24-25), genom att 
vi kan jämföra, tolka, lagra kunskaper, dela erfarenheter och översätta termer och begrepp till 
fysisk handling.  
 
 
2.3.4 Matteuseffekten 
 
Stanowich (2000) har myntat ett begrepp som kallas för ”Matteuseffekten”. Denna effekt 
kommer från ett bibelcitat ur Matteusevangeliet: ”var och en som har, han ska få, och det i 
överflöd, men den som inte har, från honom ska tas också det han har”. Med detta menar 
Stanowich att den elev som har en knackig avläsning, så ger läsningen inga positiva upplevelser, 
vilket gör att eleven undviker läsning och på så vis försenas uppnåendet av flyt i avläsningen. Det 
i sin tur hindrar läsförståelsen eftersom den kognitiva kapaciteten som behövs för förståelsen 
istället används till att försöka känna igen ordet. Eleven ser sig själv till slut som en svag läsare 
och är nu inne i en ond cirkel som han/hon måste få hjälp att vända. För att hjälpa elever att nå 
läsförståelse behöver de hjälp med rätt läsmaterial och en nedtoning i läsprestationen.  
 
2.3.5 Motivation och självkänsla 
 
Professor Karin Taube (2007) tar upp en viktig fråga angående elevers självkänsla: om man som 
elev har dålig akademisk självbild, så underpresterar han/hon ofta. Det är också viktigt hur 
effektiv undervisning och aktivt lärande främjar elevers motivation och då presterar de mycket 
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bättre. Motiverade elever är beredda att övervinna svårigheter vid sin läsning och motiveras av 
utmaningar istället för att bli frustrerade. Genom sin motivation att läsa mycket blir de också 
bättre läsare, utökar sitt ordförråd och lär sig mer om omvärlden. Feedback från läraren ska enligt 
Lepola (2004)) läggas inom elevens utvecklingszon för lärande och ska vara framåtsyftande. 
Lärarens feedback ska läggas på själva uppgiften eleven utför och inte på eleven som person.  
 
2.4 Undervisning i läsförståelse 
 
I detta avsnitt beskrivs läsförståelseundervisning och vilka typer av strategier och studietekniker 
som behövs för att uppnå god läsförståelse. Avslutningsvis så går jag igenom tre erkända 
undervisningsmodeller i läsförståelse.  
 
2.4.1 Läsförståelseundervisning 
 
Reichenberg (2008) menar att en orsak till att lässatsningar i skolan inte ökar elevernas 
läsförståelse kan vara att man lägger fokus på fel saker. ”Mängdläsning” prioriteras framför  
strukturerade samtal och kritiska reflektioner. För att utvecklas behöver eleverna direkt 
undervisning i läsförståelse. Catts och Kamhi (2005) påpekar; för att ett barns språk och tänkande 
ska utvecklas så behövs det samtal och bearbetningar av det lästa.  
 
Ewald (2007) har i sin avhandling, ”Läskulturer. Lärare, elever och litteraturläsning i 
grundskolans mellanår”,  en kritisk hållning till den litteraturläsning hon såg i sina fältstudier. 
Hon menar att man kan tolka styrdokumenten på olika motsägelsefulla sätt. ”Att läsa många 
tättskrivna sidor och tjocka böcker blir viktigare än att läsa eftertänksamt och meningsskapande.” 
På så sätt legitimeras en läsundervisning som leder till ytlig färdighetsträning i läsning i stället för 
en utveckling av kvalitativt lästänkande. En utgångspunkt i Ewalds (2007) avhandling är att ”… 
all läsning handlar om meningsbildande och kommunikativa förståelseprocesser …”. Ewald 
(2007) skriver om en didaktiskt medveten litteraturundervisning med ett öppet prövande och 
analytiskt förhållningssätt där man tar tillvara elevernas tidigare erfarenheter, en undervisning 
som leder till ett kvalitativt lästänkande. Under sina fältstudier, där hon undersökte läskulturerna i 
fyra olika klasser i mellanåren, såg hon tydiga exempel på en läskultur där kvantitet går före 
kvalitet. Tyst läsning, det vill säga elevernas fria läsning, dominerar. Eleverna läser mycket 
skönlitteratur, men samtalar och reflekterar sällan över det de läst. En slutsats Ewald (2007) gör 
är att en didaktiskt medveten litteraturundervisning i stort sett saknas i de undersökta 
läskulturerna. Tyst läsning utan uppföljning utvecklar inte elevernas läsförståelse. Fridolfsson 
(2008) menar att tyst läsning kan väcka intresset för att läsa, men påpekar att tyst läsning inte är 
samma sak som träning i läsförståelse. Hon är därför tveksam till att låta elever som inte själva 
kan utveckla goda läsförståelsestrategier, att läsa tyst.  
 
Genomgående för en mindre effektiv läsförståelseundervisning är att en fördjupad reflekterande 
dialog om lästa texter saknas i klassrummet.  Westlund (2009) skriver i sin bok om det dialogiska 
klassrummet, ett klassrum där läraren inte ställer frågor för att kontrollera elevernas kunskaper, 
utan i stället använder frågor som gör att eleverna måste tolka och reflektera över texten. Det 
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viktiga blir då inte att eleven ger rätt svar utan hur eleven svarar och motiverar sitt svar. Fokus 
blir på förståelse istället för på en värdering av om svaret är rätt eller fel. När eleverna får 
direktundervisning i läsförståelse får de lära sig att ställa olika typer av frågor till texten. Då kan 
eleverna kontrollera sin förståelse, en förutsättning för att de ska utveckla sin läsförståelse. 
Gunilla Molloy (1997) som menar att samtal om texter ger eleverna vana att tolka, diskutera och 
ifrågasätta författarens budskap, och att den gemensamma läsningen är ett nödvändigt arbetssätt 
på väg mot den självständiga läsningen. Enligt Reichenberg (2008) är det också bra om eleverna 
får läsa korta stycken i taget, då deras minne inte belastas lika hårt och det bidrar till att eleverna 
kan föra mer aktiva diskussioner kring textavsnitten, speciellt när det gäller faktatexter. 
Reichenberg menar också att det är viktigt att välja texter med läsartilltal och som eleverna 
känner igen sig i. Bråten (2008) påpekar vikten av att öka ordförrådet genom att läraren ger 
tydliga och direkta förklaringar till ord, för att underlätta läsförståelsen.  
 
Läsförståelseforskningen betonar alltså betydelsen av lärarens direktundervisning av 
läsförståelse, vilket är i linje med Vygotskijs (1978) tankar om den proximala utvecklingszonen. 
En expert leder en novis till allt högre kunskap genom att succesivt öka svårighetsgraden på 
uppgifterna. Läraren ska vara modell för eleverna genom att visa hur olika tankeprocesser kan 
aktiveras för att komma över olika läshinder och utveckla läsförståelse. Detta gör läraren genom 
att först tänka högt och sedan låta eleverna tänka med. Övning ger effekt på lärandet, och man 
ska öva tills man kan. Eleven (novisen) imiterar läraren (experten). Men för att imitationen ska ha 
effekt måste eleven veta varför han/hon gör någon annans strategi till sin egen. Westlund (2009) 
menar att läraren därför alltid måste förklara varför han/hon modellerar med olika lässtrategier på 
en text och klargöra när de är lämpliga att använda på andra texter (tänka-högt-procedurer). 
Läraren visar vilka svårigheter han/hon själv råkar ut för under läsningen och visar hur det går att 
komma över läshindren.  Under läsningen använder eleverna på egen hand eller i grupp de 
strategier läraren har modellerat. Inlärningen kopplas sedan till ett uppföljande samtal mellan 
lärarna och eleverna om strategianvändningen. På så sätt funderar eleverna på sina tankeprocesser 
(metakognition).  
 
Med god läsförståelse menar Westlund (2009) också att man både ska kunna läsa som avkoppling 
och även läsa med kritisk urskiljning, att inhämta information ur olika slags texter. Elever möter 
allt fler texter både i skolan och på sin fritid och det är inte självklart att det är texter ur böcker 
som upptar deras intresse. Många lärare vet inte hur man visar sina elever modeller för att främja 
läsförståelse. En vanlig missuppfattning är att eleverna behöver mer tid för att förstå texten. 
Istället behövs tid avsättas till att synliggöra lässtrategier och tankemodeller. Pressley (2002) 
menar att aktivt tänkande utvecklar goda automatiserade strategier för att förstå. När det gäller 
studieteknik för att skapa förståelse så måste eleven medvetet, med stöd av läraren eller andra 
elever planera och organisera sin läsning av olika slags texter såväl före, under som efter 
läsningen. Man ska ha förmåga att: 

1. aktivera sin bakgrundskunskap 
2. planera och övervaka sin läsning 
3. identifiera huvudbudskap 
4. ta ställning till hur nyförvärvad kunskap ska användas framöver 
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Med lässtrategier avses de medvetna verktyg som tillämpas just när man läser och som 
underlättar förståelsen. Ofta påpekas att det speciellt är svaga läsare som är gynnade av att 
använda god studieteknik och lämpliga lässtrategier. Forskning av bl a Pressley, (2002) visar 
emellertid att även att goda läsare är gynnade av en strukturerad läsundervisning, där olika 
modeller för ökad läsförståelse tillämpas. 
 
Det är enligt flera forskare och Skolverket (2007) läraren som har ansvaret att i undervisningen 
leda samspelet mellan läsare, text och aktivitet. Läsundervisningen ska präglas av: 

• Struktur 
• Kreativitet 
• Tydlighet 
• Målmedvetenhet 
• Kritiskt tänkande 
• Utveckling 

 
Elever som har svårt att aktivera sin förförståelse får hjälp med detta när de funderar på vad de 
ska fråga om. Ahlberg (2009) menar att elever med dyslexi har stor nytta av sin förförståelse när 
de senare i livet ska studera vidare, och måste läsa mer avancerade texter. Elbro (2004) skriver 
om undervisning som främjar läsförståelsen. Han menar att det är viktigt att eleverna får öva sig i 
att göra inferenser, sammanfatta, återberätta och aktivera sin förkunskap. Franzén (2003) 
förklarar inferenser som olika uppgjorda scheman, inre bilder som vi alla har. Beroende på olika 
referensramar och olika förkunskaper om ett ämne aktiveras olika scheman hos varje person, trots 
att det är samma text som läses. Elbro (2004) skriver att en del elever kan ha svårt att aktivera 
och utnyttja sin förkunskap och de behöver därför öva på att dra nytta av sin förkunskap. Det 
måste finnas en balans mellan direktundervisningen i läsförståelsestrategier och elevernas 
självständiga arbete.  Elbro (2004) menar att när vi lär eleverna att bli aktiva läsare ger vi dem en 
chans att öka sin förståelse för texter. Även han anser att undervisningen bör innehålla direkta 
instruktioner i att förstå texter.  
 
När det gäller tystläsning menar Westlund (2009) att det är viktigt att hjälpa eleverna att hitta 
böcker som är strax över deras komfortnivå, för annars utvecklas inte läsningen. Frost (2002) 
menar att högläsning är viktigt för det utvecklar lyssnarförståelsen, och även Elbro (2004) och 
Westlund (2009) menar att högläsning ger eleverna andra perspektiv på sin omvärld. Westlund 
påpekar att det optimala vore att ha kontinuerlig högläsning för eleverna i stort sett varje dag.  
 
Genrekunskap, dvs att man ger eleverna kunskap och förståelse för hur olika slags texter kan vara 
uppbyggda, ger eleverna en beredskap för textens innehåll och struktur, där t ex poesi är en viktig 
textgenre, som man enligt Liberg (2007) bör ägna mycket tid åt i skolan. I ”vuxendikter” kan det 
finnas värden som barn tillgodogör sig på ett mer sofistikerat sätt än vad vuxna tror. Liberg 
(2007) hävdar dock att faran med genrepedagogik är att eleverna kan förlora läsintresset när man 
fokuserar för mycket på annat än textens innehåll.   
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2.4.2 Undervisningsmodeller  
 
Ur Palinscar och Browns (1984) läsförståelsemetod Reciprocal teaching som enligt svensk 
översättning benämns reciprok undervisning (RU), har andra läsförståelsemodeller uppkommit. 
Transactional strategies instruction, TSI, svenskt översatt som transaktionell strategiundervisning 
är en av dessa modeller. Denna modell bygger på Pressley och Wharton-McDonalds (2006) 
forskning som startade på 1990-talet. Modellen går ut på att eleverna samtalar om olika slags 
strategianvändning vid olika slags texter. Därigenom sker en transaktion mellan läsare och texter. 
Lärare och elever diskuterar och accepterar olika tolkningar beroende på om de är rimliga eller 
inte. TSI bygger på flera komponenter som även finns i RU, till exempel när det gäller att kunna 
sammanfatta och skapa inre mentala bilder. I TSI tänker man ofta högt för att synliggöra sina 
tankar för varandra (Westlund 2009). 
 
Concept- Oriented Reading instruction, CORI, begreppsorienterad läsundervisning, bygger på 
John, T Guthries (2004) forskning som påbörjades I slutet av 1960-talet. CORI har dokumenterad 
effekt på förståelse och ämneskunskap inom NO-ämnen och till viss del inom SO-ämnen. 
Läsenagemang är ett centralt begrepp inom modellen och det innefattar motivataion., 
begreppskunskap, strategiundervisning och social interaktion. Delarna i CORI består i att aktivera 
förkunskap och rikta uppmärksamhet på centrala begrepp i ämnet. Därigenom ges motivation för 
eleverna att ställa frågor. Aktiv informationssökning och organiserad kunskap som visas på ett 
grafiskt sätt genom teckningar, diagram eller tankekartor är också en del av CORI 
  
RT – Reciprocal Teaching (reciprok undervisning)  
 
Reciprok undervisning är en samtalsmodell där eleverna turas om att vara samtalsledare med stöd 
av läraren som har visat hur man ställer frågor, reder ut svåra ställen i texten, sammanfattar och 
ser framåt. Eleverna får träning i att ställa olika typer av frågor, reder ut svåra ställen i texten, 
sammanfattar och ser framåt. Eleverna får träning i att ställa olika typer av frågor och följa upp 
sina kamraters svar (Palincsar & Brown 1984; Reichenberg 2006). Reciprok betyder ömsesidig. 
Med det menas den ömsesidighet mellan lärare och elever, samt elever emellan. Undervisningen 
med strategianvändning och textförståelse sker i dialogform där eleverna är aktiva hela tiden och 
där var och en bidrar på sin nivå. (Reichenberg & Lundberg, 2011). Palinscar och Brown (1984) 
kom fram till sex kognitiva aktiviteter som kan främja läsförståelsen. Det kognitiva aktiviteterna 
innefattar att eleven måste ha målet med läsningen klart för sig och vara medveten om att 
relevanta bakgrundskunskaper måste aktiveras vid läsning av en text. Genom metoden reciprok 
undervisning representerar Palinscar och Brown (1984) fyra centrala strategier som återspeglar de 
viktigaste funktionerna för god läsförståelse: 1) Förutspå 2) Ställa frågor 3) klargöra 4) 
sammanfatta. Alla fyra strategier innebär att eleven aktiverar relevanta förkunskaper.    
 
TSI – Transactional Strategies Instruction (transaktionell startegiundervisning)  
 
TSI utvecklades av Pressley och McDonald (2006) och bygger på samma grundstrategier som 
RT. Skillnaden mot RT är lärarens egen inställning till läsundervisningen. Denna modell betonar 
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dialogen mellan lärare och elev. Eleverna delar med sig av sina läserfarenheter och resonemang. 
Lärare och elever diskuterar lämpliga strategier och textens innehåll. Modellen uppmuntrar 
eleverna att alltid kräva att de förstår vad de läser, att leta efter ledtrådar i texten, att aktivera sin 
bakgrundskunskap och att se kopplingar till andra texter. Arbetsgången i TSI börjar med att 
läraren leder ett samtal om hur en expertläsare skulle ta sig an texten. Vad tror vi att författaren 
menar med sin text? Vad vet vi om ämnet? Vilken strategi ska vi använda? Elever och lärare 
utbyter idéer. Läraren uppmuntrar eleverna att dela med sig av sina tankar. Läraren fokuserar inte 
på innehållsfrågor utan på hur eleverna gör för att förstå texten.  
 
CORI - Concept-Oriented Reading instruction (begreppsorienterad läsundervisning)  
 
Guthrie (2004) är upphovsman till CORI som bygger på sambandet mellan läsning och 
motivation. Läsförståelse uppkommer genom elevernas intresse för ett visst ämne. Modellen 
används främst inom naturvetenskapliga ämnen, men också inom samhällsorienterande ämnen. 
Den är lämplig att användas av elever som kan avkoda väl. Även här är dialog en central del av 
lärandet. Undervisningen utgår från att motivation, begreppskunskap, strategianvändning och 
social interaktion samverkar.  
 
3. Metod och ansats 
 
I det här avsnittet tas val av ansats, forskningsteori och metod upp för min empiriska studie. Val 
av undersökningsgrupp, en diskussion kring studiens tillförlitlighet samt de etiska aspekterna av 
studien tas också upp. 
 
3.1 Forskningsteori  
 
Inom forskningen använder man sig av olika metoder. Valet av metod bestäms av vilket syfte 
man har med sin forskning. Metoderna brukar delas in i två huvudkategorier, kvalitativa och 
kvantitativa metoder. I kvantitativa metoder vill man kartlägga ett brett område, arbetsmaterialet 
är tal och siffror. Med kvalitativa metoder undersöker man företeelser mer på djupet, 
arbetsmaterialet kan vara de texter som observationer och intervjuer ger upphov till. Jag har valt 
att arbeta med enbart kvalitativa metoder. Jag vill studera en företeelse i några få miljöer på ett 
djupare plan.  
 
Pål Repstad (2007) skriver att kvalitativa metoder är inriktade på att fånga aktörens 
verklighetsuppfattning, motiv och tänkesätt på ett så nyansrikt, autentiskt och riktigt sätt som 
möjligt. Kvalitativa metoder är flexibla. Nya problem och frågeställningar som dyker upp kan 
läggas till under pågående datainsamling. Det är också möjligt att återkomma med en 
tilläggsintervju. För att nå en hög validitet kan man studera samma fenomen utifrån flera olika 
metoder. Detta benämner Birgitta Kullberg (2004) och Repstad (2007) metodtriangulering. 
Metodtriangulering ger ett bredare dataunderlag och en säkrare grund för tolkning. De metoder 
jag har valt att använda är observationer och intervjuer. ”Olika kvalitativa metoder kan 
kombineras i ett och samma projekt. Man kan till exempel sätta ihop observationer med 
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intervjuer – undersöka vad folk gör och se efter om det stämmer med vad de säger.” Repstad 
(2007) 
 
3.1.1 Observation  
 
”Det värdefulla med observationer är att de ger forskaren direkt tillträde till socialt samspel och 
sociala processer som intervjuundersökningar och textanalyser ofta bara kan ge indirekt och 
andrahandskunskap om.” Repstad (2007) Cato R. P. Björndal (2005) tar upp två typer av 
observationer: observationer av första ordningen där själva observationen är den primära 
uppgiften och observationer av andra ordningen där observationen görs parallellt med att 
observatören är delaktig i det som händer. I observationer av första ordningen splittras inte 
observatörens uppmärksamhet mellan observationer och andra uppgifter. Att observatören enbart 
observerar bidrar till en högre kvalitet i observationerna.  
 
Jag observerade en aktivitet som jag inte var delaktig i, därför kunde jag göra observationer av 
första ordningen. Repstad (2007) tar upp frågan om öppen eller dold observation. Ska aktörerna 
få veta att de ska observeras och hur mycket information om frågeställningar och syfte ska de få? 
Om, och vad man väljer att i förväg berätta för sina aktörer är såväl en metodfråga som en etisk 
fråga. Jag har valt att göra relativt öppna observationer.  
 
Lärarna var medvetna om att jag observerade dem och om mina frågeställningar. Eleverna fick 
veta att jag skulle observera deras lärare, men jag redogjorde inte för mina frågeställningar. Jag 
gjorde löpande observationer av lärarnas läsförståelseundervisning. Vid löpande observation 
försöker man skriva ner så mycket som möjligt om den situation som man observerar. Man 
försöker i möjligaste mån göra beskrivningar som är precisa, detaljerade och fria från tyckande 
och värderingar.  
 
3.1.2 Intervjuer  
 
Bo Johansson & Per Olov Svedner (2006) talar om strukturerade och kvalitativa intervjuer. 
Strukturerade intervjuer bygger på fasta frågor som ställs till alla deltagare i en undersökning. I 
den kvalitativa intervjun är frågeområdena bestämda men de enskilda frågorna anpassas efter 
intervjusituation och de svar informanterna ger.  
 
Syftet med kvalitativa intervjuer är enligt Johansson & Svedner (2006) att få så uttömmande svar 
som möjligt. Tonfall, pauseringar och avbrutna meningar kan vara viktiga för att förstå helheten, 
därför brukar man spela in dessa intervjuer på band. Jag valde att göra kvalitativa intervjuer med 
hjälp av intervjuguide. I intervjuguiden var det fokus på vad lärarna lägger in i begreppet 
läsförståelse, beskrivning av deras läsförståelseundervisning, läsförståelseläxor, tyst läsning, 
högläsning, biblioteksbesök samt om de tycker att deras läsförståelseundervisning gagnar andra 
ämnen.  Intervjuguide beskriver Björndal (2005) som en mer eller minde detaljerad översikt över 
de teman och frågor som intervjun ska handla om. Flexibiliteten är hög. Intervjuaren kan anpassa 
frågornas ordningsföljd och ställa relevanta följdfrågor beroende på hur intervjun utvecklar sig.  
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Kullberg (2004) beskriver också ovanstående arbetssätt men kallar det då djupintervju. Hon 
menar att intervjuaren utgör instrumentet i denna typ av intervju. Hur intervjuaren förbereder, 
inleder och genomför intervjun påverkar resultatet. 
 
3.2 Urval 
 
Mitt syfte är att fördjupa mig i hur man kan undervisa i läsförståelse på mellanstadiet.  Kriterierna 
för vilka lärare som skulle delta i studien var förutom att de är klasslärare/mentorer på 
mellanstadiet också att de har olika bakgrund när det gäller både utbildning och antal år i 
läraryrket. Intentionen var att få en bild av lärares syn på läsförståelse och se 
strategier/metoder/åtgärder, interaktion och användning av artefakter i klassrummen som 
representerar olika lärarkategorier och lärare i olika åldrar. Därför var det av intresse att de lärare 
som deltog i studien representerades av både lärare som arbetat många år i grundskolans mellanår 
och lärare som inte arbetat lika länge. Intressant verkade det också att de deltagande lärarna 
representerade olika utbildningar, både de äldre folkskollärar- och 
mellanstadielärarutbildningarna och de nyare grundskollärarutbildningarna. 
 
Studien genomfördes på två skolor. Den ena skolan är en kommunal F-6 skola i norra Stockholm, 
med 398 elever. På denna skola studerade jag hur två lärare på mellanstadiet arbetar och 
undervisar i läsförståelse. Den andra skolan jag tittade på är en privat skola i norra Stockholm, 
med 230 elever, åk F-9, där man tillämpar montessoripedagogik.  Intervjuerna gjordes med de tre 
undervisande lärarna. Alla har utbildning för att undervisa i svenska. Jag är bekant/kollega med 
de två lärarna på den kommunala skolan, och har via kontakter fått tag i läraren på den privata 
montessoriskolan. 
  
3.3 Studiens genomförande 
 
 Jag genomförde observationerna och intervjuerna under tre olika dagar. Under observationerna 
skulle strategier/metoder/åtgärder och artefakter som rör läsförståelse fokuseras. Stor vikt lades 
också vid att observera interaktionen mellan aktörerna i klassrummet i situationer som rör 
läsförståelse. Vid observationerna höll jag mig i bakgrunden och antecknade det jag såg. Jag 
valde att enbart observera läsförståelseundervisningen. Varje observationstillfälle varade i ca 60 
minuter. Tillsägelser och liknade ordningsfrågor valde jag att inte notera Först genomförde jag 
observationerna och därefter intervjuade jag lärarna. Jag hade i förväg skickat min intervjuguide 
(se bilaga 1) till lärarna. Jag ansåg att det var frågor som man, för att kunna ge ett uttömmande 
svar på, behöver tänka igenom i förväg. Intervjuerna hölls i ett litet rum efter skoldagens slut, 
med en lärare i taget. Jag spelade in med min telefon och ljudkvaliteten blev förhållandevis bra. 
Varje intervju varade i 45-60 minuter. 
 
3.4 Tillförlitlighet: Reliabilitet, validitet, generaliserbarhet 
 
3.4.1 Reliabilitet  
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Enligt Sven Hartman (2003) innebär reliabilitet att man kan lita på sina data. Texter, siffror och 
tabeller ska vara tydliga och tillförlitliga. Vid intervjuerna hade jag samma frågeställningar och 
intervjuerna varade ungefär lika länge. Steinar Kvale (1997) skriver om reliabiliteten hos den 
som transkriberar en intervju. Han påpekar att en transkribering alltid är en tolkning mellan 
talspråk och skriftspråk och att människor tolkar på olika sätt. En intervju kan leda till olika 
transkriberingar som alla är lika sanna. Hur man väljer att överföra en intervju till skrift beror på 
syftet med den forskning man vill göra. Då mitt syfte inte är att göra psykologiska tolkningar har 
jag valt att inte skriva ut tonlägen, gester, repetitioner och pauser. Reliabiliteten kan ha påverkats 
i min studie då lärarna var medvetna om att jag observerade dem samt vilka frågeställningar jag 
hade under intervjuerna. Eleverna verkade bekanta och bekväma under de lektioner jag 
observerade vilket jag tolkar som att dessa lektioner inte skilde sig åt från ”normala” 
lektionspass, dvs reliabiliteten påverkades inte i någon högre grad av min närvaro.   
 
3.4.2 Validitet  
 
Hartman (2003) skriver att ”Kravet på validitet innebär att ett forskningsmaterial ska vara 
relevant för problemställningen, både när det gäller avgränsning och djup”. Mitt syfte var att få 
en fördjupad kunskap om hur man kan undervisa i läsförståelse. Jag har valt tre lärare till min 
studie som jag vet undervisar i läsförståelse på ett medvetet, långsiktigt och strukturerat sätt och 
jag har bara observerat läsförståelseundervisning. Om jag haft fler informanter och gjort fler 
observationer hade jag fått fram mer material, men det är inte säkert att resultatet blivit 
annorlunda. Johansson & Svedner (2006) skriver om mättnadskriteriet. De anser att om man gör 
grundliga kvalitativa intervjuer med informanter som har erfarenhet inom aktuellt område, kan 
kriteriet uppnås redan efter ett fåtal intervjuer. Med hänvisning till ovanstående anser jag att jag 
för denna uppsats uppfyller kravet på validitet.  
 
  
3.4.3 Generaliserbarhet  
 
 ”Generaliserbarhet utgör ett kvalitetskrav i vetenskapliga studier och handlar om en studies 
representativitet”; Kullberg (2004). Jag tolkar det som att, om resultatet av min studie ska vara 
generaliserbart, ska det gå att överföra på flertalet lärares svenskundervisning för yngre åldrar. 
Min uppfattning är att de informanter jag valt inte är representativa för svenskundervisningen på 
mellanstadiet. Därför kan inte min studie anses vara generaliserbar. 
 
3.5 Etiska aspekter 
 
Johansson & Svedner (2006) skriver om hur viktigt det är att forskare respekterar de som deltar i 
observationer och intervjuer. Även Hartman (2004) påpekar att personer som deltar i 
forskningssammanhang har rätt att: ”… skyddas mot skada, förödmjukelse, kränkande 
behandling och annat obehag”. Informanterna måste samtycka till deltagande och känna sig 
trygga med att forskningsmaterialet behandlas konfidentiellt. I mina transkriberingar och 
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observationsanteckningar går det inte att identifiera enskilda personer. Jag har i förväg informerat 
om syftet med mitt självständiga arbete och hur jag kommer att använda resultatet. Lärarna deltar 
frivilligt i intervjuer och observationer. Eleverna var visserligen närvarande vid observationerna, 
men då det var lärarnas undervisning jag observerade, anser jag att eleverna inte omfattas av de 
forskningsetiska principerna. Med hänvisning till ovanstående anser jag mig ha följt de 
forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 
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4. Resultat 
 

I resultatdelen redovisas varje informant för sig. Jag börjar med en kort presentation av läraren 
och klassen, sedan redogör jag för varje observation och intervju. Intervjuerna har sammanfattats: 
fullständiga transkriptioner av intervjuerna finns in bilaga 2-4. Samtliga informanter har 
fingerade namn. 
 
4.1 Observation och intervju 1, Birgitta 
 
4.1.1 Presentation 
 
Birgitta avslutade sin småskollärarutbildning 1960, och arbetatade  som vanlig lärare fram till 
1990 då hon utbildade sig till montessorilärare och har arbetat som det sen dess. Nu arbetar hon 
på en montessoriskola i västra Storstockholm. Hon är ansvarig för svenska och SO och är mentor 
för 15 elever i åk 4-6. Hon har gått lite olika kurser/utbildningar i svenska, bl a LTG-utbildningen 
(Läsning på talets grund). 
 
 
4.1.2 Observation 1, Birgitta  
 
Vid observationstillfället, ska en grupp med fem elever (åk 4-5) ha ett textsamtal om en S0-text 
som handlar om ”Stockholms blodbad”. Birgitta sätter sig ned med eleverna och talar först med 
dem om rubriken, och frågar dem vad de tror att texten ska handla om utifrån rubriken. Eleverna 
diskuterar och kommenterar vad de tror tillsammans med Birgitta och alla kommer till tals, och är 
aktiva. Sedan läser Birgitta inledningen av texten högt, och gör sedan en paus, då hon ställer 
frågor om innehållet men också frågar dem om svåra ord.  
 
Eleverna deltar flitigt och kommer med olika förslag och gissningar. Förslagen diskuteras och 
Birgitta sätter in dem i  ett sammanhang. Därefter ber hon en elev att läsa ytterligare ett stycke i 
texten, för att återigen stanna upp och diskutera, och ställa frågor. Birgitta ställer mest öppna 
frågor, såsom ”varför”,”hur”, ”vad”,  men även ja/nej frågor samt frågar om svåra ord och 
begrepp. Eleverna deltar aktivt under hela denna textdiskussion, och Birgitta uppmärksammar 
allas svar och synpunkter, ger feedback och förklarar de svåra ord, som eleverna undrar över.  
 
Eleverna turas om att läsa ett kort stycke i taget, för att sedan diskutera dem, utifrån samma typ 
av frågor. När de läst färdigt texten, ber Birgitta dem att tänka själva en stund på vad som var det 
viktigaste i texten, och därefter vill hon att de ska skriva ner en sammanfattning av det viktigaste 
i texten. Hon säger till eleverna att de ska göra detta på egen hand och sedan läsa upp  sin 
sammanfattning för varandra, och diskutera olikheter och likheter med varandras 
sammanfattningar. Hon lämnar dem själva, men säger att hon kommer tillbaka om en stund för 
att höra deras diskussion kring likheter och olikheter.  
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När hon efter en stund kommer tillbaka så har eleverna skrivit varsin sammanfattning av texten 
som de först få läsa upp sin sammanfattning högt för varandra och för Birgitta. Därefter får de 
diskutera vad som skiljde dessa sammanfattningar åt, och vad som stämde överrens. Under denna 
diskussion märks det att eleverna blir en aning osäkra och att de inte är vana vid detta. Men de 
gör aktiva försök att jämföra varandras sammanfattningar, och med Birgittas hjälp och 
vägledning så lyckas det ganska bra.  
 
4.1.3 Intervju med Birgitta 
 
Birgitta om begreppet läsförståelse: Birgitta säger att först måste ju eleven knäcka koden, och 
när sedan när läsningen är automatiserad, kan man ta till sig textens innehåll, dvs få läsförståelse. 
På lågstadiet är det viktigt att testa deras läsning och läsförståelsekapacitet genom  sk läggspel 
som innebär att de får para ihop ordkort med bildkort för att visa att de har förmågan att koppla 
ord till bild. Detta är enligt Birgitta ett bra sätt att para ihop ord med bild för att få förförståelse 
för ord, och dess innebörd, ”Jag brukar testa den mycket med läggspel, med bild och ord. Det jag 
tycker är bra med det, är att de kan få möjlighet att uppnå läsförståelse med hjälp av det”  
 
Birgitta om hur hon lägger upp sin undervisning i läsförståelse: 
I momentet ”läsa” inom svenskan så ingår det att eleverna ska läsa skönlitteratur och recensera, 
läsa med inlevelse högt för någon, och då har de gått ner och läst saga för barnen på 6-års eller 
lågstadiet. Eleverna får också läsa en text och berätta den, återberätta för en kompis. Birgitta 
tycker att alla dessa delmoment bidrar till att öka elevernas läsförståelse. De jobbar också med 
ordspråk för att öka ordförråd och förståelse för svenska språket. Sen kommer området ”tala” och 
”litteraturen”, då eleverna får arbeta med t ex dikter. När det gäller texter framförallt i SO och 
NO så har Birgitta kontinuerliga textsamtal med eleverna i små grupper för att öka deras 
läsförståelse. Då sitter hon tillsammans med 4-5 elever åt gången och talar om texten utifrån vissa 
huvudfrågor. Först diskuterar de vad barnen tror att texten ska handla om utifrån bilder och 
rubrik. Sedan läser de korta stycken åt gången, går igenom svåra ord och begrepp, och Birgitta 
ställer olika typer av frågor om texten. Ibland får de avsluta textsamtalet med att skriva en 
sammanfattande text om det viktigaste i texten, för att visa Birgitta att de förstått vad de läst. 
Detta har enligt Birgitta bidragit mycket till att eleverna fått ökad förmåga att förstå 
faktatexter.”För att hjälpa eleverna till en bättre förståelse av faktatexter och även berättande 
texter har vi under det senaste året arbetat med textsamtal i grupper”  
 
Birgittas syn på tyst- och högläsning: Birgittas uppfattning är att tyst läsning är viktigt, och att få 
läsa som njutning utan en massa krav är extra viktigt. Det ingår ju i momentet läsa att de ska läsa 
och skriva bokrecensioner, och det tycker hon är bra då de får visa att de läst en bok ordentligt, 
och får reflektera över bokens handling och lägga in egna åsikter och tankar om boken. Birgitta 
tycker att det är bra att det ingår olika slags högläsning för eleverna i delmomeneten i svenska; 
dels att de ska läsa berättelser högt för yngre elever, samt att de också ska läsa en berättelse med 
inlevelse för en klasskamrat, vilket innebär att de måste öva först och läsa en text många gånger 
innan de är redo att läsa den högt. Där tycker Birgitta också att läsförståelsen kommer in på ett 
bra sätt, då man inte kan läsa högt för någon annan på ett bra sätt utan att förstå vad man läser. 
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Hon har också förstått vikten av att läsa högt för dem, och gör det i stort sett varje dag, och hon 
märker att de uppskattar det mycket. Eleverna få gå på kontinuerliga biblioteksbesök då de får 
boksamtal av en bibliotekarie. Detta tycker Birgitta är mycket värdefullt för att väcka barns 
läsintresse. Boksamtalen hjälper eleverna att hitta böcker de gillar som de annars inte skulle hitta. 
.  
 
Birgitta om läsförståelse gagnar andra ämnen: En bra läsförståelseundervisning anser Birgitta 
gagnar elevernas läsförståelse i andra ämnen, bl a för att förstå lästal bättre i matematiken och 
även läsa sig till kunskap i SO-ämnet: ”Självklart, alltså läsförståelse är ett krav i alla ämnen, 
framför allt i matten, det är ju det sorgliga, men de som har svårt med läsningen och är 
dyslektiker, med lästal och så, och de vänder och vrider på tal, så det underlättar. I SO är det ju 
mycket läsning av faktatexter, nu går de in på nätet och läser, och måste lära sig skumläsa, sovra, 
läsa mellan raderna.”   
 
4.2 Observation och intervju 2, Caroline 
 
4.2.1 Presentation 
 
Caroline avslutade sin lärarutbildning 2010. Hon är utbildad svensklärare åk 4-7, samt idrott åk 
1-9. Hon har också läst en termin specialpedagogik och går just nu en sv-kurs via kommunen som 
heter ”Skriva sig till läsning”. Hon är ansvarig för  25 elever i åk 5, vid observationstillfället var 
det 20 elever närvarande. 
 

4.2.2 Observation 2 
 
Bakgrund: Caroline arbetar just nu intensivt med ett läsförståelsetema med klassen som baseras 
på läromedlet ”Zick Zack” och som består av både en bok med olika typer av texter och en 
övningsbok. Läromedlet är uppbyggt så att eleverna ska få en förförståelse för texten genom 
uppgifter som kallas ”före läsningen” där de får arbeta med svåra ord och begrepp och de får då 
även chans att diskutera vad texten kan tänkas handla om. Sedan ska de läsa texten en och en, 
eller högt tillsammans. Efter textläsningens ska de svara på ett antal frågor kring texten; svaren 
kräver att man även har förmåga att läsa mellan och bortom raderna. Alla texter är spännande, 
varierade och elevnära, vilket märks, då alla elever är mycket fokuserade och intresserade av den 
texten som de arbetar och diskuterar kring vid observationstillfället.  
 
Caroline inleder med att fråga eleverna vad läsförståelse innebär. Elevernas svar är entydigt: ”att 
förstå vad man läser”. Caroline fortsätter med att berätta för eleverna att de idag ska arbeta med 
en ny text som heter ”Kvinnan på parkbänken”, och att de till en början ska arbeta var och en för 
sig. Hon ber dem själva läsa igenom instruktionerna till uppgiften. Den första ”före läsningen”- 
uppgift som de ska göra är att de ska fundera över några uttryck som finns i den kommande 
texten t ex: ”Nu räcker det!  sa fröken och tittade på Johanna med skärpa i blicken”. Den andra 
uppgiften innebär att de ska hitta den rätta förklaringen till olika begrepp i den kommande texten, 
t ex ;  
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När man går skallgång a. letar men efter någon 
b. går man i sömnen 

 
Efter en liten stund när alla gjort ”förförståelseuppgifterna” så går de igenom dem tillsammans 
med Caroline. Alla elever är mycket fokuserade och delaktiga under denna genomgång av svåra 
uttryck och begrepp. När genomgången är avslutad frågar Caroline om de nu har fått någon idé 
om vad texten kan tänkas handla om? En elev svarar att hon tror att den kommer att handla om 
gamla gubbar och tanter, eftersom många ord var om äldre personer, t ex servicehem, och 
eftersom de brukar sitta på bänkar. Caroline berättar nu för eleverna att de ska läsa texten 
”Kvinnan på parkbänken” högt tillsammans, och att de som vill får turas om att läsa, man får 
”passa” om man inte vill läsa. Då slutet på texten är väldigt mystiskt och lämnar mycket till egna 
tankar och slutsatser om vem kvinnan på bänken är, så börjar eleverna diskutera detta spontant 
och de flesta elever är väldigt engagerade och delaktiga i diskussionen. Många elever har åsikter, 
idéer och förklaringar om hur det gått till; t ex: ”Det v ar hennes tvilling eller ande”, ”han inbillar 
sig”.   
 
Caroline berättar sedan för eleverna att de nu ska få svara på olika slags frågor som handlar om 
texten, och en del svar kan de inte söka efter direkt i texten, utan behöver dra egna slutsatser om 
texten för att kunna svara på dem. Eleverna arbetar själva eller två och två med frågorna. En av 
uppgifterna handlar om att de ska hitta på egna meningar där man får hjälp med olika utrop t ex  
”Hoppsan, ______________________________”: de ska sammanfatta mötet mellan pojken och 
damen i berättelsen. Den sista uppgiften innebär att de ska skriva en egen kort text till en 
illustration, vilket gör att eleverna måste tänka till ännu mer om textens innehåll och budskap. 
Lektionen avslutas med att Caroline och eleverna diskuterar de olika svaren utifrån texten, 
eleverna är återigen mycket fokuserade och aktiva och alla bidrar med idéer och funderingar 
kring de olika frågorna.  
 
4.2.3 Intervju med Caroline    
 
Caroline om begreppet läsförståelse: Caroline talar om att hon tidigare inte bedrivit 
direktundervisning i läsförståelse, då hon inte fått med sig det från lärararutbildningen: ”Jag har 
tidigare inte undervisat i läsförståelse då jag inte fått med mig den kunskapen från utbildningen” 
  
Hon har på senare tid börjat märka att elever på mellanstadiet har förhållandevis låg 
läsförståelseförmåga, och har p ga det börjat fokusera på direktundervining i lässtrategier: ”Men 
när jag började märka att många elever på mellanstadiet har svårt att ta till sig texter, både 
faktatexter och skönlitterära texter, så har jag på egen hand infört läsförståelseundervisning 
utifrån ett suveränt material som heter ”Zick Zack” 
 
Hon inser nu hur viktigt det är att eleverna förstår vad en text handlar om för att få ut något av 
texten, vad det än må vara, söka kunskap, få information, få en helhetsbild av en berättelse mm. 
De behöver även känna lust att läsa för att uppnå läsförståelse: ”Även lusten att läsa påverkar 
läsförståelsen i positiv riktning”  
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Har man inte förståelse för vad man läser så vidgar man inga vyer och stannar i utvecklingen. 
Hon talar också om förförståelsen, som hon inser mer och mer hur viktig den är, för att kunna 
dyka ner i en text på rätt sätt. Det är därför hon satt igång en period då hon aktivt låter eleverna 
öva upp sin läsförståelse och då förförståelse-biten ingår i denna undervisning. 
 
Caroline om hur hon lägger upp sin undervisning i läsförståelse: Det är först på senare tid som 
hon börjat inse hur viktigt det är med undervisning i läsförståelse, och att undervisningen måste 
ske ofta och  kontinuerligt för att eleverna ska göra tillräckliga framsteg. Hon tror att bristen på 
läsförståelse delvis kan bottna i att eleverna läser för lite hemma och att de föredrar andra 
aktiviteter, samt att det varit för lite fokus på läsförståelse på lågstadiet: ”Jag tror ett eleverna 
läser för lite, de håller på med annat på fritiden istället för att läsa. Grunden är att de har för liten 
läsvana och att man inte arbetat med läsförståelse i någon större omfattning i skolan tidigare, inte 
på lågstadiet heller. Då tror jag fokus låg på att automatisera avkodningen och att få upp läsflyt, 
men inte att undervisa i läsförståelse”  
   
Hon är besviken på lärarutbildningen som inte alls trycker på hur viktig läsförståelsen är, och hon 
tycker inte att hon har tillräcklig kunskap i hur man undervisar i läsförståelse. Hon är därför glad 
att hon har hittat ett läromedel som hon kan luta sig mot, och där de olika viktiga momenten finns 
med för att uppnå och utveckla elevernas läsförståelse. Hon talar om hur viktigt det är med 
förförståelse och att hon ägnar tid åt sådana uppgifter och diskussioner, för att eleverna ska vara 
redo att ge sig i kast med en ny, okänd text: ”Tidigare har jag bara ”slängt” in dem i en text, utan 
att prata om texten varken före eller efter. Detta, att bara prata kring en bild innan man börjar läsa 
en text är väldigt givande för dem, och ställa frågor som: ”Vad tror ni att den här texten handlar 
om?” 
 
Hon strävar efter att eleverna ska vara så aktiva muntligt som möjligt och diskutera texten med 
henne både före och efter läsningen. Hon ser också till att de får svara på frågor om texten, där 
svaren både finns i texten men också mellan, och bortom raderna, då hon påpekar hur viktigt det 
är att eleverna får reflektera över en text och få igång sin för- och bakgrundskunskap. Först då 
utvecklas läsförståelsen och även deras förmåga att utveckla och använda lässtrategier. Caroline 
låter eleverna läsa högt till en början men så småningom ska hon låta dem läsa själva, men än så 
länge tycker hon att det är för många svaga läsare som inte klarar att ta till sig texten om de läser 
på egen hand.  
 
Caroline om tyst- och högläsning: Caroline tycker att är svårt att tillfredställa alla elever, 
speciellt när det gäller tystläsning då hon märker att det är många som har svårt att hitta böcker 
som de gillar och de byter bok hela tiden. Det har dessutom också varit otur med biblioteket då 
skolans bibliotek varit stängt under en längre tid. Eleverna har då lånat E-böcker på sina Ipad, 
men dilemmat kvarstår, det är ändå samma elever som har svårt att hitta en bok som de gilla 
Därför känns det som om tystläsningen mest gagnar de eleverna som redan har bra läsförståelse.  
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Nyligen införde Caroline att de ska skriva en recension efter varje bok, just för att de ska inse 
allvaret med att läsa och ta till sig en bok. Hon har gått igenom med dem hur man går tillväga när 
man skriver en recension, och hon hoppas att det ska falla väl ut. Hon skulle vilja gå till stora 
biblioteket för att få hjälp att hitta böcker åt dem som inte hittar en bok på egen hand. Hon 
funderar på om hon ska be en bibliotekarie om hjälp med boksamtal som kan inspirera och ge 
vägledning att hitta en intressant bok. Högläsning har Caroline kontinuerligt, och just nu läser de 
en bok inom läsårstemat  för skolan. Hon hade en ambition att efter varje högläsningsstund ställa 
kontrollfrågor för att se om de förstått och om de lyssnat, men det rann ut i sanden.  
 
Caroline om hon tror/tycker att läsförståelse undervisningen gagnar andra ämnen: Hon tror 
att det borde gagna andra ämnen, speciellt SO och NO, där det förekommer faktatexter med svåra 
ord och begrepp, men även matte, då lästalen kräver läsförståelse. Hon berättar om ett bra 
samarbete med NO-läraren på hennes förra skola där eleverna fick ha textsamtal om NO-texter 
och reda ut svåra ord och begrepp mm. Det gjorde att de hade mycket lättare att ta till sig 
texterna. 
 
4.3 Observation och intervju 3, Ulrika 
 
4.3.1 Presentation 
 
Ulrika avslutade sin lärarutbildning 2004, hon är utbildad sv/SO-lärare 1-7, med NO-
komplettering 1-7. Hon har gått några olika kurser i svenska såsom ”Genrepedagogik” och 
”Skriva sig till läsning”.  Hon är mentor i åk 6 för 20 elever. Under den svenskalektion som 
observationen görs är det 19 elever närvarande.  
 
4.3.2 Observation 3 
 
Bakgrund: 
Ulrika inleder lektionen med att berätta för eleverna att de idag ska arbeta med att försöka förstå 
dikter och dikters budskap. Hon talar vidare om att detta är fortsättningen på arbetet med dikter 
som de startade tidigare under terminen. Hon har delat upp lektionen i åtta steg och när dessa 8 
steg är gjorda så är lektionen slut. Eleverna kommer att få en dikt var och de ska arbeta två och 
två. Steg 1 och 2 innebär att de läsa igenom sin dikt tyst flera gånger och försöka förstå den, 
sedan ska de återberätta dikten för sin kamrat. När de återberättar ska de försöka tala om: ”Vad 
dikten vill säga?”, ”Vad försöker den berätta för dig?” ”Vad tror/tyckte du att din dikt handlade 
om?”. Eleverna sätter igång och läser sina dikter tyst för sig själva flera gånger. Därefter startar 
diskussionen två och två; eleverna diskuterar livligt, men tycker att det är svårt att förstå vissa 
dikters budskap. Ulrika talar då med dem om metaforer, och att dikter kan vara uppbyggda så, 
med ett dolt budskap.  
 
Ulrika talar med eleverna om steg 4, som innebär att de ska fundera på: Hur de gjorde när de läste 
texten, om de förstod allt, vad de gjorde om de inte förstod, vad kan ha gjort texten svår att förstå. 
Eleverna startar på nytt en diskussion utifrån dessa frågeställningar och Ulrika går runt och 
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lyssnar och hjälper dem på traven. Flera elever talar om att för att förstå så fick de läsa om dikten 
många gånger, och att det var många svåra, okända och en del långa ord som gjorde att de inte 
förstod helheten, t ex ”historiens oändliga tyngd”. En annan elev säger att han läser och försöker 
få fram bilder i huvudet. Ytterligare några andra elever säger att om man läser en dikt i en viss 
takt så går det lättare att förstå. Steg 5 innebär att de ska byta dikter och ställa två frågor till 
varandra om den andre personens dikt.  
 
Ulrika förtydligar att det ska vara sådana frågor som man undrar över, såsom hur du tolkar den 
här dikten, eller vilken rubrik du vill sätta på den. Ulrika går runt igen och hjälper dem framåt i 
sina resonemang och frågor. Nästa steg innebär att de ska ge frågorna till varandra och försöka 
besvara dem. På sista steget ber Ulrika dem välja ut vilken av dikterna som är värda att läsas upp, 
och därefter får de läsa upp de utvalda dikterna och ha en sammanfattande diskussion kring 
budskapet i dikterna. Därefter är lektionen slut.  
 
4.3.3 Intervju med Ulrika 
 
Ulrikas syn på begreppet läsförståelse: Hon medger att begreppet läsförståelse inte var så viktigt 
tidigare men att hon nu börjar förstå vilken betydelse det har i alla ämnen: ”Från början bar ju 
begreppet läsförståelse mycket smalare än jag inser att det är idag. Då var läsförståelse ”bara” att 
kunna läsa en text och svara på lite frågor utifrån texten, men ju längre jag jobbar som lärare ju 
mer komplext blir begreppet”. Tidigare trodde hon att läsförståelse bara var att förstå en text 
genom att svara på ett antal frågor där svaren fanns givna i texten. Ju mer erfarenhet hon får ju 
mer förstår hon att elever aktivt måste träna sig i läsförståelse. Hon tycker också att det handlar 
om lusten att läsa. Tycker eleverna att det är roligt så kommer nästan läsförståelsen av sig själv.  
 
Ulrika om hur hon lägger upp sin läsförståelseundervisning: Det handlar om att lära eleverna 
strategier för hur man läser mellan raderna och även övergångar och samband från en text till en 
annan. Hon talar vidare om att man måste diskutera svåra ord och begrepp för att ge dem en 
förförståelse och för att aktivera djupläsningen. Hon talar vidare om att det är viktigt att eleverna 
själva får ställa frågor till varandra om texter som de läser, då hon menar att de måste dyka ner i 
texten på ett annat sätt än om det är hon som ställer frågorna, och att de får tänka på frågor om 
hur de gör när de läser för att förstå och vad de ser i texter mm: ”Det handlar ju om att eleverna 
måste ha en viss förförståelse innan de börjar läsa en text, att prata om en text i förväg, men också 
att prata om själva texten, så som jag försöker göra när jag jobbar med läsförståelse, att eleverna 
får träna sig i att ställa frågor till varandra om texter, vad är det som de inte förstår” 
   
Ulrika talar varmt om genrepedagogiken då man skriver om texter, samlar på specifika ord i 
texter vilket underlättar läsförståelsen: ”Jag använder mig väldigt mycket av den här 
genrepedagogiken, och att vi diskuterar texter och skriver om texter, det finns aldrig en färdig 
text i mina ögon”  
 
Ulrika låter också eleverna ge feedback till varandras texter som de skrivit själva. 
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Ulrika om tyst- högläsning: tidigare år har hon låtit sina elever läsa tyst varje morgon när de 
kommer till skolan, men i och med nya ämneslärarsystemet så faller detta, vilket hon tycker är 
synd, för eleverna läser inte lika mycket tyst i skolan längre, men hon anser att det är viktigt: 
”Tidigare år har det alltid varit mer eller mindre tyst läsning varje dag men med nya 
ämneslärarsystemet så existerar inte tyst läsning i åk 6 just nu, vilket är mycket synd.”  
  
Hon känner att hon vill ”boosta” sina elever med en läsningsperiod då de ska tala om olika 
författare och olika typer av böcker. När det gäller högläsning så har inte heller det fungerat så 
bra detta läsår. Förra året läste de en bok som ingick i läsårstemat, då Ulrika gav dem uppgifter 
och läxor kring boken, och lät dem se filmen som avslutning på boken. Hon vill fortsätta med 
denna typ av arbete, som hon tyckte var givande i läsförståelsesyfte.  
 
Ulrikas syn på om läsförståelse undervisningen gagnar andra ämnen i skolan: Hon tycker 
absolut att det gör det, och hon arbetar mycket med läsförståelse utifrån genrepedagogiken i 
ämnet SO, då eleverna får arbeta med en text på olika sätt tills den sitter som ”klister” i huvudet 
på dem. Det ger även positiva effekter i alla ämnen, anser Ulrika: ”Vi diskuterar det som står i 
texten i SO och därmed blir läsförståelsen djupare”  
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5. Resultatanalys 
 
Syftet med denna studie är att jag vill få en fördjupad kunskap om hur man kan undervisa i 
läsförståelse. I analysen svarar jag på de två frågeställningar som jag använt för att nå mitt syfte: 
Vilka strategier används i läsförståelseundervisningen? Vilka tankar har lärarna om 
läsförståelseundervisningen? Jag kommer att spegla mitt resultat med den litteratur jag läst. 
Analysen är uppdelad i två delar, en för varje frågeställning.  
 
5.1 Vilka strategier används i läsförståelseundervisningen? 
  
Birgittas sätt att undervisa i läsförståelse präglas av textsamtal, och hon använder sig av de fyra 
grundbegreppen inom den reciproka modellen; förutspå, ställa frågor, klargöra otydligheter och 
fånga in det viktigaste, såsom bl a Westlund (2009) och Bråten (2008) talar om. Hon börjar med 
att låta eleverna förutspå och ställa hypoteser till texten genom att diskutera bilder och rubriker. 
Detta skapar enligt Westlund en förförståelse och kickar igång den bakgrundskunskap som är så 
viktig för djupare läsförståelse.  Hon fortsätter lektionen genom att ställa frågor om texten. 
Birgitta klargör också otydligheter i texten genom att diskutera svåra ord och begrepp, vartefter 
de dyker upp i texten.  Hon låter eleverna också läsa korta stycken i taget, vilket enligt 
Reichenberg (2008) är bra, då elevernas minne inte belastas lika hårt och det bidrar till att 
eleverna kan föra mer aktiva diskussioner kring textavsnitten, speciellt när det gäller faktatexter. 
Birgitta låter dem sedan sammanfatta det viktigaste genom att de får skriva ner det och sedan 
diskutera; detta är ett sätta att fånga in det viktigaste i en text, och de diskuterar ju även 
sammanfattningen med Birgitta. I denna situation förekommer en dialog och en diskussion 
mellan läraren och eleverna. Läraren hjälper och guidar eleverna att hitta strategier för att förstå 
texten och eleverna själva bidrar med kunskap de har sedan tidigare i sin diskussion med läraren 
och varandra.     
 
Caroline bygger sin läsförståelseundervisning på att ge eleverna förkunskaper, kunna göra 
inferenser, som bl a Elbro (2004) är en viktig del av läsförståelseutvecklingen. Caroline låter dem 
också läsa aktivt och reflektera över texten. Hon är influerad av den reciproka modellen, eftersom 
eleverna får träna sig i att förutspå och ställa hypoteser i ”före läsningen”-uppgifter. Under själva 
läsningen låter hon olika elever läsa texten högt, då hon tycker att det finns ganska många elever 
med svag läsförståelse, och det skriver även Reichenberg (2008), att den gemensamma läsningen 
är ett nödvändigt arbetssätt på väg mot den självständiga läsningen.  Caroline anser att många 
elever i klassen inte skulle kunna ta till sig texten om de läste tyst för sig själva. Hon ställer inga 
frågor under textläsningens gång, vilket är medvetet, då det enligt henne skulle förstöra 
läsupplevelsen för eleverna.  Efter läsningen får eleverna skriftliga frågor där svaren finns i 
texten, men även mellan- och bortom raderna-frågor, som gör att eleverna då tränas i att inferera 
och använda sin egen bakgrundskunskap. Caroline avslutar med att diskutera med eleverna kring 
deras svar, och låter dem även sammanfatta och återberätta det viktigaste i texten. Denna 
klassrumsdiskussion gör att förutom att eleverna får stöd av Caroline, så lär de också av varandra, 
och får nya infallsvinklar kring texten tack vare sina kamrater. Sett ur ett sociokulturellt 
perspektiv så präglas undervisningen av deltagande elever och en lärare som leder diskussionen 
framåt och hjälper eleverna med ordkunskap, strategier och begreppsförklaringar. Många elever 
bidrar med sin egen bakgrundskunskap i diskussionen.  
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Ulrikas undervisning i läsförståelse bygger mycket på samtalet om texter, i det här fallet dikter. 
Hon för diskussioner med eleverna kring textgenren ”poesi”: vad som är utmärkande för denna 
typ av text, på vilket sätt de läser dikterna för att försöka förstå dem. Enligt Liberg (2007) är 
poesi en viktig textgenre, som man bör ägna mycket tid åt i skolan. I ”vuxendikter” kan det finnas 
värden som barn tillgodogör sig på ett mer sofistikerat sätt än vad vuxna tror. Westlund (2009) 
påpekar att genrepedagogiken medför att eleverna lär sig att känna igen speciella särdrag när man 
ska läsa en text. Särdragen inom olika genrer påverkar läsarens förväntan på innehållet och en 
läsberedskap byggs upp. Enligt Bråten (2008) så är huvudkällan till kunskap om skriftspråket 
rikliga läserfarenheter av olika typer av texter. Ulrikas lektion präglas också av struktur, 
tydlighet, målmedvetenhet, kritiskt tänkande och utveckling och hon organiserar undervisningen 
så att den både är lärarledd i helklass, individuell och även samarbete i grupper eller två och två, 
vilket Westlund (2009) menar är så viktigt för en bra läsundervisning. Begreppet scaffolding är 
tydlig då eleverna diskuterar, samarbetar och fungererar som stödstruktur för varandra, vilket gör 
att de gör framsteg i sin inlärningsprocess, (Westlund, 2009). Ulrika går runt och lyssnar, stöttar 
och deltar i elevernas diskussion, vilket ytterligare bidrar till scaffolding. Den dialog som förs 
mellan eleverna kring dikterna innebär att varje elev för med sin sociokulturella bakgrund, 
värderingar och kunskaper i samtalet, och detta är enligt Bachtin, citerad av Westlund (2009) en 
kommunikationsmodell som bygger på ömsesidigt lärande, och även den sociokulturella teorin 
om att lärande sker i en social och kulturell kontext (Säljö, 2000 och Westlund, 2009). Feedback 
från läraren ska enligt Vygotskij (1978) läggas inom elevens utvecklingszon för lärande och ska 
vara framåtsyftande. Lärarens feedback ska läggas på själva uppgiften eleven utför och inte på 
eleven som person, vilket Ulrika tydligt visar under sin lektion.  
 
 
5.2 Vilka tankar har lärarna om läsförståelseundervisningen? 
 
Alla tre lärarna har liknande tankar om begreppet läsförståelse. Caroline och Ulrika tycker att det 
är först på senare tid de upptäckt och insett hur viktigt det är att undervisa i läsförståelse, och att 
det måste vara en central del av undervisningen i svenska, men också i andra ämnen. Alla tre 
lärarna förespråkar textsamtal, men har lagt upp det på lite olika sätt i sin undervisning.  
 
Birgitta, som arbetar enligt montessoripedagogiken, tycker att det är viktigt att eleverna får göra 
olika slags läsförståelseuppgifter på egen hand, med tester som kontroll att de förstått. Fischbein 
(2009) och Reichenberg (2008) framhåller att det arbetssätt som blivit alltmer vanligt i skolan då 
eleverna ska arbeta självständigt tenderar att missgynna barn som har svårigheter att läsa.  
Birgitta förespråkar också samtal om texter i grupp, som ett komplement till det självständiga 
läsarbetet, vilket Catts och Kamhi (2005) påpekar; för att ett barns språk och tänkande ska 
utvecklas så behövs det samtal och bearbetningar av det lästa.  Birgittas samtal utgår då ofta från 
en faktatext, men hon har ibland också textsamtal kring skönlitterära texter.  
 
Caroline tycker också att det är viktigt att aktivt arbeta med läsförståelseundervisning och 
textsamtal, och hon gör det i helklass kring skönlitterära, elevnära texter, och det är i enlighet 
med det Reichenberg (2008) skriver; att det är viktigt att välja texter med läsartilltal och som 
eleverna känner igen sig i.  Hon ger dem uppgifter som tränar eleverna i att förutspå texten, vilket 
också Reichenberg (2008) och Bråten (2008) påpekar är en viktig del av 
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läsförståelseundervisningen. Caroline diskuterar och förklarar också svåra ord och begrepp med 
eleverna, och Bråten (2008) påpekar vikten av att öka ordförrådet genom att läraren ger tydliga 
och direkta förklaringar till ord, för att underlätta läsförståelsen.  Eftersom Caroline inte fick 
någon utbildning kring direktundervisning i läsförståelse på lärarutbildningen har hon valt att 
arbeta utifrån ett läromedel, som hon tycker är mycket bra, då det bygger på att eleverna får lära 
sig strategier som utvecklar deras läsförståelse.  
 
Ulrika arbetar mycket med genrepedagogik, och hon tycker att den gagnar förståelsen av olika 
slags texter, då hon talar om att eleverna får bearbeta en text, tills den sitter som ”klister i 
huvudet”. Liberg (2007) anser att det finns en risk med genrepedagogik då det kan bidra till att 
minska läsintresset eftersom fokus hamnar på annat än textens innehåll. Liberg menar vidare att 
risken är att genrepedagogiken lanseras alltför instrumentellt och förordar ett alternativ där 
ämnesdidaktiken undersöker och synliggör språkets roll i undervisningen.  Ulrika anser att det är 
viktigt att de får läsa och arbeta med dikter, då hon menar att det är en typ av läsförståelse, att 
sätta sig in i innehållet i en dikt. 
 
När det gäller högläsning så tycker alla tre att den är viktig del för att stärka läsförståelsen, och 
Frost (2002) menar också att högläsning är viktigt för det utvecklar lyssnarförståelsen, och även 
Elbro (2004) och Westlund (2009) menar att högläsning ger eleverna andra perspektiv på sin 
omvärld. Caroline och Ulrika medger dock att de skulle vilja ha högläsning med eleverna mer 
frekvent än vad de har just nu. Ulrika hade förra läsåret ett högläsningsprojekt då hon gav 
eleverna läxor och uppgifter kring boken de läste, både ordkunskaps-uppgifter och frågor om 
texten, vilket Westlund (2009) påpekar är bra för att lära eleverna lässtrategier och ökad 
ordkunskap. Birgitta har kontinuerlig högläsning med sina elever i stort sett varje dag, vilket 
Westlund (2009) menar är det optimala.  
 
När det gäller tyst läsning har alla tre lärare av samma uppfattning att det är bra och viktigt för 
läsförståelsen. Caroline tycker däremot att det är svårt, eftersom många elever inte hittar böcker 
som tilltalar dem, och många väljer att läsa för lätta böcker. Westlund (2009) menar att det är 
viktigt att hjälpa eleverna att hitta böcker som är strax över deras komfortnivå, för annars 
utvecklas inte läsningen. Det finns därför en risk anser Caroline att det endast är de starka läsarna 
som gynnas av tystläsningen vilket också Westlund (2009) påpekar, och att lärarna måste få dessa 
elever att använda lässtrategier även vid det individuella läsandet. Birgitta låter sina elever läsa 
tyst ofta, och hon poängterar att de måste få läsa som avkoppling ibland, inte alltid prestera, i 
form av recensioner osv. Tidigare lät Ulrika sina elever läsa tyst varje morgon, då hon tycker det 
är väldigt viktigt att de läser ofta, och hon kommer att starta ett läsprojekt, då eleverna får läsa 
mer intensivt under en period. Ur ett sociokulturellt perspektiv så är tystläsning på egen hand inte 
en optimal lärandesituation, då man inte diskuterar textens innehåll med någon, det är en isolerad 
situation utan samspel med andra individer. Enligt (Reichenberg 2008) så är tystläsning utan 
uppföljning inte något som utvecklar elevens läsförståelse.  Caroline har infört att eleverna ska 
skriva recensioner efter avslutad bok, vilket i och för sig bidrar till att eleverna  gör en 
uppföljning på det lästa, men Reichenberg (2008) refererar till Ewald (2007) att 
recensionsskrivande ofta blir mekaniskt och inte bidrar till ökad läsförståelse.   
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5.3 Sammanfattning av analys 
 
Jag har under mina observationer sett flera exempel på medveten läsförståelseundervisning enligt 
den teori och forskning jag tagit del av. Lärarna visar att det är många delar som är viktiga för att 
uppnå god läsförståelse; avkodningsförmågan måste vara automatiserad för att på så vis få ett 
läsflyt som slutligen leder till läsförståelse, detta enligt den läsprocess (läsning= avkodning x 
förståelse) som Gough och Tunmer (1984) tagit fram. Caroline talar också om att lusten måste 
finnas att läsa, med andra ord att motivationsfaktorn ska vara hög, vilket också Myrberg (2007) 
och Westlund (2009) tar med i läsprocessen som en viktig del. (L = A x F x M). Alla tre lärare 
anser att läsförståelse är viktigt för elevernas resultat i skolans alla ämnen, och de arbetar alla tre 
med textsamtal och att försöka lära sina elever strategier för att utveckla läsförståelse. Alla tre 
observationerna har inslag av sociokulturellt perspektiv, då dialogen kring texter var påtaglig och 
elever som genom diskussioner lär av varandra tack vare sina olika kulturella bakgrunder och 
erfarenheter. (Reichenberg, 2008; Säljö, 2000). När det gäller den tysta läsningen så låter alla tre 
lärarna i olika grad eleverna läsa tyst men enligt forskningen så utvecklar det inte elevernas 
läsförståelse i någon högre grad (Bråten 2008; Reichenberg 2008; Fridolfsson 2008).  
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6. Diskussion 
 
Här kommer jag att redogöra dels hur dataininsamlingen har fungerat, vad som har gått bra och 
vad jag kunnat göra bättre. Jag för också en diskussion kring resultatet.   
 
6.1 Metoddiskussion  
Jag valde att göra intervjuer och observationer med tre lärare, för att dels få en bild av hur lärarna 
arbetar rent konkret med läsförståelse, och se det med egna ögon, och dels dra slutsatser och 
jämföra dem sinsemellan. När det gäller urvalet av lärare så försökte jag välja lärare med olika 
lång erfarenhet och som arbetade på olika skolor, men då jag hade tidsnöd och det var bråttom att 
få tag i lärare så slutade det med att två av lärarna arbetade på samma skola och den tredje på en 
montessoriskola. Alla tre lärare hade relativt nyligen startat med textsamtal och 
direktundervisning i läsförståelse och jag hade gärna fått tag i någon lärare som arbetat med detta 
under en lägre tid, men då detta trots allt speglar verkligheten känns urvalet ändå relevant..   Jag 
genomförde intervjuer med var och en av lärarna för att höra deras uppfattning och åsikt kring sin 
undervisning i läsförståelse. Jag tyckte att det var det bästa sättet för att få en helhetsbild av varje 
lärares undervisning i läsförståelse, både teoretiskt och praktiskt. Jag tycker däremot att jag i 
efterhand velat få ut mer av intervjuerna och ställt andra typer av frågor för att få veta mer om te 
x deras syn på specialpedagogiska insatser när det gäller läsförståelse, detta för att få deras 
specialpedagogiska synvinkel.  
 
Svårigheten med metoden observation, är att det är svårt att som ensam observatör få en 
helhetsbild av lektionen, och även veta vad som anses vara det viktigaste att sålla ut när 
observationen ska sammanställas. Att bara utföra studien baserat på tre lärares åsikter och 
arbetssätt med läsförståelse, kan också kännas som en alltför liten studie för att man ska kunna 
dra några slutsatser kring hur lärare i allmänhet arbetar med läsförståelse. Jag anser ändå att det är 
en ”glimt” av verkligheten. 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
6.2.1 Lärarnas reflektioner kring läsförståelse 
 
Att läsförståelse är en viktig bit i skolan råder det enligt forskningen inget tvivel om. Detta talar 
alla tre lärarna också om min studie. De anser också att det är viktigt att låta eleverna delta i 
textsamtal på olika sätt för att utveckla läsförståelsen. Lärarna talar om att de tycker att det är 
viktigt genom att förverkliga läsförståelseundervisning i klassrummet. I resultatet framkom de 
intervjuade lärarnas definition på begreppet läsförståelse. Det var en delvis samstämmig 
definition som framkom, som konkret handlade om att eleverna behöver ha automatiserad läsning 
för att på så vis kunna ta till sig innehållet och finna svar på frågor i texter. Alla tre tyckte också 
att förutom att läsförståelse måste vara en central del inom ämnet svenska, ska det finnas med i 
skolans alla teoretiska ämnen, och elever med svag läsförståelse kan få svårigheter att nå målen i 
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fler ämnen. De anser att läsförståelseundervisningen inte enbart ska vara svensklärarens ansvar, 
utan ansvaret bör ligga på alla lärare.  Birgitta talar om att det är oerhört viktigt med läsförståelse 
i matematik för att förstå lästalen. Alla tre lärare menar att det är viktigt med god läsförståelse i 
NO- och SO-ämnena, som fr.om år 4 blir allt svårare och då man behöver läsa sig till kunskap i 
högre utsträckning.     
 
Både lärarnas intervjusvar och klassrumsobservationerna pekade till viss del på att både läsflyt, 
ordkunskap och läslust sågs som viktiga delar för att utveckla god läsförståelse, vilket Street 
(1995) benämner som det autonoma förhållningssättet, alltså en mer teknisk syn på läsning. 
Läsningen och utvecklingen av läsförståelsen i min studie visar även på det som Street (2001) 
benämner som den ideologiska modellen då undervisningen av läsförståelsen sker i en social 
kontext och lärarna tar hänsyn till elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter då de i 
intervjuerna och under observationerna påvisar att de tycker det är viktigt med bakgrundskunskap 
och förförståelse av en text för att eleverna ska göra framsteg i sin läsförståelse.  
 
Caroline och Birgitta ger eleverna förförståelse genom att samtala om texten före själva 
textläsningen, läsa aktivt genom att ställa frågor om texten, diskutera och ”bolla” texten med 
läraren och mellan varandra, tala om svåra begrepp mm. Lärarna har liknande intentioner när de 
lägger upp undervisningen i läsförståelse; de har insett hur viktigt det är med direktundervisning i 
läsförståelse. Alla tre påpekar att de vill ord och begrepp samt ställa frågor om texten efteråt, 
framförallt frågor där svaren inte finns givna i texten, med andra ord träna de i att inferera och 
dyka ner i en text. Detta framhåller också Bråten (2008), Reichenberg (2008) och Westlund 
(2009) som viktiga aspekter för direktundervisning i läsförståelse. Många författare/forskare 
skriver om vikten av dialog i klassrummet för att utveckla läsförståelsen och även ett tillåtande 
klimat där man kan lära av varandra. Om inte detta samspel finns mellan elever och lärare så sker 
inte den utveckling som man vill uppnå. De undervisningsmodeller som jag kommit i kontakt 
med under denna undersökning baseras alla på dialogen som verktyg för att utveckla 
läsförståelse. Det dialogiska klassrummet var synbart hos alla tre lärare under observationerna.  
 
Det som ytterligare skiljde sig åt mellan lärarna är att Birgittas syn på läsförståelse innebär att 
eleverna ofta arbetar självständigt. För att utveckla sin läsförståelse och enligt Reichenberg 
(2008), finns det en fara med att ha för mycket ”eget arbete” på svenskan, då man låter eleverna 
läsa texter för mycket på egen hand, detta kan få förödande konsekvenser, när elever fastnar i 
svåra texter och istället utvecklar ett passivt förhållningsssätt till läsning. Ett huvudsyfte med 
läsning enligt Westlund (2009) är att förstå hur man använder kunskap från texter: att kritiskt 
granska, analysera, värdera, kontrastera information och relatera den kunskapen till eget 
tänkande. Detta kan inte eleverna göra på egen hand utan för att klara alla de kompetenserna 
måste läraren ge explicit undervisning i lässtrategier. Det är först på senare tid Birgitta börjat med 
textsamtal i grupp. Det är egentligen inte något som montessoripedagogiken förespråkar, men 
hon har insett att det inte räcker med det individuella arbetet, utan att man måste hjälpa eleverna 
att hitta lässtrategier. Caroline talar mycket om vikten av att hitta elevnära och spännande texter 
för att fånga deras intresse och på så vis utveckla läsförståelsen. Det hävdar Reichenberg (2008) 
också att det är väldigt viktigt att välja texter som berör eleverna.   
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6.2.2 Tyst- och högläsning 
 
Alla tre lärare hade i stort sett samma åsikter om att tyst- och högläsning är viktiga bitar i 
elevernas läsförståelseutveckling, och biblioteksbesök ansåg alla tre var av yttersta vikt, men två 
av lärarna (Caroline och Ulrika) talade om att de inte använt sig av biblioteket i den utsträckning 
de ville, och de efterlyste också boksamtal på biblioteket som ett sätt att inspirera elever att hitta 
spännande böcker på rätt nivå. Birgitta däremot var ofta på biblioteket med sina elever och de 
hade frekventa boksamtal med en bibliotekarie. Streets (2001) ideologiska modell utgår från att 
inlärning sker i ett socialt sammanhang och står för en kulturkänslig syn på lärande eftersom 
normer, praxis och syften varierar i olika sammanhang och kulturer, utifrån detta sätt att se på 
lärande är  tyst läsning inte främjande för läsförståelsen. 
 
6.2.3 Specialpedagogik och läsförståelse 
 
Ur den specialpedagogiska synvinkeln så behövs det mer konsekvent läsförståelseundervisning 
och strukturerade textsamtal, helst i mindre elevgrupper, det skulle gagna alla elever, men främst 
de med svag läsförståelse. I min studie såg jag exempel på textsamtal i liten grupp under en av de 
tre observationerna, de två andra skedde i helklass. Detta p ga att verkligheten i skolan många 
gånger ser ut så, lärarna har mycket små möjligheter att bedriva undervisning i små grupper. 
Forskning tyder på att elever med dyslexi har stor nytta av sin förförståelse när de senare i livet 
ska studera vidare, och måste läsa mer avancerade texter (Ahlberg, 2009).  
 
6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Något som är mycket aktuellt och högst relevant just nu angående läsförståelse i skolan, är att 
titta på de olika lärarutbildningarna i Sverige idag och göra en studie kring hur mycket utbildning 
i läsförståelse-undervisning lärarstudenterna får. Det vore också intressant att göra en för- och 
efterstudie kring strukturerade textsamtal med en elevgrupp; att man har intensivundervisning i 
textsamtal under en intensiv period och ser om det blir någon progression i elevernas 
läsförståelse. Ett annat förslag är att se hur speciallärare på fältet arbetar med att utveckla 
läsförståelsen hos elever med läs- och skrivsvårigheter. 
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Bil 1 
 
 

Intervjuguide: 
 
 
Vad lägger du in i begreppet läsförståelse?  
  
 
Beskriv din läsförståelseundervisning  
 
Läsförståelseläxor? 
 
Tyst läsning/bokrecensioner? 
 
Högläsning? 
 
Biblioteksbesök? 
 
Kan du se att din undervisning i läsförståelse underlättar ditt arbete med andra moment/ämnen? 
 
Profilfrågor: 
 
Utbildning? 
 
Avgångsår? 
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Bil 2 
 
Intervju med Birgitta 25/10-13 
 
A: Vad lägger du in i begreppet läsförståelse? 
 
B: Jo, det är ju naturligtvis så att läsningen, själva avkodningen alltså, vi brukar säga att de ”knäcker koden”, när de 
vet hur man läser, när den blir så automatisk så att de också förstår och kan ta till sig innehållet när de läser, och det 
är inte så givet, för många kan faktiskt läsa rent tekniskt bra, men det går åt så mycket energi till det så de får ingen 
förståelse. Då gäller det att testa den: jag brukar testa den mycket med läggspel, med bild och ord. Det jag tycker är 
bra med det, är att de kan få möjlighet att uppnå läsförståelse med hjälp av det. Dels ska de försöka para ihop ordet 
med rätt bild, genom att se ordet först, men det lättaste för att få en förförståelse till själva läsningen sen. Det här 
brukar vi inte säga till barnet, utan det brukar ge sig automatiskt, för båda sätten är ju rätt. Vi har ju ganska många 
dyslektiker här, men det som är bra, att de har ett fantastiskt ordförråd ändå, och det räddar deras läsning, för de har 
en sån bra förförståelse, så att de kan alltså läsa texter, de har ofta en stark verbal förmåga. Det säger de själva att det 
lever de på egentligen. Det blir ju sorgligt om det är både och, dels har ett torftigt språk och dels har svårt att läsa och 
skriva. Jag tycker det är väldigt viktigt just det, att testa. 
 
A: De här testerna som du pratar om, när de ska sätta ihop ord och bild, är det typiskt för Montessori? 
 
B: Ja, Montessori har ju väldigt mycket det där praktiska, att man ska kombinera ihop kort…ja, egen inlärning. Här 
får de då direkt kvitto på att de har tänkt rätt, för att om man vänder på de här korten, så kan de se genom färger, eller 
genom bokstäver, genom att det stämmer. Det som är roligt med Montessori är att hon alltid har dubbel inlärning i 
sina saker. När de kommer lite längre upp, då kan man ju göra hela långa meningar, eller så, och en bild som passar 
till det. Sen om de vänder på baksidan. Då kan de t ex vara ett matteproblem på baksidan, så att de på det viset får 
dubbel inlärning. Likadant om vi har i matematik, om de ska para ihop något, så kan det på baksidan vara ett uttryck, 
något ”etiskt”, eller någon regel, något budskap av något slag.  
 
A: När börjar man ”testa” barnen med ord-bild tester? 
 
B: Det kommer på en gång, redan i 6-års. Det kan man göra tidigt. Visar man då att ett ord kan säga något, så blir de 
intresserade, eftersom de kan se ord som bilder.  
Vi kallar det inte för tester, utan för ”Läs- och - förstå”. Det är ett moment i svenskan, det är inte ett test i den 
bemärkelsen. 
 
A : Din läsförståelseundervisning, kan du beskriva den? 
 
B: Vi har ju material, och för de äldsta barnen så har vi ett material som heter ”Läs- och förstå”, det finns från 4:an, 
5:an och 6:an, på mellanstadiet ska de ju lära sig ganska mycket: de ska lära sig skriva rapporter, beskrivande texter, 
de ska lära sig skriva recensioner,  skriva brev, olika typer av texter och då har vi olika slags uppgiftskort, som ser ut 
så här…(M visar mig ett exempel på hur dessa kort kan se ut). Det här är et uppgiftskort då man ska skriva en 
recension då. De har en meny, med olika uppgifter/moment. I momentet ”läsa”, så ingår det olika slags uppgifter då 
de t ex ska läsa skönlitteratur och recensera, läsa med inlevelse högt för någon, och då har de gått ner och läst saga 
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för barnen på 6-års eller lågstadiet. Så har vi att läsa en text och berätta den, återberätta för en kompis. Vi jobbar med 
ordspråk för att öka ordförråd och förståelse för svenska språket. För att hjälpa eleverna till en bättre förståelse av 
faktatexter och även berättande texter har vi under det senaste året arbetat med textsamtal i grupper. I början tyckte 
barnen att det var svårt och det blev inte så givande diskussioner, men nu när vi har hållit på ett tag så känns det som 
att det är ett suveränt sätt att få dem att dyka ner djupare i text, reflektera över den och därmed ta till sig texten, med 
allt vad det innebär av svåra, nya ord och okända begrepp.  
 
A: Tyst läsning/bokrecensioner? Det har vi ju pratat om lite grann redan…. 
 
B: Ja, och här är också ett bokarbete, då de får skriva recensioner, men jag är också för det där att de ska få sitta och 
läsa utan en massa krav, bara som avkoppling, det är därför de inte alltid  får något jobb till sin läsning.  
 
A: Hur är det med högläsning? 
 
B: Jag läser en stund för eleverna varje dag, och försöker att inte göra avkall på det, eftersom jag vet att det är viktigt 
och dessutom älskar de det, även fast de går i 4-6:an. 
 
A: Hur är det med biblioteksbesök? 
 
B: Vi har varit på biblioteksbesök, då biblioteket ligger precis bredvid skolan, då får vi de senaste nyheterna, och så 
läser bibliotekarien lite ur vissa böcker, så blir det jättekö på de böckerna! 
 
A: kan du se att din undervisning i läsförståelse underlättar ditt arbete i andra ämnen? 
 
B: Självklart, alltså läsförståelse är ett krav i alla ämnen, framför allt i matten, det är ju det sorgliga, men de som har 
svårt med läsningen och är dyslektiker, med lästal och så, och de vänder och vrider på tal, så det underlättar. I SO är 
det ju mycket läsning av faktatexter, nu går de in på nätet och läser, och måste lära sig skumläsa, sovra, läsa mellan 
raderna. Det måste leda fram till att det blir lättare i andra ämnen. De får heller inte gå in på nätet bara och skriva av, 
utan de ska skriva egen text 
 
Profilfrågor: 
Jag gick småskollärarutbildning 1958-60 i Uppsala. Sedan dess har jag jobbat heltid  som vanlig lärare, och sen gick 
jag Montessoriutbildning 1990, och sedan dess har jag jobbat som Montessorilärare och fick ett uppdrag att starta 
Montessori i Sundbyberg.  
 
Jag har gått lite olika kurser i svenska, bl a LTG, Läsning på talets grund, som kom en gång, då barnen skulle skriva 
egna texter för att på så vis få bättre förförståelse. 
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Bil 3 
 
 

Intervju med Caroline 6/11-13 
 
A: Vad lägger du in i begreppet läsförståelse? 
 
C: Ja, det var någon elev som sa häromdagen när jag frågade; att förstå det man läser, att förstå texten och att kunna 
läsa mellan raderna och utifrån det man läst kunna resonera vidare, det är det jag ser som det viktigaste. Även lusten 
att läsa påverkar läsförståelsen i positiv riktning. Jag har tidigare inte undervisat i läsförståelse då jag inte fått med 
mig den kunskapen från utbildningen. Men när jag började märka att många elever på mellanstadiet har svårt att ta 
till sig texter, både faktatexter och skönlitterära texter, så har jag på egen hand infört läsförståelseundervisning 
utifrån ett suveränt material som heter ”Zick Zack”. 
 
A: Tycker du att de flesta eleverna verkar ha god läsförståelse i gruppen? 
 
C: Många verkar ha en okej läsförståelse och det känns som de är med, men så sitter de och jobbar med en text och 
så fattar de ändå inte, så många behöver arbeta väldigt mycket med att öka sin läsförståelse, så det egentligen ganska 
få som det är solklart för, att de hängt med hela vägen.  
 
A: Vad tror du att det beror på? 
 
C: Jag tror ett eleverna läser för lite, de håller på med annat på fritiden istället för att läsa. Grunden är att de har för 
liten läsvana och att man inte arbetat med läsförståelse i någon större omfattning i skolan tidigare, inte på lågstadiet  
heller. Då tror jag fokus låg på att automatisera avkodningen och att få upp läsflyt, men inte att undervisa i 
läsförståelse. Man låter eleverna läsa högt och man läsa tyst, men man har inga direkta uppföljningar kring texterna 
man läser. Jag känner att jag också varit dålig på det tidigare, framförallt att prata med eleverna före de läser en text, 
så att de bygger upp en förförståelse, och detta har gått upp för mig mer och mer hur viktigt det är. Jag fick ingen 
kunskap i detta under min lärarutbildning. Tidigare har jag bara ”slängt” in dem i en text, utan att prata om texten 
varken före eller efter. Detta, att bara prata kring en bild innan man börjar läsa en text är väldigt givande för dem, 
och ställa frågor som: ”Vad tror ni att den här texten handlar om” osv. Det är tacksamt att jobba med texter av det 
slag som jag gör nu, som är elevnära och som intresserar dem. Det känns så otroligt bra när man förarbetar en text 
och ger dem de här orden i förväg och pratar om dem. 
 
A: Beskriv din läsförståelseundervisning. 
 
C: Förut har jag arbetat med de där vanliga ”Läsförståelse” böckerna som barnen  tycker är så tråkiga och där man 
inte får jobba något med förförståelsen av texten. Men det här nya materialet som jag börjat jobba med, är 
förförståelsen med och eleverna tycker att texterna är jättespännande. Därför har jag utgått ifrån det tänket om alla 
texter vi jobbar med, att de ska få förförståelse, få frågor om texten, frågor som handlar om texten mellan raderna 
och bortom raderna. Jag låter eleverna läsa högt nu, eftersom jag vet att det finns många svaga läsare och några med 
dyslexi, vilket gör att alla kan hänga med i texten genom att lyssna på den. Sen såklart när jag står därinne så hör jag 
knappt vad vissa läser, men i nuläget är det bäst. Så småningom så kommer jag att låta dem läsa själva och klarar sig 
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på egen hand, men känner att vi inte att vi är där än. Jag kommer att testa av så småningom, och även låta dem läsa 
instruktionerna själva, för det är ju också en konst.  
 
A: Läsförståelseläxor?  
 
Nej, jag har inte haft det med dessa elever, jag kommer att börja ge dem det snart, utifrån det här materialet och 
tänket som vi jobbar med nu. Även kommer jag att be dem läsa sin tystläsningsbok hemma och skriva någon text om 
den som läxa. Just nu har vi fokuserat på Veckans Ord, då jag märkt att de har svårt med stavningen och de får även 
förklara orden ibland och sätta in dem i meningar. 
 
A: Tyst läsning? 
 
Dilemma med tyst läsning, det finns inget bra bibliotek här och det är svårt att hitta bok för dem på Ipaden, det vet 
inte vad de ska leta efter för bok. Jag skulle vilja börja gå ner till stora biblioteket och få boksamtal med eleverna så 
att de få bli inspirerade till läsning och även hur det går till att vara på ett bibliotek. Detta har jag tänkt på men inte 
hunnit komma igång med än. Det är ju så himla viktigt att alla hittar läslusten. Jag vill att de ska ha mer tyst läsning 
och att de ska skriva en recension om boken när de är klara med dem. Just för att de ska bevisa att de förstå allvaret 
med läsning. Jag vill också få dem att läsa böcker som inte är varken för lätta eller för svåra, utan precis lagom, jag 
tror att det är de utvecklar sin läsförståelse och går framåt i sin läsning. 
 
A: Högläsning? 
 
Det har vi haft sen de började terminen och den har vi läst ut snart. I början hade jag en ambition att jag ställde 
kontrollfrågor, och det skulle jag vilja fortsätt med för att kolla att de verkligen har lyssnat och förstått, 
 
A: Moment och ämnen? 
 
Ju mer de förstår och läser ju bättre går det i de andra ämnena, speciellt NO, då de behöver komma in i texter och 
reflektera över dem, på ett annat sätt, men även i Matte och SO. Jag hade ett sådant samarbete med NO-läraren på 
min förra skola där eleverna fick läsa NO texterna på mina SV-lektioner och diskutera svåra begrepp mm, och det 
märktes stor skillnad i förståelsen i NO-ämnet. Det skulle vara kul att göra även här framöver.   
 
Profilfrågor: 
 
Sv 4-7, Idrott 1-9, SVA 1-3. Specialpedagogik, en termin.  
 
Avgångsår: 2010 
  
Särskilda kurser i sv: SKUT (Skriva sig till läsning) 
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Bil 4 
 
 

Intervju med Ulrika 7/11-13 
 
A: Begreppet läsförståelse? 
 
U: Från början bar ju begreppet läsförståelse mycket smalare än jag inser att det är idag. Då var läsförståelse ”bara” 
att kunna läsa en text och svara på lite frågor utifrån texten, men ju längre jag jobbar som lärare ju mer komplext blir 
begreppet. Det är så mycket som kommer in i begreppet läsförståelse; förutom att kunna läsa en text och ta till sig 
den, så måste man kunna läsa mellan raderna, så är det också att kunna se övergångar och samband mellan en text till 
en annan, och se ett sammanhang mellan två andra texter, och förstå ord och begrepp i texter, samt öva sig på att 
förstå en text. Jag märker också att om eleverna tycker en text är bra och spännande så förstår de den också bättre, 
läslust alltså!! 
 
A: Hur kan man öva sig på att förstå, då? 
 
U: Det handlar ju om att eleverna måste ha en viss förförståelse innan de börjar läsa en text, att prata om en text i 
förväg, men också att prata om själva texten, så som jag försöker göra när jag jobbar med läsförståelse, att eleverna 
får träna sig i att ställa frågor till varandra om texter, vad är det som de inte förstår. Jag kan ställa frågor, men om de 
själva får göra det så måste de dyka ner i texten och läsa den på djupet för att överhuvudtaget kunna formulera egna 
frågor. Nånstans försöker jag få dem att gå djupare in i texter än att bara ställa givna frågor och svar, så att de blir 
mer delaktiga i läsförståelsen, och prata om hur de gör och vad de ser, och försöka guida och visa dem hur de kan 
göra för att nå en djupare läsförståelse. 
 
A: Hur lägger du upp din läsförståelseundervisning? 
 
U: Framför allt inte bara ge dem boken, och säga åt dem ”läs”, och svara på frågor, och sedan rätta deras svar, utan 
att ge dem ordentlig uppföljning, förutom ett rött streck, som de ska rätta. Nu är det mycket mer undervisande 
läsförståelse. Jag använder mig väldigt mycket av den här genrepedagogiken, och att vi diskuterar texter och skriver 
om texter, det finns aldrig en färdig text i mina ögon. De läser också varandras texter och ger feedback. Så 
textinhämtning har fått ett helt annat fokus. Försöka träna på att läsa mellan raderna och hitta verktyg som man kan 
använda sig av i en annan text. Och också utgå från begrepp i texter, samla på ord, vilket gör att läsförståelse 
underlättas. Mina ämnen är ju SO och svenska och just i SO dyker det upp många begrepp som är väldigt svåra även 
för dem med bra läsförståelse.  
 
A:Har du haft läsförståelseläxor? 
 
U:Egentligen väldigt lite, utan mer att be dem läsa i efterhand så att det blir en repetition , repetera texter men redan 
läst i skolan. Lite kluriga frågor på sådant som inte är uppenbart. Som de kan våga ha kunskap om utan att vara 
säkra. Inläsningsläxor är det möjligt att jag ger, men då vill jag oftast att de ställer frågor om texten, och ibland att de 
ska läsa och ta ut det viktigaste. Men inte medvetna läsförståelseläxor. 
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A:Tystläsning? Hur är det med det? 
 
U:Tidigare år har det alltid varit mer eller mindre tyst läsning varje dag men med nya ämneslärarsystemet så 
existerar inte tyst läsning i åk 6 just nu. Och det finns egentligen två skäl till att vi inte kommit igång med det: dels 
att de inte har Ipads, och dels att biblioteket på skolan inte varit iordningställt, Nu är det dags att ha en intensiv 
period då jag vill boosta dem med en läsningsperiod, prata om författare och olika typer av böcker. Min ambition 
vara att starta det redan efter sommarlovet, för att fånga upp läsningen, men bättre sent än aldrig. Men det är ju alltid 
samma elever som aldrig hittar en bok eller som behöver byta bok hela tiden, för att de inte har bra läsförståelse. 
 
A:Högläsning? 
 
U:Förra året läste vi en bok som var knutet till vårt läsårstema om andra världskriget, som hette ”God natt Mister 
Tom”, och då fick de ibland i läxa att läsa vissa kapitel på egen hand som läxa, och det följdes upp av frågor om det 
de läst, eller att de fick plocka ut alla svåra ord, eller att jag försökte i alla fall ha en lite uppgift till varje läsläxa. Den 
boken tog ett halvår att läsa. Sista två kapitlen läste vi aldrig utan såg filmen istället och det var ganska intressant då 
de hade skapat sig bilder om hur karaktärerna och miljön såg ut, och ibland blev de besvikna när de inte tyckte att det 
stämde överrens. Vissa karaktärer var riktigt bra och stämde överrens.  
 
A:Biblioteksbesök? 
 
U:I år har det som sagt varit dåligt med det, men förra läsåret var vi på stora biblioteket åtminstone varannan  månad. 
Boksamtal av bibiotikarie är något som man borde ta upp igen för att få eleverna att bli inspirerade av att läsa, 
speciellt de som aldrig hittar någon bra bok. Något år fick vi böcker av kommunen. 
 
A:Gagnar läsförståelsen andra ämne/moment? 
 
U:Jag väver ju in SO-texter i svenskan, eftersom jag har båda ämnena, de texterna för att vi ska förstå dem. Och då 
använder jag mig av genrepedagogiken när vi går igenom texter, och då nöjer oss vi inte av att bara titta en gång på 
en text, utan göra olika saker med samma text t ex ta ut adjektiv mm, så till slut sitter den här texten som klister hos 
eleverna, de kan den. Vi diskuterar det som står i texten i SO och därmed blir läsförståelsen djupare. Fördel att ha de 
två ämnena på så vis eftersom jag kan väva ihop dem ganska mycket. 
 
Profilfrågor: 
 
Sv/SO 1-7, NO komplettering upp till åk 7 
 
Avgångsår: 2004 
 
Kompletterande kurser/utbildningar sv: 
 
Skriva sig till läsning, utbildning i genrepedagogik.   
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