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Abstrakt: 
Syftet med denna intervjustudie är att undersöka hur lärare motiverar sin 
undervisning i läsförståelse. Syftet är också att utifrån denna studies teoretiska 
utgångspunkter undersöka lärarnas syn på hur de anser en undervisning i 
läsförståelse ska bedrivas. Anser lärarna likt Vygotskij och det sociokulturella 
perspektivet att det är genom kommunikation och interaktion med andra som vi 
tillägnar oss nya kunskaper där den med större kunskap leder den med mindre 
kunskap eller anser lärarna likt Dewey och det pragmatiska perspektivet att det är 
skolan och dess undervisning som bland annat ska ge eleverna de redskap de 
behöver för att deras kunskap ska kunna växa?  För att kunna följa upp mitt syfte 
har jag intervjuat sju verksamma lärare i ämnet svenska för grundskolans lägre 
åldrar.  

I tidigare forskning och utifrån resultaten i senaste PIRLS-undersökningen 
(Skolverket, 2016b) betonas det att den svenska skolan behövde bli bättre i sin 
undervisning med läsförståelse. Skolverket (2016a) påpekade också att läsförståelse 
inte bara var viktigt för en elev och dennes tillgodogörande av kunskap i ämnet 
svenska utan det var minst lika viktigt i alla skolans ämnen. Det framkom också att 
hur lärare bedrev sin undervisning i läsförståelse var betydelsefullt för elever och 
speciellt för de elever som ännu inte utvecklat de grundläggande och språkliga 
förutsättningarna som behövdes (Bråten, 2008). 

De flesta lärarna som ingår i denna studie var överens om hur en undervisning i 
läsförståelse bör vara och vilka faktorer som var viktiga att tänka på i 
undervisningen med läsförståelse samt att läsförståelse ska gå in i alla ämnena. Det 
framkom också att lärarna tyckte det var svårt att undervisa i läsförståelse och att 
det hade varit enklare att undervisa i läsförståelse om eleverna redan i förskoleklass 
hade förberetts med att kunna läsa och skriva så att de kunde läsa och skriva lite när 
de började årskurs 1.  

 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Läsförståelse, reading comprehension, lässtrategier, 
läsutveckling, årskurs 1–3.  
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1. Inledning 
Att kunna läsa och skriva är både viktigt och en förutsättning för individen för att 
kunna klara sig och leva i samhället och en av skolans kanske viktigaste uppdrag är 
att förbereda eleverna för detta (Skolverket, 2011). 

En del barn får redan i mycket tidig ålder möta läsandet och skriftspråket i form av 
att till exempel barnets mamma eller pappa sitter och läser i en bilderbok för barnet. 
För att barnet ska behålla sitt intresse för ett fortsatt läsande är det viktigt att man 
behandlar barnet som en aktiv samtalsdeltagare även om barnet ännu inte kan bidra 
med så mycket. Detta kan man göra genom att man bland annat ställer engagerande 
frågor både före och efter att barnet har sett en bild och att man samtidigt pekar på 
bilden och talar om för barnet vad det är som barnet ser. Genom detta lägger man 
grunden för viktiga förståelsestrategier som till exempel att barnet lär sig att bygga 
en förförståelse, knyter an till egna erfarenheter och förkunskaper samt att kunna 
identifiera huvudbudskap i en text som barnet kommer att ha stor nytta av i sin 
fortsatta läs- och skrivutveckling. 

Ivar Bråten som har skrivit boken Läsförståelse i teori och praktik (2008) menar att 
det finns en annan viktig faktor som har stor betydelse för ett barns läs- och 
skrivutveckling i mötet med texter av olika slag. Enligt Bråten (2008) är det barnets 
språkliga förmåga som är viktig för att barnet ska kunna förstå och ta till sig en text 
eller kunna tala om en text. Det är viktigt att barnet känner igen bokstäver och 
bokstävernas språkljud och hur bokstäverna är kopplade till varandra. Det Bråten 
(2008) menar är ett barns fonologiska medvetenhet. 

Men sen då, är det tillräckligt att barnet har lärt sig att läsa innan eller att de lär sig 
att läsa när de börjar skolan? Självklart inte! Barnet måste under de tidigare skolåren 
få stöd i hur denne kan utveckla sin läsning och läsförståelse med hjälp av 
läsförståelsestrategier eftersom detta är något som utvecklas hela livet. Att barnet 
måste stöttas i sin läsutveckling håller även läsforskningen med om och utifrån en 
läsförståelsestrategi (RT, Reciprocal Teaching) som grundades av de två forskarna 
AnneMarie Palincsar och Ann Brown (1984) har man haft stora framgångar med i 
undervisningen i läsförståelse. 

Utifrån egna erfarenheter som jag har sett ute under verksamhetsförlagd utbildning 
samt när jag har vikarierat under flera tillfällen i årskurs 1–6 är att elever i stort sett 
inte arbetar så mycket med texter i undervisningen. Jag har även lagt märke till att 
eleverna verkar inte heller vara så aktiva i sin läsning. Under den 
verksamhetsförlagda utbildningen har jag med egna ögon sett elever som fått kämpa 
med texter av olika slag för att försöka förstå det som de läser. Jag har även fått se 
vilken skillnad det har blivit för dessa elever och deras läsförståelse när de har fått 
kunskapen om olika lässtrategier och hur de kan använda dessa för en ökad 
läsförståelse. 

I examensarbete 1 genomförde jag en litteraturstudie där jag undersökte vad 
läsforskningen ansåg som viktiga faktorer för elever och deras läsförståelse samt om 
läsförståelsestrategier kan främja läsförståelse i grundskolans lägre åldrar. Utifrån 
den studiens slutsatser framkom det att forskningsområdet inom 
läsförståelsestratregier var relativt nytt. Även om forskarna var ganska överens om 
vilka faktorer som anses viktiga för elevers läsförståelse och att 
läsförståelsestrategier anses vara betydelsefullt för elever förvånade det mig att 



 

2 
 

lärare saknar kunskaper i hur man undervisar i läsförståelse samt att läsförståelse 
inte får mycket tid i den svenska skolans undervisning.  

Utifrån denna nya insikt och som en fortsättning av mitt första examensarbete 
kommer jag i detta examensarbete undersöka hur lärare motiverar sin undervisning 
i läsförståelse. För att undersöka detta har jag intervjuat sju lärare som undervisar i 
ämnet svenska i grundskolans tidigare år.  

2. Bakgrund  
Detta kapitel börjar med vad styrdokumenten säger om läsförståelse och 
läsförståelsestrategier. Sedan presenteras både nationella och internationella 
undersökningar om läsförståelse samt några viktiga begrepp i ett barns läsutveckling 
följt av en förklaring varför läsförståelse är viktigt. Därefter diskuteras en läsande 
klass och några modeller beträffande läsförståelsestrategier förklaras.  

2.1 Styrdokumenten  
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) står 
det bland annat att syftet med undervisningen i ämnet svenska i skolan är att eleverna 
ska få kunskaper i och om det svenska språket. Eleverna ska också genom 
undervisningen ges de möjligheter och kunskaper de behöver för att kunna utveckla 
sitt språk när de bland annat kommunicerar och tänker. Vidare står det att 
undervisningen ska skapa ett intresse hos eleverna inför att läsa och skriva 
(Skolverket, 2011, s. 247).  

Skolan och dess undervisning är viktig för våra elever och det är bland annat att se 
till att de kan lära sig läsa, förstå och tolka texter av olika slag. Målet som eleverna 
ska uppnå i slutet av åk 3 är att de ska kunna läsa både kortare och längre texter 
flytande med en god läsförståelse. Målet är också att eleverna automatiskt ska kunna 
avkoda så att de läser med ett flyt. En elev ska kunna tala, lyssna och samtala men 
också förstå innebörden av de ord vi använder när vi samtalar. Det är viktigt att man 
lär sig språket för att kunna kommunicera med andra för det är genom språket vi 
utvecklar vår identitet. Det är genom språket vi kan visa och uttrycka de känslorna 
och tankar vi har men också för att kunna förstå hur andra känner och tänker. Det 
handlar helt enkelt om att vi ska bli goda demokratiska medborgare, kunna ta hänsyn 
till varandra och aktivt kunna delta i samhällslivet (Skolverket, 2011, s. 222, 223). 

I det centrala innehåller för årskurs 1–3 finns det några viktiga och betydande 
punkter för elever och deras läs- och skrivutveckling. Jag har valt ut följande punkter 
som går att koppla till läsförståelse och läsförståelsestrategier. 

• Sambandet mellan ljud och bokstav. 
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter 

textens form och innehåll. 
• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text 

och göra förtydliganden. 
• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text 

kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära 
personbeskrivningar (Skolverket, 2011, s. 247, 248). 
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2.2 Nationella och internationella undersökningar 
 
2.2.1 Skolinspektionen  
I en rapport från Skolinspektionen (2015) Litteraturöversikt för Läs- och 
skrivundervisning i grundskolans tidiga år kan man läsa att forskning har visat att 
läs- och skrivundervisningen är extra viktig för elever i skolans lägre åldrar samt att 
en god läs- och skrivförmåga hjälper eleven att utöka sitt lärande i alla ämnen. 
Skolinspektionen (2015) framhåller att det är i undervisningen som eleverna ska 
tillgodogöra sig att läsa och skriva och att det därför är viktigt att lärare i sin 
undervisning förbereder eleverna inför sitt fortsatta läsande och skrivande. 
Skolinspektionen (2015) menar att det är viktigt att lärare i sin läs- och 
skrivundervisning möter sina elever utifrån deras individuella nivå och att lärare i 
sitt val av texter väljer dessa med omsorg så att eleverna kan välja på flera olika 
typer av texter samt att det finns texter som de kan känna igen sig i 
(Skolinspektionen, 2015, s. 3). 

2.2.2 PISA och PIRLS 
Skolinspektionen (2015) är ganska tydlig med hur läs- och skrivundervisningen ska 
bedrivas i den svenska skolan men ändå har de senaste internationella 
undersökningarna i PISA (The Programme for International Student Assessment) 
och PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) gällande elevers 
läsförmåga visat att resultatet för svenska elever försämrats mellan år 2000 och 2012 
(Skolverket, 2006, 2013). I december år 2016 släppte dock PIRLS en ny rapport om 
elevers läsförmåga, Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt 
perspektiv (Skolverket, 2016b) I den nya rapporten visade det sig att svenska elevers 
resultat gällande läsförmåga plötsligt har förbättrats. De tidigare sjunkande 
resultaten i de internationella undersökningarna kan tolkas som att den svenska 
skolan har en hel del brister och även om den senaste undersökningen i PIRLS 
(Skolverket, 2016b) visade att läsförmågan hos svenska elever har förbättrats 
behöver den svenska skolan bli bättre på läsförståelse i sin undervisning.  

Att den svenska skolan behöver bli bättre i sin undervisning i läsförståelse 
framkommer även av Skolverket (2010) som har utfört en fördjupad analys av 
PIRLS undersökning 2006 ”Texters, textuppgifters och undervisningens betydelse 
för läsförståelse”. I den fördjupade analysen har 10-åringars läsförståelse studerats 
och i den framhåller forskarna att det idag finns mycket kunskap om hur barns 
läsutveckling fungerar. Forskarna menar bland annat att de är medvetna om att det 
är viktigt att undervisningen i ämnet svenska ska skapa ett intresse och motivation 
för att behålla lusten till ett fortsatt läsande så att eleverna knäcker koden till att läsa 
och kan förstå sig på texter av olika slag. Dessvärre saknas det kunskaper i hur barns 
läsutveckling kan fortsätta att utvecklas för att så småningom kunna nå en avancerad 
nivå av läsförståelse. Analysen påpekar också att den svenska skolan har sedan länge 
haft som tradition att barn ska lära sig att läsa i de tidigare skolåren i undervisningen 
i ämnet svenska samt att fokus då har legat på att barn ska lära sig att knäcka koden 
till att läsa och inte så mycket mer. Genom de resultat som har framkommit i 
undersökningen av Skolverket (2010) och genom de förändringar som ständigt sker 
i samhället för människans levnadsvillkor har man lagt märke till att det krävs 
förändringar i utbildningssystemet. Man har fått ett nytt sätt att se på hur 
undervisningen i läs- och skrivinlärningen kan förbättras. Analysen påpekar bland 
annat att det är inte bara undervisningen i ämnet svenska som ansvarar för att en 
elev ska lära sig att läsa och få en god läsförståelse utan ansvaret ligger på 
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undervisningen i alla ämnen. Det är även viktigt att lärare utvecklar sina kunskaper 
om vad det faktiskt innebär att kunna läsa och hur man kan stödja sina elever på 
bästa sätt för att utveckla deras läsförmåga (Skolverket, 2010, s. 8–10).  

I sin artikel Texter, läsförståelse och läsundervisning i Norge och Sverige gör 
Monica Reichenberg (2012) en jämförelse av norsk och svensk läsforskning utifrån 
resultaten i PISA (2009) på elevers läsförståelse. Där framkom det att de norska 
elevernas resultat i stort sett inte hade förändrats till skillnad från de svenska 
elevernas resultat som istället stadigt sjunker. En anledning till detta kan vara att i 
undervisningen i läsförståelse i den svenska skolan fokuseras det på skönlitterära 
texter medan det i undervisningen i den norska skolan fokuseras mycket på 
faktatexter (Reichenberg, 2012, s. 1, 11–14). En annan skillnad som framkom var 
att det i den svenska skolan och dess undervisning i svenska arbetade eleverna 
mycket mer individuellt. Det vanligaste var att eleverna satt och läste tyst och de 
uppgifter som eleverna genomförde lämnades sedan in till läraren för respons. 
Läraren hade inte heller någon diskussion kring den skönlitteratur som var 
gemensam för eleverna och eleverna fick inte heller själva välja böcker att läsa samt 
att eleverna fick inte heller kunskap om läsförståelsestrategier. Detta gjorde att 
elevernas möjlighet till att utvecklas i sin läsning begränsades jämfört med de norska 
klassrummen där det var vanligt att eleverna fick samtala om texter. I de norska 
klassrummen fick eleverna bland annat analysera och reflektera över det lästa, 
beskriva textens stil och struktur samt muntligt sammanfatta texter tillsammans. En 
annan skillnad är också att i de norska klassrummen arbetade man mycket med att 
eleverna ska motiveras till att läsa jämfört med de svenska klassrummen 
(Reichenberg, 2012, s. 11–14). 

2.3 Några viktiga begrepp i ett barns läsutveckling 
 
2.3.1 Ordavkodning 
I sin bok Grunderna i läs- och skrivinlärning skriver Inger Fridolfsson att i ett barns 
läsutveckling finns det flera delar som är viktiga och som samspelar med varandra. 
En av dessa delar är ordavkodning, ordavkodning är något som sker i flera steg. 
Innan ett barn har lärt sig att läsa är det vanligt att barnet ”låtsasläser” barnet läser 
alltså inte på riktigt utan barnet kan till exempel minnas en saga de ofta har hört och 
genom att bläddra i en bok och titta på bilderna kan barnet återberätta sagan. Barnet 
brukar också lära sig att minnas och kunna känna igen skyltar i dess omgivning och 
hur sitt eget namn ser ut. Så småningom börjar barnet intressera sig för bokstäver 
och att bokstäver har ljud. Barnet blir medveten om alfabetet och den alfabetiska 
ordningen och kan se sambandet mellan ljud och bokstav samt börjar ljuda 
bokstäver. Det är detta som man brukar kalla att barnet ”knäcker” koden till att 
kunna läsa (Fridolfsson, 2008, s. 79–84, 111, 112). 

2.3.2 Läsflyt 
Fridolfson (2008) menar att när en elev har utvecklat en god ordavkodning får 
eleven ett flyt i sin läsning. Eleven förstår det han eller hon läser, läser korrekt med 
god ordigenkänning, kommer ihåg vad det står och det blir då mycket roligare och 
lättare att läsa. Har man som elev inte ett flyt i sin läsning kan det bli svårt att komma 
ihåg det man läser och det blir också jobbigt att läsa. När man ska avkoda ord blir 
det lättare ju större ordförråd man har för att kunna förstå det man läser. Ordförrådet 
är grundläggande för läsförståelsen och det utvecklas hela tiden genom läsning men 
också via intresse och motivation (Fridolfson, 2008, s. 87, 88, 111, 112). 
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2.3.3 Läsförståelse  
Läsförståelse kan definieras på flera olika sätt. Kort skulle man kunna beskriva 
begreppet läsförståelse som att läsaren förstår det den läser men begreppet 
läsförståelse är ett begrepp som innehåller många olika delar. För att få en god 
läsförståelse behöver man bland annat ett rikt ordförråd och en god ordavkodning 
(Fridolfsson, 2008). Tarja Alatalo har skrivit avhandlingen Skicklig läs- och 
skrivundervisning i åk 1–3: om lärares möjligheter och hinder. Alatalo (2011) håller 
med Fridolfsson (2008) och menar att begreppet läsförståelse handlar om att eleven 
ska kunna skapa sig en inre föreställning om textens budskap. Alatalo (2011) 
påpekar också att om en elev förstår innebörden av orden i en text kan denne genom 
att aktivera sina bakgrundskunskaper enklare integrera med texten. Bråten (2008) 
menar att begreppet läsförståelse handlar om att den som läser en text ska utvinna 
och skapa mening utifrån det lästa. Man kan även förklara begreppet läsförståelse 
som ett samspel mellan en text och dess läsare där läsaren både tar emot och ger 
mening för en djupare förståelse (Bråten, 2008, s. 14, 15). 

2.3.4 Lässtrategier 
Lässtrategier handlar huvudsakligen om det arbetssätt som en läsare använder sig 
av för att förstå textens innehåll (Bråten, 2008, s. 34). Enligt Bråten (2008) har 
intresset för lässtrategier och hur man kan arbeta med dessa strategier i sin 
undervisning inte funnits så länge. Det var under 1970-talet som forskare började 
intressera sig för lässtrategier. I tidigare studier på hur man bäst kan tillgodogöra sig 
en text på har det framkommit att istället för att ge eleverna kunskap om att det finns 
olika sätt att bearbeta en text på arbetade lärarna istället mer med att undersöka vad 
eleverna hade lärt sig av den lästa texten. Dessa brister satte dock igång en mer 
omfattande forskning om lässtrategier. I denna forskning var forskarna nyfikna på 
hur elever spontant använder sig av lässtrategier och framförallt vilka lässtrategier 
som kan lämpa sig bäst för att öka läsförståelsen hos elever (Bråten, 2008, s. 36). 

2.4 Vikten av en god läsförståelse 
Både Westlund (2009) och Bråten (2008) påpekar bland annat att läsarens tidigare 
kunskaper, erfarenheter och speciellt motivationen är viktigt för läsförståelsen. De 
menar att det är viktigt att den som läser en text aktiverar sina tidigare kunskaper så 
att denne kan tillföra dessa till texten för att på det sättet kunna uppnå läsförståelse 
(Bråten, 2008, s. 14, 15).  

Bråten (2008) menar likaså att en god läsförståelse hänger ihop med ett barns 
språkliga färdigheter som barnet har utvecklat redan innan skolstart. Bråten (2008) 
påpekar att det är viktigt att lärare har kunskaper om hur man undervisar i 
läsförståelse och att det är viktigt att lärare ska se läsförståelse som något som går 
att utveckla. Bråten (2008) menar att detta är viktiga kunskaper för läraren själv så 
att han eller hon får en djupare förståelse för vilka förutsättningar elever får av att 
ha en god läsförståelse. Bråten (2008) betonar att detta är extra viktigt för de elever 
som kommer till skolan som inte redan har de grundläggande språkliga 
färdigheterna (Bråten, 2008, s. 17). 

I sin studie Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse 
i åk 1–2 påpekar Helena Eckeskog (2013) att i det moderna och informationsrika 
samhälle som vi idag lever i är läsförståelse betydelsefullt för individen. Eckeskog 
(2013) menar att det blir svårt för individen att delta och fungera som en medlem i 
samhället om denne inte förstår det den läser. Eckeskog (2013) menar också att 
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läsförståelse har en stor betydande roll för att en elev ska kunna utvecklas i alla 
skolans ämnen eftersom det inte bara är ämnet svenska som förmedlar information 
och ger en nya kunskaper. 

2.5 En läsande klass 
Martin Widmark är en barnboksförfattare som har ett starkt intresse för att främja 
barn och ungas läsförmåga. Han har inspirerats av vad forskningen säger om 
läsförståelsestrategier och främst utifrån den framstående läsforskaren Barbro 
Westlund (2009) och hennes bok Att undervisa i läsförståelse där hon beskriver 
undervisningsmodellen ”Läsfixarna” men även utifrån egna erfarenheter där han har 
sett vilken skillnad en undervisning i läsförståelse med läsförståelsestrategier kan 
göra. Westlunds (2009) material ”Läsfixarna” är både ett känt och välanvänt 
material att använda sig av som ett stöd i undervisningen med läsförståelse. 
”Läsfixarna” bygger på några läsförståelsestrategier där Westlund har skapat fyra 
olika figurer som har fått smeknamnen spågumman (som kan förutspå vad som 
kommer att hända i en text), detektiven (som kan förklara svåra ord), apan (som 
formulerar frågor) och cowboyen (som sammanfattar en text). 

Med inspiration utifrån Westlund (2009) och hennes material ”Läsfixarna” startade 
Widmark projektet ”En läsande klass” (Gonzalez, Wedsberg, Wendéus & Widmark, 
2014). Syftet med projektet var att uppmärksamma vikten av en god 
läsförståelseförmåga samt att lärare kan få stöd i hur man ska undervisa i 
läsförståelse. ”En läsande klass” har blivit ett populärt material som används flitigt 
ute på skolorna och utifrån materialet i ”En läsande klass” får eleven bland annat 
öva på att läsa mellan raderna och aktivera sina bakgrundskunskaper för att kunna 
förstå sig på en text och dess innehåll (Gonzalez, m.fl., 2014). ”En läsande klass” 
bygger på de forskningsbaserade modellerna RT (Reciprocal Teaching), TSI 
(Transactional Strategies Instructions) och QtA (Questioning the Author)   

Det har dock riktats en del kritik mot ”En läsande klass”. I reportaget Forskare 
kritiserar en läsande klass av Skolministeriet 2014 på UR.se intervjuas Monica 
Reichenberg, Jan Nilsson och Barbro Westlund om ”En läsande klass”. Reichenberg 
som är professor och forskare inom läsförståelse påpekar bland annat att projektet 
”En läsande klass” är bra för att väcka elevers lust och motivation till att läsa men 
hon tycker att materialet betonar i stort sett endast en metod av läsförståelsestrategier 
att använda sig av i undervisningen med läsförståelse och det är modellen RT 
(Reciprocal Teaching). Reichenberg menar att undervisningen i läsförståelse kan 
och ska inte bara förlita sig på en och samma metod och det är på grund av att vi 
alla är olika och lär oss på olika sätt (Reichenberg, 2014). Jan Nilsson som är lektor 
i svenska med didaktisk inriktning menar att projektet ”En läsande klass” saknar en 
vetenskaplig förankring och menar att materialet därför kan ifrågasättas (Nilsson, 
2014). Nilsson framhåller att ”En läsande klass” ger en förenklad bild av vad 
undervisning i läsförståelse handlar om och att elever därför riskerar att bli 
uttråkade. Nilsson finner även stöd i sitt tänkande utifrån PISA och dess resultat på 
svenska elevers läsförståelse (Nilsson, 2014). Nilsson påpekar att trots detta material 
som vissa anser vara så bra för elevers läsförståelse, främst Widmark (Gonzalez, 
m.fl., 2014) så sjunker svenska elevers resultat fortfarande när det gäller resultaten 
utifrån PISA på elevers läsförmåga. En anledning till detta kan vara som Nilsson 
och Westlund framhåller att ”En läsande klass” leder till en isolerad 
färdighetsträning och att det i undervisningen utifrån ”En läsande klass” fokuseras 
mer på hur man använder sig av ”Läsfixarna” istället för att fokusera på vad en text 
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egentligen handlar om för att kunna nå en djupare förståelse. Westlund är också 
oroad över att Widmark (Gonzalez, m.fl., 2014) i sitt material har fått det att se ut 
som att Westlund har varit med och skrivit hans material, vilket inte är fallet, och 
hon vill inte alls kopplas ihop med hans projekt. Westlund är också orolig över att 
Widmark (Gonzalez, m.fl., 2014) genom ”En läsande klass” har förenklat hennes 
tidigare forskning, den forskning som hon vill stå för i en undervisning med 
läsförståelse. Westlund anser bland annat att man bör prata om läsförståelse på en 
högre nivå istället har det blivit så att ”alla” pratar om ”Läsfixarna”. Westlund menar 
också att man tappar elever i sin undervisning med läsförståelse om man inte gör 
materialet till sitt eget på grund av att man isolerar läsningen. Westlund framhåller 
att lärare i sin undervisning med läsförståelse måste arbeta med materialet på olika 
sätt istället för som forskarna är oroliga för att lärare tror att materialet är ett så kallat 
”kvickfix” för en ökad läsförståelse (Westlund, 2014).  

I artikeln Lässtrategier ingen självklar undermedicin vill forskarna Michael 
Tengberg och Christina Olin-Scheller rikta en annan sorts kritik mot en 
undervisning i lässtrategier. Tengberg och Olin-Scheller (2015) påpekar att utifrån 
de resultat som framkommit i PISA-undersökningarna menas det att den svenska 
skolan undervisar för lite i lässtrategier. Tengberg och Olin-Scheller (2015) vill här 
påpeka att det inte beror på att det undervisas för lite i lässtrategier. Tengberg och 
Olin-Scheller (2015) har genomfört studier där lärare har fått undervisa i en 
dialogisk strategiundervisning för att på så sätt utveckla elevers läsförmåga. De 
deltagande eleverna har fått sin läsförmåga testad både innan och efter studierna och 
utifrån studierna har det visat sig att en undervisning i lässtrategier inte gynnar alla. 
Tengberg och Olin-Scheller (2015) menar att en undervisning med lässtrategier inte 
är positiv för alla. Forskarna håller med om att en undervisning i läsförståelse kan 
gynna de svaga eleverna och deras läsförståelse men för de elever som redan är goda 
läsare med en god läsförståelseförmåga har lässtrategier i stort sett ingen effekt alls. 
Tengberg och Olin-Scheller (2015) hoppas att deras forskning och deras resultat ska 
bidra till att de elever som inte behöver lässtrategier för att utvecklas i sin läsförmåga 
ska få ta del av en annan läsundervisning. Vad för läsundervisning dessa elever 
behöver framkommer dock inte i denna artikel. 

2.6 Några modeller att använda sig av i undervisningen med 
läsförståelse 
 
2.6.1 RT (Reciprocal teaching)  
AnneMarie Sullivan Palincsar och Ann L. Brown har skrivit artikeln Reciprocal 
Teaching of Comprehension – Fostering and Comprehension – Monitoring 
Activities. Palincsar och Brown (1984) var intresserade av lässtrategier och vad som 
framkommit i den tidigare forskningen och bestämde sig därför att själva skapa en 
metod som lässtrategi och hur man kan använda den i undervisningen. Det är dessa 
forskare som har utvecklat RT (Reciprocal Teaching) som en metod att använda sig 
av i läsundervisningen. Syftet med en reciprok undervisning som metod var att 
eleverna skulle få kunskaper om olika lässtrategier och att de så småningom ska 
kunna ta till sig en text helt självständigt (Bråten, 2008, s. 36, 37). 

Genom att formulera förväntningar om vad texten innehåller får eleverna mobilisera 
relevanta förkunskaper och läsningen får ett tydligt mål för dem nämligen att få sina 
förutsägelser bekräftade eller vederlagda. 
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• Eleverna lär sig att ställa relevanta frågor om texten. 
• Eleverna lär sig att göra en hyfsad sammanfattning av texten.  
• Eleverna får identifiera och klargöra svåra formuleringar och begrepp i texten 

(Bråten, 2008, s. 37). 
 
I denna metod ska lärarna i sin undervisning börja med att förklara modellen och 
sedan visa hur man kan använda den men också att visa till vilken slags text som 
strategin lämpar sig bäst för. Efter att eleverna har fått kunskaper om metoden ska 
de sedan själva arbeta med olika texter som är relevanta för ämnet och så småningom 
bli helt självständiga i sitt arbete med dessa strategier (Bråten, 2008, s. 37). 

2.6.2 TSI (Transactional Strategies Instructions) 
TSI-modellens utgångspunkt är att lärare och elever har en diskussion om olika 
strategier. Det är viktigt att man skapar ett meningsskapande och att man frågar 
eleverna hur de förstod texten och att lärare berättar hur de förstod texten. TSI 
bygger på samma grundstrategier som RT-modellen som är: att förutspå, ställa 
frågor, klargöra, summera, tänka högt och sammanfatta det man läst. Denna modell 
passar bra att använda vid sagor. Det är viktigt att sagorna som man väljer anpassas 
efter elevernas ålder men också utifrån sagans svårighetsgrad för att läsningen 
varken ska bli för lätt eller för svår. Först kan läraren visa boken för eleverna och 
fråga eleverna vad de tror boken handlar om. Sedan läser man boken och tittar på 
bilderna i boken. Det är viktigt att man uppmuntrar eleverna att ställa frågor till 
texten om det är något de inte förstår sig på. Efter att man gjort detta kan man 
använda tavlan till hjälp för att sammanfatta sagan genom att skriva upp olika 
kolumner med rubriker som hjälp. Man kan förstås också dela ut varsitt underlag till 
eleverna. I det ena kan det stå karaktärer eller personer och i det andra kan det stå 
miljö. I det tredje kan det stå problem och i det sista kan det stå lösning. Sedan 
sammanfattar man med eleverna där man skriver in sagans karaktärer och vad det 
är för miljö i sagan. Vad var det som hände i sagan? Vad var det som var problem i 
sagan? Hur löste sig problemen i sagan? Denna modell kan eleverna sedan använda 
själva på andra sagor (Westlund, 2009, s. 80–82, 263–294). 

2.6.3 QtA (Questioning the Author) 
Detta är en modell som har skapats för arbete med strukturerade textsamtal. 
Meningen med denna modell är att läsaren ska bli medveten om att en text och 
författaren som har skrivit texten kan påverka den som läser. Påverkas både genom 
en texts innehåll och textens läsbarhet. Detta är en modell som passar bra för 
faktatexter men även för skönlitterära texter. Genom arbete med denna modell i sin 
undervisning ska läraren leda textsamtalet och eleverna ska uppmuntras att ställa 
olika frågor till textens författare. Eleverna ska även kunna komma med egna frågor 
till texten och även kunna komma med förslag på omformuleringar. Följande frågor 
är bra att använda sig av i denna modell: 

• Vad vet vi efter att vi har läst texten?  
• Vad tror vi utifrån det texten berättar?  
• Vad undrar vi efter att vi har läst texten?  
• Varför använder författaren detta ord/den här frasen? 
• Kunde författaren ha använt ett annat ord här? Vilket?  
• Vilka ledtrådar ger författaren till vad som kan hända?  
• På vilket vis hjälper författaren dig att skapa inre bilder? 
• Vad försöker författaren säga med texten? (Gonzalez, m.fl., 2014). 
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3. Tidigare forskning om viktiga faktorer i en framgångsrik 
undervisning i läsförståelse 
I detta kapitel berörs vad läsforskningen anser som viktiga faktorer för en 
framgångsrik undervisning i läsförståelse och i en undervisning med 
läsförståelsestrategier. Kapitlet avslutas med denna studies teoretiska utgångspunkt. 

I sin artikel Textsamtalets förutsättningar och möjligheter anser Barbro Westlund 
(2015) att läsförståelse ska ses som ett utvecklingsperspektiv och att det därför är 
viktigt att lärare får en djupare förståelse för de förutsättningarna som elever ges av 
en god läsförståelse. Westlund betonar också i en kunskapsöversikt Att läsa och 
förstå. Läsförståelse av vad och för vad? vikten av att ha en god läsförståelse då ens 
läsförståelse påverkar en att tillgodogöra sig kunskaper i alla skolans ämnen 
(Skolverket, 2016a). Bråten (2008) betonar att det är viktigt att lärare i sin 
undervisning fokuserar på hur man undervisar i läsförståelse och speciellt för de 
elever som innan skolstart ännu inte har hunnit utvecklat de grundläggande språkliga 
förutsättningarna som de behöver.  
 
Alatalo (2011) och Catharina Tjernberg som har skrivit Framgångsfaktorer i läs- 
och skrivlärande. En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken 
2013 anser att det finns flera faktorer som är viktiga för elevers läsförståelse. Den 
allra viktigaste faktorn är dock lärarens kompetens och dennes kunskaper. Alatalo 
(2011) menar att en skicklig lärare har ett personligt engagemang till sina elever och 
viljan att skapa en bra relation till sina elever. En skicklig lärare vet även hur han 
eller hon kan variera sin undervisning och anpassa sin undervisning efter de 
individuella behov som eleverna har för deras utvecklande och lärande. Både 
Alatalo (2011) och Tjernberg (2013) håller med tidigare läsforskning och anser att 
lärare i sin undervisning bland annat behöver visa ett tydligt ledarskap samt en 
strukturerad och systematisk undervisning med många läs- och skrivaktiviteter. De 
menar också att lärare ska ha en hög förväntan på sina elever och på deras 
progression i läs- och skrivutvecklingen. De anser även att lärare ska ha förmågan 
att utmana, engagera och uppmuntra sina elever genom en kontinuerlig respons. 
Tjernberg (2013) vill också uppmärksamma en på att det är viktigt att lärare 
förebygger att elever misslyckas och därför är det avgörande vilka metoder som 
lärare använder sig av och hur dessa metoder används i undervisningen. Det är även 
viktigt att lärare har en stor kunskap om olika metoder och olika lässtrategier som 
de kan förmedla till sina elever samt att det inte är tillräckligt med endast en metod 
för elevers läsförståelse.  
 
Westlund (2015) påpekar även hon att förutom en aktiv och medvetandegörande 
undervisning så är det lärarens ansvar att elever får den kunskap och de möjligheter 
de behöver för att kunna utvecklas i sitt lärande. Därför är det viktigt att läraren har 
kunskap om olika metoder att använda sig av för läsförståelse och att elever får ta 
del av dessa modeller.  
 
Utifrån sin studie Elever i årskurs 3 läser och samtalar om texter håller Monica 
Reichenberg och Britt-Marie Emanuelsson (2014) med om att en aktiv och 
medvetandegörande undervisning i läsförståelse med strukturerade metoder är 
betydelsefullt. De påpekar också att lärare och elever är olika och att de lär sig på 
olika sätt och därför bör inte lärare förlita sig på eller använda sig av endast en metod 
i sin undervisning för läsförståelse.  
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Ytterligare en viktig faktor enligt Tjernberg (2013) är att det är viktigt att man möter 
eleverna på deras enskilda nivå och utifrån deras enskilda förutsättningar och behov. 
Lärarens fokus ska ligga på vad och hur eleven lär sig. Tjernberg (2013) håller med 
Karin Jönsson och Catarina Schmidt utifrån sin artikel Glädjen i att förstå –
förhållningssätt och strategier att klassrumsklimatet är ytterligare en viktig faktor 
för att elever ska känna sig trygga i sitt lärande (Jönsson & Schmidt, 2015). 
 
Förutom att en lärare bland annat behöver kompetens och kunskaper om olika 
metoder för hur man bedriver en skicklig läs- och skrivundervisning anser 
Fridolfsson (2008) att det finns två faktorer som är extra viktiga och dessa är 
motivation och ett intresse inför läsning. Alatalo (2011) anser att en läs- och 
skrivundervisning är komplex och att det därför är viktigt att lärare känner till hur 
läsningen utvecklas. Därför menar hon att lärare redan tidigt bör skapa ett intresse 
och motivation för att kunna öka läsförståelsen hos elever. Att elever behöver få ett 
intresse inför läsning och bli motiverade är även något som Skolverket (2016a) 
anser. Skolverket (2016a) skriver bland annat att dessa faktorer är viktiga för att en 
elev ska förstå det denne läser men också för att känna att läsningen är betydelsefull 
och inte bara i skolan utan resten av sitt liv. Skolverket (2016a) menar tillika så att 
motivation och återkoppling har en grundläggande roll för en elevs lärande. Det är 
viktigt att lärare försöker fånga elevers intresse inför läsning och att man väcker en 
inre motivation hos eleverna så att de inte känner sig tvingade till att läsa. Desto 
högre motivation en elev har desto mer läser han eller hon och på så sätt uppnår han 
eller hon en högre läsförståelse. Att tvinga elever till läsning gör mer skada än nytta 
då de flesta elever istället för att läsa sitter och låtsas att de läser. Lärare borde i sin 
undervisning istället försöka inspirera eleverna mer än vad de gör och framförallt 
ställa frågor till eleverna utifrån de texter som eleverna läser.  
 
Bråten (2008) påpekar för att fånga elevernas intresse till läsning måste lärare i sin 
undervisning ge eleverna olika redskap som olika läsförståelsestrategier men 
framförallt att man stimulerar elevernas olika intressen och att det därför finns 
valmöjligheter i de texter som eleverna läser. Det är även viktigt att lärare anpassar 
texter efter elevernas egen förmåga och utifrån olika svårighetsgrader samt att det 
får varken vara för enkla eller för svåra texter (2008, s. 76–79). Bråten (2008) 
förespråkar tre olika modeller som lärare kan använda sig av i sin undervisning när 
det gäller läsförståelsestrategier och dessa är RT (Reciprocal Teaching), TSI 
(Transactional Strategies Instructions) och CORI (Concept-Oriented Reading 
Instruction) (2008, s. 72). Han menar att det är väl dokumenterat i forskningen kring 
läsförståelsestrategier att det har goda effekter på elever och deras djupare förståelse 
för texter (2008, s. 71). Bråten poängterar speciellt RT (Reciprocal Teaching) som 
metod och hur den kom till. Han menar att det finns inget som är viktigare än en 
elevs förkunskaper när det gäller läsförståelse och för att de ska kunna förstå sig på 
en text. Han menar att ju mer förkunskaper en elev har desto enklare kan denne 
förstå sig på en text och dess innehåll. På så vis kan eleven få ut mer av texten (2008, 
s. 63). Bråten (2008) tar upp att tidigare forskning om läsförståelse handlade mer 
om att undersöka vad eleverna lärde sig av att läsa texter istället för att lärare visade 
och gav elever de verktyg (lässtrategier) de behövde för att kunna bearbeta texter av 
olika slag (2008, s. 34–36). Bråten (2008) menar att detta satte fart på läsforskningen 
och han tar då upp att RT (Reciprocal Teaching) är en metod man kan använda sig 
av vid läsförståelse. Denna metod grundar sig i tidigare forskning där man hade 
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analyserat betydelsen av olika lässtrategier. Metoden uppkom av två amerikanska 
läsforskare (Palincsar & Brown, 1984) som publicerade en artikel om RT (Bråten, 
2008, s. 36, 37). Själva artikeln handlade om en studie som hade gjorts på elever 
med RT som metod. En metod som visade sig göra succé. Syftet med studien var att 
eleverna gradvis skulle få lära sig att använda olika lässtrategier och så småningom 
kunna bli självständiga i sitt lärande. Försöksperioden med RT höll på i 15–20 dagar 
och under denna tid fick eleverna först en genomgång av fyra viktiga lässtrategier. 
Eleverna skulle bland annat formulera förväntningar om textens innehåll, ställa 
relevanta frågor till texten, sammanfatta texten samt försöka identifiera eller 
klargöra om de fann svåra formuleringar eller begrepp i texten. Det viktiga i denna 
metod är att lärarna alltid visade och förklarade för eleverna hur de ska använda sig 
av en modell och till vilken slags text metoden är lämplig för innan eleverna själva 
får sätta igång och bearbeta en text. Under försöksperioden arbetade eleverna med 
relevanta texter av olika slag och gradvis fick de själva ta över (Bråten, 2008, s. 37). 
Bråten (2008) tar dock upp att även om RT som metod visat sig vara positiv för 
elevers läsförståelse så har det varit svårt att överföra modellen in i ”riktiga” 
klassrum. Bråten (2008) menar att lärare inte har den kunskap som behövs för att 
undervisa i läsförståelsestrategier. 
 
Som Bråten (2008) framhåller har fokuset i de tidigare skolåren legat mer på att 
enbart lära ut strategier för hur man knäcker koden till att kunna läsa och hur eleven 
automatiserar den förmågan istället för att arbeta med undervisningen i läsförståelse 
och läsförståelsestrategier. Caroline Liberg menar dock i sin artikel Läs- och 
skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag att dessa traditioner börjar att luckras 
upp. Hon menar att den största förändringen börjar att synas redan i förskolan där 
man aktivt har börjat att arbeta förebyggande med barns fonologiska medvetenhet. 
Liberg (2008) påpekar dock att det behövs mycket mer arbete och speciellt på att få 
barn intresserade till att läsa och skriva samt ge barnen kunskaper om 
läsförståelsestrategier. Liberg (2008) framhäver även vikten av att i sin undervisning 
med elever att fånga upp eleverna där de befinner sig i sin läs- och skrivutveckling 
och att bygga vidare utifrån det. Liberg (2008) menar även att de barn som är 
intresserade av att läsa och skriva och som är vana att tala om texter och att förstå 
sig på texter samt att de är fonologiskt medvetna har stora fördelar jämfört med de 
barn som inte är det. Liberg (2008) påpekar också att det är viktigt att lärare i sin 
undervisning inte ska fortsätta att trampa i gamla invanda fotspår när det gäller 
elever och deras läsförmåga. Utan det är viktigt att lärare får kunskap i nya strategier 
och verktyg som är viktiga för att kunna stödja sina elever i deras läs- och 
skrivutveckling (Liberg, 2008, s. 64, 65). 

I undervisningen med läsförståelsestrategier är alla forskare eniga om vad som anses 
som viktiga faktorer att tänka på. Alatalo (2011), Skolverket (2016a) och Tjernberg 
(2013) påpekar att undervisningen i läsförståelsestrategier ska vara systematisk, 
strukturerad, aktiv och medvetandegörande för att eleverna ska kunna ta till sig en 
text på bästa sätt. Reichenberg och Emanuelsson (2014) menar även att det är viktigt 
att i undervisningen med läsförståelsestrategier att elever får kunskapen om flera 
metoder och att en metod inte anses tillräcklig. Reichenberg och Emanuelsson 
(2014) menar bland annat att det finns fler än bara en metod som kan vara lämplig 
för elevers utveckling av läsförståelse eftersom vi alla tar till oss kunskap på olika 
sätt. Skolverket (2016a) menar också att det är viktigt att elever i sin undervisning 
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får det stöd som de behöver för att kunna utvecklas till starka läsare och för att förstå 
sig på och kunna ta till sig en ny text.  

Det allra viktigaste att tänka på i undervisningen med läsförståelsestrategier är enligt 
Alatalo (2011), Reichenberg och Emanuelsson (2014) samt (Bråten (2008) att det är 
viktigt att lärarna först visar och förklarar hur modellen fungerar för att eleven ska 
kunna ta till sig en text på bästa sätt. I undervisningen med läsförståelsestrategier 
påpekar Palincsar och Brown (1984), Westberg (2009) samt Alatalo (2011) att man 
ska välja texter med omsorg. Även Westlund (2015) menar att valet av en text och 
dess innehåll är viktigt för att kunna gå in på djupet med en text och därför är det 
viktigt att man begränsar eleverna i valet av text och att det inte finns ett för stort 
val då det istället kan förvirra eleverna. Westlund (2015) påpekar också att texterna 
gärna får vara korta men samtidigt provokativa för att väcka elevernas intresse. 
Westlund (2015) anser att kortare texter möjliggör ett djupare tänkande hos 
eleverna. Bråten (2008) anser också att det är viktigt att man som lärare anpassar 
texter efter elevernas egen förmåga och utifrån olika svårighetsgrader samt att 
texterna varken får vara för enkla eller för svåra. Bråten (2008) och Tjernberg (2013) 
menar även att i undervisningen med läsförståelse är det viktigt att lärare i sin 
undervisning ställer frågor till eleverna utifrån en text så att de kan skapa sig 
föreställningsvärldar. Jönsson och Schmidt (2015) påpekar att litteratur ger oss 
förutsättningar att utforska både oss själva och andra. Det är genom litteraturen vi 
definierar och omdefinierar vilka vi är, vilka vi skulle kunna bli, vilka vi är i världen 
och hur världen skulle kunna se ut.   

Palincsar och Brown (1984), Skolverket (2016a) och Bråten (2008) menar att elever 
måste få diskutera olika texter istället för att bara sitta på egen hand och läsa tyst för 
sig själv. Skolverket (2016a) menar att när elever får diskutera texter med hjälp av 
användandet av olika lässtrategier där man bland annat förutsäger olika händelser, 
formulerar frågor, klargör otydligheter, sammanfattar eller gör kopplingar samt 
bearbetar texter så får elever en större förståelse till texten de läser. Även Jönsson 
och Schmidt (2015) håller med om detta. De anser för att läsförståelsestrategier ska 
ge en positiv effekt på elevers läsförståelse är det viktigt att elever får reflektera både 
före, under och efter en text. 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 
I min studie har jag valt att utgå från två olika teoretiska perspektiv, det 
sociokulturella perspektivet och det pragmatiska perspektivet. En beskrivning av 
dessa två perspektiv samt vilka delar av dessa perspektiv jag har valt att använda 
mig av i min tolkning av denna studies resultat förklaras i nästa avsnitt. Anledningen 
till att ta med två perspektiv är på grund av att båda stämmer överens med denna 
studies syn på hur undervisningen i skolan med läsförståelse ska vara för att ett barn 
ska kunna tillägna sig nya kunskaper. Elever behöver få kunskaper i 
läsförståelsestrategier som ett verktyg att använda sig av för en god och ökad 
läsförståelse. Vilket också är en viktig förutsättning för att klara sig i dagens 
samhälle. De centrala begrepp som jag har använt mig av vid denna studies analys 
är den närmaste utvecklingszonen, scaffolding samt learning by doing. 

3.2 Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i den sovjetiske pedagogen 
Lev Semenovich Vygotskij (1896–1934) synsätt på utveckling, lärande och språk. 
Vygotskij har i sin forskning intresserat sig för hur barn tillgodogör sig ny kunskap 
genom ledning av en vuxen, till exempel via läraren eller kamrater. Enligt Vygotskij 
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finns det två nivåer på en individs utveckling. Dessa nivåer är det biologiska och det 
sociokulturella. Med detta menar Vygotskij att de biologiska förutsättningarna som 
en individ har samspelar med en individs sociala och kommunikativa förmåga. 
Vygotskij anser att det är genom kommunikation och interaktion med andra som vi 
tillägnar oss nya kunskaper där den med större kunskap leder den med mindre 
kunskap. Inom det sociokulturella perspektivet har Vygotskij skapat begreppet den 
närmaste utvecklingszonen. Begreppet kan förklaras som att individen genom 
kunskap om olika redskap klarar av att stå på egna ben. Vygotskij betonar i sitt 
perspektiv att barnet blir själv en aktiv deltagare i sitt eget lärande då denne kan 
relatera utifrån sina egna erfarenheter till det som undervisas. Vygotskij menar 
tillika så att man kan utveckla ett barns lärande genom att bygga vidare på de 
erfarenheter barnet har samt genom uppgifter som är lagom utmanande (Säljö, 2010, 
s. 183–194). Det begrepp som Vygotskij här går in på är scaffolding. Scaffolding är 
ett arbetssätt som till en början kräver mycket stöd från till exempel en lärare eller 
klasskamrat. Utifrån detta arbetssätt bygger man upp sitt lärande utifrån vissa 
stödstrukturer för att så småningom kunna stå på egna ben och ta sig vidare och 
framåt i sin egna utveckling. I denna studie handlar dessa begrepp om hur en lärare 
kan stötta, hjälpa och utveckla en elev och dennes läsning med hjälp av olika 
läsförståelsestrategier. 

3.3 Det pragmatiska perspektivet 
Det pragmatiska perspektivet kopplas ofta till teoretikern John Dewey (1859–1952). 
Dewey har haft stort inflytande i hur undervisningen ska bedrivas och det var hans 
inflytande som bidrog till skolreformerna under mitten av 1900-talet. Dewey ansåg 
att teori och praktik hör ihop och Dewey införde även begreppet learning by doing. 
Deweys synsätt på undervisningen och dennes pedagogik är att det är skolan och 
dess undervisning som ska förbereda sina elever på de krav och möjligheter som 
samhället ställer genom att ge eleverna de redskap de behöver för att deras kunskap 
ska kunna växa. Dewey menar också att lärare många gånger brister i sin 
undervisning då de gärna nöjer sig med att elever kan återge kunskap istället för att 
kontrollera om eleven verkligen har tillägnat sig ny kunskap och kan sätta in 
kunskapen i ett sammanhang. En annan viktig uppgift som skolan har enligt Dewey 
är att pedagogernas främsta uppgift i sin undervisning är att barnet kan bygga vidare 
på de erfarenheter och kunskaper som denne har (Säljö, 2010, s, 173–179). Utifrån 
denna studies syfte kan begreppet learning by doing handla om vilka metoder eller 
läsförståelsestrategier lärare använder sig av i sin undervisning och varför de 
använder just dessa. 
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4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna intervjustudie är att undersöka hur lärare motiverar sin 
undervisning i läsförståelse. Syftet är också att utifrån denna studies teoretiska 
utgångspunkter undersöka lärarnas syn på hur de anser en undervisning i 
läsförståelse ska bedrivas. Anser lärarna likt Vygotskij och det sociokulturella 
perspektivet att det är genom kommunikation och interaktion med andra som vi 
tillägnar oss nya kunskaper där den med större kunskap leder den med mindre 
kunskap eller anser lärarna likt Dewey och det pragmatiska perspektivet att det är 
skolan och dess undervisning som bl.a. ska ge eleverna de redskap de behöver för 
att deras kunskap ska kunna växa? Utifrån syftet konkretiseras följande 
frågeställningar: 

• Vilken kunskapssyn ligger bakom lärarnas arbete med läsförståelse? 
• Hur kan deras arbete med läsförståelse förstås utifrån forskning? 

5. Metod 
I detta kapitel kommer först min egen förförståelse att presenteras därefter 
presenteras val av metod, de urval och avgränsningar som har gjorts, studiens 
genomförande, de forskningsetiska principerna, det insamlade materialets 
bearbetning och analys samt studiens tillförlitlighet, giltighet, reliabilitet, validitet, 
samt en kortare beskrivning över denna studies informanter. 

5.1 Min förförståelse 
Det var under min allra första verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som mitt 
intresse för läsförståelse väcktes. Framförallt hur lärare planerar och genomför sin 
undervisning i läsförståelse i ämnet svenska. Nu har jag kommit till slutet av min 
grundlärarutbildning och genom att blicka tillbaka på dessa år och all den 
verksamhetsförlagda utbildningen samt att jag under några tillfällen har vikarierat 
som lärare har jag fått en bra insikt i hur lärare undervisar i läsförståelse i ämnet 
svenska. Min förförståelse över hur lärare motiverar sin undervisning i läsförståelse 
är dock förhållandevis liten. Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag lagt 
märke till att varken lärare eller elever i stort sett inte arbetar med texter så mycket 
i undervisningen. Lärare har på förhand kopierat ett material som sedan delas ut till 
eleverna som eleverna sedan bearbetar individuellt. Jag har också lagt märke till att 
eleverna i sitt bearbetande av texter inte är vidare aktiva i sin läsning. 

5.2 Val av metod 
Andreas Fejes och Robert Thornberg (2015, s. 21) skriver i sin bok Handbok i 
kvalitativ analys att ens val av metod är viktigt. De menar att det är viktigt att man 
funderar på vad det är som ska undersökas, hur detta kan undersökas samt vilken 
metod som är lämpligast att använda sig av. Ann Kristin Larsen som har skrivit 
boken Metod helt enkelt- en introduktion till samhällsvetenskaplig metod påpekar 
också att när man ska genomföra en intervju är det först och främst viktigt att 
intervjuaren tänker på att den person som ska intervjuas ska känna sig trygg och 
bekväm. Innan en intervju genomförs kan det även vara bra om intervjuaren försöker 
mjuka upp stämningen lite genom att ställa några bakgrundsfrågor till informanten. 
Intervjuaren måste dock tänka på att inte ställa för privata frågor till informanten. 
Forskaren som intervjuar måste även i en intervju reflektera över sitt eget beteende 
och även över hur han eller hon ställer sina frågor (Larsen, 2009, s. 86–88).  
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Redan i mitt planerande inför denna studie hade jag bestämt mig för att det skulle 
vara intressant att intervjua verksamma lärare i grundskolans tidigare år i ämnet 
svenska för att få en ökad förståelse i hur lärare motiverar sin undervisning i 
läsförståelse. Utifrån denna studies syfte och frågeställningar har jag i detta arbete 
bestämt mig för att använda mig av kvalitativ intervju som forskningsmetod. Enligt 
Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013, s. 
128) och utifrån deras bok Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap 
finns det flera olika intervjuer att använda sig av i en kvalitativ metod. Intervjun kan 
vara allt från ostrukturerad till strukturerad men i samtliga intervjumetoder använder 
forskaren sig av någon slags form av intervjuguide.  

Jag har i detta arbete valt att använda mig av en halvstrukturerad intervju som metod. 
I en halvstrukturerad intervju omfattar intervjuguiden ett mindre antal frågor med 
en lite mer friare struktur där intervjuaren ställer sina frågor utifrån ett visst tema. 
Intervjuaren ställer även frågorna på ett bestämt sätt och utifrån en viss ordning 
samtidigt som följdfrågor kan ställas utifrån informantens svar. Frågor som till 
exempel ”Hur tänker du då?” eller ”Skulle du kunna utveckla ditt svar lite?” (Fejes 
& Thornberg, 2015, s. 165, 166).  

5.3 Urval 
Sonja Kihlström skriver i boken Lära till lärare att redan när man planerar för att 
genomföra en intervju är det viktigt att man först reflekterar över vad det är som 
man vill ta reda på och vilka som skulle kunna vara lämpliga för att ingå i 
undersökningsgruppen (Björkdahl-Ordell, 2007, s. 49). 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare motiverade samt hur de vill 
bedriva sin undervisning i läsförståelse för grundskolans tidigare år. Därför har 
denna undersökning begränsats till att lärare i grundskolan som undervisar i ämnet 
svenska har tillfrågats.  

I mina förberedelser inför intervjuerna ansåg jag att det skulle vara intressant att få 
höra olika lärares tankar och erfarenheter kring deras egna undervisning i 
läsförståelse. För att få lite variation utifrån lärarnas intervjuer men också för att 
jämföra om lärare på olika skolor tänker lika eller olika om sin undervisning i 
läsförståelse valde jag att kontakta lärare på två skolor. Skolorna ligger dock i 
samma kommun men ligger i olika rektorsområden (Björkdahl-Ordell, 2007, s. 48).  

Kontakten skedde först via mail till min handledare på den skola där jag har haft 
min verksamhetsförlagda utbildning. Handledaren hjälpte mig att vidarebefordra 
mitt mail till lärare som hen visste undervisade i ämnet svenska för skolans lägre 
åldrar. För att komma i kontakt med lärare på den andra skolan skickade jag ut mail 
till lärare som jag visste undervisade i ämnet och för de åldrarna som jag sökte. I det 
mail som jag skickade ut presenterade jag både mig själv och min studie och dess 
syfte.  

Mina förhoppningar inför denna intervjustudie och för att få syn på skillnader i 
undervisningen med läsförståelse var att minst sex lärare skulle vilja delta. Jag fick 
ganska bra respons från lärarna och sammanlagt blev det till slut sju lärare som 
genom självselektion var aktuella utifrån min studies syfte. Med självselektion 
menas att lärarna utifrån en fråga om att delta i en undersökning själva har valt att 
delta (Larsen, 2009, s. 77).  
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5.4 En kort beskrivning av informanterna 
Från två olika skolor valde sju lärare att delta. Dessa sju lärare presenteras här lite 
kort och för att säkerhetsställa både lärarnas anonymitet och de skolor de arbetar på 
är deras namn fingerade i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(Björkdahl-Ordell, 2007, s. 26). För att läsaren enklare ska kunna orientera sig har 
jag valt att namnge informanterna så att de lärare som hör till samma skola börjar 
med samma bokstav.  

 

Solskolan 

• Informant 1-Sofia är utbildad lärare sedan 15 år tillbaka för årskurserna 1–
7 och arbetar för tillfället som klasslärare i årskurs 2 och har följt dessa från 
årskurs 1. Sofia undervisar i ämnena svenska, matematik, engelska, so, 
livskunskap och elevens val. 

• Informant 2-Selma är utbildad lärare sedan 11 år tillbaka för årskurserna 1–
7. Selma har även behörighet som lärare i idrott upp till årskurs 9 och innan 
hon började arbeta som klasslärare arbetade hon som idrottslärare. Selma 
arbetar för tillfället som klasslärare i årskurs 1 och har arbetat som 
klasslärare i 4,5 år där hon följer en klass från årskurs 1 upp till årskurs 3. 
Selma undervisar i ämnena svenska, SO och engelska. 

• Informant 3-Stella är utbildad lärare sedan 12 år tillbaka för årskurserna 1–
7. Stella arbetar för tillfället som klasslärare i årskurs 3 och har följt dessa 
från årskurs 1. Under sina 12 år har hon arbetat i årskurserna 1–3. Stella 
undervisar i alla kärnämnena. 

• Informant 4-Stina är utbildad lärare sedan 21 år tillbaka för årskurserna 1–
3 och 4–6. Stina har arbetat på samma skola under dessa år. Stina arbetar för 
tillfället som klasslärare i en årskurs 3 och har följt dessa elever från årskurs 
1. Stina är behörig i alla ämnen men undervisar i kärnämnena. 

 
Markskolan 

• Informant 5-Märta är utbildad lärare sedan 15 år tillbaka för årskurserna 1–
7. Märta började att arbeta som idrottslärare, sedan som resurslärare och för 
tillfället sedan 8 år tillbaka arbetar hon som klasslärare i en årskurs 1–3 och 
undervisar i svenska och matematik.  

• Informant 6 och 7-Maja och Matilda är utbildade lärare sedan 15 år tillbaka 
för årskurserna 1–7 och har behörighet i alla kärnämnena. Maja har tidigare 
arbetat som förskolelärare. Maja och Matilda är tillsammans klasslärare i en 
årskurs 1–3 och undervisar i ämnena svenska och SO. 

 

5.5 Genomförande 
Jag började med att skicka ut ett mail till min VFU-handledare, där jag kort beskrev 
vad jag skulle göra och där jag bad om hjälp att få komma i kontakt med lärare som 
undervisar i svenska. Min VFU-handledare sände mig några mailadresser vilka jag 
bifogade mitt informationsbrev till. Efter att inte ha fått något som helst gensvar på 
mitt mail efter en vecka mailade jag min handledare igen för att kontrollera om de 
mailadresser som jag hade fått stämde. Min VFU-handledare vidarebefordrade 
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istället självmant mitt informationsbrev till dessa lärare. Snabbt fick jag respons från 
fyra stycken lärare som mer än gärna kunde tänka sig att ställa upp.  

Jag kontaktade även en andra skola som ligger i samma kommun. Genom att ha fått 
tag i mailadresser till lärare som jag visste undervisade i ämnet svenska kontaktades 
dessa och jag fick respons från tre lärare som gärna ställde upp. 

Alla intervjuerna genomfördes i de deltagande lärarnas klassrum och intervjuerna 
tog i genomsnitt cirka 15 minuter styck, vilket var kortare tid än jag hade räknat 
med. Detta kan bero på att lärarna under de frågor som ställdes vävde in och 
besvarade många följdfrågor innan jag hann ställa dem. För att kunna fokusera helt 
och hållet på läraren och det denne sa frågade jag innan intervjun började om det 
var okej att jag spelade in intervjun via en funktion i min telefon. Ingen av deltagarna 
hade något emot att intervjuerna spelades in. Genom att spela in intervjuerna kunde 
jag istället för att sitta och anteckna fokusera fullt ut på lärarna (Kvale & Brinkman, 
2009, s. 195).  Jag förklarade också här klart och tydligt att inspelningen av intervjun 
var för mitt eget syfte och att när arbetet är godkänt kommer allt att raderas.  

Intervjuerna genomfördes under två veckor och under olika tidpunkter och alla 
intervjuer förutom en genomfördes enskilt med informanten. Den sista intervjun 
genomfördes dock med två informanter (lärarna som undervisade i samma 
årskurser) men de fick var och en svara på frågorna i turordning även om de hade 
förmågan att avsluta varandras meningar och fylla i varandras svar emellanåt. Under 
intervjuerna ställde jag fem frågor utifrån min intervjuguide (se bilaga 1) och ibland 
ställdes det även följdfrågor ifall jag kände att svaren behövde utvecklas lite. 

5.6 Forskningsetiska överväganden 
Eftersom detta är en studie som berör människor och för att vara säker på att denna 
studie behåller sin trovärdighet och anonymitet har jag innan insamling av material 
tagit del av vad vetenskapsrådet framhåller som viktiga grundregler när man tänker 
genomföra en forskningsstudie. Enligt Björkdahl-Ordell (2007) handlar de 
forskningsetiska principerna om att skydda den enskilde individen och dessa 
principer ska ses som en vägledning. De forskningsetiska principerna har Björkdahl-
Ordell (2007) sammanfattat utifrån fyra grundkrav och ska ses som en vägledning 
för forskaren. 

1. Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda 
om den aktuella forskningens syfte. 

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 
över sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål (Björkdahl-Ordell, 2007, s. 26, 27). 

Informationskravet och samtyckeskravet har jag tagit hänsyn till genom att alla 
informanter har via mail fått tagit del av mitt informationsbrev (se bilaga 2) där jag 
presenterade mig själv och redogjorde för studiens syfte samt att informanterna via 
mail och underskrift fick besvara sitt deltagande. I informations- och 
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samtyckesbrevet fanns det även kontaktuppgifter till både mig som student och min 
handledare ifall deltagarna önskade ytterligare information. 

I informationsbrevet står det också klart och tydligt att deltagandet i undersökningen 
är frivilligt och att informanten när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande 
utan närmare motivering. När det gäller konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
har det uppnåtts genom att deltagarna har informerats om att både de som lärare och 
skola kommer att vara anonyma med fingerade namn och att den inspelning som 
gjordes under intervjun endast var för min egen skull samt att det bara var jag och 
min handledare som skulle ha tillgång till materialet. Deltagarna informerades även 
om att de inspelade intervjuerna kommer att raderas när arbetet blivit godkänt samt 
att de är mer än välkomna att ta del av arbetet närsomhelst.  

5.7 Databearbetning och analysmetod 
Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 146) är det en utmaning 
att tolka, beskriva och analysera i en kvalitativ forskning. Inom en kvalitativ 
forskningsmetod finns det olika sätt att analysera sitt material utifrån. Den metod 
som jag har använt mig av i min analys av mitt arbete är både en innehållsanalys 
och en fenomenologisk metod. 

Utifrån denna studies intervjuer och den information som gavs har analysarbetet 
först inletts med en innehållsanalys där materialet på ett systematiskt sätt har gåtts 
igenom och sorterats för att bland annat kunna urskilja likheter och olikheter och 
synliggöra mönster. Vidare fortsatte analysen utifrån en fenomenologisk metod vars 
syfte är att beskriva och förklara det som framkommit i intervjuerna utifrån 
informanternas erfarenheter, utan att själv ha några förutförfattade meningar utifrån 
ens egna erfarenheter eller förförståelse om fenomenet, för att på så sätt kunna 
komma åt och beskriva studiens centrala kärna (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 147–
151). 

Som jag tidigare har skrivit har jag under mitt genomförande av intervjuerna spelat 
in dessa. Anledningen till detta är bland annat för att jag i min bearbetning av 
materialet ska kunna lyssna flera gånger, kunna spola fram och tillbaka för att återge 
det som framkom ordagrant. I min transkribering har jag noga skrivit ned vad som 
framkommit. Utifrån det som jag har skrivit ned kunde jag på ett enklare sätt urskilja 
och sortera likheter, olikheter och mönster och placera de olika informanternas svar 
först utefter denna studies intervjufrågor. När detta hade genomförts kunde jag 
sortera och placera svaren ytterligare utifrån denna studies två frågeställningar.  

5.8 Reliabilitet/Validitet 
Annika Eliasson har skrivit boken Kvantitativ metod från början. Eliasson (2013) 
menar att i en vetenskaplig undersökning är det viktigt att undersökningen är bra 
och att man redan från början ger den en hög reliabilitet och validitet så att det som 
kommer fram i undersökningen går att granska kritiskt. Därför är det viktigt i sin 
undersökning att man utformar den så att den går att genomföras liknande av andra 
och att undersökningen svarar på det den har tänkt svara på (Eliasson 2013, s. 14–
16). 

Då detta är en studie med kvalitativa intervjuer kan dess tillförlitlighet upplevas låg 
på grund av att detta är en studie vars resultat bygger på intervjupersonernas egna 
uppfattningar och erfarenheter kring en undervisning i läsförståelse som ska tolkas 
av en annan person. Skulle denna studie genomföras igen av någon annan men med 
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samma informanter kanske intervjuaren tolkar något annorlunda samt att 
informanternas erfarenheter kan ha förändrats. Jag tror dock att skulle intervjun 
genomföras igen skulle det kunna bli ett snarlikt resultat om deltagarna i den 
undersökningen hade snarlika bakgrunder (Eliasson, 2013, s. 14–17). 

Jag anser dock att denna studies tillförlitlighet är tillräcklig då syftet har följts upp 
och frågeställningarna har kunnat besvarats. Dessutom har metoden som använts 
noggrant beskrivits, intervjuerna har genomförts utifrån en intervjuguide samt att 
intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats. Genom transkriberingen har allt 
som framkom vid intervjuerna ordagrant skrivits ner vilket har gjort det möjligt för 
mig att läsa igenom materialet flera gånger. Det gjorde det även möjligt för mig när 
resultatet skulle sammanställas att gå tillbaka till materialet för att verkligen vara 
säker på att jag har återgett den information som framkommit på rätt sätt (Eliasson 
2013, s. 14–17). 

6. Resultat 
För att det ska bli enklare att följa de resultat som framkom genom mina intervjuer 
har jag valt att sortera och redovisa mitt resultat med hjälp av stöd utifrån 
intervjuguidens frågor som rubriker (se bilaga 1). I denna del kommer även en 
analys göras av varje frågas resultat utifrån de teoretiska utgångspunkterna för denna 
studie. Fråga ett och två har jag dock valt att inte redovisa i min resultatdel eftersom 
dessa frågor beskriver informantens yrkeserfarenhet och vilken eller vilka årskurser 
informanten arbetar i vilket jag redan har redogjort för tidigare i under avsnittet ”En 
kort beskrivning av informanterna”. Eftersom att informanterna 6 och 7, Maja och 
Matilda, undervisar och planerar i samma årskurs samt att deras svar på frågorna 
under intervjun i stort sett var identiska där de även fyllde i varandras meningar 
emellanåt har jag valt att redovisa deras svar som ett.  

6.1 Skulle du kunna berätta lite om hur du ser på undervisningen i 
ämnet svenska? 
Samtliga lärare i min studie berättar att det är viktigt att man arbetar mycket med 
läsning och läsförståelse i sin undervisning i svenska. Lärarna anser att det är viktigt 
som lärare att lägga grunden för läsinlärningen och läsförståelsen redan i årskurs 1 
hos eleverna. Läraren Märta som undervisar i en årskurs 1–3 berättar att i årskurs 1 
får man arbeta hårt med eleverna för att de ska lära sig att läsa. Anledningen är för 
att eleverna inte känner igen bokstäverna och eleverna har därför det svårt för att 
sätta ihop ord. Märta påpekar också att de flesta eleverna klarar inte heller av att 
skriva sitt eget namn och anledningen till detta menar Märta är att förskoleklassen 
inte arbetar tillräckligt förberedande.   

Samtliga lärare berättar dessutom att det inte bara är viktigt att eleverna ska lära sig 
att läsa utan det är minst lika viktigt att eleverna ska lära sig att skriva. Lärarna 
påpekar också att det är viktigt att eleverna känner igen bokstäver och kan sätta ihop 
dessa bokstäver till ord. Läraren Stella berättar att det finns elever som inte klarar 
av att sätta ihop bokstäver till ord när de börjar skolan. Samtliga lärare påpekar att 
läsning och skrivning ska gå hand i hand och att man tänker på svenskan i alla ämnen 
istället för som Sofia ger ett exempel på: ”Nu kör vi SO och struntar i stor bokstav 
eller punkt. Svenskan följer med i alla ämnen”. 

Samtliga lärare berättar också att i en undervisning med läsförståelse är det viktigt 
som lärare att man ger eleverna kunskaper om olika strategier så att de kommer in i 
det som de läser. Även viktigt att man som lärare ställer frågor till texten samt att 
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eleverna ska svara på frågor till den text de läser. Lärarna påpekar också att i 
undervisningen i svenska är det även viktigt att eleverna får läsa mycket och många 
olika texter. Det är också viktigt att man läser tillsammans och att man ställer frågor 
till den text som de läser så att eleverna får reflektera lite samt att man som lärare 
går runt och lyssnar på eleverna när de sitter och läser själva. De flesta lärarna i min 
studie anser också att eleverna ska få svara muntligt på frågor till en text och inte 
enbart skriftligt. Samtliga lärare påpekar att det är viktigt att man tänker på 
läsförståelse i alla ämnen och att detta är något som de gör automatiskt. De anser att 
läsförståelse kan man inte arbeta för mycket med eftersom det är viktigt att förstå 
det man läser i alla ämnen. Lärarna menar att man läser även texter i till exempel 
matematik, SO, NO eller engelska och där måste man också kunna förstå och 
reflektera över det som man läser.   

Förutom att samtliga lärare verkar vara överens om hur de ser på undervisningen i 
svenska och vad som är viktigt att tänka på berättar Maja och Matilda som 
undervisar tillsammans i årskurs 1–3 att i sin undervisning är det viktigt att man 
individanpassar och att man som lärare vägleder eleverna så att de ska veta hur de 
ska göra för att så småningom kunna stå på egna ben.  

Alla lärare berättar att den tid som ämnet svenska har i undervisningen är mycket 
men utifrån det som Stina berättar så verkar hon inte riktigt nöjd utan hon vill ha 
ännu mer tid avsatt för ämnet svenska. Stina som undervisar i en årskurs 3 berättar 
att hon personligen tycker att på lågstadiet borde det fokuseras mer på att undervisa 
i matematik och svenska istället för att klämma in ämnena teknik, NO med mera. 
Stina berättar att hon tidigare har arbetat på ett sådant sätt och tycker det är så man 
ska arbeta i skolan. Stina anser dessutom inte att eleverna är tillräckligt mogna för 
en ämnesinriktad undervisning och egentligen inte eleverna på mellanstadiet heller. 
Stina anser dock att när man undervisar utifrån ett tema är bra för då arbetar man 
utifrån ett ämnesintegrerat sätt.   

6.1.1 Analys 
När jag ställde frågan om hur lärarna ser på undervisningen i ämnet svenska visade 
det sig att samtliga lärare är överens om hur de vill att undervisningen i ämnet 
svenska ska bedrivas. Lärarna påpekar bland annat vikten av att lärare i sin 
undervisning arbetar mycket med läsning, läsförståelse samt att man som lärare 
finns där för eleven. Att man vägleder och stöttar denne i sin utveckling genom att 
till exempel lära ut olika sorters strategier för att förstå det man läser och det är detta 
vad den närmaste utvecklingszonen inom det sociokulturella perspektivet handlar 
om. En av lärarna, Märta påpekar också under intervjun att hon tycker att det är svårt 
att undervisa i ämnet svenska när eleverna inte känner igen bokstäver och därför inte 
kan sätta ihop eller förstå enstaka ord. Att avkodningen är viktig för läsförståelsen 
går också att koppla till den närmaste utvecklingszonen då avkodning är en kunskap 
som i sin tur leder till ny kunskap för att förstå det som denne läser (Säljö, 2010, s. 
183–194). 
 
6.2 Vilka faktorer anser du är viktiga för elevers läsförståelse? 
Samtliga lärare i min studie är i denna fråga överens. Lärarna anser bland annat att 
det allra viktigaste i undervisningen med läsförståelse är att eleverna redan i årskurs 
ett kan avkoda och läsa annars är det viktigaste att man får igång läsningen hos 
eleverna. Märta som undervisar i en årskurs 1–3 påpekar vikten av att eleverna när 
de kommer till årskurs ett ska kunna känna igen bokstäver och även kunna stava sitt 
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eget namn och några enkla ord. Samtliga lärare menar att det även är viktigt att 
eleverna kan skriva lite grann och att de förstår det som de läser. Samtliga lärare 
menar att det är viktigt att man pratar om det man läser om och att man som lärare 
lägger märke till om eleverna verkar hänga med eller inte. Samtliga lärare anser att 
faktorerna som avgör grunden för läsförståelse är att eleverna har ordavkodning och 
framförallt ett rikt ordförråd samt elevens förkunskaper och bakgrundskunskaper. 
Alla lärare påpekar att det är viktigt att man arbetar mycket med läsförståelse där 
man pratar om ord och dess betydelse samt att läsförståelsen är viktig även i de andra 
ämnena. Stella säger: ”I början tror jag att de mer bara läser och tänker inte så 
mycket på en texts innehåll, så gör nog många i början”. 

Med detta menar Stella alltså att eleverna i början av sin läsutveckling varken förstår 
eller reflekterar över det som de läser. Stina som undervisar i en årskurs 3 påpekar 
även hon att man måste få in läsningen och förståelsen och som hon säger: ”Om 
man läser fort och inte förstår är en sak och om man läser sakta men förstår är en 
sak. Läsförståelsen är viktig!”. 

Sofia som undervisar i en årskurs 1 nämner att om eleverna inte kan läsa tillräckligt 
bra tappar de flytet och det gör det svårt att komma ihåg det som de tidigare har läst. 
Det är viktigt att eleverna får läsa mycket och arbeta på olika sätt i undervisningen 
med läsförståelse. De flesta lärarna är överens om att i undervisningen med 
läsförståelse är det viktigaste att man hittar en text på lagom nivå utifrån elevernas 
förmåga eftersom blir det för lätt så blir det för lätt och blir det för svårt så blir det 
för svårt och då har man inte en chans. Viktigt att man arbetar på olika sätt med 
läsförståelse där eleverna till exempel får läsa själva och skriva ned svar till frågor 
utifrån texten och diskutera texten tillsammans. Lärarna anser detta vara ett mycket 
bättre arbetssätt istället för att alla elever sitter och arbetar på lika sätt hela tiden. 
Detta arbetssätt ska även gälla i de andra ämnena.   

De flesta av lärarna i min studie påpekade ytterligare en faktor som är viktig för 
elever och deras läsförståelse. Lärarna berättar att det är viktigt att eleverna kan läsa 
mellan raderna och att de kan reflektera lite. Detta brukar deras elever få träna på. 
Sofia som undervisar i en årskurs 2 berättar om ett exempel utifrån en av hennes 
elever: ”Som en elev till exempel, en elev som sa en gång läsa mellan raderna hur 
ska man kunna göra det? det är ju vitt, det står ingenting mellan raderna! …så ja, 
det får man träna på”. 

6.2.1 Analys 
I min analys av vad lärarna påpekar som viktiga faktorer i arbetet med läsförståelse 
återkommer Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärandet genom begreppet den 
närmaste utvecklingszonen. Detta begrepp påpekar vikten av att kunna avkoda för 
att förstå det man läser då avkodning är en kunskap som i sin tur leder till ny kunskap 
för förståelse (Säljö, 2010, s. 183–194). Samtliga lärare anser att faktorerna som 
avgör grunden för läsförståelse är att eleverna har ordavkodning, ett rikt ordförråd 
samt elevens förkunskaper och bakgrundskunskaper. Detta är vad den närmaste 
utvecklingszonen handlar om då Vygotskij här betonar att barnet blir själv en aktiv 
deltagare i sitt eget lärande då denne kan relatera utifrån sina egna erfarenheter till 
det som undervisas. Denna analys går även att koppla till Dewey och det 
pragmatiska perspektivet och hans begrepp learning by doing. Enligt Dewey är 
pedagogernas främsta uppgift i sin undervisning att barnet kan bygga vidare på de 
erfarenheter och kunskaper som denne har vilket vi ser att lärarna i min studie håller 
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med om. Samtliga lärare menar också att det är viktigt att eleverna kan skriva lite 
grann och att de förstår det som de läser. Lärarna menar att det är viktigt att man 
pratar om det man läser om och att man som lärare lägger märke till om eleverna 
verkar hänga med eller inte. Detta är vad begreppet learning by doing handlar om. 
Dewey menar att lärare många gånger brister i sin undervisning då de gärna nöjer 
sig med att elever kan återge kunskap istället för att kontrollera om eleven verkligen 
har tillägnat sig ny kunskap eller om de kan sätta in kunskapen i ett sammanhang 
(Säljö, 2010, s. 173–179). 
 
6.3 Skulle du kunna beskriva hur du arbetar med läsförståelse i din 
undervisning? 
I samtliga intervjuer berättar lärarna att de har undervisning i ämnet svenska varje 
dag. De arbetar ganska mycket med läsförståelse i sin undervisning och inte bara i 
ämnet svenska utan även i de andra ämnena. De tycker att det är viktigt att eleverna 
förstår det som de läser även i de andra ämnena. Hur mycket undervisning eleverna 
får i läsförståelse varierar. Vissa lärare berättar att de har undervisning i läsförståelse 
varje dag medan andra berättar att de har undervisning i läsförståelse minst en gång 
i veckan. Samtliga lärare berättar att de tänker på att eleverna även ska ha 
läsförståelse i de andra ämnena för att kunna förstå de texter som de läser som till 
exempel i matematik och SO.  

I samtliga lärarnas undervisning med läsförståelse utifrån det som lärarna berättar 
för mig arbetar de i stort sett grundläggande. Selma som undervisar i en årskurs 1 
tycker att det är svårt att undervisa i läsförståelse eftersom alla elever ännu inte kan 
läsa. Lärarna berättar att de brukar använda sig av olika strategier i sin undervisning 
med läsförståelse. Alla lärare arbetar mer eller minde utifrån materialet ”Läsfixarna” 
eller ”En läsande klass”. Lärarna anser att det är viktigt att man diskuterar de texter 
som man läser och de använder sig av till exempel ”En läsande klass” och de olika 
strategier utifrån den att använda sig av. Utifrån dessa material tränar man olika 
strategier hur man ska tänka när man läser för att kunna förstå det som man läser 
bättre och vad man kan göra om man inte förstår ett ord. Sofia som undervisar i en 
årskurs 2 nämner bland annat: ”Om en elev inte förstår ett ord, ska man hoppa över 
ordet som man inte förstår eller kan man läsa det en gång till? Kanske kan man fråga 
en kompis eller räcka upp handen och be om hjälp istället för att fortsätta läsa”.  

Lärarna är överens om att det är viktigt att eleverna får träna på olika strategier och 
i materialet ”En läsande klass” finns det olika texter som man kan träna på bland 
annat att läsa mellan raderna, läsförståelsekort och att vi samtalar om texten vi läser. 
Alla lärarna påpekar att just det här med att läsa mellan raderna är lite svårt för 
eleverna och att eleverna behöver få träna mer på det. Stina nämner också att allt 
bygger på elevernas egna erfarenheter och vad de själva tidigare varit med om. 

I sin undervisning med läsförståelse brukar lärarna läsa en text för eleverna. 
Antingen läser eleverna själva eller så får eleverna läsa högt tillsammans. Sedan 
brukar de ställa frågor till texten, plocka ut svåra ord och synliggöra ordens 
betydelse och sammanfatta texten. Eleverna får sedan bearbeta texten enskilt där de 
brukar få svara på frågor utifrån olika nivåer till texten. Slutligen går de igenom 
texten igen tillsammans för att vara säker på att alla elever har förstått. Sofia nämner 
också: ”Jag hörde på en föreläsning förra veckan att man inte har läst en bok förens 
man har pratat om den eller att man diskuterat med varandra”.  
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Förutom att samtliga lärare i sin undervisning med läsförståelse utgår från materialet 
”En läsande klass” eller figurerna i ”Läsfixarna” berättar lärarna Märta, Maja och 
Matilda som undervisar i samma skola, Markskolan, att de i sin läsförståelse arbetar 
mycket med olika material och aldrig med ett och samma material. De försöker 
också få sina elever att kunna läsa mellan raderna vilket de säger inte alltid är så 
enkelt. De arbetar kontinuerligt med läsförståelse i sin undervisning då de säger att 
de vet hur viktigt det är.  

Märta, Maja och Matilda menar att elever är så olika och lär sig på olika sätt och 
därför behövs det mycket material att välja bland. Lärarna berättar att de har bland 
annat böcker med arbetsböcker till. Förutom den boken använder de sig mycket av 
läsförståelsekort där eleverna ska läsa en kort text och svara på frågor till texten. De 
har även olika läsförståelsespel om till exempel rymden, dinosaurier med mera. De 
berättar att eleverna har mycket böcker att välja på. Lärarna berättar också att de 
kontinuerligt läser högt minst en gång i veckan och stoppar då alltid i texten och 
pratar om texten för att eleverna ska få reflektera. Lärarna Maja och Matilda berättar 
även att när deras elever ska ha läxa i läsförståelse brukar de först gå igenom texten 
tillsammans. Först läser en av lärarna Maja eller Matilda texten högt inför eleverna 
för att sedan tillsammans med eleverna prata om texten samt att eleverna även får 
svara på frågor till texten. Sedan brukar eleverna få samma text i läxa där de själva 
ska bearbeta texten hemma. Hemma ska de bland annat besvara några frågor till 
texten de har läst. När eleverna har gjort läxan brukar de tillsammans, lärare och 
elever i skolan sedan diskutera och sammanfatta texten. Maja och Matilda säger att 
detta arbetssätt har gett ett bättre resultat istället för att läraren delar ut en text till 
eleverna där de varken går igenom texten eller bearbetar den alls tillsammans. Eller 
där eleven utan stöd och på egen hand får försöka bearbeta texten.  

Maja och Matilda berättar också om en lektion de hade i läsförståelse där eleverna 
skulle träna på ord och dess betydelse. Under en sådan lektion brukar de lägga ut 
lite olika ord på ett bord och sen ska eleverna försöka förklara vad ordet betyder. 
Maja säger:  

En elev fick upp ordet ”bastant” och denne menade att elev menade att det 
var en tant som spelade bas, denne elev kopplade detta utifrån lektionen som 
vi hade haft tidigare där vi hade haft musik och diskuterat lite olika 
instrument och då kom denne elev ihåg instrumentet bas, så det är klart att 
han då förknippade ordet ”bastant” med musikinstrumentet bas och att det 
helt enkelt var en tant som spelade bas. Detta var lite roligt, och i en sådan 
här undervisning får eleverna dessutom se att ett ord kan ha flera betydelser 
och olika betydelser för var och en. 

Även om alla lärare i sin undervisning med läsförståelse arbetar utifrån liknande 
grunder utmärker Stina sig lite extra i sin undervisning. Utifrån det som Stina 
berättar om sin undervisning med läsförståelse verkar det som att hennes elever i 
stort sett först och främst får arbeta enskilt med uppgifter för att i slutet av en lektion 
gå igenom svaren tillsammans. Ibland berättar Stina att hon brukar ta in elevernas 
arbetsböcker för att kontrollera hur de har skrivit men oftast brukar hon bara 
skumma igenom dessa. Stina berättar att eleverna brukar få läsa en text utifrån 
läromedlet ”Läsförståelse” och till denna text finns det tre områden där eleverna ska 
svara på frågor. Det tredje området kan vara lite svårt för vissa elever berättar hon 
och då har hon detta område som ett frivilligt område för de elever som hinner och 
klarar av frågorna. Hon berättar också att när eleverna besvarar frågorna vill hon att 
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eleverna ska skriva fullständiga meningar men att inte alla elever klarar det. Stina 
säger: ”Så man får se lite mellan fingrarna på det. Men man ser vad de har svarat så 
att man ser att de har förstått”. 

Stina berättar också att i en undervisning med läsförståelse brukar hon även låta 
eleverna få öva sig i att slå upp svåra ord i ett ordlexikon för att sedan berätta ordets 
betydelse. Stina tycker att eleverna har svårt för detta men att det är ett bra arbetssätt 
som hon kommer att fortsätta med. 

Alla lärare får en följdfråga av mig där jag undrar om den tid som deras elever får i 
läsförståelse är tillräcklig. Här fick jag lite olika svar och överlag tycker lärarna att 
den undervisning som deras elever får i läsförståelse är tillräcklig även om man kan 
arbeta mycket mer med det. Stina påpekar att det alltid finns vissa elever som skulle 
behöva sitta mer med ett material. Men det finns också elever som klarar av ett 
material på en gång. Sofia anser bland annat att den tid som hennes elever som går 
i årskurs 1 får är tillräcklig för tillfället. Men hon anser att de behöver mer 
undervisning i läsförståelse desto högre upp i årskurserna de kommer. Sofia svarar: 
”Att det beror helt enkelt på hur man som lärare undervisar men hon anser att den 
tid som hennes elever får är tillräcklig, men det är klart man kan alltid arbeta mer 
med läsförståelse”. Märta svarar på denna fråga: ”Vi ser till att de får det de behöver. 
Eftersom vi har många ämnen själv kan vi styra den biten lite grann utifrån 
gruppen”. Maja och Matilda säger: ”Vi jobbar kontinuerligt med läsförståelse då vi 
vet hur viktigt det är. Så ja det vi gör är tillräckligt men kan nog jobba mycket mer. 
Man kan jobba med det jämt”.  

Stella som undervisar i en årskurs 3 är den ende lärare som inte håller med i de 
övriga lärarnas svar. Hon anser inte att den tid som hennes elever får är tillräcklig 
och hon ger mig denna förklaring:  

Det tror jag inte, håller på med så mycket annat, men de har ju sina läs kort 
med läsförståelse och så vidare, läs kort finns som både lättare och svårare, 
enkla texter klarar de men längre texter då faller det och det är för att de inte 
är vana att läsa så långt, de orkar inte läsa så långt, det är så bråttom med 
allting tror jag för alla, och då missar man en hel del om man bara skummar 
igenom, tror det är en tidsfråga, så mycket annat som ska klämmas in i dagens 
undervisning, skulle behöva jobba mycket mer med det. 

Jag tolkar Stellas svar som att hon upplever det som att det är så mycket annat som 
tar plats i undervisningen i skolan idag. Att eleverna idag har så mycket annat för 
sig samt att de alltid har så bråttom. Det blir nästan en tävling bland eleverna om 
vem som ska bli klar fortast och att eleverna på så sätt egentligen bara skummar 
igenom de texter de ska läsa och inte förstår det som de har läst. Istället skulle 
eleverna få mer tid för läsförståelse i undervisningen och öva utifrån sin nivå på 
texterna och utmanas lite lagom så att elevernas läsförmåga utvecklas. 

6.3.1 Analys 
I min intervju med mina informanter framkommer det att samtliga lärare har en 
likvärdig syn om vad som är viktigt i en undervisning med läsförståelse. De tycker 
bland annat att det är viktigt att man tränar olika läsförståelsestrategier så att eleven 
förstår hur man kan göra när man inte förstår sig på ett ord eller en text. De anser 
också att det är viktigt att man bygger på en elevs erfarenheter, förkunskaper och 
dennes bakgrundskunskaper. I min analys av denna frågeställning och dess svar 
återkommer vi till Vygotskijs sociokulturella perspektiv och den närmaste 
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utvecklingszonen och scaffolding men även till Deweys pragmatiska perspektiv och 
begreppet learning by doing. Som jag tidigare nämnt anser Vygotskij men även 
Dewey att pedagogernas främsta uppgift i sin undervisning är att barnet kan bygga 
vidare på de erfarenheter och kunskaper som denne har. Vygotskij betonar också att 
barnet blir själv en aktiv deltagare i sitt eget lärande då denne kan relatera utifrån 
sina egna erfarenheter till det som undervisas. Lärarna berättade även att de i sin 
undervisning med läsförståelse regelbundet läser högt för sina elever. Eleverna läser 
en hel del texter, antingen själva eller så får eleverna läsa högt tillsammans. Efter 
läsning av en text brukar de bearbeta texten först tillsammans för att eleverna sedan 
får bearbeta texten enskilt. När de bearbetar en text tillsammans brukar de bland 
annat plocka ut svåra ord och synliggöra ordens betydelse och sammanfatta texten. 
Det viktigaste som samtliga lärare påpekar är att det är viktigt att de ser till att 
eleverna förstår det de läser. Det som lärarna här tar upp är vad begreppen den 
närmaste utvecklingszonen, learning by doing samt scaffolding handlar om. Det 
centrala i scaffolding är att eleverna utvecklar ett lärande via kommunikation och 
det kan vara via hjälp från klasskamrater eller lärare (Säljö, 2010, s. 173–179, 183–
194). 
 
6.4 Skulle du kunna berätta vad du anser som viktiga faktorer i din 
planering och i valet av ditt material för din undervisning i 
läsförståelse? 
Efter att ha analyserat denna fråga hos mina informanter framkom det att alla lärare 
planerar för sin undervisning själva förutom lärarna Maja och Matilda som 
undervisar i samma klass och därför även planerar sin undervisning ihop. Svaren 
skiljer sig även lite lärarna emellan. Vilket material de använder sig av och hur de 
har fått tag i materialet samt varför de väljer just det material de har valt. Jag har 
därför valt att redogöra mitt resultat för denna fråga utifrån hur varje lärare svarade 
när de fick denna fråga.  

Sofia är ansvarig för svenskämnet och planerar själv i ämnet för en årskurs 2. Det 
material hon tar fram för sin undervisning i läsförståelse delger hon sina kollegor. 
Hon diskuterar även med andra kollegor om undervisningen i svenska och 
läsförståelse och går även ”läslyftet”.  

Jag frågade Sofia vad ”läslyftet” var för någonting och hon svarade att ”läslyftet” är 
som en kurs där man träffas en gång i veckan i sexton veckor uppdelat på höst och 
vår. I denna kurs kan man till exempel inför en träff läsa en text och titta på en film 
och sedan diskuterar man texten och filmen tillsammans om vad som var bra eller 
dåligt. Utifrån denna text och filmen man sett samt några frågor utifrån Skolverket 
ska man sedan komma fram till en aktivitet som man ska testa på sina elever. Veckan 
efter på läslyftet träffas man igen och diskuterar hur det har gått för alla till exempel 
vad som gick bra eller vad som inte gick bra. Veckan efter det får man en ny text 
och en ny aktivitet och så ser det ut varannan vecka. Alla som är med i läslyftet 
tycker detta är bra. 

Sofia påpekar också att förutom läslyftet ser hon på vissa föreläsningar om 
läsförståelse men för övrigt hinner hon inte googla speciellt mycket själv om vad 
forskningen säger inom ämnet. Samtidigt menar hon att läslyftet är baserat på 
forskning i ämnet så genom den kursen är hon uppdaterad i forskningen i ämnet.  
Sofia nämner dock att när hon började som lärare hade man inte speciellt mycket 
koll på forskning och så vidare utan: 
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Då hade man fullt upp att hitta en bok man kunde kopiera typ, till nästa 
lektion men nu har jag verkligen förstått hur viktigt det är med nya tankar. 
Jag har även nyligen läst en kurs för att bli handledare till studenter och då 
fick jag verkligen upp ögonen för forskningen, först tänkte jag, att fy vad är 
det för tråkigt men det är verkligen jätteintressant. 

Sofia använder sig inte av några speciella metoder eller strategier i sin undervisning 
förutom inspiration från ”En läsande klass”. Sofia anser att det viktigaste i materialet 
som hon väljer att använda sig av är att man diskuterar mycket om texterna och hon 
använder sig inte heller av ett och samma material. Sofia säger ”Om ett material 
visar sig fungera jättebra för en årskurs 2 är det inte så att man stenhårt kör på det 
materialet i årskurs 2 nästa år också utan det är viktigt att man hela tiden plockar in 
nytt material och övningar i sin undervisning och att man hela tiden blandar”. 

Selma undervisar i en årskurs 1 och planerar också sin undervisning i läsförståelse 
själv. Selma har tidigare varit med i ”Läslyftet” men för tillfället är hon med i en 
utvecklingskurs i ämnet svenska där de som är med från årskurs ett till sex träffas 
en gång varannan vecka. ”Läslyftet” genomförs under arbetstid där lärare 
tillsammans sitter och diskuterar och har läsecirklar hur man kan utveckla ämnet 
svenska. Hon säger att ibland är det så att det material som hon använder sig av i sin 
undervisning har hon kunnat hittat av en slump om hon tyckt det har verkat bra. 
Selma menar att hon försöker planera så att det alltid ska finnas tre olika nivåer på 
det material som eleverna har att välja bland. Hon menar bland annat att de elever 
som precis har knäckt koden till att läsa får enklare och kortare texter där de till 
exempel ska besvara något genom att fylla i en viss färg medan de som kan läsa får 
lite svårare och längre text där frågor ska besvaras. Selma brukar inte använda sig 
av ett och samma material i sin undervisning på grund av att det är sällan som ett 
material passar för alla elever eftersom alla elever är olika och lär sig olika. Selma 
fick en följdfråga av mig där jag undrade om hon vågar testa nya metoder och hon 
svarade: ”Ja om jag känner mig säker på dem. Om jag vet vad jag ska göra för det 
är det som är svårt. Det är mycket som är bra men som man inte har en aning om 
hur man ska använda det sen”. 

Märta är tillsammans med en kollega ansvarig för ämnet svenska i årskurs 1–3 men 
Märta är den som har det största ansvaret. Märta får mycket inspiration och kunskap 
i olika metoder att använda sig av inom läsförståelse genom vidareutbildningar och 
framförallt genom föreläsningar. Märta håller sig gärna uppdaterad inom 
läsforskningen.  

Märta säger också att hon har provat strategierna utifrån ”En läsande klass” när 
materialet var nytt och hon tyckte materialet var väldigt roligt men nu har hon inte 
använt sig av det på länge på grund av att materialet inte passar de elever hon 
undervisar för tillfället. Hon påpekar att hon i stort sett inte har en endaste elev med 
svenska som modersmål utan i den årskursen som är en etta arbetar vi mer för 
tillfället med hörförståelse istället för läsförståelse. I undervisningen med 
hörförståelse använder vi oss mer av bilderböcker och i ”En läsande klass” finns det 
inte så mycket bilder att arbeta om tyvärr.  

Stella planerar själv för undervisningen i svenska i en årskurs 3 och hon svarar att 
hon brukar utgå från det material som skolan har samt det material som hon och de 
andra kollegorna i hennes arbetslag kommer överens om och som verkar vara ett bra 
material. 
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Stella svarar också att när det gäller att planera och hitta material brukar hon inte 
använda sig av ett och samma material. Stella tycker att hon brukar arbeta på lite 
olika sätt även om som hon säger att hon inte brukar testa nya metoder utan hon 
brukar använda sig av samma metoder som hon har gjort i alla år. Hon påpekar också 
att ”En läsande klass” var ett nytt material för henne och att det var hennes kollega 
som introducerade det materialet för henne. Stella svarar också att hon brukade 
använda sig utav det materialet förut men nu har hon inte använt det på ett tag. Hon 
anser dock att materialet ”Läsfixarna” är ett bra material att arbeta med redan i 
årskurs ett och sedan att man arbetar vidare med det. 

Förutom att kollegan tidigare introducerade ”En läsande klass” påpekar Stella när 
det gäller att finna eget material att använda sig av i sin undervisning: ”Jag är inte 
med i ”Läslyftet” eller så utan man har fått läst själv och försöker hitta sitt eget sätt 
hur man ska göra och sådär. Man får läsa sig till det och forskning hinner man nästan 
aldrig läsa om tyvärr, synd nog”.  

Jag tolkar det som att Stella i stort sett förutom det material som de kommer överens 
om i hennes arbetslag försöker finna eget material som verkar bra. Hon försöker 
också på eget sätt komma på hur man kan undervisa i den metoden eller på det sätt 
så att hennes elever ska förstå samt att hon inte har tid att uppdatera sig inom vad 
läsforskningen säger. 

Stina planerar själv i läsförståelsen för en årskurs 3 och i sin planering brukar hon 
använda sig av läromedlet ”Läsförståelse” som stöd för annars blir det svårt menar 
hon. Detta läromedel har hon använt sig av i många år och det är så pass inarbetat 
att man slipper leta efter nytt material. Stina säger: ”Men man kan bli lite bekväm, 
är det nåt som är bra och det fungerar bra varför ska man ändra det om man är nöjd 
med det alltså?”. 

Stina tycker också att materialet ”Läsförståelse” är bra. Stina påpekar också att 
ibland kan hon ha funnit något material via internet som hon har läst för sina elever. 
Stina påpekar att redan innan materialet ”Läsfixarna” kom ut, när det materialet var 
lite på modet använde hon sig redan av ett liknande sätt att undervisa i läsförståelse. 
Hon säger: ”Vi gjorde samma saker. Vi sammanfattade med mera och jag tycker det 
materialet funkar bra. Barnen har lättare att förstå vad vi gör i användandet med 
dessa och det har gett barnen en bättre tanke om vilken strategi de ska använda”. 

Stina får en följdfråga av mig där jag undrar om hon brukar använda sig utav olika 
material i sin undervisning med läsförståelse. Stina svarar: ”Olika material? Tycker 
de ska göra så lika som möjligt. Klart de kan få en lite lättare uppgift men jag vill 
att de försöker och de som är duktiga får extra uppgifter. Ser det som att alla ska 
göra lika”. Stina tycker alltså att i undervisningen med läsförståelse ska alla elever 
arbeta med ett och samma material. Även om Stina gärna arbetar med ett och samma 
material i sin undervisning med läsförståelse brukar hon gärna uppdatera sig inom 
forskning i området då hon tycker att det är riktigt intressant. 

Stina får en följdfråga av mig då jag kände att jag var bara tvungen att ställa denna 
fråga då det inte framkommit i någon av de tidigare intervjuerna hur de kopplar sin 
undervisning till läroplanen. Stina svarar: 

Läroplanen, tänker inte så mycket på den, den är så inarbetad sedan länge så 
man vet vad det är som eleverna behöver och ska ha med sig. Läroplanen är 
bra att titta på och tänka på vad eleverna ska ha med sig, men jag vet vad 
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eleverna ska ha med sig, tycker ibland att läroplanen är lite flummig. 
Däremot det jag tror på är att eleverna ska jobba lite efter förmågan och det 
finns ett bra material till detta, fånga förmågan, där får man också 
strategierna och allting över hur man ska tänka. 

Maja och Matilda är båda ansvariga för undervisningen i svenska och planerar för 
undervisningen i svenska och läsförståelse tillsammans för årskurs 1–3. De säger att 
de arbetar mycket med läsförståelsen och att det är viktigt med läsförståelse i alla 
ämnen. Maja säger dessutom: ”Bara för att en person verkar ha ett flyt i sin läsning 
betyder inte det att denne förstår det som den läser”.  Med detta menar Maja att som 
lärare ska man inte ta för givet att elever förstår det som denne läser eftersom denne 
har ett bra flyt i sin läsning. 

I sin planering med läsförståelse får de inspiration utifrån ”Läslyftet” som de båda 
går på. Genom läslyftet uppdaterar man sig från Skolverket med till exempel bra 
metoder eller strategier att använda sig av. I deras undervisning använder de inte sig 
av ett och samma material utan de säger att de gärna testar nya metoder på grund av 
att ett material inte passar alla just för att elever är olika och lär sig på olika sätt. 
Elever behöver få arbeta med olika material utifrån sin egna nivå. Det är även viktigt 
att eleverna har material att välja på utifrån det som de redan känner till och utifrån 
elevernas erfarenheter för att behålla motivationen till att läsa.   

Både Maja och Matilda säger att tidigare har de arbetat utifrån figurerna 
”Läsfixarna” utifrån ”En läsande klass”. Det har fungerat riktigt bra men de tycker 
inte att materialet ”En läsande klass” fungerar på de elever som de har just nu och 
de tror det är på grund av att de har nästan ingen elev som har svenska som 
modersmål. De påpekar dock att de fortfarande använder sig av figurerna utifrån 
”Läsfixarna”.  

6.4.1 Analys  
I min analys av denna fråga visar det sig att även om samtliga lärare är överens om 
vad som är viktigt att tänka på i sin undervisning med läsförståelse utgår lärarna från 
lite olika material. Några av lärarna nämner att de använder sig av ”En läsande klass” 
och dess olika läsförståelsestrategier, till exempel ”läsfixarna”. Andra lärare har 
hittat inspiration till att använda sig av olika metoder inom läsförståelse via 
vidareutbildningar. Det som lärarna har gemensamt i sitt val av material och viktiga 
faktorer i sin planering är att elever behöver få arbeta med material utifrån sin egen 
nivå. De påpekar också vikten av att det i ens material finns valmöjligheter för 
eleven. Att det till exempel finns texter att välja på som bygger på elevernas 
erfarenheter. Ett material som de redan känner till för att de på så sätt ska behålla 
sin motivation till att fortsätta vilja lära sig och utvecklas. Det är detta som den 
närmaste utvecklingszonen och scaffolding handlar om. Vygotskij betonar i dessa 
två begrepp att barnet blir själv en aktiv deltagare i sitt eget lärande då denne kan 
relatera utifrån sina egna erfarenheter till det som undervisas. Det som lärarna 
berättar går även att koppla till Dewey och det pragmatiska perspektivet och hans 
begrepp learning by doing. Enligt Dewey är pedagogernas främsta uppgift i sin 
undervisning att barnet kan bygga vidare på de erfarenheter och kunskaper som 
denne har (Säljö, 2010, s. 173–179, 183–194). Scaffolding är ett arbetssätt som till 
en början kräver mycket stöd från till exempel en lärare eller klasskamrat. Utifrån 
detta arbetssätt bygger man upp sitt lärande utifrån vissa stödstrukturer för att så 
småningom kunna stå på egna ben och ta sig vidare och framåt i sin egen utveckling. 
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I denna studie handlar dessa begrepp om hur en lärare kan stötta, hjälpa och utveckla 
en elev och dennes läsning med hjälp av olika läsförståelsestrategier. 

 

7. Diskussion 
I detta kapitel kommer det först en metoddiskussion där det diskuteras kring den 
metod som jag har valt. Det diskuteras bland annat om metodens för- och nackdelar. 
Vidare kommer det i resultatdiskussionen att diskuteras vad som framkom i 
forskning och resultatet utifrån intervjuerna. Kapitlet avslutas med en slutsats och 
förslag på vidare forskning.  

7.1 Metoddiskussion 
Syftet med denna intervjustudie var att undersöka hur lärare motiverade sin 
undervisning i läsförståelse för elever i grundskolans tidigare år i ämnet svenska. 
Syftet var också att utifrån denna studies teoretiska utgångspunkter undersöka 
lärarnas syn på hur de anser en undervisning i läsförståelse ska bedrivas. För att 
kunna uppnå syftet för denna studie formulerades två forskningsfrågor.  

Enligt Fejes och Thornberg (2015) är ens val av metod viktigt för att se till att man 
undersöker det som man har tänkt att göra. För att kunna besvara mina 
forskningsfrågor och syftet med studien har jag i denna studie valt att använda mig 
av en kvalitativ metod som datainsamlingsmetod. Jag har genomfört enskilda 
intervjuer med lärare som undervisar i ämnet svenska. Lärare som är verksamma i 
grundskolans tidigare år. Dessa intervjuer har jag även valt att spela in vilket har 
gjort att jag på ett korrekt sätt kan återge informanternas svar genom att citera dessa. 
På detta sättet kunde jag fokusera helt och hållet på det som informanterna sa under 
intervjuerna samt att det även ökar denna studies tillförlitlighet.  

Inför denna studie hoppades jag också på att få lite variation utifrån informanternas 
intervjuer samt att få jämföra om lärare tänker olika eller lika kring sin undervisning 
i läsförståelse. Därför valde jag i denna studie att kontakta två skolor. Utifrån de två 
skolorna fick jag bra respons och sammanlagt valde sju lärare att delta. Att dessa 
lärare arbetar på två olika skolor har även kunnat ge denna studie en liten geografisk 
spridning (Björkdahl-Ordell, 2007, s. 48, 49). 

Jag inser dock att de resultat som framkommit i denna studie varken går att jämföra 
eller överföra på andra skolor eftersom mitt urval fortfarande är för litet. Jag skulle 
ha kunnat utökat mitt urval men det var inget alternativ för denna studie. Dels på 
grund av studiens omfattning samt att tiden med att bland annat analysera mitt 
material hade inte räckt till. 

I denna studie valde jag att genomföra en halvstrukturerad intervju där jag redan på 
förhand hade formulerat ett antal färdiga frågor. Fördelen med en halvstrukturerad 
intervju var att jag under studiens genomförande kunde ställa följdfrågor för att på 
så sätt kunna få ett mer utförligare svar när det så behövdes. Detta medförde att ett 
ömsesidigt samspel kunde skapas mellan mig och informanten (Larsen, 2009, s. 26, 
27). 

Med en halvstrukturerad intervju som metod kan jag se både för- och nackdelar. En 
av fördelarna med en halvstrukturerad intervju som metod var att mina informanter 
kunde ge mig utförliga beskrivningar över hur de motiverar sin undervisning i 
läsförståelse genom att följdfrågor ställdes. En nackdel med intervju som metod 
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enligt Eliasson (2013) är att studiens reliabilitet kan påverkas på grund av att 
intervjuaren på något sätt påverkar informanten under intervjusituationen. Enligt 
Larsen (2009) ger en halvstrukturerad intervju som metod en studie god validitet. 
En annan fördel i genomförandet av intervjuerna med mina informanter var att jag 
använde mig av en intervjuguide enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 
(2013). Utifrån intervjuguiden fick mina informanter besvara samma frågor. Detta 
gjorde det enklare för mig i mitt analyserande att jämföra och sortera de resultat som 
framkom. Utifrån intervjuguiden kunde jag även se till i mitt val av frågor att mina 
forskningsfrågor och syftet för denna studie kunde besvaras. Nackdelen med att 
ställa frågor utifrån en intervjuguide är att informanterna är oförberedda på de frågor 
som ställs och deras svar kan därför bli ogenomtänkta. Ytterligare en nackdel enligt 
Larsen (2009) är att det händer att personer inte är ärliga när man intervjuar dem. 
En annan nackdel kan vara att den personen som man intervjuar svarar det som den 
tror att intervjupersonen vill ha till svar. 
 
Eftersom denna studie vars syfte var att åskådliggöra hur lärare motiverar sin 
undervisning i läsförståelse var en enkätundersökning som metod aldrig ett 
alternativ. En enkätundersökning hade varit svårare att tolka samt att den skulle 
sakna utförliga beskrivningar över informanternas undervisning i läsförståelse vilket 
en halvstrukturerad intervju medför (Eliasson, 2013). 

För att öka denna studies tillförlitlighet hade ett alternativ kunnat varit att jag 
förutom intervjuerna även under flera tillfällen observerat några lärares 
undervisning i läsförståelse. Detta var dock heller inget alternativ på grund av denna 
studies begränsade tid.  

I denna studie har jag utförligt beskrivit hur jag har genomfört mina intervjuer. Hur 
jag har transkriberat och analyserat mitt material. Jag anser att detta har gett studien 
en acceptabel validitet samt reliabilitet. Under denna studies genomförande har jag 
hela tiden haft denna studies syfte och frågeställningar i fokus under hela arbetets 
gång. Mina frågeställningar har även blivit besvarade vilket även det ger mitt arbete 
en hög validitet (Eliasson, 2013). 

Under studiens genomförande har jag inte heller låtit min förförståelse kring ämnet 
påverka mig. Jag har haft ett kritiskt förhållningsätt till mina informanter för att inte 
på något vis riskera att vinkla min studie åt ett visst håll. Jag har också under denna 
studies genomförande förhållit mig till de forskningsetiska principerna utifrån 
Björkdahl-Ordell (2007). Mina informanter har tagit del av både ett 
informationsbrev och ett samtyckesbrev där deltagarna har informerats om att både 
de som lärare och skola kommer att vara anonyma med fingerade namn och att den 
inspelning som gjordes under intervjun endast var för min egen skull samt att det 
bara var jag och min handledare som skulle ha tillgång till materialet. Deltagarna 
har även informerats om att när arbetet är godkänt kommer allt material att raderas 
(Björkdahl-Ordell, 2007, s. 26). 
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7.2 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras denna studies resultat i förhållande till denna studies 
bakgrund och vad som framkommit i tidigare forskning för att visa att denna studies 
syfte och dess forskningsfrågor har besvarats. Denna resultatdiskussion kommer att 
utgå från studiens två forskningsfrågor.   

7.2.1 Vilken kunskapssyn ligger bakom lärarnas arbete med 
läsförståelse?  
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) och 
i det centrala innehållet för årskurs 1–3 kan man klart och tydligt läsa att det finns 
några betydelsefulla punkter som är viktiga för elever och deras läs- och 
skrivutveckling. Det är bland annat viktigt att eleven kan: 

• Sambandet mellan ljud och bokstav. 
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen 

efter textens form och innehåll. 
• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom 

sin text och göra förtydliganden. 
• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande 

text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt 
litterära personbeskrivningar (Skolverket, 2011, s. 247, 248). 

I intervjuerna med de sju lärarna visade det sig att samtliga lärare planerar själva för 
sin undervisning i läsförståelse förutom de två lärarna Maja och Matilda som 
planerar sin undervisning tillsammans eftersom de undervisar i samma klass. Under 
denna studies intervjuer var det ingen av lärarna som nämnde Lgr 11 (Skolverket, 
2011) överhuvudtaget i sin planering. Detta förvånade mig med tanke på mina egna 
erfarenheter utifrån min lärarutbildning där det hela tiden har fokuserats väldigt 
mycket på vad styrdokumenten säger. Att det är viktigt att vi som studenter hela 
tiden har med oss läroplanen (Skolverket, 2011) i bakhuvudet. Utifrån dessa tankar 
var jag därför nyfiken på hur det kom sig varför ingen av lärarna nämnde Lgr 11 och 
under en intervju med läraren Stina ställde jag därför en följdfråga till henne där jag 
undrar varför hon inte hade påpekat Lgr 11 i sin planering. Hennes svar på min 
följdfråga gjorde det även möjligt för mig att bättre kunna läsa mellan raderna på de 
andra lärarnas intervjusvar. Läraren Stina påpekar: 

Läroplanen, tänker inte så mycket på den, den är så inarbetad sedan länge så 
man vet vad det är som eleverna behöver och ska ha med sig. Läroplanen är 
bra att titta på och tänka på vad eleverna ska ha med sig, men jag vet vad 
eleverna ska ha med sig, tycker ibland att läroplanen är lite flummig. 
Däremot det jag tror på är att eleverna ska jobba lite efter förmågan och det 
finns ett bra material till detta, fånga förmågan, där får man också 
strategierna och allting över hur man ska tänka. 

Det visade sig dock att samtliga lärare i min studie har en grundläggande 
kunskapssyn när det gäller deras undervisning i läsförståelse. Samtliga lärare är 
överens om att det allra viktigaste när en elev ska börja årskurs 1 är att denne har 
lärt sig att avkoda. Samtliga lärare är även överens om att helst vill de att sina elever 
både ska kunna läsa och skriva lite samt att eleverna förstår det som de skriver. 
Lärarna berättar att de upplever att undervisningen i läsförståelse blir svår när det 
visar sig att elever inte känner igen bokstäverna. Känner man inte igen bokstäver vet 
man inte heller hur man ska sätta ihop bokstäverna. Det som samtliga lärare här 
påpekar om vikten av att kunna avkoda och förstå det man läser ger i sin tur en 
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förståelse och ny kunskap för att så småningom kunna förstå sig på till exempel 
läsförståelsestrategier. Detta är vad begreppet den närmaste utvecklingszonen 
handlar om och går därför att koppla till Vygotskij och det sociokulturella 
perspektivet (Säljö 2012, s. 192–193). 

Lärarna berättar också att de har varit med om elever som när de börjat i årskurs 1 
inte ens kan känna igen eller skriva sitt eget namn. Samtliga lärare tycker också att 
man får arbeta hårt med eleverna i årskurs 1 för att de ska lära sig att läsa.  Speciellt 
en av lärarna, läraren Märta anser att dessa brister beror på förskoleklassen som inte 
arbetar tillräckligt förberedande. Att elever borde förberedas inför skolstart redan i 
förskoleklass som bland annat Märta påpekar finner jag även stöd i studier som har 
gjorts av Liberg (2008) och Bråten (2008). Bråten (2008) menar att i de tidigare 
skolåren har fokuset varit att elever ska lära sig att knäcka koden till att läsa och det 
är så det har varit. Liberg (2008) påpekar dock att dessa traditioner har börjat att 
luckras upp. Enligt henne har man kunnat se förändringar hos elever och deras 
läsförståelse om man redan i förskoleklass aktivt arbetar med att elever ska kunna 
avkoda. Om man redan i förskoleklass arbetar aktivt med elevers fonologiska 
medvetenhet så att de när de börjar i årskurs 1 redan kan läsa lite så kan man som 
Bråten (2008) påpekar istället fokusera på läsförståelsestrategier i sin undervisning 
med läsförståelse.  
 
Under min studie och de svar jag fick av mina informanter kunde jag urskilja en hel 
del likheter men också lite olikheter hur de anser att en undervisning i läsförståelse 
ska vara. I samtliga lärares intervjuer framkom det att de undervisar i ämnet svenska 
varje dag och att tiden som eleverna får i läsförståelse varierar från lärare till lärare. 
Vissa lärare berättar att de undervisar i läsförståelse varje dag medan andra lärare 
berättar att de försöker ha läsförståelse minst en gång i veckan. Även om det visade 
sig vare ett sånt stort glapp mellan lärarna och deras undervisning i läsförståelse 
påpekar dock samtliga lärare att det är viktigt att man tänker på läsförståelse i alla 
ämnen. Lärarna menar att elever behöver även läsförståelse i till exempel 
matematik, SO och NO för att kunna förstå de texter som de läser. Både lärarna 
Stina och Stella nämner att i grundskolans tidigare år borde det fokuseras mera på 
ämnena svenska och matematik istället för att bland annat teknik och NO ska ta 
värdefull tid. Stina anser att elever i grundskolans tidigare år inte är mogna för en 
ämnesinriktad undervisning. Stella håller med i detta och menar att eleverna blir 
stressade över allt som ska hinnas med och att de därför skulle vilja arbeta med 
svenska och läsförståelse i lugn och ro. Även om undervisningen i läsförståelse 
varierar hos lärarna påpekar samtliga lärare att det är viktigt att man arbetar mycket 
med läsförståelse i sin undervisning där man bland annat pratar om ord och dess 
betydelse. Lärarna menar att de viktigaste faktorerna som avgör grunden för 
läsförståelse är förutom ordavkodning ett rikt ordförråd samt elevens erfarenheter 
och bakgrundskunskaper. Att det är viktigt med ett rikt ordförråd och en god 
ordavkodning för en god läsförståelse stöds av forskarna Fridolfsson (2008) och 
Alatalo (2011). Forskarna är tydliga med att begreppet läsförståelse ska ses som ett 
samspel mellan en text och dess läsare. Ett samspel där läsaren både tar emot och 
ger mening. Där den som läser en text ska utvinna och skapa mening för en djupare 
förståelse. Även Westlund (2009) håller med dessa lärare att en elevs tidigare 
kunskaper, erfarenheter och framförallt motivation är viktig för elevers läsförståelse. 
Både Westlund (2009) och Bråten (2008) påpekar att för att kunna ta till sig en text 
är det viktigt att eleven aktiverar sina tidigare kunskaper och erfarenheter för att 
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kunna uppnå läsförståelse (Bråten, 2008, s. 14, 15). Utifrån mitt resultat kan man 
läsa att lärarna anser läsförståelsestrategier som en viktig del i läsundervisningen. 
Lärarna påpekar också att undervisningen i läsförståelse genom till exempel olika 
strategier ska komma automatiskt och inte endast i ämnet svenska. Detta eftersom 
vi behöver dessa strategier i andra ämnen också som till exempel i ämnet matematik. 
Det är tydligt att lärarna i denna studie är medvetna om olika läsförståelsestrategier 
och att deras arbete med läsförståelsestrategier möjliggör ny kunskap för eleverna 
och deras lärandeprocesser. Det är det här som Vygotskij menar att den närmaste 
utvecklingszonen handlar om (Säljö 2012, s. 192–193). 

Att det är viktigt med motivation anser jag vara en självklarhet som blivande lärare 
när jag ska få mina elever intresserade till läsning av olika texter. Just begreppet 
motivation och att det är betydelsefullt är inget som någon av lärarna nämner 
överhuvudtaget under intervjuerna. Det förvånar mig att även om samtliga lärare är 
eniga i att just läsförståelse kan man inte undervisa för mycket i uppger några av 
lärarna att undervisning i läsförståelse har de kanske bara en gång i veckan. En 
förklaring till detta kan vara som lärarna nämner att ämnet svenska är ett väldigt 
stort område med många områden som ska behandlas. Ytterligare en förklaring till 
detta kan också vara som lärarna även nämner att de tänker på läsförståelse i alla 
ämnena. Att lärarna tycker det är viktigt som lärare att läsförståelse ska gå in i alla 
andra ämnena och inte enbart i ämnet svenska finner jag även stöd i utifrån Eckeskog 
(2013). Eckeskog (2013) nämner bland annat att det inte bara är ämnet svenska som 
har ansvaret för elevers läsförståelse utan det har undervisningen även i de andra 
ämnena också. Det är precis så samtliga lärares tankar går när de säger att de tänker 
på läsförståelse i alla ämnena.  
  
7.2.2 Hur kan deras arbete med läsförståelse förstås utifrån 
forskning? 
Samtliga lärare tycker att i deras undervisning med läsförståelse är det viktigt att 
eleverna får diskutera olika texter både före, under och efter. För att kunna hitta bra 
lässtrategier att använda sig av i sin undervisning med läsförståelse framkom det hos 
lärarna att de flesta går eller har gått på ”läslyftet”. Läraren Sofia berättar bland 
annat att via ”läslyftet” blir man uppdaterad inom läsforskningen och hur man ska 
undervisa i läsförståelse samt vad som är viktigt att tänka på. Förutom ”läslyftet” 
visade det sig att flera av lärarna brukar titta på föreläsningar om läsförståelse. De 
brukar även hålla sig uppdaterade inom läsforskningen genom att googla runt för att 
få inspiration till hur de själva kan undervisa i läsförståelse. Samtliga lärare berättar 
att de har jobbat eller jobbar med materialet ”Läsfixarna” eller ”En läsande klass”. 
Materialet ”En läsande klass” har fått utså ganska hård kritik och det är ett material 
som verkligen kan ifrågasättas. Den hårda kritiken beror på att materialet har stora 
brister där det framförallt saknar en vetenskaplig förankring. Tecken på dessa brister 
är att Widmark (2014) bland annat nämner forskare inom området med läsförståelse 
som till exempel Barbro Westlund och Monica Reichenberg men att det saknas 
referenser till dessa forskare. Att Westlund är missnöjd över detta påpekar hon i en 
intervju och hon vill vara tydlig med att hon inte har varit med och skrivit detta 
material. Westlund säger också att hon inte vill jämföras med detta material på grund 
av att materialet bland annat saknar stöd i forskning. Westlund nämner också att 
risken finns att materialet ”En läsande klass” skulle leda till en isolerad 
färdighetsträning (Westlund, 2014). Samtidigt menar Widmark (Gonzalez, m.fl., 
2014) att han inte tar åt sig av denna kritik utan han påpekar att materialet ska ses 
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som en hjälp. Det ska ses som en handledning för lärare och hur de kan genomföra 
sin undervisning i läsförståelse och inte som en avhandling. Även om materialet ”En 
läsande klass” har fått utstå hård kritik är det ett populärt material som lärare 
använder sig av i undervisningen med läsförståelse vilket även framkom under 
intervjuerna i denna studie. Samtliga lärare berättade att de brukar utgå från 
materialet ”En läsande klass” samt att de brukar göra materialet till sitt eget. Kanske 
tänker de som Widmark (Gonzalez, m.fl., 2014) att även om materialet saknar stöd 
i forskningen så tänker de att materialet ska ses som en handledning som kan göras 
till sitt eget. Det visade sig utifrån mina intervjuer att samtliga lärare tycker att 
materialet ”En läsande klass” är bra eftersom både lärare och elever genom detta 
material får lära sig olika lässtrategier. Lässtrategier som i sin tur gör att eleverna 
enklare vet hur de kan göra för att arbeta med läsförståelse. Detta kan vi koppla till 
scaffolding som är ett arbetssätt som till en början kräver mycket stöd. Utifrån detta 
arbetssätt bygger man upp sitt lärande utifrån vissa stödstrukturer för att så 
småningom kunna stå på egna ben och ta sig vidare och framåt i sin egna utveckling. 
I denna studie handlar dessa begrepp om hur en lärare kan stötta, hjälpa och utveckla 
en elev och dennes läsning med hjälp av olika läsförståelsestrategier (Säljö, 2010, s. 
173–179, 183–194). 

Att lärarna i sin undervisning med läsförståelse utgår från materialet ”En läsande 
klass” och gör det till sitt eget kan man även reflektera över till det som Nilsson 
(Nilsson, 2014) uttryckte sig om materialet. Kanske är det så som Nilsson säger att 
anledningen till att lärarna inte längre arbetar rakt av med materialet ”En läsande 
klass” och hellre gör det till sitt eget är på grund av att det helt enkelt är lite tråkigt. 
Läraren Märta påpekar också att ”En läsande klass” passar inte alla och även lärarna 
Maja och Matilda håller med i detta. De menar att detta materialet inte passar på 
deras elever som de har just nu och att de för tillfället har många elever med ett annat 
modersmål än svenska. Lärarna berättar dock att de fortfarande använder sig utav 
figurerna i ”Läsfixarna”. Även Westlund påpekar att många lärare tror att materialet 
är ett så kallat ”kvickfix” för en ökad läsförståelse men så ska lärare inte se det 
(Skolministeriet, 2014). Även om materialet ”En läsande klass” har fått kritik 
berättar lärarna att eleverna får kunskaper i olika lässtrategier precis som bland annat 
Bråten (2008) anser är viktigt. Lärarna berättar att de brukar använda sig av 
”Läsfixarna” samt att de tycker att det är viktigt att eleverna får diskutera och 
sammanfatta olika texter. Palincsar och Brown (1984), Alatalo (2011), Skolverket 
(2016a), Tjernberg (2013) och Reichenberg och Emanuelsson (2014) beskriver 
också hur en framgångsrik undervisning i läsförståelse ska vara för att eleverna ska 
påverkas positivt. Det visade sig att de flesta lärarna i min studie håller med tidigare 
forskning kring läsförståelse och de berättar bland annat att de tycker att det är 
viktigt att undervisningen i läsförståelse ska vara både systematisk och strukturerad. 
Lärarna påpekar också att elever måste få diskutera och ställa frågor till en text för 
att kunna förstå sig på den samt att lässtrategier är en fördel för eleverna. Det är detta 
som scaffolding handlar om då det är genom samtal och diskussion kring en text 
som eleverna ges förutsättningar för att stötta och hjälpa varandra och utvecklas i 
sin lärandeprocess (Säljö 2010, s. 193–194). Westlund (2015) samt Palincsar och 
Brown (1984) påpekar också vikten av att i sin undervisning i läsförståelsestrategier 
som lärare välja sina texter med omsorg. Westlund (2015) menar bland annat att en 
lärares val av text i undervisningen med läsförståelse är viktigt för att kunna gå in 
på djupet i den. Hon påpekar också för att inte förvirra eleverna är det bra om man 
inte har för många texter att välja på. Bråten (2008) menar också att det är viktigt att 
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man anpassar texterna efter elevernas förmåga, utifrån olika svårighetsgrader och 
att texterna varken får vara för korta eller för långa. Westlund (2015) menar att 
texterna måste väcka ett intresse hos eleverna. Både Tjernberg (2013) och Jönsson 
och Schmidt (2015) menar att det är viktigt att man ställer frågor till texten för att 
eleverna ska kunna skapa föreställningsvärldar. Jönsson och Schmidt (2015) menar 
att det är i litteraturen som vi människor definierar och omdefinierar oss. 
Reichenberg och Emanuelsson (2014) och Skolverket (2016a) påpekar också att i 
en undervisning med läsförståelse är det viktigt att elever får det stöd som de 
behöver för att bland annat kunna utvecklas till starka läsare. Reichenberg och 
Emanuelsson (2014) och Skolverket (2016a) menar också att det är viktigt att elever 
får kunskaper om att det finns flera olika metoder att använda sig av och att läraren 
visar sina elever hur en metod fungerar istället för att eleverna får arbeta själva och 
försöka lista ut hur en metod ska användas. Anledningen till detta är att forskarna 
menar att vi människor är olika och tänker olika och därför tar till oss kunskap på 
olika sätt. Precis som tidigare forskning håller de flesta lärarna med om att det är 
viktigt att eleverna får kunskap om olika metoder och framförallt att man som lärare 
visar hur de ska tänka eller göra. Det som forskarna här menar kan kopplas till 
begreppet learning by doing (Säljö, 2010, s. 173–179).  

Under min lärarutbildning har det även fokuserats mycket på individanpassning och 
jag trodde att lärarna skulle påpeka hur viktigt det var men det framkom under 
intervjuerna att det var endast två av lärarna som tog upp detta och poängterade hur 
viktigt det var. Utifrån Majas och Matildas svar är det tydligt att de tycker att det är 
viktigt som lärare att man vägleder eleverna så att de ska veta hur de ska göra för att 
så småningom kunna stå på egna ben. De berättar också att de i sin undervisning 
inte använder sig av ett och samma material utan testar gärna nya metoder. Lärarna 
påpekar precis som tidigare forskning att ett material inte passar alla elever på grund 
av att alla elever är olika och lär sig på olika sätt. De påpekar också att det är viktigt 
att elever får arbeta med ett material utifrån sin egna nivå. Att de får välja texter 
utifrån det som de redan känner till och utifrån elevernas erfarenheter för att behålla 
motivationen till att läsa. Det som lärarna här påpekar är vad begreppet learning by 
doing handlar om då en pedagogs främsta uppgift i sin undervisning enligt Dewey 
är att barnet kan bygga vidare på de erfarenheter och kunskaper som denne har 
(Säljö, 2010, s. 173–179).  

Att det är betydelsefullt för elevers läsförståelse att kunna välja texter utifrån sin 
egen nivå och att det finns texter att välja på som man känner igen sig i finner jag 
även stöd i utifrån Skolinspektionen (2015, s. 3). Dock ska det påpekas att även om 
de andra lärarna i min studie inte just nämner begreppet individanpassning så märker 
jag utifrån det sättet som de berättar på hur de undervisar i läsförståelse att de faktiskt 
tänker på hur de kan anpassa sitt material utifrån varje enskild individ. De berättar 
bland annat att det är viktigt att elever får läsa en text utifrån en lagom nivå. Texten 
ska inte vara för lätt men inte heller för svår för blir en text för svår har inte eleven 
någon chans samt att de får läsa mycket och arbeta på olika sätt. Det visade sig också 
att på de sätt som lärarna berättar hur de undervisar i läsförståelse stödjer mina 
teoretiska utgångspunkter som jag hade för denna studie. Både Vygotskij och 
Dewey anser bland annat att det är genom kommunikation och interaktion med 
andra som vi tillägnar oss nya kunskaper där den med större kunskap leder den med 
mindre kunskap. Vygotskij menar att man kan utveckla ett barns lärande genom att 
bygga vidare på de erfarenheter barnet har samt genom uppgifter som är lagom 
utmanande. Dewey håller med om detta och menar att en viktig uppgift som skolan 
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och dess pedagoger har i sin undervisning bland annat är att barnet kan bygga vidare 
på de erfarenheter och kunskaper som denne har (Säljö, 2010, s. 173–179, 183–187).  

Det finns dock en lärare som utmärker sig lite i min studie och det är läraren Stina 
och utifrån det sätt som hon berättar hur hennes undervisning i läsförståelse ser ut. 
Även om Stina tycker att läsförståelse är viktigt så berättar hon när hon får frågan 
om hon brukar arbeta med olika material: ”Olika material? Tycker de ska göra så 
lika som möjligt. Klart de kan få en lite lättare uppgift men jag vill att de försöker 
och de som är duktiga får extra grejer. Jag ser det som att alla ska göra lika”. Stina 
berättar också att hennes elever brukar först få sitta och arbeta enskilt med uppgifter 
för att i slutet av en lektion gå igenom svaren tillsammans. Ibland berättar Stina att 
hon brukar ta in elevernas arbetsböcker för att kontrollera hur de har skrivit men 
oftast säger hon att hon bara brukar skumma igenom dem. De mönster som Stina 
här beskriver utifrån sin undervisning i läsförståelse finner jag är ganska vanligt 
utifrån en studie av Reichenberg (2012) som hon har genomfört utifrån resultaten i 
PISA 2009. Reichenberg (2012) har i den studien gjort en jämförelse mellan norska 
och svenska elever och i den studien framkom det bland annat att jämfört med den 
norska skolans elever visade det sig att de svenska eleverna sitter oftast tyst och läser 
för sig själva (Reichenberg, 2012). Det framkom också att de uppgifter som eleverna 
genomförde lämnades in till klassläraren för respons. Det som Stina berättar för mig 
finner jag även är ganska vanligt utifrån Deweys teori där Dewey bland annat menar 
att lärare många gånger brister i sin undervisning då de gärna nöjer sig med att elever 
kan återge kunskap istället för att kontrollera om eleven verkligen har tillägnat sig 
ny kunskap och kan sätta in kunskapen i ett sammanhang (Säljö, 2010, s. 173–179). 
Utifrån Stinas sätt att undervisa kan jag även finna stöd i ifrån både Bråten (2008) 
och Liberg (2008). Bråten (2008) påpekar att intresset för lässtrategier har 
egentligen inte funnits så länge och att det som har framkommit i forskning är att 
lärare istället för att ge elever kunskap om att det finns olika sätt att bearbeta en text 
har det visat sig att de istället undersöker vad eleverna har lärt sig.  Stina berättar 
också att i sitt val av material i undervisningen med läsförståelse brukar hon använda 
sig av materialet ”Läsförståelse” och utifrån det finns det tre olika nivåer med frågor 
som eleverna ska besvara. Ibland har eleverna svårt för område tre och då säger hon: 
”Så man får se lite mellan fingrarna på det. Men man ser vad de har svarat så att 
man ser att de har förstått”.  

Liberg (2008) anser att det behövs mycket arbete för att få barn intresserade till att 
läsa och att de därför är viktigt att lärare ger sina elever kunskaper om olika 
läsförståelsestrategier. Det är också viktigt att man i sin undervisning fångar upp 
sina elever där de befinner sig i sin läs- och skrivutveckling och bygger vidare 
utifrån det. Liberg (2008) påpekar också att det är viktigt som lärare att man inte går 
och trampar i gamla invanda fotspår och just det kan man tydligt se i hur Stina 
undervisar. Stina ser inte dessa brister själv eftersom hon tycker att hon gör på 
liknande sätt som till exempel utifrån ”En läsande klass” och ”Läsfixarna”. 
Samtidigt känner jag att det som Stina själv behöver är precis som Liberg (2008) 
uttrycker sig om att det är viktigt att lärare får kunskap i nya strategier och verktyg 
som är viktigt för elevers läs- och skrivutveckling (Liberg, 2008, s. 64, 65). Men det 
är inte bara Stina som upplevs ha brister i sin undervisning med läsförståelse utan 
jag kan se även i läraren Stellas svar att hon också trampar lite i gamla och invanda 
fotspår. Stella berättar under intervjun att hon tycker att hon brukar undervisa utifrån 
olika sätt även om hon inte testar nya metoder utan hon brukar använda sig av 
samma metoder som hon har gjort i alla år. Stella berättar också att hon försöker 
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hitta ett eget sätt hur man ska göra och sådär samt att hon får läsa sig till det när det 
gäller just nya metoder. Att lärare känner sig osäkra på nya metoder och inte utövar 
dessa på grund av okunskap finner jag även i läraren Selmas svar: ”Ja om jag känner 
mig säker på dem. Om jag vet vad jag ska göra för det är det som är svårt. Det är 
mycket som är bra men som man inte har en aning om hur man ska använda det 
sen”. Det är tydligt som tidigare forskning menar att lärare saknar kunskaper i 
metoder. Westlund (2015) påpekar bland annat att det är lärarens ansvar att elever 
får den kunskap de behöver och möjligheter för att kunna utvecklas i sitt lärande. 
Därför måste lärare skaffa sig kunskap om olika metoder att använda sig av för 
läsförståelse samt kunskap kring läsförståelsestrategier. Detta är vad scaffolding och 
den närmaste utvecklingszonen handlar om (Säljö, 2010, s. 173–179, 183–194). 

8. Slutsatser 
Detta är en undersökning vars syfte har varit att åskådliggöra hur lärare motiverar 
sin undervisning i läsförståelse. Syftet har också varit att utifrån denna studies 
teoretiska utgångspunkter undersöka lärarnas syn på hur de anser en undervisning i 
läsförståelse ska bedrivas. Utifrån syftet konkretiserades även följande två 
frågeställningar som jag har valt att använda som rubriker i mitt redovisande av 
slutsatser. 
 
Vilken kunskapssyn ligger bakom lärarnas arbete med läsförståelse?  
I denna studie framkom det att den undervisning som eleverna får i läsförståelse 
varierar lärarna emellan. Vissa lärare tycker att den tid som deras elever får i 
läsförståelse är tillräcklig medan andra lärare tycker att elever inte kan få för mycket 
av läsförståelse. Det visade sig också att samtliga lärare håller med Eckeskog (2013) 
samt Skolverket (2010) och dennes fördjupande analys av PIRLS 2006. 
Läsförståelse ska gå in i alla ämnen eftersom det inte bara är i ämnet svenska som 
man läser en text för att förstå. 
 
Det framkom också att samtliga lärare är överens om hur en undervisning i 
läsförståelse bör gå till. Samtliga lärare anser att det är viktigt som lärare att man 
lägger grunden för läsinlärningen och läsförståelsen redan i årskurs 1 hos eleverna. 
De anser som Liberg (2008) att eleverna borde förberedas mer på att kunna läsa och 
skriva redan i förskoleklass. Samtliga lärare tycker att läsförståelsen är jätteviktig 
och att man bland annat ska arbeta mycket med att läsa och att man arbetar på olika 
sätt. Samtliga lärare tycker också att det är viktigt att man använder sig av olika 
läsförståelsestrategier i sin undervisning. Läsförståelsestrategier där man ställer 
frågor till texten och att man pratar om olika texter så att eleverna får en chans att 
reflektera.  
 
Hur kan deras arbete med läsförståelse förstås utifrån forskning? 
I min studie kunde jag urskilja en viss skillnad mellan skolorna. Skillnaden var bland 
annat valet av material, hur de har fått tag i materialet och varför de väljer just ett 
material att arbeta med i sin undervisning med läsförståelse. På den ena skolan 
visade det sig att eleverna har mer material att välja på i undervisningen med 
läsförståelse jämfört med den andra skolan. Lärarna på den ena skolan resonerade 
att elever är olika och lär sig på olika sätt och därför behövs det mycket material. 
Material som eleverna kan känna igen sig i. Det framkom också att lärarna på den 
ena skolan arbetade mer med materialet ”En läsande klass” jämfört med den andra 
skolan. Anledningen till att den andra skolan inte använder sig av materialet ”En 
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läsande klass” anser lärarna beror på som de själva nämner att skolan de undervisar 
i har fler elever med ett annat modersmål än svenska. Materialet blir helt enkelt för 
svårt att arbeta med. Även om materialet ”En läsande klass” saknar vetenskaplig 
grund och att materialet har fått utstå hård kritik var det ingen av de intervjuade 
lärarna som nämnde denna kritik alls. Det som framkom om materialet under 
intervjuerna var att lärarna tycker att materialet utifrån ”En läsande klass” är bra 
men att det inte passar alla.  
 
Det framkom också i lärarnas val av material att de gärna arbetar med ett material 
som de redan känner till. Saknar de kunskaper om materialet eller dess metoder 
försöker de istället göra materialet till sitt eget. Att vissa av lärarna av bekvämlighet 
trampar i gamla och invanda fotspår kan förklaras utifrån läsforskningen som menar 
att det är vanligt eftersom lärare saknar kunskaper i metoder. Liberg (2008) och 
Westlund (2015) påpekar bland annat att det är lärarens ansvar att se till att de har 
kunskap i metoder samt att lärare kan delge sina elever denna kunskap.  
 
Det visade sig också att mina teoretiska utgångspunkter för denna studie där 
Vygotskij och Dewey anser att det är läraren som ska leda sina elever för att ge sina 
elever nya kunskaper stämmer med samtliga lärare utom en. I min studie kunde jag 
även urskilja en lärare från de andra lärarna på det sättet hon berättade hur hon 
undervisar i likt Deweys teori. Dewey påpekar att det är vanligt att många lärare 
brister i sin undervisning eftersom lärarna gärna nöjer sig med att elever ska kunna 
återge kunskap istället för att lärarna kontrollerar om eleverna har tillägnat sig ny 
kunskap eller kan sätta in den nya kunskapen i ett sammanhang (Säljö, 2010, s. 173–
187). 
 
I min studie framkom det också att min förförståelse inte stämmer riktigt överens 
med det som lärarna berättade för mig över hur deras undervisning ser ut. Jag kunde 
känna igen min förförståelse i läraren Stinas svar där hennes elever ofta arbetar 
enskilt. Jag kan även känna igen min förförståelse utifrån det som forskningen säger. 
Reichenberg (2012) påpekar utifrån en jämförelse av norska och svenska elever och 
deras undervisning i läsförståelse att det som Stina berättar för mig är en ganska 
vanlig brist i den svenska skolan. Reichenberg (2012) menar att lärare i den svenska 
skolan och i sin undervisning med läsförståelse oftast nöjer sig med att sina elever 
kan återge kunskap. Därför är det också mer vanligt att svenska elever ofta sitter tyst 
och läser istället för att man samtalar om det lästa.  
 
9. Förslag på vidare forskning 
Som förslag på vidare forskning efter det som har framkommit i denna studie där 
jag bland annat kunde se en viss skillnad mellan de två skolorna gällande deras 
undervisning och val av material i läsförståelse hade det varit intressant att 
undersöka och jämföra flera skolor för att kunna urskilja fler likheter och olikheter.  

Larsen (2009) påpekar att med intervju som undersökningsmetod kan man som 
intervjuare få oärliga svar av informanten och därför hade det varit intressant att i 
ytterligare forskning kring området att komplettera intervjuer med observationer av 
lärare och deras undervisning i läsförståelse. 

Utifrån det som framkom på den ena skolan där lärarna valde mycket och olika 
material i sin undervisning jämfört med den andra skolan som utgick från materialet 
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”En läsande klass” hade det varit intressant att genomföra en studie över elevernas 
läsförmåga. Detta hade varit intressant för att kunna jämföra om valet av material 
har betydelse för elevers läsförståelse. 

Utifrån resultaten i PISA-undersökningarna har forskare kommit fram till att 
svenska elever undervisas för lite i lässtrategier. Detta håller dock inte forskarna 
Tengberg och Olin-Scheller (2015) med om. De menar att det inte alls beror på att 
det undervisas för lite i lässtrategier. Tengberg och Olin-Scheller (2015) som 
genomförde en undersökning där lärare fick undervisa i en dialogisk 
strategiundervisning menar att resultaten i PISA beror helt enkelt på att lässtrategier 
inte gynnar alla och främst inte de elever som redan har en god läsförmåga. Utifrån 
dessa reflektioner hade det varit intressant att genomföra en liknande undersökning 
precis som Tengberg och Olin-Scheller (2015) gjorde. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

1. Skulle du kunna berätta lite kort om dig själv? Vad har du för utbildning? Hur 
länge har du arbetat som lärare? 

2. I vilken årskurs undervisar du i? 

3. Skulle du kunna berätta lite om hur ser du på undervisningen i ämnet svenska? 

4. Vilka faktorer anser du är viktiga för elevers läsförståelse. 

5. Skulle du kunna beskriva hur du arbetar med läsförståelse i din undervisning? 

6. Skulle du kunna berätta vad du anser som viktiga faktorer i din planering och i 
valet av ditt material för din undervisning i läsförståelse? 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 Informationsbrev 
 

 

Informationsbrev 

Information om en studie hur lärare planerar och motiverar sin undervisning 
i läsförståelse 

Hej mitt namn är Marielle Sandberg och jag läser sista terminen på 
grundlärarprogrammet med inriktning F-3 på Högskolan Dalarna.  

För tillfället håller jag på att skriva examensarbete 2 där mitt syfte är att undersöka 
hur lärare planerar och motiverar sin undervisning i läsförståelse för elever i 
grundskolans tidigare år i ämnet svenska. För att få en inblick i hur lärare arbetar 
med detta har jag valt att intervjua verksamma lärare som undersökningsmetod.  

Under 2 veckor i februari (vecka 6–7) kommer jag att genomföra intervjuer på din 
skola. Därför skulle jag bli väldigt glad om du kan tänka dig att delta. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivillig och du kan närsomhelst välja att avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. 

Intervjumetoden som jag har valt är en halvstrukturerad modell vilket innebär att 
frågorna som jag kommer att ställa är öppna och följdfrågor kan ställas under 
tiden.  

En förutsättning för mig för att kunna genomföra examensarbete 2 är att jag får 
genomföra dessa intervjuer och att jag får ta del av era erfarenheter. Jag beräknar 
att intervjun kommer att ta cirka 30 minuter, tid och plats för genomförandet 
kommer vi överens om tillsammans. Jag kommer även att spela in intervjun för att 
kunna återge den information jag får på ett korrekt sätt. 

Denna undersökning kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 
Dalarna. Det material som jag har samlat in kommer endast att användas för denna 
undersökningens syfte och det är bara jag och min handledare som kommer att ha 
tillgång till materialet. Du som informant kommer att vara anonym under hela 
arbetets gång och det kommer ingenstans i uppsatsen att framgå vem som har 
intervjuats eller i vilken skola som intervjuerna har genomförts. När uppsatsen har 
blivit godkänd kommer jag att radera allt insamlat material.  

Uppsatsen kommer när den har blivit godkänd att publiceras i det digitala 
vetenskapliga arkivet, DiVA. 

Tack på förhand!  
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