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Abstract 
 
The purpose of this study was to examine how seven primary school teachers work with reading 
comprehension in their educational practice. The method used were interviews. The result shows the 
different methods that teachers use in their teaching. 
An analysis shows that each teacher uses several reading comprehension strategies and combines them in 
their teaching. The conclusion of the study is that teachers are using multiple comprehension strategies 
that they combine with each other. The study also shows that teachers are not aware of the strategies they 
use and what models of reading comprehension instructional strategies that are included. 
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1 Inledning 
 
Sverige har i flera år deltagit i Progress in International Reading Literacy Study 
(PIRLS), som är en studie som undersöker elevers läsförmåga och attityd till läsning i 
årskurs 4. Studien är internationell och är tänkt att man ska kunna jämföra resultaten 
mellan länder och över tid (Skolverket. 2012, 3). Under de senaste åren har svenska 
elevers resultat i deras mätningar försämrats i statistiken och det har pågått flera 
debatter i media om hur våra elever ska kunna bli bättre i läsförståelse. Skolverket 
(2012, 28) redovisar att Sverige är ett av få länder som har haft fallande resultat sedan 
2001. Skolverket framhäver dock att trots att Sveriges resultat fallit så är vi inte i botten 
av statistiken.  
 
I en debattartikel beskriver Hadenius och Jansson (2014) hur svenska elevers läsning 
blivit allt mer fragmentarisk, det vill säga mer läsning av korta och osammanhängande 
texter. De menar att det sker mycket mer läsning på t ex sociala medier som Facebook, 
Twitter och bloggar, medan färre väljer att läsa längre och mer komplexa texter. 
 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11), finns det 
i kunskapskraven formulerat att ”Genom att kommentera och återge några för eleven 
viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.” 
(Lgr 2011, 227). I kunskapskraven förekommer andra krav som kan tolkas som att de 
syftar till elevernas läsförståelse ”Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om 
tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.” (Lgr 
2011, 227). För att tolka budskap krävs det att eleven förstår innehållet i texten.  
 
 Det har under de senaste åren kommit ut läromedel som t ex En läsande klass 
(Widmark 2012) som ska vara till lärarnas hjälp vid arbetet med läsförståelse för elever 
i grundskolan. Lärarstudenterna i Umeå utbildas i hur man kan arbetat med 
läsförståelse, och hur skönlitteratur har en central roll i undervisningen, särskilt i de 
yngre åldrarna där man ofta kan arbeta ämnesövergripande med utgångspunkt i 
skönlitterära texter.  
 
I den här studien undersöker jag hur sju lärare arbetar med läsförståelse i sina klasser, 
hur deras undervisning ser ut, vilka modeller och strategier de använder för att utveckla 
elevernas läsförståelse och varför de arbetar på det sätt de gör.  
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1.1 Syfte och konkreta frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur sju intervjuade lärare på lågstadiet arbetar 
med läsförståelse i sin pedagogiska praktik. 
 

• Vilka läsförståelsestrategier säger lärarna att de använder i sin pedagogiska 
praktik?  

• Hur motiverar lärarna sitt arbete i läsförståelse?  
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2 Forskningsöversikt  
Westlund (2015, 99) beskriver att goda läsare läser faktatexter och skönlitterära texter 
på olika sätt, eftersom de läser för olika syften. Reichenberg (2008, 7) menar att läsning 
är centralt för elevers kunskapsinlärning med detta menar författaren att eleverna genom 
läsningen tar till sig kunskaper inom andra ämnen. Reichenberg poängterar att genom 
en god läsförmåga öppnas dörren till skönlitteraturens värld, där läsaren ges möjlighet 
till rekreation och personlig utveckling. 

2.1 Sociokulturell teori  
Den här studien tar utgångspunkt i den sociokulturella teorin, om att människor lär sig 
och utvecklas i samspel med andra individer. Inom denna teori anses språket vara ett 
viktigt redskap för att kunna förstå, förmedla och tänka kring den värld vi lever i, samt 
hur man identifierar sig själv i förhållande till omvärlden (Vygotsky, 1978). Inlärning 
sker enligt Vygotsky (1978, 84-90) när barnet är i det han benämner som The Zone of 
Proximal Development, den närmaste utvecklingszonen, vilket syftar till den nivå som 
ligger i mellan barnets förmåga att utföra en uppgift själv och barnets förmåga att klara 
av en uppgift tillsammans med en vuxen eller en kamrat.  
 
Vygotsky (1978, 86) menar att i undervisningssammanhang innebär det att läraren ska 
sträva efter att ha en undervisning som ligger så nära varje enskild elevs utvecklingszon, 
för att eleverna ska kunna utvecklas så mycket som möjligt.  
 

 

Figur 1: Den närmaste utvecklingszonen 

 
Säljö (2015, 95) beskriver att det inom den sociokulturella traditionen finns en 
grundläggande metafor för lärande, nämligen appropriering. Författaren beskriver att 
det kan översättas till ”ta till sig”, ”låna in” och ”ta över och göra till sitt”. Säljö menar 
att metaforen syftar till den interaktion som sker mellan barn och vuxna, där barnet lär 

Barnets	uppnådda	kunskaper	
och	färdigheter	

De	kunskaper	och	
färdigheter	barnet	
klarar	med	hjälp.	
Den	närmaste	

utvecklingszonen	

De	kunskaper	och	
färdigheter	barnet	
ännu	inte	kan	uppnå		
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sig känna igen språkliga uttryck som de vuxna använder och som barnet efterhand lär 
sig använda själv. Vidare beskriver Säljö att en källa till erfarenheter är samtal och 
annan kommunikation med andra människor. Med detta menar författaren att 
erfarenheter blir en del av en individs tänkande genom appropriering.   
 

2.2 Vad är läsförståelse?  
Hoover och Gough (1990) menar att läsning kan delas in i två delar: avkodning och 
språkförståelse. De menar att för att bli en bra läsare måste man ha goda kunskaper 
inom dem båda.  
Snow och Sweet (2003, 1) beskriver att forsknings och utvecklings företaget, research 
and development (RAND), RAND corporations utbildningsforskningsgrupp RAND 
reading study group (RRSG) definierar läsförståelse som en process där man både 
utvinner och skapar mening på samma gång. De ser läsförståelse både som en process 
att kunna avkoda och tyda bokstäver och att samtidigt kunna göra det man läser 
förståligt, vilket de menar oundvikligt leder till att läsaren skapar egna betydelser av det 
hon har läst, då vi kopplar samman ny med tidigare information.     
Hagen, Jason och Bråten (2014, 141) beskriver att läsares förståelse för texter bygger på 
lager av mentala representationer, det vill säga inre bilder skapade av individens yttre 
upplevelser. Vidare beskriver författarna att på textbaserad nivå är kontentan av texten 
representerad, men när den textbaserade representationen kopplas samman med tidigare 
kunskap bildas en enhetlig representation, som en helhets förståelse. 
Enligt Snow och Sweet (2003, 2) innehåller förståelse tre delar:  

• Läsaren, som skapar förståelsen 
• Texten, som ska göras förstådd 
• Aktiviteten, där förståelsen ingår 

2.3  Tidigare forskning  
Kragler, Martin och Schreier (2015,448) har genomfört en tre års studie där de har 
intervjuat 16 elever om deras läsförståelse. Studien genomfördes medan eleverna gick i 
årskurs 1 till 3. Under intervjuerna fick eleverna läsa böcker och efter några sidor fick 
de stanna upp och svara på frågor som forskarna ställde. Frågorna handlade om vad de 
tänkte då de läste samt vad de gjorde för att förstå vad de läste. Efter det korta 
uppehållet fick eleverna fortsätta att läsa och fler frågor ställdes efteråt. Det forskarna 
fick veta utifrån studien var att små barn använder en mängd olika strategier medan de 
läser, men att vissa barn kan ha svårt att språkligt uttrycka vad de gör. Studien visar 
också behovet av att ha systematiska instruktions program för  att motivera lärare att 
modellera och visa olika förståelsestrategier och att diskutera texter som har lästs. 
Forskarna menar att om inte läraren kan undervisa sina elever så är det inte alla barn 
som kommer utveckla den läsförståelse som de kan behöva för att förstå mer komplexa 
texter (2015, 468).    
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Mahdavi och Tensfeldt (2013, 79-84) har gjort en metastudie, det vill säga en studie av 
vetenskapliga publikationer, inom området att använda strategier för att öka elevers 
läsförståelse. I sin sammanställning har de utgått från fem strategier och fördjupat sig i 
forskning som har gjorts kring dem.  
Studien visar att elever som är svaga i läsning ofta är passiva inför läsningen och har 
svårt att beskriva vad de gör för att kunna förstå textens budskap. Författarna 
konstaterar att det därigenom är logiskt att många läsförståelsestrategier som de har 
fördjupat sig i bygger på att engagera eleverna att vara mer aktiva i läsningen. Mahdavi 
och Tensfeldt (2013, 84) har i sin slutsats kommit fram till att det framförallt är viktigt 
för kämpande läsare att undervisas i strategier för att de ska kunna ta sig an texten på ett 
bra sätt. Det är enligt författarna lärarnas ansvar att hitta strategier som passar hans eller 
hennes elever. Studien har dock visat att trots att både lärare och speciallärare känner till 
hur viktigt det är att elever att lära sig att tolka och förstå texter, är det trots det många 
lärare som inte uttryckligen undervisar eleverna i läsförståelsestrategier.   

2.4 Modeller för läsförståelseundervisning 
Läsförståelseundervisningen kan utformas på olika sätt beroende på vad läraren väljer 
att fokusera på. I de svenska styrdokumenten för grundskolan beskrivs vad eleverna 
förväntas lära sig i de olika ämnena, utifrån hur olika lärare tolkar detta kan de använda 
sig av olika undervisningsmetoder. Nedan följer en kort genomgång av hur det kan 
framgå i läroplanen att läsförståelse är av vikt i olika ämnen och därefter presenteras 
olika modeller för läsförståelseundervisning. 

2.4.1 Läroplan  
Inom flera ämnen i läroplanen kan man hitta kopplingar till vikten av att eleverna har en 
god läsförståelse och kan tillämpa den inom olika ämnen. 
 
Lgr11 (Skolverket 2011, 222) beskriver att elever i ämnet svenska ska få möta och få 
kunskaper om skönlitteratur. I mötet med olika typer av texter ska de ges förutsättningar 
att utveckla sitt språk, sin egen identitet och sin förståelse för omvärlden. För att eleven 
ska kunna utveckla sitt språk, identitet eller förståelse för omvärlden genom texter så 
måste eleven först förstå vad hen läser.  
 
Vidare beskrivs det i Lgr11 (2011, 62) att i matematik ska undervisningen bidra till att 
eleverna lär sig att kunna formulera och lösa problem. Problem i matematiken kan vara 
tal som är skrivna i text och för att eleven ska kunna förstå ett sådant tal krävs det att 
eleven kan tolka det som står skrivet.  
 
I avsnittet om samhällskunskap beskrivs det att undervisningen ska ge eleverna verktyg 
för att kunna hantera information i vardagslivet och i studier, samt kunskaper om hur 
man söker och värderar information från olika källor (2011,199). För att eleverna ska 
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kunna värdera information måste de kunna använda sina tidigare kunskaper inom ämnet 
för att kunna jämföra den nya informationen med och därifrån dra egna slutsatser. 
 
I kemi, fysik och biologi ska eleverna kunna använda kunskaper om de olika ämnena 
för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör något av 
ämnena (2011, 111-144). För att kunna ta ställning i frågor som rör de olika ämnena 
måste eleven kunna koppla samman egna erfarenheter med ny kunskap, för att skapa en 
egen förståelse.    

2.4.2 Reciprocal teaching  
Palincsar och Brown (1984) utvecklade en modell för textsamtal som de kallar för 
Reciprocal teaching (RT). På svenska benämner Reichenberg (2008) modellen som 
reciprok undervisning. Reciprok är en synonym för ömsesidig. Med detta menas 
ömsesidighet i undervisningen mellan lärare och elever, samt mellan eleverna. RT är en 
samtalsmodell, där eleverna får turas om att vara samtalsledare med stöd av läraren. 
Eleverna ställer frågor för att tydliggöra innehållet, reder ut svåra saker i texten, 
sammanfattar och ser framåt. Detta efter att läraren har instruerat och visat eleverna hur 
textsamtalet ska gå till. Palincsar och Brown (1984, 123) beskriver att eleverna igenom 
denna metod får lära sig i sin egen takt tillsammans med andra som kanske kan mer, och 
att dem tillsammans utvecklas då det blir en lagom utmaning.  I RT inriktar man sig på 
att läsa enbart korta textavsnitt åt gången, vilket gör det lättare för eleverna att minnas 
vad som lästs, vilket kan vara en fördel för lässvaga elever (Reichenberg, 2008, 87).  
 
Palincsar och Brown (1984, 120) fann att det fanns sex saker inom både traditionell 
undervisning och nya teoretiska behandlingar som var gemensamma: (1) att förstå 
varför man läser, (2) använda relevanta förkunskaper, (3) fördela uppmärksamheten så 
att man koncentrerar sig på helheten, istället för det banala, (4) att vara källkritisk, (5) 
att vara uppmärksam på att man förstår texten, (6) att dra slutsatser och tolka innehållet. 
I RT har de sedan sammanställt det viktigaste till fyra centrala strategier för god 
läsförståelse: (1) förutspå, (2) ställa frågor, (3) klargöra, (4) sammanfatta.  
 
I figuren nedan visas sambandet mellan de fyra centrala strategierna för god 
läsförståelse. 
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Figur 2: Reciprocal teaching ( i Palinscar & Brown, 1984)  

Figur 2 visar hur de fyra strategierna avlöser varandra och återkommer allt eftersom 
läsaren läser. Under hela läsningen ställer läsaren frågor till avsnitt av texten, klargör 
ord som är svara att förstå, sammanfattar vad hen redan har läst och gör förutsägelser 
om vad hen tror kommer hända härnäst.  
 
McAllum (2014, 32) beskriver att RT är effektiv därför att den kan appliceras på andra 
ämnen än engelska, som var första språket där studien gjordes, det kan användas i de 
flesta ämnen där läsning ingår eftersom läsförståelse är viktig i all läsning. Hon tar 
också upp att det finns svagheter med reciprok undervisning, i och med att den kan 
applicerar på så många olika elever, grupper och i olika sammanhang så finns det 
många olika variationer, och det gör att det finns svårigheter att befästa metoden, det 
vill säga det är inte fokus på resultatet. Det gör det också svårt att sätta fingret på vad 
som verkligen till hör reciprocal teaching och inte (2014, 33). 

2.4.3 Transactional strategies instruction 
Transactional strategies instruction (TSI) är utvecklat av Pressley et al. (1992) och 
bygger på samma grundstrategier som RT: att förutspå, ställa frågor, klargöra och 
sammanfatta. Pressley et al. (1992, 531-533) menar att den största skillnaden mellan 
modellerna är att i TSI fokuserar man mer på lärarens roll i inlärningen. Som på svenska 
skulle kunna översättas till transaktionell strategiundervisning.  I arbetet med TSI 
introducerar läraren några få strategier som eleverna sedan får arbeta med en längre tid, 
läraren modellerar hur strategierna fungerar och förklarar tankeprocessen. Läraren 
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förklarar värdet av att kunna olika strategier för eleverna. Under arbetets gång ger 
läraren eleverna feedback och hjälper dem med svårigheter som kan uppstå (Pressley et 
al. 1992, 514). När eleverna har blivit mer vana vid de olika strategierna är målet att de 
ska kunna tillämpa dem i andra situationer.   
Mycket av arbetet sker i läsegrupper, där är målet att gruppen ska (1) uppmuntra 
utveckling och användning av strategier, (2) uppmuntra diskussioner om när, var och 
varför man ska använda särskilda strategier, (3) bygga en kunskapsbas, (4) motivera att 
använda strategier som de lärt sig (Pressley et al. 1992, 517) 
Wichadee (2014, 69) menar att eleverna lär sig på ett systematiskt sätt då de använder 
TSI, när de själva får göra val för att kunna bli bättre i läsning och skrivning ökar deras 
engagemang för det de gör. Hon ser också att elevernas ökade förståelse leder till bättre 
resultat.  

2.4.4 Questioning the author  
Beck et al. (1996, 386-387) har arbetat fram en modell för textsamtal som de kallar 
Questioning the Author (QtA). De beskriver att modellen fokuserar på att eleverna ska 
reflektera över vad författaren som skrivit texten försöker säga. Reichenberg (2008, 91) 
menar att många både förstaspråks- och andraspråkselever lägger skulden på sig själva 
om de inte förstår en text. Det förefaller inte för eleverna att det skulle kunna vara så att 
författaren använt ett språk som ännu är långt ifrån deras närmaste utvecklingszon. 
Reichenberg beskriver att QtA går ut på att eleverna ifrågasätter författaren meningen 
med modellen är att eleverna ska förstå att bakom varje text finns en författare. QtA 
syftar till att träna eleverna att bli mer aktiva, medskapande läsare genom att de ställer 
frågor till texten och kommer med förslag till omformuleringar av den. 

2.4.5 En läsande klass 
En läsande klass (ELK) är ett projekt startat av barn- och ungdomboksförfattaren 
Martin Widmark (2014). Projektet har utmynnat i en bok som ska hjälpa lärare att öka 
elevers läsförståelse. I materialet för en läsande klass kan man hitta färdiga 
lektionsplaneringar. Widmark (2014, 11) beskriver att lektionsplaneringarna bygger på 
modellerna Reciprocal teaching, Transactional strategies instruction och Questioning 
the Author. Modellerna återfinns i fyra av de fem karaktärer som motsvarar de metoder 
en god läsare använder. Karaktärerna är: spågumman (förutsäga), detektiven (reda ut 
oklarheter), reporten (ställa frågor), cowboyen (sammanfatta), samt den femte 
karaktären som är ett tillägg som författaren gjort, konstnären (att skapa inre bilder). 
Karaktärerna delas upp på en stjärna där varje stjärnspets motsvarar en karaktär. I 
materialet förespråkar man att eleverna ska bli stjärnläsare. Vilket innebär att de 
behärskar varje spets i stjärnan. 
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2.4.6 Concept oriented reading instruction  
Gutheri et al. (1998) har utvecklat concept-oriented reading instruction (CORI), som på 
svenska kan översättas till begreppsorienterad läsundervisning. CORI bygger på 
sambandet mellan läsning och motivation (Gutheri et al. 1998, 262). I CORI 
undervisningen uppmuntras eleverna att arbeta tillsammans för att utveckla förståelse 
för begrepp, få kognitiva strategier och att bli bra på att kommunicera i grupper (Gutheri 
et al. 1998, 261-262). För att skapa sammanhållning i arbetet betonas integrationen, det 
vill säga sammankopplingen, mellan läsning och innehåll, genom att uppmärksamma 
sambanden mellan (1) praktiska erfarenheter och läsning, (2) strategier för läsning och 
ett visst ämne, (3) vetenskapliga och litterära texter (Gutheri et al. 1998, 263).  

2.4.7 Instructional conversations  
Goldenberg (1992-1993) har arbetat fram en modell som kallas Instructional 
conversations (IC). Modellen fungerar så att först tar läraren reda på vad eleverna vet 
om ett område och utformar sedan en undervisning som bygger både på vad eleverna 
redan vet och vad de kan lära sig inom området. Efter det ska läraren försöka väva 
samman elevernas förkunskaper och erfarenheter med nya kunskaper och på så sätt 
bygga på deras förståelse (1992-1993, 319).  
 
Reichenberg (2008, 84-85) beskriver att IC är en modell för strukturerade textsamtal 
som man kan karaktärisera som en typ av samtalsbaserade lektioner där fokus ligger på 
ett särskilt tema. En grundtanke bakom IC är att eleverna själva bär en viktig roll i 
inhämtandet av ny kunskap, som namnet antyder så består IC av två delar, en 
instruktionsdel och en samtalsdel, båda delarna samspelar under samtalet (Reichenberg 
2008, 84-85). Reichenberg (2008, 84-85) beskriver att en IC-lektion kan verka spontan 
men att den i själva verket är noggrant planerad, läraren har i förväg valt ett tema som 
klassen ska diskutera och det är lärarens uppgift att utmana eleverna igenom att ställa 
frågor som har mer än ett rätt svar. Om eleverna fastnar, inte förstår vissa ord eller inte 
är medvetna om att de ska aktivera sina förkunskaper så får läraren gå in och tillhanda 
hålla bakgrundsinformation, uppmuntra och undervisa, det är instruktionerna. I IC läser 
eleverna texterna tyst för sig själva och sedan samtalar de.  

2.4.8  Genreundervisning  
Rose och Martin (2013) beskriver att reading to learn har sin grund i den 
genrepedagogiska skrivpedagogiken. Denna fungerar som ett verktyg som läraren ska 
kunna använda för att koppla samman läs- och skrivundervisningen med alla ämnen på 
alla nivåer. Reading to learn är den del som i genrepedagogiken syftar till att hjälpa 
eleverna att bli bättre på att läsa. Författarna menar att läsning innefattar fyra 
betydelsenivåer (1) avkoda ord från bokstavsmönster, (2) identifiera, hitta betydelser i 
meningar, (3) förstå sammanhang, genom inferenser (slutsatser som vi drar utifrån 
sammanhanget) mellan olika delar av texten, (4) tolka, hitta relationer till textens 
sammanhang (2013,166). Rose och Martin beskriver att innan läsningen börjar läraren 
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med att förbereda eleverna på vad som kommer vara med i texten, genom att till 
exempel påminna dem om kunskaper de har inom ämnet. Efter läsningen kan läraren gå 
tillbaka i texten och plocka ut en eller flera stycken som de ska jobba extra med för att 
öka förståelsen, det kan till exempel vara att titta på hur författaren strukturerat upp 
texten för att skapa spänning. Sedan kommer de fram till den sista delen som är 
meningskonstruktion, då har en eller flera meningar ur texten valts ut och läraren har 
skrivit upp dem på lappar. Därefter får eleverna klippa isär lapparna i ordgrupper, fraser 
eller enskilda ord, sedan får de sortera dem eller bygga ihop nya meningar. I och med att 
den här modellen bygger mycket på att eleverna ska lära sig skriva, så har varje del 
också ett skrivmoment (Rose & Martin 2013, 167-244). 
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3 Metod och material 
Det här kapitlet kommer handla om hur studien har genomförts, vilka metoder som har 
använts, vilka som har deltagit och hur etiska principer för studien sett ut.  

3.1 Val av metod 
För att ta reda på hur några klasslärare i årskurs 1-3 arbetar med läsförståelse i sin 
pedagogiska praktik har jag valt att använda semistrukturerade intervjuer.  
Stukát (2013, 44) beskriver att vid semistrukturerade intervjuer använder sig 
intervjuaren av en frågeguide som har utformats i förväg utifrån ett särskilt tema, 
frågorna behöver inte ställas i en särskild ordning, utan kan ställas då intervjuaren anser 
det lämpligt samt att frågorna kan följas upp med följdfrågor för att utveckla eller 
förtydliga den intervjuades svar. En semistrukturerad intervjun är en kvalitativ metod. 
Johansson (2011, 195) beskriver att en svaghet som kan uppstå i kvalitativa metoder är 
hur objektivt man kan tolka resultaten.  
 
Eftersom delaktigheten och koncentration är viktig under en intervju valde jag spela in 
intervjuerna för att sedan kunna transkribera dem. Transkriberingarna gjordes med 
vanligt skriftspråk med inslag av: ja, ju, så. Pauser och avbrott visas med …, mhm och 
eh. Inspelningarna från intervjuerna kommer att sparas ett år från det att de spelades in.   
 
För att formulera frågorna till intervjuerna använde jag mig av Den kvalitativa 
forskningsintervjun (Kvale och Brinkmann, 2014), de beskriver att frågorna ska vara 
öppna och tydligt formulerade, så att den intervjuade förstår vad som efterfrågas.  

3.2 Urval  
Urvalet för vilka som skulle delta i intervjuerna skedde genom ett bekvämlighetsurval. 
Det innebär att man tar dem som är lättast att få tag på, utifrån några förbestämda 
variabler (Stukát 2013, 60).  De varibler som de som deltar i studien ska uppfylla är att 
det ska vara klasslärare för en klass i årskurs 1-3 och ha arbetat några år som 
klasslärare, alltså inte vara helt nyexaminerade.   
 
Först värvades lärare via e-post, men mer data krävdes och ytterligare fyra lärare 
värvades via telefonsamtal med rektor och skolexpedition.   

3.3 Presentation av lärarna 
Lärarnas namn har i studien bytts ut till kvinnliga fiktiva namn, eftersom att det för 
studien inte hade någon betydelse ifall lärarna var manliga eller kvinnliga, för att bevara 
deras anonymitet. Lärarna kommer härefter gå under namnen Marie, Emma, Carina, 
Frida, Petra, Sandra och Kim. Lärarna som deltar i studien är verksamman på olika 
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skolor förutom två av dem, Frida och Marie, som arbetar på samma skola. Här följer en 
kort sammanfattning av hur länge de arbetat som lärare samt vilken årskurs de för 
tillfället för intervjun arbetar i. Tabellen är ordnad efter hur länge lärarna varit 
verksamma inom yrket. 

Tabell 1: Kort information om lärarna som deltagit i studien 

Namn:	 Utbildning:	 Verksam	som	lärare:	 Undervisar	i	åk:	

Marie	 Lågstadielärare	1-3	 37	år	 Åk	3	
Emma	 Fritidspedagog	+	SÄL	

utbildning	 för	 att	 bli	
tidigare	lärare	

20	år	 Åk	2	

Carina	 Grundskollärare	
utbildningen	-94	

20	år	 Åk	2	

Frida	 Fritidspedagog,	
Tidigare	lärare		

17	år	 Åk	1	

Petra	 Informanten	 minns	
inte	 namnet	 på	
programmet.			

16	år	 Åk	3	

Sandra	 Grundskollärare	 F-6	
behörig	 i	 matematik	
till	åk	9	

9	år	 Åk	1	

Kim	 Grundlärare	åk	1-6	 8	år	 Åk	1	
 
I tabell 1 kan vi se att alla lärarna som deltar i studien har flera års erfarenhet av att 
arbeta i skolan och den pedagogiska verksamheten.  

3.4 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på de utvalda lärarnas respektive skolor, på en plats som de 
själva fick välja för att vi skulle få prata ostört valde lärarna tomma klassrum eller 
grupprum. Varje intervju spelades in på min mobiltelefon för att sedan kunna 
transkriberas. Intervjuerna tog mellan 15 och 30 minuter. Inför intervjun informerades 
den berörda läraren om att intervjun var till för mitt examensarbete som handlar om 
läsförståelse och hur lärare i grundskolans årskurs 1-3 arbetar med det i sin pedagogiska 
verksamhet. Sex av lärarna som intervjuades hade inte sett frågorna innan utan svarade  
vad de kom på under intervjun en av lärarna, Carina, bad dock att få frågorna skickade i 
förväg för att få läsa igenom dem. Lärarna blev inför intervjun uppmuntrade att tala så 
öppet som möjligt.  

3.5 Analys 
Inspelningarna av intervjuerna har jag i efterhand transkriberat. Utifrån 
transkriberingarna har jag sammanställt resultatet som jag har strukturerat upp i tre olika 
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kategorier: (1)Lärarnas definitioner av läsförståelse, (2)Läsförståelse i svenska och 
(3)Läsförståelse i andra ämnen än svenska. För att analysera resultatet i kategorierna: 
Läsförståelse i svenska och Läsförståelse i andra ämnen än svenska har jag använt de 
modeller för läsförståelseundervisning som presenteras i kapitel två som analysverktyg 
För att kunna få en bild av vilka modeller de intervjuade lärarna använder i sin 
undervisning har jag i analysen försökt finna likheter mellan lärarnas svar och 
läsförståelsemodellerna. För att analysera kategorin Lärarnas definitioner av 
läsförståelse jämför jag resultatet mot forskares definitioner av läsförståelse och 
försöker finna likheter. 

3.6 Etik  
I studien använde jag mig av Vetenskapsrådets skrift God forskningssed (2011). För att 
uppfylla informationskravet (Vetenskapsrådet 2011, 18) informerade jag varje lärare 
inför intervjuerna om studiens syfte och att de deltog frivilligt och att de närsomhelst 
kunde avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2011, 42-43) uppfylls 
i studien genom att jag vid intervjuernas början bad lärarna om lov att får spela in det de 
sa under intervjun samt att få använda deras svar som data i studien. 
Konfidentalitetskravet (Vetenskapsrådet 2011, 69) har jag i studien uppfyllt genom att 
lärarna i studien har fiktiva namn samt att data som har kunnat kopplas till någon av 
lärarna har avidentifierats.  
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4 Resultatredovisning och analys 
 
I det här kapitlet kommer jag redogöra för det resultat som framkommit under 
intervjuerna. Resultatet är indelat i tre kategorier: Lärarnas definitioner av läsförståelse, 
Läsförståelse i svenska och Läsförståelse i andra ämnen än svenska, efter varje 
resultatdel följer en analys.   

4.1 Lärarnas definitioner av läsförståelse 
I det här avsnittet har jag fört ihop de lärare vars intervjusvar liknar varandra.  
 
De intervjuade lärarna blev ombedda att beskriva hur de definierar begreppet 
läsförståelse. De flesta av lärarna inledde med att konstatera att begreppet läsförståelse 
först och främst innebär att man kan tolka och förstå det man läser. Emma beskriver 
läsförståelse som: ”Ja, för mig så är det väl just det här att tolka och förstå det man läser 
att, alltså olika typer av texter” (Emma) Petra beskriver det lite annorlunda: ”Att när 
man läser en text så blir det inte mekaniskt utan det blir ett djup när man förstår och 
man förstår som automatiskt vad det är man läser” (Petra) 
 
Sandra, Frida och Marie lägger i sina definitioner vikt vid att eleverna kan koppla de 
texter de läser till sina egna erfarenheter. ”Det är ju verkligen att/ att förstå texten så att 
man gör kopplingar till sin egen erfarenhet eller kopplingar som man från andra böcker 
eller på det viset ” (Marie). De menar att det kan vara svårt att verkligen förstå en text 
om man inte har någon sort bakgrund eller egen erfarenhet av det man läser . ”För att 
läsa, om man läser om ett område som man aldrig hört talas om då är det svårt att förstå, 
så du behöver ha liksom en bakgrund” (Frida). Sandra lyfter fram att det är av vikt att 
kunna ställa frågor till den text man läst och kunna göra kopplingar till sig själv. ”Sedan 
att man kanske kan man kan ställa frågor kring texten man själv har läst och att man kan 
kanske applicera det då, på något som man själv har erfarenhet av också” (Sandra).  
   
Petra och Emma lägger i sina definitioner tyngd vid att eleverna förstått texten om de 
kan använda den. ”Att man sedan kan använda det i uppgifter och i ett samtal med 
någon.” (Petra). Med använda texten menar de till exempel för att kunna svara på frågor 
och lösa uppgifter.  
 
Carina och Emma beskriver att läsförståelse är då man med hjälp av texten kan förstå 
mer än bara det som står på raden. ”Att man kan förstå det som står i texten, att man 
förstår det som står mellan raderna och att jag kan använda den” (Emma). Carina lägger 
också vikt vid att kunna göra kopplingar runt texten. ”Ja, det är ju alltså när man förstår 
det man läser, alltså man läser det som står på raden, mellan raderna och bortom 
raderna” (Carina).  
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Då Kim definierar begreppet läsförståelse så beskriver hon det som att man har 
förståelse för olika typer av texter. Samt att man har förståelse för hur man tar sig an de 
olika texterna till exempel utifrån genre. ”det är en förståelse av olika texter, hur man 
angriper dom här texterna att man har en känsla för vilken typ av genre man läser även 
förståelse” (Kim). Kim berättar också att hon anser att kunna analysera och tolka bilder 
är en del av läsförståelsen. ”läsförståelse handlar om att kunna tolka bilder tycker jag” 
(Kim).    

4.1.1 Analys av lärarnas definitioner av läsförståelse 
I det här avsnittet kommer jag jämföra lärarnas definitioner av läsförståelse med de 
definitioner som forskare har gjort.  
 
Det Sandra, Frida och Marie berättar om att de lägger vikt vid att eleverna ska kunna 
koppla det de läser till sina egna erfarenheter liknar det Hagen, Jason och Bråten (2014) 
beskriver om hur läsares förståelse för texter bygger på lager av mentala 
representationer och hur en helhetsförståelse bildas då information från texter integreras 
med tidigare kunskaper. 
 
Det sätt som Petra och Emma definierar läsförståelse utifrån att eleverna kan använda 
det de har läst i samtal med andra och för att lösa uppgifter, kan man känna igen i Snow 
och Sweets definition av läsförståelse där de menar att förståelsen är upp delad i tre 
delar (1) läsaren, som skapar förståelsen, (2) texten, som ska göras förstådd, (3) 
aktiviteten, där förståelsen ingår. Främst kan man se likheter mellan den tredje delen i 
Snow och Sweets upp delning av förståelse och Emma och Petras definition, då båda 
syftar till att använda förståelsen. Det Kim säger i sin definition av läsförståelse att ha 
en insikt i vilken genre man läser ökar förståelsen. Detta kan man tolka som att det kan 
vara det som Snow och Sweet menar i sin andra del av uppdelningen av vad förståelse 
är. Om man då också ser till texttyp. Carina menar att läsaren måste kunna göra 
kopplingar runt texten för att skapa förståelse och det kan man relatera till den första del 
av Snow och Sweets definition. 

4.2 Läsförståelse i svenska 
I det här avsnittet presenteras lärarnas intervjusvar individuellt för att göra en tydlig bild 
av deras undervisning.  

Frida 
Hon använder sig av En läsande klass (Widmark, 2014) och att hon använder 
Läsfixarna, när de arbetar med läsförståelse. Hon beskriver att hon har arbetat med en 
läsande klass sedan förra året. Det började med att hon hörde talas om det och började 
läsa mer om det. Sedan skickades boken En läsande klass ut till deras skola. Frida 
berättar att hon trivs med arbetssättet och upplever att det fungerar bra. ”Och sedan i 
och med Läslyftet så får jag ju det bara bekräftat och det är ju många andra sätt man kan 
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jobba på, det här ett, jag tycker att det är bra och jag gillar det själv liksom” (Frida). Nu 
när hon går Läslyftet anser hon att hon får bekräftat vilket bra arbetssätt det är att arbeta 
med En läsande klass eller textsamtal överhuvudtaget.  
 
Hon brukar rita upp en stjärna på tavlan som symboliserar att för att bli en stjärnläsare 
måste man behärska alla fem metoderna. ”För att man ska bli stjärnläsare här så måste 
man klara av alla dem här olika sakerna, och då tränar vi på olika saker” (Frida). Vidare 
beskriver hon att de ofta brukar börja lektionerna med att hon läser en text och sedan 
diskuterar de texten utifrån olika frågor. Hon berättar att för tillfället arbetar de med 
detektiven och under tiden hon läser har eleverna var sin bild av detektiven, som det får 
räcka upp om det är något ord eller begrepp som de inte förstår om det är någon som 
räcker upp handen med bilden så stannar de upp och så får de andra eleverna hjälpas åt 
för att förklara. ”Nu tränar vi på detektiven och när vi ska läsa högt, när jag läser högt 
för dom, det är mycket högläsning, så får dom var sitt kort och när det är något ord dom 
inte förstår eller något begrepp, så räcker dem upp handen och så stannar vi upp. Vad 
betyder det? ” (Frida).  
 
Hon arbetar med en årskurs ett, hon berättar att arbetet skulle se lite annorlunda ut i till 
exempel en årskurs tre. Om det istället hade varit med äldre elever så hade eleverna fått 
sitta i grupper och samtala kanske med fokus på svåra ord. Hon beskriver att hon brukar 
lyfta frågor om texten som de kan diskutera gemensamt, exempel på sådana frågor kan 
vara ”är det något ni inte förstår i texten? Är det någon som känner igen sig i texterna? 
Någon som har varit med om något liknande? Har ni läst det här i någon annan bok? 
Har ni sett det här i någon film?” (Frida). Frida trycker mycket på att elevernas 
läsförståelse blir bättre om de har någonting att koppla texten till. ”För att läsa, om man 
läser om ett område som man aldrig hört talas om då är det svårt att förstå, så du 
behöver ha liksom en bakgrund” (Frida) 
 
Kim 
Hon beskriver att från början bygger hon in läsförståelseövningar i undervisningen och 
mycket bygger på högläsning tillsammans. Hon anser att det är viktigt att man som 
lärare utvecklar sig själv så att man kan ställa frågor till texten, frågor som får eleverna 
att reflektera över den och sedan fundera på vad det tror kommer hända i texten. I 
undervisningen försöker Kim bygga in att tolka och analysera texter, förutse vad som 
kommer hända och att ta hjälp av bilder. Hon berättar även att hon ser det som en fördel 
att arbeta med programmering med eleverna då delar som analysera, förutsäga och ta 
hjälp av bilder finns med även där. ”Jag jobba lite med programmering som en del 
också. Inte för att det är just med skönlitterärt men jag ser det ändå som att alla de här 
bitarna att analysera, förutse och ta hjälp av bilder oavsett genre så har man nytta av 
det” (Kim).  
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När de i Kims klass arbetar med skönlitterära texter så ligger fokus mest på att lära 
eleverna att förutsäga. ”Läsförståelse just med skönlitterär text så ja, det är ju 
punkterande mest att sia, att lära dem sia, alltså spåkvinnan i En läsande klass till 
exempel” (Kim). 
 
De har mycket fokus på genre i skolan. Hon berättar att när eleverna har fått upp ett 
visst flyt i läsningen och kan läsa själva så är läsförståelseundervisningens fokus mycket 
på hur eleverna ska handskas med texterna. Frågor som kan diskuteras under 
lektionerna kan vara ”Vad är det för typ av text du läser nu? Vad är det för typ av genre 
du ska läsa och förstå här? Vad är viktigt att ta reda på i den typen av text? Vad är vi ute 
efter? Vad har texten för titel? Utifrån titel vad tror vi det kommer handla om? Kan du 
ta hjälp av någon bild för att förstå bättre?” (Kim). Kim menar att de arbetar mycket 
övergripande runt omkring texten för att skapa en helhetsbild av den. Kim berättar att 
hon använder sig av genreundervisning eftersom hon tycker att det ger eleverna bra 
verktyg och goda strategier till läsförståelse. 
  
Sandra  
Hennes undervisning vid tillfället för intervjun utgår mycket från att hon läser högt för 
eleverna och att de arbetar med genre och att arbetet handlar om tidsord. Hon berättar 
att efter att hon har läst högt för eleverna, så pratar de om vad som hände i berättelsen 
och då utgår dem från tidsord, till exempel, vad hände först, vad hände efter ett tag, vad 
hände sedan och vad hände till slut. Sandra anser att använda sig av tidsorden och prata 
om texten är en typ av läsförståelsearbete. ”Sedan pratar vi om ja, vad som hände först 
och vad som hände sedan och vad som hände efter ett tag och så vidare och vi använder 
de här tidsorden om vad som hände till slut och det är ju också en form av, kan jag se 
som en form av läsförståelse också att man då backar tillbaka och ser vad är det som har 
hänt i berättelsen då” (Sandra). Sandra menar att det hjälper eleverna att få struktur i 
texten och att det lär dem hur en text är uppbyggd.  
 
I slutet av dagen brukar de ha högläsning ur en bok och då får eleverna ställa frågor till 
texten och hon ställer frågor till eleverna om texten och på det sättet bearbetar de den 
tillsammans. Hon berättar också att eleverna brukar ha en läsläxa med frågor som berör 
läxan som de ska svara på. Frågorna till läsläxan kan vara ganska varierade. Nyligen 
läste de ett kapitel om fantasi och då fick eleverna svara på frågor om de hade någon 
fantasi. Andra gånger har det till exempel handlat om vad eleverna har för drömyrke. 
Sandra berättar att det ofta också kan vara frågor om vad som hände vi ett särskilt 
tillfälle i texten. Sandra beskriver frågorna som enkla och korta och att svaren ofta finns 
direkt i texten. ”Enkla korta frågor och oftast så finns ju svaren att hämta direkt i texten 
nu när de är så pass små” (Sandra) 
 
På hennes skola arbetar väldigt mycket med genre och att det är ett språk- och 
kunskapsutvecklande arbete som ska hjälpa eleverna att hitta strukturer. I genrearbetet 
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håller de just nu mest på med återberättande texter. På skolan har ganska många barn 
med utländsk bakgrund och att de därför lägger ner mycket tid på att prata om ord och 
beskriva orden för att det ska bli lättare för eleverna som har ett annat modersmål. 
”Sedan handlar det ju också mycket om ord och ords betydelse och förståelse av ord 
eftersom vi har ju ganska mycket utländska barn som kommer hit till oss” (Sandra). 
Sandra beskriver att hon arbetar på det sätt hon gör på grund ut av den genrepedagogik 
som de arbetar med på skolan.  
 
Hon tycker att för att en lektion ska bli bra så måste den planeras noggrant. Inför 
lektioner tänker hon igenom upplägg, vilka frågor som kan tänkas komma upp, vad hon 
tror eleverna kommer svara eller reagera på det hon har tänkt att de ska få möta under 
lektionen. ”Ja, en bra lektion börjar ju innan lektionen att jag har planerat upp och tänkt 
igenom hela lektionen hur jag lägger upp den” (Sandra). Sandra menar att planering är 
nyckeln till en bra lektion. 
 
Marie 
Hon brukar undervisa eleverna i vad olika ord och begrepp betyder, för att underlätta 
elevernas förståelse. Hon berättar också att hon på senare tid har börjat arbeta med 
textsamtal med eleverna, för att de ska kunna gå djupare in i texten och fundera 
tillsammans. ”Men sedan också då på senare tid nu så försöker jag att använda det som 
vi kallar för textsamtal att gå in djupare i texten och fundera tillsammans” (Marie).  Det 
kan till exempel vara att de funderar vad någonting kan betyda eller om eleverna 
kommer att tänka på något då de hör texten.  
 
Hennes undervisning brukar kunna gå till så att de börjar lektionen med att läsa en text 
tillsammans. Det kan antingen vara Marie som läser högt för eleverna eller så får 
eleverna turas om och läsa en bit var. Sedan brukar de stanna upp och så ställer Marie 
”sådana frågor som får dem att, får eleverna att fundera” (Marie). Ibland får eleverna 
fundera tillsammans två och två, ”så att det är fler som kommer till tals och sedan då att 
man tar upp med allihop” (Marie). Marie berättar att hon uppmuntrar eleverna att tänka 
efter om de har varit med om något liknande det som de läst om. ”Och att dem 
naturligtvis är engagerade och också det här att jag hela tiden tänker på att ställa dem 
frågorna kommer ni att tänka på någonting som ni har varit med om eller sådana saker” 
(Marie). Marie berättar att det är en bra lektion när eleverna är engagerade och de har 
textsamtal tillsammans.  
 
Hon har kommit fram till sitt sätt att arbeta med textsamtal i och med fortbildningar och 
ny forskning som hon har läst. ”Jamen, det är väl utifrån det här som jag sa med 
fortbildning och nya rön” (Marie). Hon berättar också att hon utgår från erfarenhet och 
märker att det är framgångsrikt, då hon ser att eleverna utvecklar sin läsförståelse.  
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Emma 
Emma beskriver att de brukar läsa olika typer av berättelser och att det brukar kunna 
vara så att hon läser högt och sedan diskuterar de texten tillsammans. Diskussionen kan 
bygga på frågor om hur de har uppfattat texten, det kan vara frågor med ledtrådar om 
var i texten man säger att det är på det här viset. Det är när de pratar om frågor där 
svaret inte står ordagrant i texten. ”Då kan jag också fråga dem med ledtrådar var i 
texten säger man att det är på det viset, när man pratar om dem här frågorna där svaret 
inte står direkt i texten, så just den här hjälpen att hitta i vart står de här ledtrådarna, det 
pratar vi ganska mycket om” (Emma). Hon menar att det hjälper eleverna att bli bättre 
på att själva hitta ledtrådarna i texten. Hon beskriver att det är bra när eleverna i 
diskussioner kan delge varandra sina tankegångar och i och med det utvecklas 
tillsammans. ”Diskussioner med barnen när det kommer fram hur de har uppfattat 
texten och där dem kan delge varandra sina olika sätt att se på det” (Emma).    
 
Emma berättar att hon brukar läsa ganska mycket och så får eleverna läsa själva. Sedan 
använder de olika arbetssätt för att bearbeta det de texter som de har läst eller fått höra. 
De brukar använda sig ”bilder, rita bilder, tala om vad dem har ritat och hur dem tänkte 
när dem gjorde dem” (Emma). Hon beskriver att de har ett varierat arbetssätt kring 
skönlitterära texter och att hon tycker om att variera från gång till gång. Emma 
beskriver att de ibland diskuterar författarna. Då får eleverna fundera på vad författaren 
menar då den skriver på ett särskilt sätt, vad författaren tänkte, vad författaren kände 
och liknande frågor. Emma berättar att hon kommit fram till det arbetssätt hon har för 
att hon har provat flera olika och att hon har låtit resultatet styra de val hon gjort. ”Ja, 
jag tror att jag har väl provat flera olika och just det här med, det är ju resultatet man är 
ute efter” (Emma). Med resultat menar Emma hur väl eleverna har lyckats och har 
förstått utifrån den undervisning hon har använt.  
 
Carina 
Carina beskriver att hon tycker det kan vara bra att utgå från en högläsningsbok. Hon 
läser för eleverna utan några större avbrott och efteråt kan de diskutera tillsammans vad 
de har läst eller hört. Hon berättar att då hon har arbetat med yngre elever så har hon 
ofta använt sig av material från ABC-klubben. Carina beskriver att i det materialet finns 
med övningar med textsamtal som man skulle göra innan läsningen. Övningarna kan 
vara till exempel att tillsammans titta på och prata om samtalsbilder, frågor om vad 
eleverna tror att författaren gett berättelsen för namn och varför. ”Och då är det ju 
mycket där, det här textsamtalet att man kanske i förväg tittar man på samtalsbilder och 
pratar om ja, vad tror dem att författaren har döpt berättelsen till och varför då” 
(Carina). Det kan också handla om att ta upp svåra ord i texten och samtala om dem. 
Carina berättar att det till materialet finns tillhörande kapitelbok, arbetsbok, läxbok och 
lärarhandledning. Carina berättar att hon arbetar med textsamtal beror mycket på att de 
var på en läromedelsmässa där de hittade ABC-klubben, hon fick då upp ögonen för det 
materialet och tycker att det fungerar bra. ”Man får med så många delar och sedan även 
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i arbetsböckerna som de har kopplat till det här då, till högläsningsboken” (Carina). Hon 
menar att materialet är väldigt innehållsrikt och enkelt att använda.  
 
Carina berättar att hon också använder sig av En läsande klass (Widmark, 2014).  
Hon menar att hon får med sig hela klassen då de använder figurerna (Se avsnitt 2.4.5) . 
Hon berättar att detektiven är bra för att diskutera svåra ord. ”Just detektiven är ju bra 
för att då kan man ju diskutera ord som de inte känner igen och så liksom” (Carina). Om 
det är någon av eleverna som känner igen ett ord som någon annan tycker är svårt så 
kan den eller de eleverna få försöka förklara det för de som tycker det är svårt. Vidare 
berättar hon att det är cowboyen, som de kallar Jim sammanfattar det viktigaste i texten. 
 
Petra 
Petra berättar att de arbetar mycket med Att skriva sig till läsning (ASL). Hon berättar 
att när hon tog emot eleverna i ettan så arbetade de mycket med texter som eleverna 
hade skrivit själva eller tillsammans i par. Elevernas texter användes till att kunna prata 
om, att förstå varandras texter och att på andra sätt bearbeta den. ”Det använde vi till att 
prata om, att förstå texten och att bearbeta den på olika sätt, så i etta var det så, väldigt 
mycket att vi använde det på det sättet” (Petra)  
 
Hon berättar att i övrigt brukar eleverna få läsa böcker tillsammans i par och sedan 
berätta om dem tillsammans eller göra uppgifter utifrån texten. ”I övrigt så när det gäller 
skönlitteratur så har vi jobbat med till exempel parläsning, att man läser en bok och kan 
berätta om den tillsammans eller göra uppgifter tillsammans” (Petra). Hon berättar att 
de på skolan har ett bibliotek där det finns klassuppsättningar av vissa böcker och att de 
ibland har haft projekt där hela klassen läst samma bok och då har de kunnat prata kring 
det.  
 
Petra beskriver även att de har lektioner där hon läser högt för eleverna och sedan får 
eleverna arbeta med olika frågor, dokumentera, rita eller diskutera. ”Men även så att jag 
har läst, det som jag tänker främst nu på är att jag har läst SVJ av Roald Dahl och att vi 
där då har jag läst högt och barnen har jobbat med olika frågor, dokumenterat, ritat och 
diskuterat” (Petra). Innan de börjar läsa beskriver Petra att de brukar titta på omslaget 
eller på bilder som finns i boken och så får eleverna försöka förutspå, till exempel: Vem 
handlar berättelsen om? Vad kommer att hända? Under tiden de läser får eleverna 
fundera på hur de tror att berättelsen kommer sluta. Och efter att de har läst brukar de 
fundera på hur det gick sedan. Andra frågor som de brukar prata om i samband med 
bearbetningen av läsningen kan vara till exempel ”Jag undrar om…, Vem är?, Varför..?, 
Hur kommer det sig att…? Om jag var med i boken skulle jag…” Dessa frågor 
beskriver Petra som allmänna frågor, som kan anpassas efter berättelsen.  
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4.2.1 Analys av läsförståelse i svenska 
I det här avsnittet kommer jag föra samman lärarna utifrån likheter i deras undervisning 
och analysera det utifrån läsförståelsemodellerna. Jag kommer också att förtydliga 
olikheter som finns mellan deras undervisningsupplägg.  
 
Alla lärarna som deltagit i studien säger att de i undervisningen i läsförståelse ställer 
frågor till eleverna om texten de läser. Det är dock bara Sandra som nämner att eleverna 
får ställa frågor till texten. Lärarna varierar ganska mycket i vilken typ av frågor de 
ställer till eleverna, om man ser till frågor som lärarna ställer där det kan finnas er än ett 
rätt svar kan man koppla det till IC modellen, där läraren ska utmanar, eleverna med 
sådana frågor (jfr Reichenberg 2008).  
Om man istället gör som Sandra och låter eleverna får ställa frågor till texten, kan man 
tolka det som att Sandra använder RT-modellen. En av RT-modellens strategier är att 
eleverna ska ställa frågor till texten.  
 
Kim, Carina, Petra och Frida berättar alla om att de lägger vikt vid att eleverna ska få 
förutsäga vad de tror texten kommer handla om och vad de tror kommer hända. Carina 
berättar att hon ibland låter eleverna sammanfatta texterna, vilket inte någon av de andra 
lärarna nämner något om. Både att göra förutsägelser och att sammanfatta är strategier 
som kan relateras till RT-modellen (jfr Palincsar och Brown 1984).  
 
Frida, Marie, Carina och Sandra lägger i sin undervisning vikt vid att förklara och 
tydliggöra ord och begrepp som kan vara svåra för eleverna att förstå. Det lägger man 
också vikt på i RT-modellen, där en av strategierna är att klargöra (jfr Palincsar och 
Brown 1984). En liknande strategi kan man finna i CORI-modellen, där eleverna 
uppmuntras att arbeta tillsammans för att utveckla förståelse för olika begrepp (jfr 
Gutheri et al. 1998).  
 
Frida och Marie nämner båda att de försöker få eleverna att koppla det de har läst i 
texten till den kunskap och erfarenheter de har. Den strategin kan man känna igen från 
CORI-modellen, där man lägger vikt vid sammankopplingen mellan erfarenhet och 
läsning (jfr Gutheri et al. 1998).      
  
Till skillnad från de andra lärarna så berättar Kim och Sandra att de i deras undervisning 
har mycket fokus på genre och att hitta strukturer i texterna. Den sortens strategi kan 
man hitta i Genrepedagogiken (jfr Rose och Martin 2013). En annan sak som skiljer 
Kim och Sandras undervisning från de andra lärarnas, är att de lägger vikt vid sin egen 
roll i elevernas lärande. Det kan man relatera till IC-modellen där lärarens roll är en 
nyckel till lektionens resultat (jfr Goldenbergs 1992-1993).   
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Två andra lärare som skiljer sig ur mängden med sitt arbetssätt är Emma och Carina 
som i sin undervisning ibland lägger fokus på författaren. Den strategin kan man 
relatera till QtA (jfr Beck et al. 1996).  
 
Frida är den enda av lärarna som beskriver att hon i början av lektionen berättar för 
eleverna om varför det är bra att kunna olika strategier. Det gör hon genom att hon i 
början av lektionen ritar upp en stjärna på tavlan som representerar det man måste 
kunna för att bli en stjärnläsare. Detta kan man koppla till TSI, inom denna modell ser 
man att det är viktigt att eleverna förstår varför de lär sig olika strategier (jfr Pressley et 
al. 1992).  
 
Nedan följer en översikt över vilka läsförståelse modeller som jag tolkar att de 
använder. Tabellen är strukturerad med lärarna i samma ordningsföljd som de 
presenteras i avsnitt 4.3. 

Tabell 2: Översikt över vilka läsförståelsemodeller lärarna använder 

Namn:	 RT	 TSI	 CORI	 IC	 Genrepedagogik	 QtA	

Frida	 X	 X	 X	 X	 	 	
Kim	 X	 	 	 X	 X	 	
Sandra	 X	 	 X	 X	 X	 	
Marie	 X	 	 X	 X	 	 	
Emma	 	 	 	 X	 	 X	
Carina	 X	 	 X	 X	 	 X	

Petra	 X	 	 	 X	 	 	

Antal	som	
använder:	

6	 1	 4	 7	 2	 2	

 
I tabell 2 kan man se att alla lärarna använder minst två av modellerna. Frida är ensam 
om att använda TSI-modellen, medan alla lärarna använder IC-modellen.  

4.3 Läsförståelse i andra ämnen än svenska 
Att läsförståelse är viktigt i andra ämnen än bara svenska och vid läsning av 
skönlitteratur, det är alla lärarna som har deltagit i den här studien överens om. 
 
De andra ämnena som berördes under intervjuerna var naturkunskap, samhällskunskap 
och matematik. I naturkunskap och samhällskunskap menar jag i det här studien 
faktatexter som förkommer inom dessa ämnen och kan beröra till exempel djur och hur 
de lever. Medan det i matematik innebär exempelvis uppgifter som är skrivna i text. 
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 Matematik 
 Inledningsvis följer en redovisning av hur lärarna beskriver sitt arbete med läsförståelse 
i matematik. Emma har inte undervisningen i matematik och omnämns därför inte 
nedan.  
 
Petra, Sandra, Marie och Carina menar att det främst är de uppgifter som de kallar för 
problemlösningsuppgifter där eleverna får träna sin läsförståelse. De övriga lärarna 
beskrev uppgifter där talet är skrivet i text, men de nämnde inte att det nödvändigtvis 
behöver vara problemlösning.  
 
Marie beskriver att då eleverna möter problemlösningsuppgifter som är skrivna i text är 
det viktigt att de läser igenom texten noggrant för att hitta vad det är man söker efter.  
”Hur är det nu vi ska göra när vi har en sådan här, sådana uppgifter, det här med att läsa 
igenom, stryka under frågan, vad dom frågar efter, rita och konkretisera” (Marie). Hon 
betonar mer än en gång att i den här typen av texter ska man använda bilder och konkret 
material för att öka läsförståelsen.  
 
Carina beskriver att när eleverna arbetar med problemlösningsuppgifter i matematiken 
så låter hon dem ofta arbeta två och två. När de har kommit fram till en lösning så får de 
presentera sin lösning för ett annat par. Hon berättar också att de ibland får presentera 
sina resultat i helklass. Carina menar att det kan vara bra att få förklara hur man har 
resonerat och ibland kan det vara så att det är mer än en lösning som är rätt. ”Men 
ibland så kan det ju bli att man får presentera i helklass också, hur man har tänkt och hur 
man resonerat för ibland så kan det ju vara flera lösningar som är de rätta” (Carina). Det 
hon vill lyfta är att eleverna ska få insikt i olika sätt att tänka och kanske hitta ett sätt 
som passar dem bättre.  
 
Sandra beskriver att hon vid tillfället för intervjun arbetar de med 
problemlösningsuppgifter i matten som stämmer väl överens med de tidsord som de 
möter i arbetet med läsförståelse som hon nämnt tidigare. ”I boken så kallar man det 
problemlösning att först kommer domherren och plockar fyra frön, sedan plockar den 
sju frön och till sist fyra frön. Hur många frön har domherren plockat sammanlagt?” 
(Sandra). Sandra menar att då uppgifterna är upplagda på det sättet så ser hon att det 
bildar en helhet för eleverna att använda samma typ av ord och begrepp som de gör i 
arbetet på svenskan. 
 
Petra beskriver att arbetet med läsförståelse i matematik är viktigt eftersom många 
elever upplever att det är svårt med textuppgifter. ”När det gäller tal där man ska läsa så 
kan det ofta bli så att barnen inte riktigt vet hur man ska göra och även om man är 
duktig på att läsa av texter så förstår man inte just i matematiken hur man ska göra” 
(Petra). Petra berättar också att nu när hon har gått Mattelyftet så har de pratat mycket 
om problemlösning och då har hon fått prova att låta eleverna skriva ett eget tal efter att 
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de har fått lösa ett lästal. De har haft samtal kring talen och då fokuserat mycket på ords 
betydelse och eftersom de har skrivit ner talen så kan de gå tillbaka och titta på vilka ord 
de har använt. Petra har sett märkbara resultat sedan de började arbeta på det här sättet. 
  
Kim och Frida beskriver att mycket av deras undervisning kring läsförståelse i 
matematik handlar om att lära eleverna relevanta ord och begrepp.  
 
Kim berättar att de i matematiken arbetar mycket med begrepp, att bygga upp en 
begreppsbank åt eleverna. Kim beskriver matematiken lite som ett eget språk, där det är 
klokt att börja med att lära eleverna ord så att det blir mer förståligt. ”Bygga upp alltså 
en begreppsbank eftersom att matematiken är ju som ett eget språk” (Kim). När 
eleverna stöter på tal där man måste läsa uppmuntrar Kim dem att börja med att läsa till 
punkt, detta för att hon menar att det kan vara svårt för de yngre eleverna att hålla kvar 
mer än en mening som de har läst i huvudet. ”När de går i ettan för det går inte så 
mycket längre för de kan inte hålla mer i huvudet” (Kim). Efter det ber Kim dem att 
fundera, kan vi rita någonting till det här. Det kan till exempel vara vem det handlar om. 
Kim försöker få eleverna att illustrera texten i uppgiften för att det ska bli lättare för 
dem att minnas och kunna skriva ett uttryckligt svar. 
 
Frida beskriver att arbetet med läsförståelse i matematiken bygger mycket på ord och 
begrepp. ”Så det är mycket om ord och begrepp, och det tänker jag liksom i andra 
ämnen också” (Frida). Om eleverna inte förstår ett texttal så uppmuntrar Frida dem att 
läsa högt för sig själva. När det i matteboken handlar om till exempel hel och halv, 
berättar Frida att de brukar prata om orden, för att eleverna ska förstå vad som menas. 
Och ibland skapa en ordlista med ord som är aktuella för avsnittet eller kapitlet. ”Men 
när det handlar om till exempel hel och halv, man måste prata om orden, man kan 
tillexempel göra en ordlista, med ord som hör till det här avsnittet. ” (Frida) 
 

Faktatexter 
Här följer redovisningen av hur lärarna beskriver sitt arbete med faktatexter.  
 
När det kommer till faktatexter är Petra, Marie, Frida och Sandra överens om att det 
viktigt att eleverna känner till ord och begrepp som är centrala i den text som de ska 
läsa. De arbetar därför mycket med att prata med eleverna om orden som finns i texten 
och vad de betyder.  
 
Petra berättar att då de arbetar med faktatexter så har de i år använt ett material som 
heter Fånga förmågan. Där arbetar man mycket med att hitta ledtrådar, man tittar på 
överskrifter eller rubriker, man tittar på bilder, man kan titta på kartor och sedan också 
på underrubriker. Och under tiden man läser kan man titta på svåra ord och prata om 
dem. I materialet finns mål som man ska uppnå och eleverna får hjälp med att börja se 
vad de ska tänka på. De arbetar också med att hitta nyckelord i texten och att göra 
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mindmaps. ”Så att lite så har vi jobbat och då har också eleverna tittat på viktiga ord, 
nyckelord i texten och gjort en mindmap” (Petra).  
 
Marie förklarar att när de arbetar med faktatexter så finns det oftast många svåra ord 
och de måste man prata om med eleverna. Marie berättar att undervisningen i den typen 
av texter ofta handlar mycket om att hon förklarar för eleverna eller att eleverna får 
hjälpas åt och förklara för varandra. ”Så då blir det mycket mer utav förklaringar och 
från min sida förklaringar eller få med naturligtvis att andra elever förklarar” (Marie). 
 
Frida beskriver orden och begreppen som centrala i undervisningen då de arbetar med 
faktatexter. Men hon nämner också att hon tycker det är viktigt att ta reda på vad 
eleverna kan inom ämnet innan de börjar. ”Och så kan man ju ta reda på vad dom har 
för kunskaper redan innan och så fyller man på det liksom” (Frida). Det vidare arbetet 
beskriver hon som att de tittar på filmer, läser texter och samtalar om vad som är viktigt 
att veta.  
 
Sandra berättar att genrearbetet är övergripande och i hennes undervisning använder de 
genrepedagogiken även då de arbetar med faktatexter. Hon berättar att det handlar 
mycket om att hitta strukturer i texter. ”Ja, då jobbar vi ju också genre, när vi jobbar 
med. Då använder vi ju oss också utav en struktur” (Sandra). Och i faktatexter kan det 
vara till exempel att eleverna ska kunna plocka ut saker från texten, hon menar att det är 
en typ av läsförståelse att kunna plocka ut det som är viktigt. ”Det är ju också en form 
utav läsförståelse man förstår vad det är man ska plocka ut” (Sandra). Sandra berättar att 
då de läser faktatexter exempelvis om djur, brukar de till exempel titta på klassificering, 
vilken grupp djuret tillhör, var de bor och lever, vad det äter, vilken livscykel det har  
och vad det har för beteende. Sandra beskriver att de ibland brukar visa texten med 
projektor på tavlan och tillsammans titta på svåra ord, läsa texten och plocka ut viktiga 
delar. ”Mycket börjar väl där att vi tittar tillsammans på någon text och läser 
tillsammans och tittar på svåra ord och vad är det för någonting vi ska plocka ut” 
(Sandra). Sandra beskriver att efter att de har plockat ut det viktigaste i texten får 
eleverna skriva egna texter med hjälp av det de har plockat ut ur texten.  
 
Sandra nämner att eleverna får skriva egna texter utifrån det som de har plockat ut ur 
texten. Emma, Carina och Kim beskriver att de använder sig av liknande arbetssätt som 
utmynnar i att eleverna får skriva en egen text av vad de har läst.  
 
När det kommer till faktatexter beskriver Carina att hon ser att det handlar mycket om 
att kunna ta ut det som är viktigt. ”Ja, med faktatexter då handlar det ju mycket om att ta 
ut det centrala” (Carina). Carina beskriver att efter att man plockat ut det viktiga så 
handlar det mycket om att kunna sammanställa en egen text och använda egna ord när 
man skriver.  
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Kim menar att läsförståelse hänger ihop med att kunna producera en egen text. Kim 
beskriver att i och med att eleverna lär sig texters strukturer då de själva får producera 
texter, gör det lättare för dem att orientera sig själva i de texter som de läser, eftersom 
de bygger på samma struktur och det ger en förståelse för genren. ”Det till hjälp blir ju 
som sagt även ett stöd när vi läser texter, man känner igen sig för det är den strukturen 
som finns i dom ” (Kim).  
 
Emma berättar att när de arbetar med faktatexter använder de sig ofta av tankekartor. 
”Ja, när vi jobbar med faktatexter så har vi jobbat väldigt mycket med tankekartor, då 
har vi pratat om det här ämnet som vi har och arbetar sedan utifrån tankekartorna” 
(Emma). Och utifrån tankekartorna får eleverna producera sin egen text, ibland så har 
de bestämt att de ska skriva en mening om varje sak på tankekartan.  

4.3.1 Analys av läsförståelse i andra ämnen än svenska 
Här följer en analys av lärarnas undervisning i läsförståelse i andra ämnen än svenska.  
 
Petra, Sandra, Marie, Frida och Kim beskriver alla att de arbetar mycket med ord och 
begrepp i sin undervisning av läsförståelse i andra ämnen än svenska. Det kan man tolka 
som jobbar med att redogöra för vad olika ord och begrepp betyder. Det kan man i sin 
tur relatera till RT och strategin att klargöra (jfr Palincsar och Browns 1984). Det Marie 
säger om att eleverna får hjälpa till att förklara för varandra kan kopplas till CORI, där 
man förespråkar att eleverna utvecklar kunskap om begrepp tillsammans. (jfr  Gutheri et 
al. 1998).   
 
Sandras och Kims undervisning som handlar om genre och textstrukturer kan man 
relatera till genrepedagogiken, då de säger att de tittar på strukturer, plockar ut viktiga 
delar och sedan låter eleverna skriver om dessa. I genrepedagogiken försöker man visa 
eleverna strukturer i texter och koppla samman läsning och skrivning (jrf Rose och 
Martin 2013). 
 
Emma och Carina pratar också om att plocka ut viktiga delar i texten, men de använder 
olika sätt. Emmas elever får göra en tankekarta och sedan skriva en mening om varje 
del. Det tolkar jag som att det bildar en sammanfattning av det som de har läst. Carina 
nämner inte hur hon gör för att sammanställa de viktiga delarna, utan bara att eleverna 
får skriva en text där de ska använda egna ord. Carina säger att de ska använda egna ord 
för att skriva en text vilket jag tolkar som att eleverna får göra en redogörelse med egna 
ord av vad de har läst, en sammanfattning. Strategin att sammanfatta texter kan man 
relatera till RT modellen. 
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5 Sammanfattande slutsatser 
I resultatet kan vi se att de deltagande lärarna har varierande arbetssätt som de valt 
utifrån fortbildningar eller genom sina egen beprövade erfarenhet. Flera av lärarna 
beskriver att de använder de arbetssätt de gör för att de själva tror på det och upplever 
att eleverna lär sig på ett bra sätt.  
 
I resultatet ser vi att lärarnas undervisning i läsförståelse består mycket av muntligt 
arbete, mycket av arbetet sker genom textsamtal och i helklass med högläsning.  
Samtliga lärare som deltagit i studien använder sig av mer än en av de modeller för 
läsförståelseundervisning som har presenterats. Lärarna använder sig alltså av flera 
strategier då de lär eleverna hur de kan utveckla sin läsförståelse. Det vi inte har kunna 
se utifrån resultatet är ifall lärarna är medvetna om vilka modeller för läsförståelse de 
använder. De berättar exempelvis att de använder En läsande klass (Widmark 2014), 
men det som inte framgår är ifall de är medvetna om vilka modeller för läsförståelse 
undervisning som det bygger på. Det är enbart genrepedagogiken som omnämns i 
resultatet av lärarna och alltså ingen av de andra. Den modell för 
läsförståelseundervisning som man kan se ha varit mest återkommande genom analysen 
är Reciprocal teaching, då alla lärarna utom en beskriver innehållet i sin undervisning 
på ett sådant sätt att man kan tolka det som att de använder en eller flera av de strategier 
som ingår i modellen.    
 
Slutsatser man kan dra utifrån resultat och analys är att de flesta lärare läger vikt vid 
forskning och utbildning som de har deltagit i, men att de väger in mycket av sina egna 
erfarenheter. De använder inte arbetssätt som de själva inte tror på, och arbetssätten 
beror på elevernas behov. 
 
Flera delar av den undervisning som lärarna beskriver att de har kan kännas igen i flera 
forskningsbaserade modeller för läsförståelseundervisning. Lärarna använder i stor 
utsträckning läsförståelsemodellen Reciprocal teaching, men de visar inte att de är 
medvetna om att det är den modellen de bygger sin undervisning på.  
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6  Diskussion  
I det här avsnittet kommer jag diskutera resultatet, valet av metod och didaktiska 
implikationer av min studie.  

6.1 Resultatdiskussion 
Den här studien visar att de intervjuade lärarna lägger mycket tid på 
läsförståelseundervisning och att undervisa sina elever i olika strategier för läsförståelse. 
Vilket motsäger det resultat som Mahdavi och Tensfeldt (2013) presenterade utifrån sin 
metastudie. Där de kommer fram till att många lärare och speciallärare känner till att det 
är viktigt att eleverna har en god läsförståelse, men trots det undervisar de inte sina 
elever i läsförståelse.  Utifrån skillnaden i resultatet från denna studie och Mahdavi och 
Tensfeldts studie kan man hoppas att en förbättring i undervisningen har skett, men 
eftersom att denna studie är i liten skala med en lite urval av lärare kan man inte dra 
sådana generaliserande slutsatser.  
 
Utifrån resultatet i denna studie får man en uppfattning av att lärarna använder en 
mängd metoder för att undervisa sina elever i läsförståelse, både i svenska och i andra 
ämnen. Skillnaden man kan se mellan deras undervisning i svenska och de andra 
ämnena var vart fokus för förståelsen låg. I svenska och skönlitterära texter var fokus 
mer innehållslig, helheten av texten och att eleverna genom sina erfarenheter skulle göra 
kopplingar mellan sig själva och texten för att öka förståelsen. Medan det i de andra 
ämnena var långt mer fokus på hur ord och begrepps betydelse och arbetet beskrevs gå 
djupare in i ordens mening. Anledningen till att läsförståelsens fokus ligger på olika 
saker i undervisningen kan bero på vad syftet med läsningen är. Vilket kan styrkas av 
det som Westlund (2015) framhåller nämligen att goda läsare läser faktatexter och 
skönlitterära texter på olika sätt, eftersom de läser texterna av olika anledningar.   
  
Stor del av den läsförståelseundervisning som lärarna i studien beskriver bygger på 
textsamtal där de behandlar olika läsförståelsestrategier. Lärarna menar att de bygger sin 
undervisning utifrån forskning och fortbildningar. Att det är bra att arbeta på det sättet 
kan stödjas av den studie som Kragler, Martin och Schreier (2015) där de kommer fram 
till att det finns ett behov av att hjälpa lärare att bli mer motiverade att lära ut bland 
annat olika förståelsestrategier. Det menar att elever annars inte kommer utveckla den 
läsförståelse de behöver för att förstå mer komplexa texter. I analysen kan man också se 
att lärarna blandar fler modeller för läsförståelse och olika strategier med varandra. Jag 
tror att det kan vara bra att lärarna gör det, att de inte använder en specifik modell utan 
att de blandar och använder just de strategier som de anser är bäst och viktigast för 
eleverna att träna på. Att de med andra ord bygger sin undervisning på både forskning 
och sin egna beprövade erfarenhet.  
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Lärarna beskriver att deras val av arbetssätt beror mycket på elevernas behov. Vilket 
också betonas av Mahdavi och Tensfeldt (2013) som menar att det är lärarnas ansvar att 
hitta strategier som passar eleverna. Min slutsats utifrån det är att i lärares yrkesroll är 
det viktigt att det finns en bra relation mellan lärare och elev. För att läraren ska kunna 
bedöma vilka elevernas behov är samt att lärarna är bekanta med forskning om olika 
förståelsestrategier och att de känner till olika metoder samt strategier för att kunna 
undervisa eleverna. 

6.2 Metoddiskussion 
Att använda intervjuer för att samla in data för att kunna besvara studiens syfte och 
frågeställningar har över lag fungerat bra. Under intervjun fick läraren beskriva sin 
undervisning och berätta varför hen har valt att arbeta på det sättet. Det som kan vara 
problematiskt är att jag inte vet om lärarna faktiskt arbetar på det sätt som de beskriver. 
För att med säkerhet kunna veta hur undervisningen går till skulle observationer behöva 
göras. Studien kan heller inte generalisera till fler än de sju lärarna och för att skapa mer 
reliabilitet i studien skulle en större urvalsgrupp behöva undersökas.   
 
I analysen användes sex modeller för läsförståelseundervisning. Jag kunde hitta många 
kopplingar mellan de lärarna beskrivit som sin undervisning och de sex modellerna. 
Men det finns betydligt fler modeller för läsförståelseundervisning som inte användes i 
denna studie och vi kan ju inte veta då om det är så att någon av lärarna i studien kanske 
arbetar mer med strategier som finns med i någon av dem. Trots det hade jag inget 
problem med att placera in lärarnas uttalanden inom någon av de modeller som jag 
använt som analysverktyg. 
För att med mer säkerhet kunna ta reda på vilka modeller för läsförståelse lärarna 
använder skulle fler modeller för läsförståelseundervisning behöva användas och det 
skulle behövas kompletterande intervjuer med lärarna. 

6.3 Didaktiska implikationer 
Denna studie ger implikationer av att lärare undervisar elever i flera strategier för att 
utveckla deras läsförståelse, men att lärarna ibland inte känner till att de använder 
strategier för detta. Vissa av lärarna som deltagit i studien ansåg inte riktigt att de ens 
arbetade med läsförståelse. Det visar på att lärarna i vissa fall skulle behöva 
uppmärksammas på det arbete som de faktiskt gör. 

6.4 Vidare forskning 
För fortsatt forskning skulle det vara intressant att utöka studiens omfattning och göra 
den mer generaliserbar genom att ha en större urvalsgrupp och använda fler modeller 
för läsförståelse som analysverktyg. Det skulle också vara intressant att ta reda på om 
lärarna som deltog i den här studien känner till de modeller för läsförståelse som 
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användes som analysverktyg i denna studie. Skulle de känna igen modellerna om de 
blev tillfrågade?  
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Bilaga 1 
 
Inledande frågor om läraren:   

• Min första undran är hur länge har du arbetat som lärare? 
• Vilken utbildning gick du för att bli lärare? Vilket år var det?  
• Jag skulle också vilja veta om du har deltagit i någon fortbildning? Hur många 

och i vad?  
 
Frågor angående lärarens pedagogiska verksamhet: 

• Hur skulle du definiera begreppet läsförståelse?  
• Hur arbetar du med läsförståelse med dina elever?  
• Hur ser en bra lektion ut där du arbetar med läsförståelse utifrån läsning av 

skönlitteratur?  
• Det arbetssätt du använder hur kommer det sig att du arbetar på just det sättet?  
• Du har nu berättat om hur du arbetar med läsförståelse i skönlitteratur, men hur 

arbetar du med det i matematik? 
- Jag skulle vilja veta hur ser en läsförståelse fokuserad lektion i matematik ut? 
- Jag undrar vad skulle du säga är den största skillnaden i ditt tillvägagångssätt 
(mellan skönlitteratur lektionen och matematiklektionen?) 

• När vi ändå pratar om läsförståelse i andraämnen än skönlitteratur i svenska, så 
undrar jag hur skiljer sig arbetet i läsförståelse då i arbetet med faktatexter? 
(Ligger det närmare i likhet med hur arbetet i matematik eller skönlitteratur ser 
ut?) 

• I många medier kan man läsa om att svenska elever blir allt sämre i läsförståelse. 
Berätta vad anser du om det? 
- Hur uppfattar du elevernas resultat i de klasser som du har undervisat? Vilka 
förbättringar har skett och vilka försämringar? 
 
 

 


