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Abstract: Ungdomar läser dagligen oerhört mycket text som går obemärkt förbi, 

bland annat texter på datorn och i mobilen. Den läsningen räcker inte till utan det 

krävs mer specifik undervisning i läsförståelsestrategier för att eleverna ska 

utveckla sin läsförståelse. Jag har genom en kvalitativ intervjustudie undersökt hur 

fyra lärare ser på undervisning i läsförståelse i allmänhet samt hur lärarna ser på 

undervisning av elever i behov av särskilt stöd i läsförståelse i synnerhet.   Utifrån 

syftet har jag resonerat fram till frågeställningarna, hur resonerar fyra lärare kring 

arbetet med läsförståelse i årskurs sex? och hur resonerar fyra lärare kring arbetet 

med elever som är i behov av särskilt stöd i läsförståelse i årskurs sex?  

Studien visar på att samtliga lärare är väl medvetna om vikten av att undervisa 

aktivt i läsförståelse, där samtliga använder sig av materialet en läsande klass. 

Studien visar även på vikten av att diskutera om det lästa med varandra, både 

elever emellan och mellan elev och lärare, där högläsning och läslust ses som 

viktiga faktorer för att förbättra läsförståelsen. Studien visar slutligen på vikten av 

att synliggöra de elever som är i behov av särskilt stöd tidigt i åldrarna. Kartläggs 

dessa elever tidigt kan det bland annat förhindra att elevernas självkänsla 

försämras. Till sist visar studien på att lärarna i undersökning inte ser sig ha tid att 

driva deras utveckling framåt och förbättra sin undervisning i läsförståelse.        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Läsförståelse, läsförståelsestrategier, elever i behov av särskilt stöd  

 

 

 

 
 

 



 

2 

 

Innehållsförteckning 
Inledning .............................................................................................................................. 4 

Syfte och frågeställningar .................................................................................................... 5 

Begreppet elever i behov av särskilt stöd ........................................................................ 5 

Bakgrund .............................................................................................................................. 5 

Definition av läsförståelse och läsförståelsestrategier .................................................... 5 

Styrdokumenten om läsförståelse ................................................................................... 6 

Faktorer som påverkar läsförståelsen ............................................................................. 6 

Läsförståelsestrategier ..................................................................................................... 7 

Reciprok undervisning (RT) .......................................................................................... 7 

Transactional strategies instruction (TSI) .................................................................... 8 

Questioning the author (QtA) ...................................................................................... 8 

”En läsande klass” ........................................................................................................ 9 

Lärarens betydelse för läsförståelseundervisningen ..................................................... 10 

Forskning om läsförståelse ............................................................................................ 11 

Sammanfattning ................................................................................................................. 12 

Metod................................................................................................................................. 13 

Kvalitativ intervjustudie ................................................................................................. 13 

Urval ............................................................................................................................... 13 

Genomförande ............................................................................................................... 14 

Bearbetning av data ....................................................................................................... 15 

Reliabilitet och validitet ................................................................................................. 15 

Etiska aspekter ............................................................................................................... 16 

Resultat .............................................................................................................................. 16 

Lärarens arbete med läsförståelse................................................................................. 16 

Läsförståelse .............................................................................................................. 16 

Läsförståelsestrategier ............................................................................................... 17 

Läslust ........................................................................................................................ 18 

Högläsning .................................................................................................................. 19 

Elever i behov av särskilt stöd i läsförståelse ................................................................. 20 

Diskussion .......................................................................................................................... 21 

Resultatdiskussion ......................................................................................................... 21 

Metoddiskussion ............................................................................................................ 24 

Slutsatser............................................................................................................................ 24 

Referenslitteratur .............................................................................................................. 26 



 

3 

 

Bilaga 1 intervjuguide ........................................................................................................ 29 

Bilaga 2 Informantbrev ...................................................................................................... 30 

 

 
 

 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

4 

 

Inledning 
En stor del av vår läsning går åt till sociala medier såsom Facebook, Twitter och 

Instagram, men vi läser också på jobbet, i skolan, manualer, textrutan när vi tittar 

på film och vi läser när vi spelar spel på datorn. Vi läser dagligen oerhört mycket 

text som går anspråkslöst förbi. När jag läste en kurs i svenska vid Högskolan 

Dalarna blev jag intresserad av hur lärare undervisar i läsförståelse. I kursen blev 

jag bekant med Westlunds (2009, s.76) läsförståelsestrategier ”läsfixarna”. 

Läsfixarna består av en spågumma, detektiv, reporter, cowboy och en konstnär. 

Dessa läsfixare är tänkt att fungera som ett stöd till hur läsaren bättre ska kunna 

förstå texter. Jag började själv tänka på hur jag tar mig an olika texter och jag fick 

frågan hur jag gör för att förstå en text. Svaret blev som många andra i kursen, att 

jag vet inte; jag bara läser. 

Läsforskare, som exempelvis Lundberg och Herrlin (2014), Reichenberg (2008) 

och Westlund (2009) har under många år förespråkat vikten av att kontinuerligt 

och systematiskt utveckla elevers läsförståelse. Westlund (2015, s.14) menar 

vidare att det idag finns en välutvecklad kunskap hur lärarna lär elever att läsa men 

det saknas fortfarande kunskap om den fortsatta läsutvecklingen och hur lärare 

undervisar i mer avancerad läsförståelse. Läsforskaren Roe (2014) menar att 

läraren måste aktivt bedriva undervisning i läsförståelse och vara medveten om 

vad, varför och hur de väljer att undervisa i läsförståelse. Hon anser vidare att 

frågorna varför lärarna ska undervisa i läsförståelse och vad lärarna ska undervisa i 

är enklare att svara på. Frågan hur undervisningen ska bedrivas kräver fortfarande 

ett svar (Roe, 2014, s. 9). Det är därför intressant att undersöka hur lärarna ser på 

undervisning i läsförståelse.  

PISA:s (Programme for International Student Assessment) undersökning 2012 

visade på en försämring av svenska elevernas läsförståelse (Skolverket, 2012, s.6–

7). PISA är en internationell kunskapsmätning som drivs av OECD. Studien 

genomförs vart tredje år och testar 15-åringars kunskaper i matematik, 

naturvetenskap och läsförståelse. Enligt PISA:s undersökning är det resultatet av 

de ”svaga läsarna” som fortsätter att försämras (Skolverket, 2012, s.6). Jag lägger 

därför mitt fokus i studien på hur lärare undervisar i läsförståelse för att de elever 

som är i behov av särskilt stöd ska ges möjlighet att utveckla sin läsförståelse. 

Under min studies gång publicerade PISA deras undersökning 2016 där elevernas 

resultat i läsförståelse hade förbättrats något men där Skolverket fortfarande står 

frågande var denna positiva förändring beror på (http://www.skolverket.se/).      

Min undersökning är intressant utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Den ger bidrag 

till kunskap om hur lärare ser på undervisning om läsförståelse, det vill säga 

studien kan bidra till lärarens yrkesutövning och forskning genom att blivande 

lärare och verksamma lärare kan få inspiration till att arbeta med utvecklingen av 

elevers läsförståelse. Studien kan även vara intressant för allmänheten som är 

intresserade av läsförståelse och läsförståelsestrategier.  
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Syfte och frågeställningar  
Mitt syfte är att bidra till kunskaper om lärares erfarenheter av undervisning i 

läsförståelse i allmänhet samt bidra till kunskaper kring undervisning av elever i 

behov av särskilt stöd i läsförståelse i synnerhet.    

Utifrån syftet har jag resonerat fram till dessa relevanta frågeställningar:  

 Hur beskriver lärare arbetet kring läsförståelse i årskurs sex?  

 Hur beskriver lärare arbetet kring elever som är i behov av särskilt stöd i 

läsförståelse i årskurs sex?  

 

Begreppet elever i behov av särskilt stöd 
Alla skolor ska enligt skollagen ta hänsyn till elevernas olika behov och deras 

förutsättningar till att nå kunskapsmålen. Vissa elever behöver extra anpassningar 

och en del behöver särskilt stöd. Både skollagen (SFS 2010–800, kap 3, §1–12) 

och Skolverket (2014, s.11) använder begreppet elever i behov av särskilt stöd när 

de beskriver elever som behöver extra anpassningar, vilket jag också i min 

undersökning kommer att göra. Westlund (2009, s.94) använder begreppet ”svaga 

läsare” och hon beskriver att de ”svaga läsarna” i läsförståelse inte upplever 

läslust. De utmärks också genom att de inte kan urskilja viktig information i olika 

texter och har också svårt att sammanfatta textens budskap. ”Svaga läsare” 

anpassar inte heller läshastigheten på texten till textens svårighetsgrad, samt att de 

inte är medveten om när de inte förstår. I fortsättningen kommer ”svaga läsare” att 

benämnas elever i behov av särskilt stöd.   

Bakgrund  
I bakgrunden redovisas först definitionen av läsförståelse och 

läsförståelsestrategier. Vidare får läsaren en förståelse för vad styrdokumenten 

säger om läsförståelse. I bakgrunden presenteras även faktorer som påverkar 

läsförståelsen, olika läsförståelsestrategier och lärarens betydelse för 

läsförståelseundervisningen. Slutligen presenteras aktuell forskning inom området 

läsförståelse.  

 

Definition av läsförståelse och läsförståelsestrategier  
Läsförståelse kan definieras på många olika sätt. Bråten (2008a) menar att 

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

och samspelar med den” (Bråten 2008a, s.14). Han menar att denna definition 

omfattar två grundläggande aspekter av läsförståelse. Det handlar dels om att 

förstå en innebörd som författaren har lagt in i texten, dels att samspela med texten 

det vill säga att skapa sig själv egna bilder om det lästa (Bråten 2008a, s.14). Även 

Westlund (2009) belyser vikten av läsarens samspel med texten. Läsningen är en 

”dynamisk och komplex process som inbegriper färdigheter, strategier och tidigare 

kunskaper” (Westlund, 2009, s.69). Med denna definition menar Westlund att 
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läsaren och texten samspelar för att skapa mening och menar därmed att läsaren 

ska läsa aktivt.  

Bråten (2008b) definierar läsförståelsestrategier som mentala aktiviteter; inre 

strategier som ”läsaren väljer att sätta i verket för att tillägna sig, ordna och 

fördjupa information från text samt för att övervaka och styra sin egen 

textförståelse” (Bråten, 2008b, s.69). Men det menar han att läsaren väljer olika 

läsförståelsestrategier för att bättre kunna förstå en text, till exempel att läsaren 

läser om texten eller identifierar svåra ord.   

 

Styrdokumenten om läsförståelse 

I kursplanen i svenska är syftet med undervisningen att eleven ska utveckla sin 

förmåga att: ” läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.” 

(Skolverket, 2011, s.222). I det centrala innehållet i årskurs 4–6 står det om 

läsförståelse: ”Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt att 

urskilja texters budskap, både de uttalande och sådant som står mellan raderna. ” 

(Skolverket, 2011, s.224). 

För att eleven ska nå ett godkänt resultat, betyget E, i slutet av årskurs sex krävs 

det att eleven kan:  

Läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt 

genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom 

att göra enkla kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och 

kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar 

eleven grundläggande läsförståelse (Skolverket, 2011, s.228).  

 

Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i svenska (Skolverket, 2016, s.11) 

ger en bredare och djupare förståelse vad som ligger bakom texterna i kursplanen. 

Kommentarmaterialet belyser, att elevernas läsförmåga och läsförståelse fortsätter 

att försämras och en anledning till det kan vara att lärare inte undervisar i olika sätt 

att läsa och förstå olika texter. Undervisningen i läsförståelse är också avgörande 

för elevernas möjlighet till att fördjupa sin läsförmåga. Skolverkets 

kommentarmaterial betonar vikten av att alla elever ska få undervisning i hur man 

går tillväga för att förstå olika texter. Kommentarmaterialet framhåller vikten av 

att tillämpa olika förståelsestrategier, det vill säga konkreta sätt som en läsare 

använder för att förstå texter och detta beroende på vilken typ av text som läses.  

 

Faktorer som påverkar läsförståelsen  
Olika faktorer påverkar läsförståelsen. Dessa är bland annat avkodningsförmågan, 

ordförrådet och läshastigheten. Westlund (2009, s.99) skriver om hur dessa 

faktorer samverkar och menar att det inte går att förstå en text utan en god 

avkodning och det går inte att läsa en text utan avkodning och förståelse. Bråten 

(2008b, s.49) påpekar såsom Westlund (2009) att det finns ett samband mellan 

ordavkodning och läsförståelse och att detta samband är särskilt stark under låg 

och mellanstadiet och även ett ofullständigt ordförråd kan vara en bidragande 
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orsak till bristfällig läsförståelse. Westlund (2009) menar vidare att elevens 

förmåga att förstå en text beror dels på arbetsminnet (hur mycket text som kan 

lagras i minnet), ordkunskap, hur eleven kan skapa inre bilder och hur bra eleven 

kan göra inferenser. ”Med inferenser menas den förståelse läsaren får av texten 

som inte uttrycks bokstavligen i texten” (Westlund, 2009, s.101). Eleven kan göra 

tre sorters inferenser för att förstå texten. Det första sättet är att läsa på raden, det 

vill säga där svaret går att hitta direkt i texten. Det andra sättet är att läsa mellan 

raderna, där eleven fångar upp den underliggande meningen i texten och det tredje 

sättet är att läsa bortom raderna. där eleven kritiskt granskar sin läsning och 

refererar den till sina bakgrundskunskaper (Westlund, 2009, s. 101). Både 

Westlund (2009) och Bråten (2008b) menar att goda läsare är väldigt aktiva när de 

läser och att de använder sig av läsförståelsestrategier. De förutspår textinnehållet, 

de ställer frågor på texten, de sammanfattar texten och de gör analogier utifrån 

förkunskaper.   

Herrlin och Lundberg (2014, s.17) skriver också att flera olika komponenter måste 

samspela för att förståelsen ska bli optimal. De menar att för att bli en god läsare 

måste flytet vara automatiserat då flytet i läsningen hänger samman med 

läsförståelsen. De menar vidare att flytet är bron mellan ordavkodningen och 

förståelsen. 

Westlund (2009, s.33–34) skriver om motivationen som en viktig faktor för att 

läsförståelsen ska fungera. Låg motivation kan göra att eleven inte använder 

lässtrategier på ett effektivt sätt.  För att kunna uppnå en önskad motivation krävs 

ett positivt förhållningssätt till läsning från elevens och pedagogens sida samtidigt 

som eleven behöver ha tillräckliga språkkunskaper. Utan tillräckliga 

språkkunskaper kan eleven inte tillgodogöra sig textens innehåll, vilket 

automatiskt blir att eleven läser mindre. Rosén (2013, s.2) skriver om orsaken till 

varför motivationen att läsa minskar bland barn och ungdomar. Idag väljer barn 

och ungdomar att sitta framför datorn än att nöjesläsa på fritiden och det menar 

hon bidrar till att ungdomar får sämre läsförståelse. 

Läsförståelsestrategier 

Reciprok undervisning (RT) 
En av de första läsförståelsestrategierna som introducerades var den 

undervisningsmodell som kallas Reciprocal teaching, och förkortas RT. På 

svenska kallas denna metod för reciprokt eller ömsesidigt lärande (Taube, 2007, s. 

73).  

Stromsø (2008, s.37) skriver att den reciproka undervisningen grundar sig i 

Paliscar och Browns forskning där de på 1980 talet analyserade olika lässtrategier. 

Syftet var att stödja elever med förståelseproblem. Eleverna fick olika 

genomgångar av fyra lässtrategier där eleverna fick lära sig att formulera 

förväntningar, att ställa relevanta frågor om texten, att sammanfatta texten och att 

klargöra svåra ord och begrepp. Den reciproka undervisningen skriver Westlund 

(2009, s.77) bygger på dessa fyra strategier som ”expertläsare” använder sig av.  

Westlund (2009) beskriver hur läraren kan arbeta med reciprok undervisning. 

Lärarens första uppgift är att välja ut en text med hög kvalité, där det är viktigt att 

texten är på rätt nivå för eleverna och där eleverna har en hög igenkänning, det vill 
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säga att eleverna känner igen sig i ämnet utifrån deras intressen.  Modellen går ut 

på att läraren förklarar vad den reciproka undervisningsstrategin går ut på genom 

att tänka högt medan strategin tillämpas. Vidare får eleverna tillämpa strategin, de 

läser en liten bit av texten i grupp eller enskilt, de stannar upp och frågar sig själv 

om de har förstått texten. De frågar även sig själva om de har stött på några ord 

som de inte förstått. Till sist sammanfattar eleverna texten genom att försöka ta ut 

de viktigaste meningarna och slutligen diskuteras strategin tillsammans med 

eleverna.  

 

Transactional strategies instruction (TSI) 
Transactional Strategies Instruction, TSI, har utvecklats ur RT och bygger på 
samma fyra grundstrategier i läsförståelseundervisning som RT. Dessa är att 
eleven ska formulera förväntningar, ställa relevanta frågor om texten, att 

sammanfatta texten och att klargöra svåra ord och begrepp. Liksom i RT betonas 

även i TSI att läraren ska tänka högt för att synliggöra för eleverna hur strategierna 

används (Taube, 2007, s.74).   

Det som skiljer dessa metoder åt är lärarens sätt att undervisa. Det första är att 

undervisningen äger rum i grupper där elever tillsammans med lärare läser texter 

och använder sig av läsförståelsestrategier. Undervisningen utgår från elevernas 

tolkningar och svårigheter. Det andra är att läraren framför allt lyssnar hur 

eleverna sätter ord på sin läsförståelse. När eleverna har synpunkter under 

diskussionerna försöker inte läraren bedöma deras svar utan uppmuntra dem att 

utveckla tankegången. (Taube, 2007, s.74–75)   

  

Questioning the author (QtA)  
Beck har vid universitetet i Pittsburg utarbetat en modell för strukturerade samtal 

som kallas för Questioning the author, skriver Reichenberg (2008) och hon menar 

vidare att modellen går ut på att ställa frågor till textförfattaren. Syftet med 

Questioning the author är att synliggöra för eleverna att bakom varje text finns en 

författare. När eleverna läser texter är deras uppgift att ställa frågor till författaren, 

att själva skriva om texten och förtydliga texten (Reichenberg, 2008, s.91) ”Det 

händer också att författaren uttrycker sig oklart, inkonsekvent eller använder sig av 

en alltför komplicerad vokabulär” (Reichenberg, 2008, s.91). Med det menar 

Reichenberg (2008) att författarna ibland kan glömma bort vilken målgrupp de 

skriver för, vilket medför att eleverna har rätt att ifrågasätta författarens auktoritet.  

Reichenberg (2008, s.12) skriver att modellen grundar sig på två typer av frågor så 

kallade queries. Frågorna som ställs kan delas upp i inledningsfrågor och 

uppföljningsfrågor. Inledningsfrågor kan till exempel vara; vad vet vi om texten? 

vad tror vi om texten? vad undrar vi om texten? Uppföljningsfrågor är i stället 

frågor som går in djupare i texten för att öka läsförståelsen som till exempel, vad 

försöker författaren säga med texten och vilka ledtrådar ger författaren till vad som 

kan hända. Avsikten är att eleverna ska ställa frågor mellan raderna och göra 

textkopplingar, till exempel dra paralleller mellan olika texter.    
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”En läsande klass”  
Efter publiceringen av PISAS undersökning 2012 där resultatet var lågt i bland 

annat läsförståelsen utkom Widbergs bok och lärarhandledning ”En läsande klass” 

med syftet att ge lärare undervisningsmetoder för att förbättra elevers läsförståelse 

(www.enlasandeklass.se).  Enligt Widmark bygger ”en läsande klass” på 

RT(reciprok undervisning), TSI (transaktionell undervisning) och QtA 

(Questioning the Author). Det viktigaste med alla tre modellerna är samtalet kring 

texterna. ”Samtalen ska handla om textens innehåll och budskap, tankar om texten 

och om hur strategierna har använts för att fördjupa förståelsen. ” 

(www.enlasandeklass.se). Enligt Widmark bygger lektionsplaneringarna i en 

läsande klass på Palinscar och Browns fem läsförståelsestrategier, ” att förutspå 

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

skapa inre bilder. Till skillnad mot Palinscar och Brown är strategierna 

personifierade med figurer som kallas för läsfixare. Läsfixarna kallas för 

spågumman, detektiven, reportern, cowboyen och konstnären. Spågumman är 

tänkt att hjälpa eleven att förutspå vad som ska komma härnäst i texten. Eleven 

förväntas titta på bokomslaget, rubriker och bildtexter för att förutspå vad texten 

kommer att handla om. Detektiven hjälper eleven med att reda ut svåra ord och 

begrepp. Eleven läser om texten, slår upp ordet, undersöker ordet, om det är ett 

sammansatt ord, vilken ordklass de tillhör för att få ledtrådar till ordets betydelse. 

Reportern är tänkt att hjälpa eleven med att ställa frågor på texten, frågorna är av 

tre typer, frågor på raden, där eleven kan finna svaret direkt i texten. Mellan 

raderna där det krävs att eleverna gör inferenser det vill säga hittar ledtrådar i 

texten. Bortom raderna där eleverna gör textkopplingar och där det krävs att 

eleverna drar paralleller till egna erfarenheter. Cowboyen hjälper eleven att 

sammanfatta texten. Eleven får dels fundera vad som hände först, i mitten och sist 

i boken och dels plocka ut nyckelord för att få med det viktigaste i boken. Till sist 

konstnären som hjälper eleven att leva sig in i berättelsen och se inre bilder. 

Modellektionerna i en läsande klass ska fungera som ett tillfälligt stöd för att lärare 

sedan ska kunna använda sig av planeringarna i sin undervisning 

(www.enlasandeklass.se)  

 En läsande klass har också fått en hel del kritik där bokens vetenskaplighet 

ifrågasätts. I Sveriges Radio (2014, november) intervjuas Nilsson och Westlund i 

programmet Prisat läsprojekt får hård kritik. Där uttalar sig Nilsson att en läsande 

klass brister i sin vetenskaplighet och kallar materialet ett ”ovetenskapligt 

hemmabygge” (Sveriges radio, 2014, november). Westlund menar att materialet är 

ingenting hon vill stå för. ”Min forskning som jag har försökt föra fram för att 

hjälpa och stödja svenska lärare, blir förenklad. Det är inte den forskning som jag 

vill stå för” (Sveriges radio, 2014, november). Hon menar vidare att materialet 

fokuserar för mycket på de olika lässtrategierna och inte på vad texten faktiskt 

betyder. Det kan även finnas en risk att materialet leder till en isolerad 

färdighetsträning istället för förbättrad läsförståelse. Widberg besvarar kritiken och 

menar att en läsande klass inte är någon avhandling utan en studievägledning 

(Sveriges radio, 2014, november).    
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Lärarens betydelse för läsförståelseundervisningen 
För att eleverna ska utveckla sin läsförståelse krävs det en direktundervisning i 

läsförståelse skriver Westlund (2009, s.11). Hon menar att eleverna fortsätter att 

utveckla sin läsförståelseförmåga under hela skoltiden. Anmarkrud (2008) skriver 

om hur en god lärare ska vara för att eleverna på bästa sätt ska utveckla deras 

läsförståelse. De lärare som undervisar i läsförståelsestrategier ska med fördel 

använda sig av explicit undervisning skriver Anmarkrud (2008, s.199). Det innebär 

att läraren förklarar och modellerar hur användningen av lässtrategier ska 

användas och läraren tänker högt medan hon undervisar hur strategin ska 

användas. På det viset får eleverna en inblick i hur en ”god läsare” tar sig igenom 

en text. Han påpekar också hur viktigt det är att undervisningen integreras i andra 

ämnen där texter läses och menar att alla lärare ska vara läslärare (Anmarkrud, 

2008, s. 200).   

Både Bråten (2008b) och Westlund (2009) skriver om lärarens betydelse för 

läsförståelseundervisningen och menar att samtalet om texten är viktig för att 

utveckla elevens läsförmåga (Westlund, 2009, s.51). Vidare menar hon att alla 

elever inte behöver likadana insatser och till sist menar hon att dokumentationen 

och uppföljningen av eleverna ska vara forskningsbaserad. Bråten (2008b, s.60) 

menar att högsta prioritet i läsundervisningen ska vara att öka elevernas ordförråd, 

vilket läraren kan göra genom att ge direkta och tydliga förklaringar av vad ord 

betyder. Lärarnas uppgift enligt Bråten (2008b) är att hjälpa eleverna att välja nya 

ord de ska arbeta med, ordna aktiviteter som gör att eleverna reflekterar över nya 

ord och högläsa för eleverna och samtidigt reflektera över nya ord och uttryck. 

Westlund (2009) poängterar också att högläsning är något som måste ingå i en 

lärares läsundervisning för att eleverna ska utveckla läsförståelse och menar vidare 

att den tysta läsningen gynnar bara eleverna med god läsförståelse. Hon menar att 

den tysta läsningen är svår att följa upp och skriver att ”den svaga läsaren som 

brottas med avkodningsproblem läser allt mindre och då utvecklas inte ordkunskap 

och således inte heller kunskap om världen eller om texter” (Westlund, 2009, 

s.108). National Reading Panel (2000) är en nationell panel i USA med syftet att 

bedöma effektiviteten av olika metoder som används för att lära barn att läsa.  De 

utkom med en rapport som visar på att tyst läsning som en enskild metod utvecklar 

inte läsförståelsen. ”The independent silet reading is not an effective practise when 

used as the only type of reading skills.” (National Reading Panel, 2000, s.20). Med 

det menar National Reading Panel att den tysta läsningen inte ska användas som en 

enda läsningsmetod. För att gynna elever i behov av särskilt stöd i läsförståelse bör 

läraren istället läsa högt. Lundberg och Herrlin (2014, s.19) menar att genom 

högläsningen kan läraren visa eleven lämpliga läsförståelsestrategier som goda 

läsare använder tex. kan läraren stanna upp vid lämpliga ställen för att ställa 

hypoteser, visa hur eleven kan göra när de stöter på obekanta ord, hur eleven kan 

göra inferenser och hur man kopplar på sin bakgrundskunskap. Chambers (1994) 

beskriver vikten av att högläsa för att främja förståelsen, inte bara i de lägre 

åldrarna utan genom hela skoltiden.    

Att läsa högt för barn är nödvändigt för deras utveckling som läsare. Och 

det är ett stort misstag att tro att högläsning bara behövs i de lägre klasserna 

(den period man brukar tala om läsinlärning). Faktum är att högläsning har 

ett så stort värde, och att läsinlärning är en så utsträckt process, och den 
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korta tid vi bruka kalla läsinlärningsperioden en så liten del av det hela, att 

högläsning är nödvändigt genom hela skoltiden.  

(Aidan Chambers, 1994, s. 66) 

StromsØ (2008, s.25) skriver att god undervisning i läsförståelse kan bidra till att 

barn vidareutvecklar sin läsförmåga och menar att det är en fördel om lärarna har 

aktuell forskning tillhanda när de planerar deras undervisning i läsförståelse.  

 
 

Forskning om läsförståelse 
Jag har utifrån ett medvetet val valt att belysa nutida svenska och utländska 

forskare och deras studier i läsförståelse. Nedan beskrivs flera studier om 

läsförståelse.   

I en svensk intervjustudie har Persson (2007, s.190–191) undersökt hur ”goda och 

svaga” elever skiljer sig åt i användandet av läsförståelsestrategier. I 

undersökningen ingick 25 elever i årskurserna 5–8. Hon kom fram till att en 

förklaring till skillnader mellan ”svaga” och goda läsare kan vara, att de goda 

läsarna använder sig av sin metakognitiva förmåga. Metakognitiva förmågor är 

medvetenheten hur man faktiskt läser. De goda läsarna läser om texten flera 

gånger, de är noggrannare och de använder kontexten, sammanhanget, på ett aktivt 

sätt, där de kan koppla texten till deras egna erfarenheter. Medan de ”svaga 

läsarna” inte upptäckte att de inte förstod ett ord och de använde sig bara av en 

strategi det vill säga att de läser om. 

Pressley och Allington (2015, s.254–255) har i en amerikansk studie presenterat en 

observationsstudie av elever i årskurs 1–8 om vad som skiljer så kallade 

framgångsrika lärare mot mindre framgångsrika lärare i fråga om undervisning i 

läsförståelse. Dessa framgångsrika lärare hade tillgång till mycket litteratur med 

hög kvalité och de lät eleverna arbeta i både grupp och individuellt med den 

litteraturen.  De tränade eleverna i olika strategier som goda läsare använder. 

Undervisningen gick ut på att lärarna modellerar för eleverna hur goda läsare 

använder olika läsförståelsestrategier. Eleverna fick träna på att ta ut svåra ord, 

läsa om och sammanfatta texten. Lärarna integrerade läs- och skrivträningen med 

undervisning i olika ämnen samt att de arbetade för att motivera sina elever till att 

läsa och skriva. Pressley och Allington pekar också på att individualiseringen är 

viktig eftersom eleverna lär sig på olika sätt och olika snabbt. De menar också att 

fokus ska ligga på att lära eleverna endast några effektiva strategier. De påpekar 

vidare att läraren måste prova sig fram, vilken metod som är den bästa, 

tillsammans med eleverna. 

Levlin (2014) och Elwér (2014) har i sina svenska forskarstudier visat på hur 

viktigt det är att läraren arbetar med läsförståelsen redan tidigt i åldrarna. Levlin 

(2014, s.xvii) har undersökt 44 elever i årskurs 2–3. Studien är en screening i 

läsförståelse, avkodning och stavning i årskurs 2. Hennes studie påvisar hur viktigt 

det är att elever får träning i läsförståelse tidigt redan i årskurs 2, för att uppnå en 

god läsförståelse. Elever med svag läsförståelse i årkurs 2 hade en ökad risk för 

språksvårigheter i årskurs 3. Studien visar på så vis att elever som hade 

förståelsesvårigheter i årskurs 2 misslyckades även på det nationella provet i 
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årskurs 3. Hon menar också att det är minst lika viktigt att främja ordförrådet och 

grammatiken såsom förståelsestrategier. Elwér (2014, s.4–6) har i sin studie 

undersökt 1000 tvillingpar i åldrarna 5–15 år. Undersökningen bestod av läs- och 

stavningstester, språkliga och kognitiva tester där syftet var att kartlägga hur 

övningar och tester under de första skolåren kan minska läsförståelseproblemen. 

Med det menar hon att lärarna måste tidigt identifiera elever med svårigheter i 

läsförståelsen för att så tidigt som möjligt sätta in stödåtgärder. Det finns annars en 

risk att elever med dålig avkodningsförmåga inte upptäckts förrän de går i årskurs 

4.  

Tjernberg (2013, s.31) skriver att så kallade skickliga lärare undervisar i både 

läsförståelsestrategier, ordkunskap och skrivning samt i ordavkodning. Hon har i 

sin kvalitativa intervjustudie och i sin kvalitativa observationsstudie intervjuat 

lärare i årskurs 1–5 samt gjort deltagande observationer i klassrummet. Hon har 

även analyserat läs- och skrivutredningar där syftet var att analysera 

framgångsfaktorer i lärarnas undervisning, särskilt av elever som är i riskzonen för 

läs- och skrivsvårigheter. Den effektivaste undervisningen genomsyras av en 

varierad undervisning, där både läsflyt och läsförståelse är viktiga områden i 

undervisningen för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin läsförståelse.  

Tjernberg (2013, s.40) påpekar också vikten av individuell undervisning där 

lärarna kan se var eleven befinner sig i kunskapsutvecklingen. Det kräver en stor 

skicklighet av läraren att veta vilket stöd eleverna kan behöva i läsförståelse och 

hur lärarna ska gå tillväga där dessa elever inbegrips.  

Alatalo (2011) har i sin avhandling uppmärksammat brister i läs och 

skrivundervisningen. Hon har i sin kvalitativa undersökning intervjuat åtta lärare 

och genomfört en enkätundersökning bland 300 lärare och specialpedagoger i 

årskurs 1–3. Alatalos syfte var att beskriva lärarnas möjligheter och svårigheter till 

skicklig läs- och skriv undervisning. Enkäten innefattade ett kunskapstest för att 

visa lärarnas kunskaper om språkets struktur, stavningsregler och grundläggande 

läs-och skrivundervisning. Resultatet visade att många lärare hade en bristande 

grundläggande kunskap om läs- och skrivundervisning. Alatalo menar att 

läsundervisningen sträcker sig fram till att eleven knäckt läskoden därefter är 

lärarens strategier att eleven ska läsa mer. Resultatet visade också på att det finns 

en stor risk att det tar lång tid innan stödinsatser sätts in om lärarna har svårt att 

identifiera elever som behöver extra stöd. (Alatalo, 2011, s. 13–17)      

Sammanfattning  
Litteraturgenomgången har visat att olika faktorer påverkar läsförståelsen. Både ett 

automatiserat läsflyt, ordkunskap och arbetsminnet är viktiga faktorer för att 

utveckla god läsförståelse. Reciprok undervisning, transactionel undervisning och 

questioning the author är strategier som i huvudsak är till hjälp för eleverna att 

hitta strategier till att lära sig läsförståelse. En läsande klass är ett 

undervisningsmaterial som baseras på de ovan nämnda strategierna. Där de fiktiva 

läsfixarna, spågumman, cowboyen, detektiven, reportern och konstnären är tänkta 

att hjälpa eleverna till att bättre förstå texter. Litteraturen påvisar hur 

undervisningen kan utformas för att elever i behov att särskilt stöd i läsförståelse 

ska få en inblick i hur ”goda läsare” förstår texter. Läraren bör modellera och tänka 

högt när hen visar hur en läsförståelsestrategi kan användas. Litteraturen visar att 
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samtalet mellan lärare och elev och högläsning är metoder som en lärare bör 

använda i sin undervisning för att eleverna ska utveckla sin läsförståelse. Tidigare 

forskning påvisar att goda läsare är medvetna om hur de läser, de läser om och 

kopplar texten till egna erfarenheter. Slutligen visade forskningen också på vikten 

av att synliggöra elever i behov av särskilt stöd tidigt för att kartlägga dessa elever 

och sätta in stödåtgärder. 

 

Metod  
Jag kommer under metodavsnittet redogöra för valet av kvalitativ intervjustudie 

som metod. Vidare beskriver jag urval av informanter samt hur jag gått tillväga för 

insamlandet av data och bearbetning av informationen. Slutligen beskrivs hur jag 

förhållit mig till forskningsetiska regler, reliabilitet och validitet.  

 

Kvalitativ intervjustudie   
Den kvalitativa forskningsintervjun är ämnesorienterad där två personer samtalar 

om ett ämne som är intressant för båda två. Valet av forskningsmetod beror på vad 

forskaren vill ha svar på. En del frågor kan forskaren bara få reda på genom 

kvalitativa studier. Dessa frågor rör hur människor upplever olika saker, deras 

erfarenheter, känslor och deras syn på verkligheten (Kvale & Brinkmann 2014, 

s.9).    

Mitt val av metod utgick från att lärarna vid en kvalitativ metod kan ge ett mer 

detaljerat svar än vid en kvantitativ studie. Genom studien avsåg jag att få vetskap 

om hur de verksamma pedagogerna beskrev undervisning i läsförståelse. Genom 

intervjuerna synliggjordes informanternas tankar, upplevelser och erfarenheter om 

undervisning i läsförståelse. Jag ansåg därför den kvalitativa intervjun som en 

ändamålsenlig metod för att besvara syftet och frågeställningarna. Jag har 

genomfört halvstrukturerade intervjuer. Till de halvstrukturerade intervjuerna 

behövs en intervjuguide med en översikt över de ämnen som ska ingå och förslag 

på frågor (Kvale & Brinkman 2014:172). Intervjuguiden ska utgå från studiens 

syfte och frågeställning samt att frågorna ställs i samma ordningsföljd till samtliga 

informanter. Intervjuguiden i denna studie hade tre generella frågor som utgick 

från studiens syfte och frågeställningar: Beskriv hur du arbetar med läsförståelse i 

din undervisning? (fråga 5 i intervjuguiden). Beskriv vilka metoder/strategier du 

använder för att underlätta för elever att förstå skönlitterära texter/faktatexter 

(fråga 6 och 7 i intervjuguiden). Beskriv hur du går tillväga när du arbetar med 

läsförståelse i undervisningen för att på bästa sätt hjälpa elever som är i behov av 

särskilt stöd i läsförståelse? (fråga 8 i intervjuguiden).   

Urval 
Syftet med en kvalitativ undersökning är att få en bred och noggrann beskrivning 

som möjligt av den forskning som undersöks. Det är därför vanligt vid kvalitativa 

intervjuer att välja ett urval informanter som är begränsat till få informanter för att 

istället komma åt djupet i ämnet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 98).  Mitt urval 
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består av fyra lärare. De fyra lärarna som jag har intervjuat är strategiskt utvalda, 

där målet var en spridning i ålder och antal undervisningsår. Skolorna ligger i en 

och samma kommun. 

 Urvalet gick till att jag i första skedet kontaktade rektorn på skolorna för att dels 

presentera mig och dels för att få mailadress till en lärare som passar in på mina 

kriterier; att läraren ska undervisa i årskurs 6 samt undervisa i svenska. Jag 

kontaktade åtta lärare via mail och jag fick svar från fyra lärare. I mailet berättade 

jag lite kort om studien, frågade om de undervisade i svenska och om de kunde 

tänka sig att ställa upp i en intervju. Jag benämner mina informanter A, B, C och 

D.  

Informanter:  

Lärare A -  Lärare A är ca 30 år och har undervisat i ca två år. Hen har en   

lärarutbildning 4–6 och undervisar i svenska.   

Lärare B – Lärare B är ca 60 och har undervisat i ca tjugo år. Hen har en 

lärarutbildning 1–6 och undervisar i svenska. Hen har också gått flera 

fortbildningar bland annat läslyftet.   

Lärare C -  Lärare C är ca 40 år och har undervisat i ca nio år. Hen har en 

lärarutbildning 1–6 och undervisar i svenska, Hen har gått flera fortbildningar 

bland annat läslyftet och fortbildning i läs och skriv inlärning.   

Lärare D -  Lärare D är ca 40år och har undervisat i ca sju år. Hen har en 

lärarutbildning 4–6 och undervisar i svenska.       

 
 

Genomförande  
Efter kontakten med pedagogerna och att dessa godkänt att bli intervjuade 

bestämdes tid och plats till intervjun. Intervjuerna gjordes på lärarnas respektive 

skola. Vi valde en plats för intervjun där vi kunde sitta ostört. Intervjuerna varade i 

ca 40–50 minuter.  

Kvale & Brinkmann (2014, s.19) skriver att en intervjustudie kräver en noggrann 

förberedelse och därför gjordes en pilotstudie för att säkerställa kvalitén på 

intervjufrågorna. Pilotstudien gjordes med för mig två kända lärare. I pilotstudien 

spelades en intervju in och den andra antecknades. När pilotstudien gjordes 

upptäckte jag vikten av att spela in intervjuerna. När jag antecknade fann jag det 

svårare att komma på följdfrågor då jag blev mer koncentrerad på att föra 

anteckningar. Jag spelade in intervjuerna med en I PAD för att hålla fokus på 

intervjun och inte behöva tänka på att anteckna. Kvale & Brinkmann (2014) 

skriver att det ”vanligaste sättet att registrera intervjuerna är att använda en 

ljudbandspelare, vilket ger intervjuaren frihet att koncentrera sig på ämnet och 

dynamiken i intervjun.” (Kvale & Brinkmann 2014, s. 147). Intervjufrågornas 

styrka var att det inte gick att svara ja och nej på dem utan frågorna är öppna och 

gjorde att informanterna gav uttömmande svar. Därav ansåg jag att frågorna 

fungerade väl och att de kunde bidra till att uppfylla studiens syfte. 
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Jag inledde intervjun med att ställa frågor av lite personlig karaktär och som är 

lätta att svara på, som till exempel ”hur länge har du arbetat som lärare”. Detta för 

att informanterna skulle känna sig bekväma i intervjusituationen. Vidare ställde jag 

frågor som rör den ämnesspecifika delen och till sist fick läraren tillfälle att 

tillägga något om så önskades. Frågorna som ställdes är öppna frågor därav 

ombads lärarna att beskriva hur de såg på undervisning i läsförståelse.  

 

Bearbetning av data  
Att bearbeta insamlat material kan ses som övermäktigt vid kvalitativa intervjuer 

då insamlat data kan vara väldigt stort. Därför handlar bearbetningen av materialet 

först och främst att minska mängden material, genom att ta ut den viktigaste 

informationen, för att sedan leta efter mönster i det insamlade materialet (Eriksson 

& Forsberg, 2013, s. 146).  Direkt efter varje genomförd intervju transkriberade 

jag intervjuerna för att ingen information ska gå förlorad. Kvale, Brinkmann & 

Torhell (1997, s.147) skriver att transkribera innebär att transformera, att ändra 

från en form till en annan till exempel från ljud till text.      

Jag har använt mig bland annat av Kvales & Brinkmanns (2014), 

meningskategorisering, vid bearbetningen av data. Det innebär att intervjun kodas 

i kategorier eller ”anger regelbundenheten i förekomst eller inte förekomst av en 

företeelse” (Kvale & Brinkmann 2014, s.174). Genom en kategorisering kan en 

stor text reduceras och struktureras till mindre text och nyckelord (Kvale & 

Brinkmann 2014, s.174). När jag transkriberade materialet spelade jag upp samma 

intervju ett flertal gånger, pausade och lyssnade igen för att inte missa något 

väsentligt. Jag gick igenom fråga för fråga och jämförde informanternas svar med 

varandra för att se samband och skillnader för att sedan använda mig av färgkoder 

för att markera nyckelord i informanternas svar. Nyckelorden som upptäcktes var 

läsförståelse, läsförståelsestrategier, läslust, högläsning, och elever i behov av 

särskilt stöd. Mitt resultat kommer vidare att presenteras i dessa kategorier.     

 

Reliabilitet och validitet 
En studie med god reliabilitet innebär att studien är tillförlitlig. Reliabiliteten 

skriver Kvale & Brinkmann (2014, s.257) handlar om huruvida intervjupersonerna 

kommer att förändra sina svar under en intervju och huruvida de kommer att ge 

olika svar till olika intervjuare. Det finns alltid en risk med intervjuer att 

informanterna kan ha tagit intryck av olika faktorer, men för att säkra 

tillförligheten i studien har jag ställt samma frågor i samma ordningsföljd till alla 

informanter. Jag kan dock inte ge tillförlitlighet att informanterna har tagit intryck 

av mig som intervjuare. Larsen (2009) menar vidare att för att säkerställa 

tillförlitligheten är det särskilt viktigt att vara noggrann med hanteringen av all 

data så inte informanternas svar blandas ihop (Larsen, 2009, s.81). Jag har varit 

särskilt noggrann vid transkriberingen och bearbetningen av allt material så att det 

inte blandas samman.  

Med validitet avses om man undersöker det man avser att undersöka (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s.85). Forskaren kan göra ändringar under intervjuns gång om 

man märker att det finns andra detaljer som är viktiga med hänsyn till studiens 
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syfte och frågeställning (Larsen, 2009, s.81). Jag provade validiteten genom min 

pilotstudie och ansåg att mina intervjufrågor tjänade sitt syfte, således anser jag att 

min studie har hög validitet.     

Etiska aspekter  
När jag har utformat min studie har jag haft vetenskapsrådets etiska krav i tanken. 

Vetenskapsrådet (2011, s. 7–14) har konstruerat fyra krav för att en studie skall 

svara upp mot individskydd i forskningen. Dessa fyra krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär 

att forskaren måste informera informanterna vad som gäller för deltagande. De ska 

bland annat upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta 

deltagandet. Jag har i ett brev (se bilaga 2) informerat informanterna om att deras 

deltagande är frivilligt och att de kunde avbryta deras medverkan utan närmare 

förklaring. Samtyckeskravet innebär att informanterna måste godkänna samtycke 

att delta i undersökningen. Informanterna fick skriva under detta brev för att ge sitt 

samtycke till undersökningen. Konfidentialitet innebär att alla informanter ska 

vara oidentifierbara samt att all data ska hanteras och förvaras så att ingen kan ta 

del av dem. Jag utlovade konfidentialitet vilket jag upplyser om i mitt brev, där jag 

skriver att materialet kommer att hanteras med största möjliga konfidentialitet 

vilket innebär att inga obehöriga skall komma åt materialet. Nyttjandekravet 

innebär att datan endast får användas i forskningssyfte. Slutligen skriver jag i 

brevet att studien kommer att presenteras i form av en uppsats, vilket är en del i 

nyttjandekravet. 

Resultat  
I resultatdelen redovisas intervjuerna som gjorts utifrån syftet. Där syftet var att 

bidra till kunskaper om lärares erfarenheter av undervisning i läsförståelse i 

allmänhet samt bidra till kunskaper kring undervisning av elever i behov av 

särskilt stöd i läsförståelse i synnerhet.  Syftet är att visa på variationen av lärarnas 

undervisningsmetoder i läsförståelse och inte att göra en jämförande analys mellan 

de fyra lärarna. Efter granskningen av intervjuerna kunde olika nyckelord plockas 

fram, såsom läsförståelse, läsförståelsestrategier, läslust och högläsning. Jag 

kommer slutligen redovisa hur lärarna resonerar kring undervisningen av elever i 

behov av särskilt stöd i läsförståelse.  

 

Lärarens arbete med läsförståelse.  
Nedan beskriver lärarna deras erfarenheter av undervisning i läsförståelse utifrån 

frågeställningen; hur beskriver lärare arbetet kring läsförståelse i årskurs sex?  

Läsförståelse 

Samtliga lärare anser att elevernas läsförståelse är oerhört viktigt och menar att de 

arbetar aktivt med läsförståelsen. En lärare påpekar vidare hur viktigt det är att 

lägga en bra grund för läsningen i de lägre åldrarna.  

Såklart att läsförståelse är något som är otroligt viktigt, utan läsförståelse är det 

svårt att klara skolan, där vi arbetar med texter dagligen. Men jag skulle vilja säga 
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att lärarna för de lägre åldrarna har ett stort ansvar också, grunden läggs där. (lärare 

A)  

Alla fyra lärarna arbetar med läsförståelse dagligen i undervisningen och samtliga 

lärare beskriver att de har ett ansvar att eleverna behärskar läsförståelsen. En lärare 

påpekar dock att huvudansvaret att undervisa och lära eleverna om 

läsförståelsestrategier ligger hos svenskläraren.  

Att eleverna har en god läsförståelse är såklart väldigt viktigt i alla ämnen, 

därför är det alla lärares ansvar att undervisa i läsförståelse dock tycker jag 

att det är svensklärares ansvar att undervisa i själva strategierna, just därför 

att de är expert på området, svensklärarna ska kunna detta i jämförelse med 

till exempel matteläraren. (lärare D) 

De andra tre lärarna menar att ansvaret ligger hos alla lärare att undervisa i 

läsförståelse och menar att läsförståelsen går igen i alla ämnen.  

Läsförståelseundervisningen är viktig i alla ämnen. Till exempel så 

kommer du inte att lyckas i matten och problemlösningen om du inte 

förstår vad du läser, därför är det viktigt att alla lärare undervisar i 

läsförståelse. (lärare C)  

 

Läsförståelsestrategier 
Samtliga lärare talar om att de använder sig av materialet en läsande klass när de 

undervisar i läsförståelse. Lärare B beskriver de olika läsfixarna. Spågumman Julia 

som förutspår i texten, detektiven som klargör otydligheter, reportern som ställer 

frågor på texten, cowboyen som sammanfattar texten och konstnären som hjälper 

eleven att se inre bilder.  

Eleverna tycker om en läsande klass [visar mig materialet]. Jag tycker att 

det är bra texter och framför allt att texterna är på elevernas kunskapsnivå, 

texter som berör ämnen eleverna tycker är aktuella och att slippa leta texter 

är guld värt. (lärare B) 

Jag använder mig av en läsande klass, jag tycker det är ett bra material, som 

är greppbart för eleverna. Att använda läsfixarna gör att eleverna vet vad 

som förväntas av dem. När jag tex säger att vi ska arbeta med detektiven, 

blir eleverna uppmärksamma i texten på svåra ord och uttryck. Orden som 

eleverna skriver ner går vi igenom tillsammans och eleverna får läsa texten 

igen för att kunna bättre förstå texten. Nu behöver jag inte gå igenom 

läsfixarna vid olika texter utan eleverna vet hur dessa används.   (lärare A)   

Alla lärare uttryckte goda erfarenheter av materialet. Lärare B ansåg svårigheter 

med att avgöra en texts kvalité, därav ställer de sig positiv till de färdiga texterna i 

materialet ”en läsande klass”.     

Lärare B berättade om andra metoder som används för att lära sig 

läsförståelsestrategier. Hen nämner att hen ofta arbetar med Chambers boksamtal, 

där de samtalar om boken tillsammans med andra elever. Hen berättar att de först 

sitter i mindre grupper och diskuterar till exempel vad boken handlar om, de får 

beskriva karaktärerna i boken, vad de tyckte var bra med boken och så vidare. 

Vidare förs diskussionen i helklass.  Hen berättar vidare att många elever lär sig 

mycket av varandra. Genom diskussionerna lär sig de elever som är i behov av 
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särskilt stöd i läsförståelse hur goda läsare har läst boken. Eleverna är vana vid 

Chambers boksamtal vilket resulterar i att de för egna intressanta diskussioner om 

boken eller texten. 

Som lärare är jag där som ett stöd för att föra diskussionen framåt. Som 

lärare ska man inte tala om sin egen tolkning då den eventuellt kommer att 

ses som den rätta tolkningen, vilket inte ger utrymme för elevernas olika 

tolkningar (lärare B)   

 

Samtliga lärare tar upp inferenser när man diskuterar läsförståelse det vill säga 

vikten av att läsa på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Lärare B menar 

att hen har på grund av de försämrade resultaten av PISA undersökningen 2012 

blivit mer uppmärksam på att lärare måste undervisa i läsförståelse. Hen berättar 

att det förr var vanligt att eleverna fick frågor de skulle svara på till en text. Men 

det är lätt att utlämna eleverna, vissa elever klarar det, men för en del kan detta 

vara svårt och behöver undervisning i läsförståelse. Läraren modellerar lektionen 

för att eleven ska se hur man gör för att på bästa sätt förstå texten. 

Det var endast en lärare, lärare A, som använde en annan strategi vid läsning av 

faktatexter än vid läsning av skönlitterära texter medan de andra lärarna använde 

sig av samma strategier vid faktatexter som vid skönlitterära texter. Hen beskriver 

att hen till största delen använder sig av VÖL schemat. VÖL står för vet (vad 

eleven vet om ämnet), önskar veta (vad eleven vill veta) och lärt (det eleven har 

lärt sig). Hen beskriver att eleverna får börja med att titta på texten och på 

eventuella bilder och beskriva vad de tro den kommer att handla om. Vidare 

skriver eleven några frågor om vad hen önskar veta om ämnet. På det viset lär sig 

eleverna att söka svar på sina egna frågor. Till sist undersöker eleven om hen fick 

reda på det hen önskade veta.  

Lärare D menar att de inte läser så mycket faktatexter i svenskan och menar att det 

mest blir skönlitteratur och anser vidare att faktatexter läser eleverna mest i 

NO/SO. 

Vi har inte läst så mycket faktatexter som vi borde ha gjort. Det blir mest 

skönlitterära texter tyvärr. De får ju ändå ta del av dessa typer av texter i 

andra ämnen, men vi borde nog lägga in någon faktatext i svenskan också. 

(lärare D)  

Men det menar hen att önskan är att läsa mer faktatexter därför att de flesta texter 

elever stöter på är faktatexter av olika slag.   

 

Läslust 
En viktig aspekt som samtliga lärare nämner är läslust och motivation. De 

framhåller vikten av att göra läsningen rolig så att eleverna får motivationen till att 

läsa. Lärare C menar att läsningen får mycket konkurrens av både TV, dataspel, 

telefoner och Ipads, därför är det viktigt att göra läsningen lustfylld.  

Eleverna tycker att det är tråkigt att läsa böcker och texter från pärm till 

pärm. Det har därför hänt att vi har spelat upp det lästa i form av ett litet 

skådespel vi har även gjort några former av frågequizz. (lärare C) 
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Lärare C menar att det är viktigt att göra läsningen lustfull. Med det vill hon säga 

att det går att utveckla undervisningen, det är bara fantasin som har sina 

begränsningar. Hen beskriver ett exempel där de läste en bok och med små medel 

sammanfattade eleven boken och spelade upp det mest väsentliga i en liten pjäs.   

Lärare A berättar om att läslust, läsflyt och läsförståelse hänger ihop. Har eleven 

inte flyt i läsningen blir läsningen tråkig vilket resulterar i att eleven läser mindre 

och ju mindre eleven läser desto sämre går läsningen och förståelsen. Hen berättar 

vidare hur hen gör för att läsningen ska bli lustfylld.  

Variationen är viktig vi läser på olika sätt, dels högläsning, i par och 

enskilt. Eleverna får själva vara med att välja ut texter och böcker. Jag 

försöker att skapa en mysig miljö som uppmuntrar till läsning. (lärare A)   

Till sist menar lärare B att lärarens undervisning har en viktig del i läsningen. För 

det första kanske en del barn inte läser hemma, de har inte tid. För det andra 

kanske det inte är ett prioriterat område hemma och för det tredje kan det vara 

elever med ett annat ursprung, där föräldrarna inte kan läsa med barnet. Det är 

därför viktigt att läraren tar läsningen och läsförståelsen på allvar. Lärare B menar 

att hen har stött på lärare som tror att förståelsen kommer av sig själv för att eleven 

läser bra.  

 

Högläsning  
Lärare B och C lägger stor vikt vid högläsningen för att eleverna ska ta till sig 

läsförståelsen. Båda lärarna menar att högläsningen blir försummad ju högre upp i 

klasserna eleverna kommer. Lärare kan göra mycket med högläsningen som 

metod. Men det viktigaste är att prata och diskutera med eleverna om det lästa. 

Lärare C påpekar också vikten av att välja rätt litteratur på elevens nivå. Det ska 

vara ett språk som eleven förstår men även innehålla nya begrepp för eleverna.  

Jag brukar lägga fram två olika böcker som passar bra som högläsningsbok, 

så får eleverna vara med att välja bok. Det är viktigt att välja rätt bok, en 

bok som intresserar eleverna och en bok som har intressanta 

diskussionsämnen. Att diskutera boken är A och O annars är det ingen idé 

med högläsning. (lärare C)  

Lärare B påpekar vidare vikten av att läsa aktivt. Att läsa aktivt menar lärare B är 

att stanna upp i texten, att fundera, ställa frågor till sig själv på det lästa. Lärare B 

menar vidare att genom högläsningen kan du som lärare bestämma tempot. 

Stöter man på ett ord som man tror eleverna inte kan, stannar jag upp vid 

ordet. Vi läser om ordet för att få en ledtråd kring vad ordet kan betyda och 

vi skriver det på tavlan. (lärare B) 

 Lärare B fortsätter att förklara, när eleven stöter på ett svårt ord vid den tysta 

läsningen fortsätter eleven oftast att läsa utan att ta reda på vad ordet betyder. Det 

kan vara avgörande om du kommer att förstå resten av texten.  
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Elever i behov av särskilt stöd i läsförståelse 
Nedan beskriver lärarna deras erfarenheter kring undervisning av elever i behov av 

särskilt stöd i läsförståelse utifrån frågeställningen; hur beskriver lärare arbetet 

kring elever som är i behov av särskilt stöd i läsförståelse? 

Samtliga lärare berättade att de har minst 2–3 elever i klassen som är i behov av 

särskilt stöd i läsförståelse. Samtliga lärare anser att den enskilda tiden med eleven 

är viktig men att tiden inte finns i så stor utsträckning som önskas.    

Lärare A tar upp svårigheten att veta om eleven har bra läsförståelse och tar 

återigen upp vikten av att diskutera det lästa, ställa frågor och få tid till den 

enskilda eleven.  

Ibland vill jag att eleven tillsammans med mig diskuterar vad eleven har 

läst. En del elever tycker det är jobbigt att skriva om böckerna de har läst 

genom att de då får prata med mig kan alla elever få utrymme och kommer 

till sin rätt, alla kan få vara duktiga och dels uppmärksammas eleverna som 

har svårt med läsförståelsen. (lärare A)  

I en av klasserna där Lärare D arbetar går det elever som är i behov av särskilt stöd 

i läsförståelse hos en specialpedagog. Lärare D menar att de elever som har 

problem med läsförståelsen i årskurs sex har oftast också försämrad avkodning och 

ordförråd och kan behöva mer omfattande hjälp än vad hen kunde bidra med.  

Lärare B menar att när läsförståelsen sätts i ljuset så är man på väg att hjälpa 

eleverna till bättre läsförståelse. Med det menar hen att lärarna måste förstå 

omfattningen av elevernas bristande läsförståelse innan de kan hjälpa eleverna till 

bättre läsförståelse. Hen berättar vidare att tidigare arbetade inte lärarna aktivt med 

läsförståelsen utan trodde att förståelsen kommer av sig själv. Nu arbetar lärarna 

med strategier till exempel en läsande klass där eleverna får lära sig olika 

läsförståelsestrategier och detta gynnar även eleverna i behov av särskilt stöd i 

läsförståelse. Lärare D berättar om en uppgift som eleverna får göra som anses 

hjälpa elever i behov av särskilt stöd i läsförståelse. Hen berättar att de använder 

sig av stödstrukturen ”bron”, där det gäller att bygga broar till förståelse.  Hen 

förklarar en övning där eleverna med bland annat sönderklippta texter, ska försöka 

hitta strukturen i texten. Det innebär att undersöka hur texten är uppbyggd för att 

de senare ska kunna skriva egna texter som är tydligt uppbyggda med en början, 

mitt och ett slut. 

Lärare D menar att alla kan lära sig läsa mellan raderna men att det då behövs 

undervisning i läsförståelse och läsförståelsestrategier. Hen menar att det är viktigt 

att börja i rätt ände för att utreda varför eleven har svårigheter.  Kartläggningen är 

viktig och därför görs det olika tester för att undersöka vad svårigheten med 

läsförståelsen kan bero på. Dels görs det prov för att kontrollera läshastigheten och 

för att kontrollera ordförståelsen, dels görs det prov för att undersöka förståelsen 

genom att eleven ska para ihop bild och en lite kortare mening. Lärare D menar 

vidare att detta är prov som ska ha gjorts tidigt och ska redan vara klart i årskurs 

sex. Detta för att uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd tidigt för att sedan 

kunna sätta in lämpliga åtgärder. Eleven kan till exempel behöva någon lättläst bok 

eller kan behöva få uppgiften uppläst för sig.    
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Lärare A beskriver hur hen arbetar med elever som är i behov av särskilt stöd i 

läsförståelse.  

Jag tycker det är viktigt att visa eleverna hur de ska tänka kring 

läsförståelse och eleverna i min klass arbetar mycket i par, då brukar jag 

placera en duktig läsare med en svag läsare. Jag tror att de ”svaga läsarna” 

lär sig mycket av de ”duktiga läsarna”. De kan då göra kopplingar till sin 

egen läsning när de ser hur de andra eleverna läser. (Lärare A) 

Hen påpekar vidare att detta arbetssätt kräver ett bra klassrumsklimat där eleverna 

tillåts göra fel och att de inte skrattar åt varandra om de läser lite knackigt. 

 Till sist berättar Lärare C att arbetet med elever i behov av särskilt stöd inte endast 

består i ”att lära” eleverna läsförståelse eftersom dessa elever har ofta en dålig 

självkänsla. En elev som är i behov av särskilt stöd har oftast de behoven hela 

skolåldern och känner därmed att de ligger efter de andra eleverna i klassen. Det är 

därför viktigt att kartlägga dessa elever mycket tidigt så att de får den hjälp och det 

stöd de behöver.        

Slutligen berättar samtliga lärare att läsförståelse är något som är tidskrävande och 

kräver att de ständigt sätter sig in i ny forskning, en tid som enligt lärarna inte 

finns.   

 

Diskussion 
Studiens syfte var att bidra till kunskaper om hur lärares erfarenheter av 

undervisning i läsförståelse i allmänhet samt bidra till kunskaper kring 

undervisning av elever i behov av särskilt stöd i läsförståelse i synnerhet.  I studien 

har jag använt mig av kvalitativa intervjuer som metodiskt redskap. I följande 

diskussion kommer jag att diskutera min metod samt mitt resultat med stöd i 

aktuell litteratur. Diskussionen kommer utgå från frågeställningarna; hur beskriver 

lärare arbetet kring läsförståelse i årskurs sex samt hur beskriver lärare arbetet 

kring elever som är i behov av särskilt stöd i läsförståelse?  

Resultatdiskussion  
Studiens resultat visar inte så stora individuella skillnader i hur lärarna ser på 

undervisning i läsförståelse.  

 
Westlund (2009, s.11) menar att det är viktigt att arbeta aktivt med läsförståelsen 

det vill säga att läraren borde fortsätta att ge undervisning i läsning, att förklara 

lässtrategier, utveckla ordförrådet och läshastighet hos eleverna. Samtliga lärare 

beskriver att de arbetar aktivt med läsförståelse och de är medvetna om hur viktigt 

det är att eleverna förstår vad de läser. En lärare påpekar specifikt att det är svårt 

att få godkända betyg i skolan om du inte klarar av att förstå texter.  PISAS resultat 

(2012) visade på sjunkande resultat i läsförståelsen, där framför allt resultatet av de 

”svaga läsarna” fortsätter att försämras (www.skolverket.se). Samtliga lärare 

nämner PISA undersökningen och den försämrade läsförståelsen. PISA 

undersökningen verkar ha uppmärksammat lärarna i min studie om vikten av 

läsförståelse i undervisning. Under uppsatsens gång publicerades PISAS 
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undersökning 2016 om elevernas läsförståelse. Den senaste PISA undersökning 

(2016) visar på att elevernas läsförståelseförmåga har stigit (www.skolverket.se) 

Ingen lärare kommenterade PISA undersökningen 2016 och detta kan bero på att 

den inte hade publicerats än när intervjuerna gjordes.  

 Enligt läroplanen ska undervisningen bland annat innehålla läsförståelsestrategier 

redan i årskurs 1. Detta har lärarna också uppmärksammat och belyser hur viktigt 

det är att lägga en grund till att lära sig läsa och läsförståelse tidigt. Westlund 

(2009, s.14) menar att det tidigare var vanligt att tänka att läsförståelsen kommer 

av sig själv så fort läsflytet sitter. Även Alatalos (2011, s.13–17) forskning visar 

att läsundervisningen sträcker sig till eleven knäckt läskoden och sedan är lärarens 

strategi att eleverna ska förbättra läsförståelsen genom att läsa mer. En lärare 

bekräftar Alatalos (2011) antagande att läsundervisningen är vanligare i de lägre 

åldrarna och menar att när eleverna i mellanstadiet kan läsa så kan de även förstå 

texter.     

 
Samtliga lärare använder sig av materialet en läsande klass i sin undervisning. De 

var positiva till de framtagna texterna som en läsande klass innehåller. Lärarna 

ansåg att läsfixarna var greppbara för eleverna, det vill säga att eleverna hade 

lättare att ta till sig strategierna med hjälp av läsfixarna. Samtliga lärare var 

positiva till materialet ”en läsande klass” men ingen av lärarna uttalade någon 

kritik mot materialet. Kritiken som har förts fram mot materialet var bland annat 

att det fokuserar för mycket på de olika lässtrategierna och inte på vad texten 

faktiskt betyder samt att det finns en risk att materialet leder till en isolerad 

färdighetsträning istället för förbättrad läsförståelse (www.enlasandeklass). En 

läsande klass kanske inte passar alla elever. Om en lärare använder fler 

undervisningsformer finns en större chans att alla elever hittar en 

undervisningsform som passar just dem. Lärarens roll blir därför att synliggöra 

varierande lässtrategier så att alla kan utvecklas mot bättre läsförståelse. Det var 

endast en lärare som nämner en annan metod i läsförståelseundervisning. Lärare B 

förklarar hur hen använder Chambers boksamtal i undervisningen, där samtalet är 

viktigt samt där lärarens roll framför allt är att föra diskussionen framåt.  Bråten 

(2008b) och Westlund (2009, s.51) skriver att undervisningen bör präglas av öppna 

samtal om det lästa för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

läsförståelseförmågan. I likhet med Bråten(2008b) och Westlund (2009) berättar 

samtliga lärarna i min undersökning att samtalen är viktiga. Samtalen eleverna 

emellan samt samtalen mellan elev och lärare. Lärarna menar att undervisningen 

ska präglas av diskussioner om det lästa. Utan diskussioner kan läraren inte 

uppfatta om eleven har förstått texten. Det är även av betydelse att läraren tänker 

högt medan hen modellerar hur läsförståelsestrategierna ska användas, till exempel 

hur de ska använda spågumman eller cowboyen på ett ändamålsenligt sätt.  

Samtalen och vikten av att diskutera det lästa har gått som en röd tråd genom 

resultatet, där samtliga lärare menar att oavsett om eleven är en duktig läsare eller 

om eleven är i behov av särskilt stöd i läsförståelse är samtalet i hög grad viktigt 

för att utveckla läsförståelsen.   

Lärarnas svar var i stort sätt samstämmiga i frågan om vilka som ska ansvara för 

läsförståelseinlärningen. Den största skillnaden i lärarnas svar var att en lärare 

menar att inlärningen av lässtrategierna ska göras av svensklärarna för att de är 
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experter på ämnet. Anmarkrud (2008, s.200) menar att alla lärare ska vara läslärare 

och påpekar vikten av att undervisningen integreras i alla ämnen. 

 
Liksom Westlund (2009, s. 33–34) menar alla lärarna att läslust är en viktig aspekt 

för att utveckla läsförståelsen. Rosén (2013, s. 2) menar att ungdomar hellre väljer 

att sitta vid datorn och spela spel än att nöjesläsa på fritiden. Lärarna menar att det 

är svårt att konkurrera med datorer därför är det viktigt att göra läsningen lustfylld. 

Lärare C beskriver hur hen gör för att sina elever ska känna läslust. Hon har bland 

annat spelat upp det lästa i form av ett skådespel. Hon menar att det går att 

utveckla undervisningen, det är bara fantasin som har sina begränsningar. En 

annan lärare menade också att variationen är viktig, där hen väljer att läsa på olika 

sätt till exempel högläsning och parläsning. Hen nämner också läsmiljön som en 

viktig faktor till lustfylld läsning.  

 
Westlund (2009, s. 108) poängterar att högläsning är något som bör ingå i 

undervisningen för att eleverna ska utveckla läsflyt och ordkunskap. Vidare menar 

hon att den tysta läsningen gynnar bara eleverna med god läsförmåga. Samtliga 

lärare har också tagit fasta på att läraren ska högläsa, särskilt en lärare beskriver 

hur hen har gått ifrån den tysta läsningen till högläsning. Hen menar att genom 

högläsningen kan läraren bestämma tempot. Läraren kan stanna upp i texten, 

klargöra svåra ord och ställa frågor på texten. Herrlin och Lundberg (2014, s. 19) 

skriver att genom högläsningen kan läraren visa eleven lämpliga 

läsförståelsestrategier som goda läsare använder, till exempel ställa hypoteser, 

klargöra svåra ord och göra inferenser. Pressley och Allington (2015, s 254–255) 

visar i deras studie vikten av att använda mycket litteratur av hög kvalité. Samtliga 

lärare menar liksom Pressley och Allington vikten av att välja texter av hög 

kvalité, medans lärare B särskilt uttrycker positivitet till användandet av de färdiga 

texterna i en läsande klass. Lärare B använder dessa texter för att det är enkelt när 

texterna redan är framtagna på elevernas nivåer. Lärare C påpekade även vikten av 

att välja litteratur som passar elevernas svårighetsgrad. Hen förklarar att det ska 

vara ett språk som eleverna förstår men samtidigt innehålla nya begrepp för 

eleverna. Lärare B anser också att det är svårt att avgöra en texts kvalité. Frågan är 

om lärare har den kompetens som krävs för att avgöra vad som gör en text läsbar 

och har god kvalitet?  

 
Mina resultat visar att i arbetet med elever i behov av särskilt stöd är det viktigt att 

elevernas problematik kartläggs i tidig ålder för att de ska få så bra hjälp som 

möjligt. Elwérs (2014, s.4–6) forskarstudie påpekar vikten av att lärarna måste 

identifiera elever med svårigheter så tidigt som möjligt så att rätt stödåtgärder sätts 

in. Lärare C i min studie har sett konsekvensen av att inte kartlägga elevernas 

problematik i tidig ålder. Hen hävdar att det finns en risk att eleven inte bara 

fortsätter få problem med läsförståelsen utan att eleven också kan få en dålig 

självkänsla. Resultatet visar att lärarna beskriver vikten av individualiseringen i 

undervisningen. Olika elever är intresserade av olika saker vilket ska kunna 

genomsyra undervisningen och val av litteratur, till exempel att val av texter och 

böcker väljs utifrån elevernas intresse.   



 

24 

 

Stromsø (2008, s.25) skriver att det är en fördel om lärarna har aktuell forskning 

när de planerar sin undervisning i läsförståelse. Lärarna i min studie menar att det 

är upp till läraren själv att finna tid till att läsa in sig på ny forskning och förkovra 

sig i nytt material, en tid som ofta inte finns. Om det inte finns tid till att förkovra 

sig i ny forskning, hur kan då läraren utveckla sin undervisning och elevernas 

läsförståelse?   

 

Metoddiskussion  
Som vid varje studie finns det för- och nackdelar i hur studien har framförts. En 

styrka med min studie är valet av kvalitativ intervju som metod. Jag anser att 

metoden är ändamålsenlig för att syftet skulle kunna fastställas. Genom de 

kvalitativa intervjuerna anser jag att jag har fått svar som stämmer med uppsatsens 

syfte och frågeställningar. En studie med god reliabilitet innebär att studien är 

tillförlitlig det vill säga huruvida informanterna kommer att kunna ge olika svar till 

olika intervjuare (Kvale & Brinkmann 2014, s. 257). Larsen (2009) skriver att en 

nackdel med kvalitativa intervjuer kan vara att intervjuaren kan påverka 

informanterna genom till exempel kroppsspråket. Jag har försökt vid mina 

intervjuer att vara så neutral som möjligt. Informanterna kan också svara det 

”personen anser det rätta svaret är och inte hur det faktiskt ser ut” (Larsen, 2009, 

s.108), det vill säga svara oärligt. Jag kan inte genom min studie påvisa hur ärliga 

informanternas svar är, vilket kan vara en felkälla som måste tas i beaktning. En 

annan faktor som också bör tydliggöras är nervositeten att bli inspelade. 

Informanterna skulle kunna bli nervösa inför intervjun när man spelar in den och 

kan ge oriktiga svar. Jag skrev i mitt brev att intervjun skulle spelas in och 

informanterna kan därför ha varit förberedda på att bli inspelade. Under 

genomförandet visade samtliga lärare en positiv inställning till att bli intervjuade. 

Det gjorde att det blev en avslappnad och god stämning mellan mig som 

intervjuare och informanter.  

Validitet avser om man undersöker det man ämnar undersöka (Kvale & 

Brinkmann 2014, s.85). Jag testade validiteten i min studie genom pilotstudien, där 

slutsatsen blev att intervjufrågorna svarade bra mot studiens syfte. Larsen (2009) 

skriver att ”urvalet i en undersökning måste vara tillräckligt stort för att paralleller 

till verkligheten kan dras.” (Larsen, 2009, s.40) På grund av tidsaspekten som jag 

måste ta hänsyn till är jag medveten om att mitt urval är litet men avsikten är att få 

en djupare intervju med informanterna om deras erfarenheter av läsförståelse.     

Slutsatser  
I min undersökning kan jag se att samtliga lärare visar förståelse för och är 

medvetna om hur viktigt arbetet med läsning och läsförståelse är. För att bli en 

medveten och en reflekterande läsare behöver eleverna undervisning i hur de kan 

använda läsförståelsestrategierna på ett ändamålsenligt sätt. Lärarna i min studie 

beskriver att de använder sin fantasi, reflekterar och samtalar med eleverna, detta 

leder således till slutsatsen att läsförståelseundervisning är enligt lärarna 

tidskrävande, de inser vikten av- och ägnar tid till läsförståelseundervisning.  
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Samtliga lärare använder sig av ”en läsande klass” kring undervisning i 

läsförståelse och alla lärare uttryckte goda erfarenheter av materialet. Jag anser att 

”En läsande klass” kan vara ett användbart material om lärarna är medvetna om att 

alla elever behöver olika undervisningsmetoder. Resultatet visar att lärarna 

framhåller vikten av att välja texter och böcker utifrån elevernas intressen. Detta 

leder således till slutsatsen att lärarna är medvetna om att individualisera 

undervisningen; att en metod inte är för alla.    

Slutligen kan det vara svårt att utveckla undervisningen när lärarna inte ser sig ha 

tid att förkovra sig i uppdaterad forskning kring läsförståelse. 

Jag har under arbetets gång fått en fördjupad kunskap kring läsning och 

läsförståelse. Studien har också bidragit med en sammanfattning av ny forskning 

och olika tillvägagångssätt kring undervisning i läsförståelse som kan vara till 

nytta för lärarnas yrkesutövning. Enligt Roe (2014) är frågorna varför lärarna ska 

undervisa i läsförståelse och vad lärarna ska undervisa i enkla att svara på. Frågan 

hur undervisningen ska bedrivas kräver fortfarande ett svar. Min studie bidrar till 

forskning och till yrkesverksamma lärare genom att studien belyser lärarens 

erfarenheter av undervisning i läsförståelse; därmed bidrar min studie i frågan hur 

undervisningen kan bedrivas.      

Denna studie ger inblick i hur lärare ser på undervisning i läsförståelse. Det skulle 

vara intressant att vidareutveckla undersökningen med fler informanter samt att 

komplettera undersökningen med observationsstudier för att få en ökad insyn hur 

lärarna faktiskt undervisar i läsförståelse.   
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Bilaga 1 intervjuguide  
Intervjufrågor  

1) Vilken utbildning har du? Hur länge har du jobbat som lärare?  

 

2) Hur ofta arbetar du med läsförståelse i din undervisning?  

 

3) Hur många elever finns det i din klass? Hur många är i behov av särskilt stöd i 

svenska/läsförståelse?   

 

4) Hur är din erfarenhet med undervisning i läsförståelse?  

4.1 Följdfråga:  Hur kom det sig att du började undervisa i läsförståelse?  

 

5) Beskriv hur du arbetar med läsförståelse i din undervisning?  

 

6) Beskriv vilka metoder/strategier du använder för att underlätta för eleverna att 

förstå skönlitterära texter?  

6.1 Följdfråga: Varför väljer du att använda den metoden/strategin.  

 

7) Beskriv vilka metoder/strategier du använder för att underlätta för eleverna att 

förstå faktatexter?  

7.1 Följdfråga: Varför väljer du att använda den metoden/strategin.  

 

8) Hur märker du att en elev har svårigheter med läsförståelse?  

8.1 Beskriv hur du går tillväga när du arbetar med läsförståelse i undervisningen 

för att på bästa sätt hjälpa dessa elever? Beskriv gärna konkreta exempel.  

 

9) På vilket sätt anpassar du undervisningen i läsförståelse till elevens behov, 

förutsättningar, tidigare erfarenheter och kunskaper? Beskriv gärna konkreta 

exempel.   

 

10) Har du märkt av positiva effekter på elevernas utveckling av läsförståelse genom 

något specifikt arbetssätt.  Beskriv gärna konkreta exempel.  

 

11) Vilka svårigheter anser du att det finns med läsförståelseundervisning? 

 

12) På vilket sätt har du möjlighet att ta del av aktuell forskning kring läsförståelse?    

 

13) Är det något annan som du vill tillägga?  
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Bilaga 2 Informantbrev  
 

 

Informantbrev 

Information om en studie hur lärare ser på undervisning i 

läsförståelse. 

Mitt namn är Dalila Sakal och läser sista terminen på lärarprogrammet vid 

högskolan Dalarna. Jag skriver just nu mitt examensarbete där jag vill fördjupa 

mig i hur lärare ser på undervisning om läsförståelse. Syftet med undersökningen 

är att utveckla kunskaper om hur lärare undervisar elever i läsförståelse. I 

undersökningen kommer jag att intervjua verksamma lärare i årskurs 6. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Jag planerar att genomföra 4 intervjuer med olika slumpmässigt utvalda lärare. Tid 

och plats bestämmer vi tillsammans och jag beräknar att intervjun tar ca 40 min. 

Intervjun kommer att spelas in. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. 

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

Som informant kommer du att vara anonym, vilket innebär att ingen läsare 

kommer kunna koppla samman data med informant. Materialet kommer att 

hanteras med största möjliga konfidentialitet, vilket innebär att data förvaras så att 

inga obehöriga skall kunna komma åt materialet. När uppsatsen är godkänd 

kommer allt material såsom anteckningar och ljudfiler raderas. Undersökningen 

kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Om du vill är du självklart välkommen att ta del av uppsatsen när den är godkänd 

och publicerad. 

Med vänlig hälsning Dalila Sakal 

Falun 2016-12-01 
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