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Abstract: 
 

Internationella studier, PIRLS 2011 och PISA 2012, visar svenska elevers försämrade 
kunskapsnivåer i läsförståelse. Skolan styrdokument från 2011, Lgr 11, uttrycker explicit 
undervisning av läsförståelsestrategier i ämnet svenska i grundskolans alla stadier. Den 
nedåtgående trenden har medfört att diskussionerna kring utvecklingen av 
läsförståelseundervisning har ökat. Läsforskare varnar för att lärarna lämnas att ensamma 
tolka hur de ska undervisa i lässtrategier som påverkar läsförståelsen. Våren 2014 lanserades 
läromedlet En läsande klass som är en privat satsning med ett långsiktigt mål att öka elevers 
läsförståelse och syftet att lyfta vikten av läsförståelse. Omfattande svensk forskning saknas 
dock på området. Syftet med denna studie var därför att undersöka hur undervisande lärare på 
låg- och mellanstadiet ser på sin läsförståelseundervisning och användandet av metoder och 
strategier för elever med god läsförståelse men även för elever som upplever hinder i sin 
läsförståelse. 

Undersökningen genomfördes med en kvalitativ metod med intervjuer som hade 
halvstrukturerad form. Fyra lärare, som alla undervisar i svenska och arbetar med läsförståelse 
i sin undervisning, intervjuades. Resultatet visade att samtliga lärare arbetar med 
läsförståelsestrategier på olika nivåer och att de använder materialet En läsande klass i olika 
utsträckning i sin undervisning. I resultatet kan man även utläsa att det finns ett behov hos 
lärare att få direktiv hur explicit läsförståelseundervisning ska bedrivas i skolan för att 
säkerställa kvalitet i sitt arbete med läsförståelse. 
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1 Inledning 
 

Den internationella studien PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 
genomfördes 2011 för tredje gången. Resultat från studien visar att läsförståelsen hos svenska 
elever i årskurs 4 har sjunkit. Det gäller framför allt läsförståelsen för sakprosa. 2001 
presterade de svenska eleverna toppresultat men 2011 har alltså resultaten dalat i jämförelse 
med de andra 49 länderna som deltagit i studien när det gäller läsförståelse (Skolverket 2012). 

Även svenska 15-åriga elevers resultat i läsförståelse fortsätter att försämras enligt den 
senaste internationella undersökningen från PISA (Programme for International Student 
Assessment) 2012. PISA är ett projekt som OECD (Organisation for Economic Co-operation 
and Development) bedriver i länder inom och utanför OECD (Skolverket 2013). 

Eftersom vuxna förväntas förstå många olika typer av texter är det viktigt att barn får rätt 
undervisning för att utveckla läsförståelse, framhåller Barbro Westlund i sin bok Att undervisa 
i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik (2009:7). Hon klargör att det är skolans 
viktigaste uppgift att lära barn att förstå vad de läser. Monica Reichenberg är inne på samma 
linje i sitt förord till lärarboken Jag läser B (2009:8). Där påpekar hon att skolan gör en stor 
insats för att lära barn att läsa, men när avkodningen är avklarad verkar skolan tro att 
läsförståelsen kommer av sig själv. Hon pekar på resultat från PIRLS 2006 där det framkom 
att det inte längre avsätts lika mycket tid som tidigare för att utveckla elevers läsförmåga i 
Sverige som i andra länder. En av förklaringarna till det kan enligt Reichenberg vara att 
många lärare är osäkra på hur de ska undervisa i läsförståelse. Samtidigt betraktas 
läsförståelse som ett av de svåraste områdena att bedöma, enligt Westlund (2013). Det finns 
idag ett stort behov av att diskutera hur skolan bäst ska utveckla och även bedöma elevers 
läsförståelse. Det är en utmaning för den svenska skolan att förbättra elevers läsförståelse 
(Westlund 2013). In i debatten om forskning och litteratur har författaren Widmark kommit 
med satsningen En läsande klass (2015), som delades ut gratis till alla låg– och 
mellanstadieskolor i Sverige 2014. Enligt författaren är den en metodbok med 
lektionsplaneringar och litteraturtips. 

Under mitt första år på grundlärarutbildningen träffade jag under ett besök på min VFU-skola 
en resurspedagog som visade mig ett nytt material som hon skulle presentera och introducera i 
skolorna där hon arbetade. Materialet hette ”Läsfixarna” och bestod av fyra figurer som elever 
kan ta hjälp av för att ta sig an och förstå innehållet i texter. Vid samma tidpunkt hade den 
svenska språkforskaren Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse. 
Lässtrategier och studieteknik (2009) introducerats för oss lärarstudenter. Genom hennes bok 
hade jag kommit i kontakt med läsförståelsestrategier och direkt blivit fascinerad över dessa. 
Jag ville veta mer om hur man kan arbeta med att förbättra läsförståelse hos elever på ett 
roligt och effektivt sätt. I sin bok beskriver Westlund bland annat undervisningsmodellen 
reciprok undervisning (Reciprocal Teaching, RT) med sina fyra lässtrategier, som 
återkommer i en försvenskad variant i ”Läsfixarna”. 
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I skolans styrdokument Lgr 11 i kursplanen för svenska motiveras ämnet med att språk är 
människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom möten med olika 
sorters texter ökar eleverna sin förståelse av världen och undervisningen i svenska syftar till 
att utveckla dessa verktyg. I kursplanen finns numera även direktiv att undervisningen ska 
innehålla lässtrategier för att eleverna ska förstå och tolka texter (Skolverket 2011a). Både 
Skolverket (2012:12) och Barbro Westlund (2009) understryker vikten av att ge elever 
verktyg i form av läsförståelsestrategier för att kunna möta och förstå olika sorters texter. 

För att få en större kunskap om läsförståelsestrategier och speciellt reciprok undervisning 
undersökte jag i mitt tidigare examensarbete vilka framgångsfaktorer och brister som 
forskningen visar att modellen har. Hade reciprok undervisning påvisat positiva effekter hos 
elever med hinder i sin läsförståelse? Flera studier påvisade att det sker en progression i 
elevernas utveckling av läsförståelse när reciprok undervisning sker på avsett sätt. Skulle 
explicit undervisning av läsförståelsestrategier kunna vara en väg för den svenska skolan att 
vända den nedåtgående trenden av svenska elevers läsförståelse? Med den här bakgrunden vill 
jag därför i detta examensarbete undersöka hur lärare idag arbetar med läsförståelse. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Teoretiskt perspektiv 
Den teoretiska utgångspunkten för den här studien är det sociokulturella perspektivet. I det 
sociokulturella perspektivet (Säljö 2012:193–194), som beskrevs av den ryske pedagogen och 
filosofen Lev Vygotsky (1896-1934,) är scaffolding en viktig grundregel för hur man ser på 
samspel och lärande. Enligt Vygotsky är lärande en interaktion mellan den lärande och hens 
omgivning. Hans koncept ”den proximala utvecklingszonen” är nära kopplat till scaffolding, 
det vill säga en tillfällig hjälp för att komma vidare i sin utvecklingsprocess. Inom 
perspektivet är lärandet en process som hela tiden pågår där människan utvecklas oavsett 
ålder. Den proximala utvecklingszonen kan förklaras som den zon som ligger utanför den 
egna kunskapen och för att nå denna närmaste utvecklingszon behöver den lärande stimulans 
och hjälp från någon som är mer kunnig. När den lärande har tillägnat sig kunskapen, flyttas 
den närmaste utvecklingszonen ett steg. Sociokulturell teori utgår från att lärandet sker i en 
social och kulturell kontext. Ett socialt samspel är nödvändigt för att lärandet och 
utvecklingen ska gå framåt enligt det sociokulturella perspektivet. Teorin återupptäcktes 
under 1980- och 1990-talen och påverkar idag den svenska skolutvecklingen (Säljö 
2012:195). 

 

2.2 Begreppet läsförståelse 
I mitt arbete återkommer begreppet läsförståelse vilket kan sägas vara läsarens tolkning och 
förstålse av meningen med det lästa men även samspelet mellan läsaren och texten. Men 
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begreppet läsförståelse är en dynamisk och komplex process och är därför inte möjlig att 
enkelt definiera enligt Westlund (2009). Enligt henne innebär läsförståelse att läsaren ska 
kunna läsa texten, tolka och förstå det lästa. Processen innefattar färdigheter, strategier och 
tidigare kunskap. I en framgångsrik läsning interagerar ordavkodning och förståelse. Men det 
är inte enbart en kognitiv process eftersom det även krävs motivation och ansträngning av 
läsaren för att uppnå läsförståelse. Westlund (2009) menar att texten och läsaren interagerar 
och detta innefattar ett aktivt deltagande av läsaren: 

Texten kommer till liv först när den läses och får betydelse för läsaren. Mellan texten 
och läsaren befinner sig det betydelserum som kallas inferenser, att läsa mellan raderna. 
Det kan sägas utgöra kittet mellan läsaren och texten (Westlund 2009:70). 

En utvecklad läsförförmåga är nödvändigt för att kunna ta sig igenom utbildningssystemet samt för att 
kunna föra sig mellan olika arenor senare i livet och är därför ett av skolans viktigaste uppdrag 
poängterar Varga (2015). En utvecklad läsförmåga innebär förmågan att analysera, kritiskt granska 
och kommunicera sin läsförståelse i tal och skrift och samtidigt anpassa sitt språk efter mottagare och 
syfte menar hon vidare. 

 

2.3 Historisk tillbakablick på läsförståelseforskning 
Den rådande inställningen hos läsforskare var under större delen av 1900-talet att avkodning 
och läsförståelse utvecklades i samma takt, enligt Westlund (2009). Men under de senaste 30 
åren finner hon att forskarna ändrat sin inställning och att de är överens om att utvecklingen 
av språkförståelse och förmågan till avkodning inte utvecklas parallellt.  

I slutet av 1970-talet väckte en studie i USA stor uppmärksamhet, påtalar Lundberg och 
Reichenberg (2011:51). Lundberg och Reichenberg beskriver hur läsforskaren Dolores 
Durkin (1979) visade i sin studie att elever från tredje till sjätte klass fick ytterst lite 
undervisning i läsförståelse. I undervisningen saknades diskussioner och reflektioner över det 
som eleverna läst. Arbetet genomsyrades av tyst läsning och frågor som eleverna fick besvara 
om texten. Lärarna själva menade att de undervisade i läsförståelse via frågorna som ställdes 
som de sedan kontrollerade. Studien visade att lärarna snarare kontrollerade elevernas 
läsförståelse än utvecklade den. Durkins slutsats av studien var bland annat att eleverna måste 
få undervisning i lässtrategier för att skapa mening i de texter de läste. I och med studien 
uppmärksammade forskarna läsningen som en kognitiv process. Senare kom kritik mot den 
alltför ensidiga inriktningen inom forskningen mot hjärnans processer och kritikerna menade 
att det sociala samspelet var lika viktigt vid inlärning. Med denna bakgrund utvecklades 
teorier om inlärningsprocesser och senare även undervisningsprogram/metoder. Med dessa 
nya metoder introducerades ett centralt begrepp, ”scaffolding”, där läraren inledningsvis ger 
eleven stöttning som eleven behöver för att utvecklas. I klassrummet är scaffolding eller 
stöttning en tillfällig hjälp som läraren ger eleverna och som de i framtiden ska kunna göra 
själva för att klara uppgifter (Gibbons 2012:38).  
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2.4 Forskning om läsförståelse 
National Reading Panel, NRP (2000) pekar på tre punkter som är viktiga för att elevers 
läsförståelse ska utvecklas: ordförrådet hos eleverna, en aktiv process som kräver interaktion 
mellan läsare och text samt lärarens undervisning i läsförståelsestrategier. Dessa tre områden 
bör ligga till grund för hur lärare ska lägga upp sin undervisning för att utveckla elevernas 
läsförståelse på bästa sätt visar NRP:s studie. Frekvent läsning och motivation är två faktorer 
som också påverkar ordkunskap, läsflyt och läsförståelse. NRP finner i sin metaanalys att tyst 
läsning i skolan inte visat att den utvecklar läsförståelsen även om det finns studier som visar 
betydande samband mellan läsmängd och läsförmåga men inte vad som är orsak och 
konsekvens i detta samband. 

Eftersom talspråket ligger till grund för skriftspråket är det viktig att ordförrådet byggs upp i 
tidig ålder och att det fortsätter att utvecklas (Alatalo 2011). Orsakerna till sambandet mellan 
läsförståelse och ordförråd kan inte helt förklaras men studier påvisar att ordförrådet 
medverkar till läsförståelse. Barn lär sig nya ord genom att till exempel lyssna på berättelser. 
Om barn är engagerade vid högläsning lär sig barnen nya ord visar flera studier. Elever måste 
dock engageras i att lära sig nya ord genom interaktiv undervisning. Det räcker inte att bara 
slå upp ord i ordlistan som elever inte förstår utan det nya ordets betydelse måste integreras 
med elevers tidigare kunskaper (Alatalo 2011). 

Läsförståelse konstrueras genom samverkan mellan läsare och text. När text och läsare 
interagerar och läsaren använder sina tidigare kunskaper och erfarenheter ökar förståelsen av 
den lästa texten samtidigt som läsaren skapar inre mentala minnesbilder (National Reading 
Panel 2000). Elever behöver läsa texter inom sina egna intresseområden eftersom intresse och 
förförståelse är viktiga faktorer vid läsförståelse (Alatalo 2011). 

Förutom ordkunskap och interaktion mellan läsare och text finner NRP (2000) att förståelsen 
kan förbättras genom att lära eleverna att använda specifika kognitiva strategier och genom att 
de tränat sig i strategiska resonemang när de stöter på hinder i sin läsförståelse. 
Läsförståelsestrategier kan vara att samtala om och kring texter, rita tankekartor, att ställa och 
besvara frågor om textens innehåll och att sammanfatta textens innehåll (National Reading 
Panel 2000). Ett medvetet användande av flera strategier ökar läsförståelsen ännu mer 
framhåller Alatalo (2011). Eleverna behöver guidning i vilka strategier de kan använda, hur 
och vid vilka tillfällen de kan användas för att utvecklas till självständiga läsare. Skolan 
behöver satsa på metoder för att tidigt öka motivationen och elevernas intresse för läsning 
men även att utveckla undervisningen av läsförståelsestrategier (Alatalo 2011). Westlund 
(2009) beskriver att metakognitiv förmåga handlar om att vara medveten om den egna 
tankeprocessen. Hon poängterar att metakognition utvecklar läsförståelse och den är nära 
kopplad till val av strategier och deras effekt på läsförståelse.  

Enligt Skolverket (2016) menar svenska forskare att utöver förändrade levnadsvanor och 
användningsmönster av medier och litteratur tros 1990-talets neddragningar inom skolan ha 
bidragit till svenska elevers försämrade resultat i läsförståelse. Trots den nedåtgående trenden 
under hela 2000-talet som till exempel PISA påvisat och minskad lärartäthet i skolan har det 
inte satts in åtgärder för att vända trenden. Andra forskare pekar på lärarnas kompetens och 
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lyfter fram att lärarstudenter under lång tid fick sin lärarexamen utan att de fått tillräcklig 
kunskap om skriv- och läsutvecklingsarbete. Sedan 2006 ingår det i lärarstudenternas 
utbildning och krävs för att få lärarexamen (Skolverket 2016). 

Svenska elevers resultat i undersökningar brukar jämföras med resultat från vårt grannland 
Finland, som alltid brukar ligga i toppskiktet. Två bakomliggande faktorer som brukar 
nämnas i det sammanhanget är att Finland haft en lärarutbildning på akademisk nivå längre än 
Sverige och att pedagogiken är mer utvecklad. I länder där läraryrket har hög status och 
uppslutningen kring professionen är hög, får även elever bra resultat i internationella studier 
påvisar forskare som jämför skolsystem (Skolverket 2016). 

 

2.5 Skolans styrdokument 
Undervisningen i den svenska grundskolan ska utgå från styrdokumentet, Läroplan för 
grundskolan, förskolaklassen och fritidshemmet, Lgr 11 (Skolverket 2011a). Enligt 
kursplanerna som finns för olika ämnen i skolans styrdokument beskrivs varje ämnes olika 
syften och långsiktiga mål. Det centrala innehållet uppger vad som ska ingå i undervisningen 
och kunskapskraven sammanfattar vilka kunskaper som är på en godkänd nivå i vissa 
årskurser och för olika betyg (Skolverket 2011b:9-10). I det centrala innehållet för svenska i 
årskurs 1-3 ska undervisningen bland annat behandla: 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form 
och innehåll. 

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras 
med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar. 

• Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll 
kan organiseras. 

• Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet (Skolverket 2011a: 223-224). 

 För årskurserna 4-6 höjs kraven med bland annat: 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters 
budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna (Skolverket 2011a:225). 

Även i andra ämnen behöver eleverna ha en god läsförståelse för att till exempel lära sig att 
kritiskt granska texter och värdera källor, i bland annat NO-ämnena (biologi, fysik, kemi) och 
i SO-ämnena (geografi, historia, religion och samhällskunskap). I kursplanen för matematik 
kan alla de långsiktiga målen, förmågorna, kopplas till problemlösning där läsförståelse är 
mycket viktig för att kunna lösa uppgifterna (Skolverket 2011a:63). Skolans styrdokument 
uttrycker dock explicit läsförståelseundervisning endast som krav i ämnet svenska (ibid:225). 
Centralt för resultaten i alla ämnen är läsförståelsen menar Westlund (2013). Hon påtalar 
vidare att Lgr 11 uttrycker ordet läsförståelse explicit i ämnet svenska i grundskolans alla 
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stadier. Det står alltså angivet att det ska undervisas i läsförståelse men inte hur. Lärarna i den 
svenska skolan lämnas ännu en gång liksom i den förra kursplanen i svenska att på egen hand 
tolka och utforma undervisningen i lässtrategier för att utveckla läsförståelsen (Westlund 
2013:295). Liberg (2010) framhåller att det blivit alltmer tydligt att 
kompetensutvecklingsarbetet på skolorna måste utgå från den konkreta pedagogiska 
vardagen. Bekräftade lärare skapar starka och effektiva lärmiljöer och samarbete samt 
kollegialitet motverkar osäkerhet. För att utvecklingsarbete ska kunna genomföras spelar en 
pedagogiskt engagerad och stödjande skolledare en avgörande roll (Liberg 2010:45). 

  

2.6 Explicit undervisning i läsförståelse  
Westlund (2009) menar att forskning om läsförståelse bara är i sin början. Numera vet man att 
läsförståelse kräver mer än automatisk avkodning och flyt i läsningen även om det är viktiga 
villkor för förståelsen. Att läraren vägleder sina elever blir alltmer centralt i läsforskning. 
Målet med läsning av texter måste framgå för att elever ska förstå varför de läser olika sorters 
texter. Westlund hänvisar till Mc Kinsley-rapporten som påvisar att utöver hemmiljön är 
lärarnas kompetens den mest betydelsefulla faktorn för elevernas skolresultat. Kunniga och 
kompetenta lärare som haft elever från deras skolstart bidrar till att deras elever utvecklas tre 
gånger så snabbt i jämförelse med andra elever.  Just den första skoltiden verkar extra viktig 
och svår att kompensera i efterhand. Westlund (2009) framhåller att olika frågor om texter har 
relevans för hur läsförståelsen utvecklas. Med hjälp av läraren ska förståelsen hos eleverna 
utvecklas både på bredden och på djupet. Det är viktigt att eleverna upplever att de läser för 
att lära sig samt för att få upplevelser genom läsningen. Både elevers motivation och 
ansträngningsnivå såväl som den kognitiva processen anses numera påverka läsförståelsen. I 
reciprok undervisning förklarar Westlund att läraren oftast introducerar en strategi i taget för 
eleverna. Via direktundervisning visar läraren hur hen gör för att förstå en text, därefter får 
eleverna tillämpa läsförståelsestrategier utifrån sina kunskaper. Läraren är modell för eleverna 
som lär sig genom att läraren tänker högt och visar olika tankeprocesser och strategier för att 
komma över hindren för förståelse. Eleverna uppmanas därefter att aktivt delta i 
tankeprocessen och de utvecklas tillsammans och blir motiverade och engagerade läsare. 
Westlund (2009) framhåller att aktuell forskning betonar lärarens direkundervisning i 
läsförståelsestrategier som central för elevernas utveckling av läsförståelse.  

I sin studie från 2013 jämför Westlund (2013) kanadensiska och svenska lärare och 
konstaterar att svensk undervisning i läsförståelse kan bli bättre på flera områden, bland annat 
hur läsförståelse förmedlas och att både elever och lärare har möjlighet att lära sig av 
undervisningen. I studien framgår att de kanadensiska lärarna undervisar i 
läsförståelsestrategier varje dag medan de svenska lärarna som deltagit i studien inte använde 
sig av explicit strategiundervisning. De låter eleverna öva upp sin läsförståelse genom att läsa 
mycket och att svara på frågor som kräver att man kan göra inferenser, att kunna läsa mellan 
raderna. Hur man gör inferenser ingår inte i undervisningen, enligt Westlund. I den 
kanadensiska undervisningen arbetade eleverna beroende på syfte med olika strategier i olika 
typer av texter för att öva upp sin läsförståelse (Westlund 2013:220). 
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2.7 En läsande klass 
För att vända den sjunkande läsförståelsen bland barn och unga i Sverige startades 2012 ett 
projekt på initiativ av mellanstadieläraren och barnboksförfattaren Martin Widmark (En 
läsande klass 2015). Projektet En läsande klass, fortsättningsvis benämnt som ELK, är en 
långsiktig satsning som syftar till att vända den negativa trenden och lyfta upp vikten av 
läsförstålse mer på agendan. Syftet är även att låg-, mellan- och högstadieelever ska få bättre 
möjligheter att gå ut nionde klass med fullständiga betyg och delta i vårt demokratiska 
samhälle. Bakom projektet står svenska bokförlag, Junibacken och Läsrörelsen och det har till 
stor del finansierats av Postkodlotteriet. ELK är ett material för elever i årskurserna 1-6 och är 
utarbetat av fem lärare som tagit fram en studieplan. Materialet delades ut gratis i tryckt form 
till alla Sveriges lågstadie- och mellanstadieskolor våren 2014 och finns även utan kostnad att 
hämta på internet. Till studiehandledningen finns färdiga lektionsförslag som är kopplade till 
lässtrategier, som även kallas läsfixare: detektiven, cowboyen, reportern och spågumman, 
som kan kopplas till de fyra olika läsförståelsestrategierna i Reciprocal Teaching. Men ELK 
har även lagt till en strategi och det är konstnären som skapar inre bilder av det som man läst. 
Texterna i ELK upplåts fritt av upphovsmännen och finns även inlästa av inläsningstjänst. 
ELK vill inspirera och ge stöd till lärare när läsförståelsestrategier implementeras i 
undervisning genom att vara ett handfast redskap. ELK förklarar att de utgår från tre 
forskningsbaserade läsförståelsemodeller: Reciprocal Teaching, Transactional Strategies 
Instruction och Questioning the Author. Upprinnelsen till projektet var enligt Widmark den 
tydliga skillnaden han märkte vid sina författarbesök mellan klasser som medvetet avsatte tid 
till och arbetade med läsförståelse, och de klasser som inte gjorde det. I klasserna som 
arbetade mycket med läsförståelse var eleverna mer aktiva och vågade ställa frågor. Widmark 
menar att arbetssättet bidrog till en större acceptans för oliktänkande samt bättre studieresultat 
i olika ämnen (En läsande klass 2015). 

 

2.8 Kritik mot läsförståelsestrategier 
Åsa Larsson skriver i Skolvärlden (2014) att ELK hyllas från flera håll och blivit mycket 
populär i svenska skolor men att den också kritiseras. Kritiken kommer bland annat från Jan 
Nilsson, lektor på lärarutbildningen vid Malmö högskola, som menar att ELK är 
ovetenskaplig. Materialet som inspirerats av läsförståelseforskaren Barbro Westlund får nu 
även kritik av henne. Hon menar att hennes forskning blivit förenklad i metoden och att den 
leder till isolerad färdighetsträning på en för låg nivå. Hon menar att det är viktigare att 
fokusera på texten för att elever ska få en större kunskap (Larsson 2014). 

I sin avhandling Att bedöma elevers läsförståelse. En jämförelse mellan svenska och 
kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår (2013:65) frågar Westlund om 
det finns risker med att undervisa i läsförståelsestrategier. Hon hänvisar till ny forskning som 
visar att isolerad övning i läsförståelsestrategier ger sämre resultat på läsförståelse än om man 
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fokuserar på textinnehåll och diskuterar det från olika perspektiv. Eleverna behöver möjlighet 
att få koncentrera sig på textens budskap och tillämpa läsförståelsestrategier för att nå dit. 
Slutsatser som forskarna drog var att i effektiv undervisning bör det finnas balans mellan 
läsförståelsestrategier och läsinnehåll. För att undvika att strategiundervisning inte blir enbart 
färdighetsträning bör elever i skolans mellanår få stöd i sin utveckling av läsförståelse när de 
behöver det men inte annars. Att undervisa i förståelsestrategier syftar till att eleverna alltmer 
självständigt använder de olika strategierna som kognitiva och mentala tankeverktyg. 
Forskarna varnar nu för att i den utökade undervisningen om strategier glöms syftet bort och i 
stället fokuserar lärarna på att eleverna ska kunna känna igen och namnge olika strategier. 
Lärarna bör ställa sig didaktiska frågor och reflektera över varför en metod används framför 
för en annan. Om läsförståelsestrategier i undervisningen följer ett visst mönster eller recept 
finns risken att de inte används som det var tänkt. Läsforskarna är dock enligt Westlund 
(2013:66) överens om att en balanserad undervisning i läsförståelsestrategier ger positiva 
effekter på läsförståelse. 

 

2.9 Forskningsbaserade undervisningsmodeller 
Westlund (2009) finner att forskning från de senaste årtiondena visar en stark koppling mellan 
lärares direktundervisning i lässtrategier och elevens utveckling av läsförståelse. Hon påtalar 
att läsförståelseforskning grundar sig på olika teorier om inlärning och undervisning. Via 
lärarens reflektion kring och ifrågasättande av sin egen undervisning förvekligas den 
didaktiska teorin där lärarens undervisning är i centrum. Genom att explicit undervisa i 
läsförståelsestrategier synliggör läraren omedvetna processer (Westlund 2009). 

I Sverige har följande fyra läsförståelsemodeller främst använts: Reciprocal Teaching, RT, 
Transactional Strategies Instruction, TSI, Questioning the Author, QtA och Concept-
Orientated Reading Instruction, CORI (Andreassen 2008). 

2.9.1 Reciprocal Teaching RT 

Reciprocal Teaching utvecklades under 1980-talet av Anne-Marie Palincsar och Ann Brown. 
Ann Brown var dyslektiker som lärde sig läsa vid 13 års ålder för att senare bli professor vid 
Illinois University. Anne-Marie Palincsar var speciallärare och senare professor vid 
University of Michigan (Lundberg & Reichenberg 2011:55). Palincsar och Brown (1984) 
genomförde en studie som utgick från elever med läsförståelsehinder (poor comprehenders) i 
årskurs sju. Eleverna fick undervisning i fyra tydliga lässtrategier med lärarledda och 
modellärande övningar. Reciprok betyder ömsesidig och metoden bygger bland annat på 
dialog med andra, där lärare och elever turas om att leda samtalet i smågrupper. 

Enligt Westlund (2009) är RT en metod som bygger på fyra strategier som goda läsare 
använder för att förstå en text. Modellen hjälper svaga läsare att använda samma strategier 
som goda läsare. Hon beskriver hur Oczkus (2003) förenklade modellen som bygger på en 
handledd diskussionsteknik och hur den gjordes mer elevvänlig och förenklades för att kunna 
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användas på mindre barn med hjälp av olika figurer. Westlund har försvenskat denna 
fyrstrategimodell: 

1. Spågumman Julia (förutspår) 
2. Nicke Nyfiken (ställer frågor) 
3. Fröken Detektiv (klargör otydligheter) 
4. Cowboy-Jim med lasso (fångar in det viktigaste) (Westlund 2009). 

I sin forskning gjorde Palincsar och Brown (1984) två jämförande studier där testgrupperna 
utgjordes av så kallade ”poor comprehenders” i årskurs sju som tränas i reciprok 
undervisning. De jämfördes med två kontrollgrupper som arbetade med traditionell 
undervisning. Genomförandet pågick i 20 dagar och strategierna tränades dagligen under 
cirka 30 minuter. Alla dialoger skedde i mindre grupper och spelades in för att säkra 
kvaliteten samt för att möjliggöra förbättringar. Varje dag utfördes tester före de dagliga 
aktiviteterna och lästräningen och efter dem. Testgruppernas resultat var signifikant högre och 
ökade från 15 % till 85 %. Även 6 månader efter genomförandet uppvisades 60 % godkända 
resultat och efter bara en dags repetition med reciprok undervisning var nivån uppe på 85 % 
igen. Studien visade att genom att tillämpa RT kan man hjälpa elever att flytta fokus från 
detaljer till de viktigaste tankarna i texter (1984:135). 

2.9.2 Transactional Strategies Instruction TSI 

Westlund (2009) förklarar att TSI bygger på samma fyra grundstrategier som RT: 1. att 
förutspå 2. att ställa frågor 3. att klargöra och 4. att summera. Modellen bygger på Pressleys 
och Wharton-Mc Donalds forskning som startade under 1990-talet. I TSI sker ett delgivande 
mellan läsarna där eleverna samtalar om olika slags läsning. Eleverna delger sina egna 
strategier som de använder i olika typer av texter. TSI är inte så strikt upplagt som RT och 
fokuserar mer på diskusisonen av strategianvändning mellan lärare och elever. Synen på 
undervisning är mer sociokonstruktivistisk än RT och man använder oftast tänka högt-
strategin för att synliggöra sina tankar för varandra. Modellen är menad att användas under 
hela skoltiden och i samtliga skolämnen (Westlund 2009). 

2.9.3 Questioning the Author QtA 

Som namnet antyder går modellen ut på att ifrågasätta textförfattaren framhåller Reichenberg 
(2008:91). Modellen för strukturerade textsamtal utvecklades vid Learning Research and 
Development Center, University of Pittsburg. Den utgår från att man i stället för att ifrågasätta 
läsarens bristfälliga förståelse ifrågasätter författarens sätt att använda språket. Meningen med 
ifrågasättandet är att tydliggöra att det finns en författare bakom varje text. QtA vill minska 
avståndet mellan författare och läsare. Eleverna tränas i att bli aktiva läsare som själva kan 
ställa frågor på texten och ge förslag på omformuleringar för att texten ska bli bättre 
(Reichenberg 2008). 
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2.9.4. Concept-Oriented Reading Instruction CORI 

CORI utvecklades under slutet på 1990-talet av den amerikanske forskaren Guthrie (Westlund 
2009:276). Modellen bygger på att läsförståelse kan uppkomma genom elevers intresse för 
speciellt naturvetenskapliga ämnen. Elevers förmåga att leta efter information i faktatexter 
ökade läsförståelsen visade Guthries forskning. CORI-undervisningen bygger på 
läsengagemang där utgångspunkten i metoden är att motivation, begreppskunskap, 
strategianvändning och social interaktion samverkar (Westlund 2009). 

 

3 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här empiriska studien är att identifiera de metoder och strategier som fyra 
lärare använder för att utveckla läsförståelse hos elever på låg- och mellanstadiet. 

Följande frågeställningar har formulerats: 

• Vilka metoder och strategier använder de fyra lärarna i sin undervisning i 
läsförståelse? 
 

• Vilka skillnader finns det i metoder och strategier för elever med hinder i sin 
läsförståelse och de elever som kommit längre i sin läsförståelse? 
 

4 Metod 

4.1 Undersökningsmetod 
Redan när jag skissade över studiens syfte frågade jag mig vilken metod jag skulle kunna 
använda för att kunna uppnå syftet och få möjlighet att besvara på medföljande frågeställning. 
Det kändes intressant och relevant att intervjua lärare för att få deras perspektiv på ämnet. 
Genomförandet av vetenskapliga studier måste grundas på en genomtänkt forskningsdesign 
där det bland andra frågor handlar om val av fenomen och datainsamlingsmetod skriver Fejes 
och Thornberg (2015:21). De poängterar att det är viktigt att man först funderar över vilket 
fenomen som ska studeras för att sedan resonera om vilken metodansats som är lämplig. I den 
här studien har kvalitativ intervjuform valts. Kvale och Brinkman (2014:17) menar att den 
kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen och forskningsområden från 
informanternas erfarenheter och perspektiv. För att få kunskap om hur lärare ställer sig till det 
valda undersökningsområdet var därför kvalitativ undersökningsmetod lämplig. Genom att 
använda intervju som metod fick jag möjligheten att träffa verksamma lärare och ta del av 
deras tankar och erfarenheter kring läsförståelse och läsförståelsestrategier. Intervjuernas 
halvstrukturerade form gjorde att det blev naturligt för mig att ställa följdfrågor på 
informanternas svar. Till exempel ville jag att en lärare skulle utveckla vad hen menade med 
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att ”läsa bortom raderna” och vid ett annat tillfälle att en lärare förklarade mer ingående hur 
tankegången var när eleverna delades in i grupper. Vid Larsen (2012:27) skriver att en fördel 
med kvalitativa metoder är att forskaren kan gå på djupet i intervjun när det finns behov av 
det. Hon anser att det ger bättre möjligheter till en helhetsförståelse av ett fenomen. En 
nackdel som Larsen (2012:27) tar upp är att intervjuaren eventuellt kan påverka informanten 
så att hen svarar som den till exempel tror att intervjuaren önskar. Andra faktorer som kan 
påverka är att informanten vill verka mer kompetent inom området än den är för att göra ett 
gott intryck eller ger svar som är allmänt accepterade i stället för att säga sin egen åsikt 
(Larsen 2012:27). Eftersom studien utgår från lärares perspektiv på sin undervisning var 
intervjuer ett lämpligt val av undersökningsmetod. I kvalitativa undersökningar där 
intervjuaren och informanten möts personligen minskar bortfallet menar Larsen (2012) då det 
inte är många som uteblir från intervjuer men många kan låta bli att svara på utsända 
frågeformulär. Jag ansåg att det var en fördel att träffa informanterna personligen för att 
notera deras kroppsspråk och mimik under intervjuerna. 

Från början fanns en tanke att både intervjua lärare och göra klassrumsobservationer för att få 
en större helhetsbild av undervisningen. Då hade en kombination av kvalitativ och kvantitativ 
analys blivit aktuell. Larsen (2012) påpekar att varje metod har svagheter som kan uppvägas 
av andra metoders starka sidor. Utifrån den givna tidsramen för den här studien beslutades att 
enbart göra intervjuer. 

 

4.2 Urval 
Syftet med denna studie var att undersöka läsförståelseundervisning och därför tillfrågades 
lärare som undervisar i svenska. I min utbildning blir jag behörig lärare för årskurserna F-3 
och eftersom det även går att arbeta med läsförståelse med barn som ännu inte lärt sig att läsa 
ville jag undersöka hur lärare arbetar på lågstadiet. Förskoleklassen valdes bort i urvalet med 
tanke på att den inte berörs av kursplanerna i Skolverkets (2011a) läroplan. Men det var även 
intressant att undersöka hur lärare arbetar med läsförståelse på mellanstadiet där eleverna 
kommit mycket längre i sin läsning. Urvalet av informanter skedde genom att jag kontaktade 
rektor och lärare på de två VFU-skolor som jag haft min praktik på. Jag valde dessa skolor 
eftersom jag är bekant med personalen där och de känner till mig. Det var även intressant att 
se om resultatet i studien skulle påvisa några skillnader mellan skolorna. Ett informantbrev 
skickades till skolornas lärare och jag fick positivt gensvar från både rektor och intresserade 
lärare. Fem lärare blev aktuella för intervjuer. Urvalet skedde genom självselektion vilket 
innebär att informanterna bestämmer själva om de vill vara med i undersökningen efter att till 
exempel frågan ställts till en hel grupp (Larsen 2012:77).  

Informanterna har lång erfarenhet av sina yrken och undervisar i olika ämnen i sina klasser 
men samtliga undervisar i svenska och SO-ämnena. Informanterna är numrerade för att 
undvika identifiering. 
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4.3 Genomförande 
När en förfrågan gått ut till de båda skolorna och ett antal lärare ställt sig positiva till att ingå i 
studien skickades ett informantbrev ut med mer information om studien och sedan bokades 
datum för intervjuerna. På grund av sjukdom och lov kunde till sist bara fyra intervjuer 
genomföras. 

Intervjuerna genomfördes ostört i lärarnas klassrum när elevernas skoldag avslutats. Vid 
intervjuer är det av vikt att de genomförs på en lugn och avskild plats utan störande moment 
poängterar Kihlström (2012:51). Jag spelade in intervjuerna och frågade samtliga om det var 
okej och påpekade att både anteckningar och inspelat material från intervjuerna skulle raderas 
när uppsatsen var godkänd och klar. Jag spelade in alla intervjuer på min mobil för att inte 
missa eller glömma viktig information. I början av intervjuerna pratade vi om allmänna saker 
som till exempel arbetsplatsen och klassrummet. Kihlström menar att det är bra med några 
uppvärmningsfrågor innan själva intervjun börjar (2012:52).  

Jag valde att använda halvstrukturerad form på mina intervjuer som enligt Kvale och 
Brinkman (2014:172) varken är ett öppet samtal eller har ett strukturerat frågeformulär. Till 
den halvstrukturerade formen behövs ett manus i form av en intervjuguide med en översikt 
över de ämnen som ska ingå och förslag på frågor (Kvale & Brinkman 2014:172). Det är 
viktigt att intervjuguiden utgår från studiens syfte och frågeställning samt att de ställs i samma 
ordningsföljd till samtliga informanter. Frågorna bör även utformas så att de inte är ledande 
(Larsen 2012:84–87). Intervjuguiden till intervjuerna i denna studie hade tre övergripande 
frågor som utgick från studiens syfte och frågeställningar: 

•  Beskriv hur du arbetar med läsförståelse i din undervisning. (Fråga 3 i intervjuguiden) 
• Vilka metoder och strategier använder du för att hjälpa eleverna att förstå olika texter 

och dess innehåll? (Fråga 4 i intervjuguiden) 
•  Hur stöttar du elever som har hinder i sin läsförståelse? (Fråga 5 i intervjuguiden) 

Efter dessa frågor följde någon följdfråga och upprepade gånger ställdes spontana följdfrågor 
utifrån de erfarenheter och tankar som informanterna delat med sig av. Ibland kom samtalet in 
på områden som inte var relevanta för studien men diskussionen leddes tillbaka till aktuellt 
ämne av både mig och informanterna. 

4.4 Bearbetning och analys av insamlad data 
Intervjufrågorna sändes inte ut i förväg utan ställdes på plats. Det kan medföra att det blir mer 
spontana svar och att informanterna inte diskuterar frågorna tillsammans innan och eventuellt 
påverkar varandras svar. En eventuell nackdel kan vara att informanterna inte hinner 
förbereda sig och kanske glömmer att ge relevant information 

Det visade sig värdefullt att intervjuerna spelats in då jag insåg att jag hunnit glömma mycket 
av informanternas svar när de transkriberades noggrant. Under transkriberingen spelade jag 
upp samma intervju flera gånger, stannade och lyssnade igen för att inte missa något 
väsentligt. Onödig information som inte gav direkt svar på den fråga jag ställt sållades bort 
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liksom enstaka ord som inte påverkade informationen som gavs. Det blev mycket material 
från intervjuerna och jag sorterade och kategoriserade det under respektive övergripande fråga 
för att se samband, skillnader och gör sammanfattningar. Analysarbetet i kvalitativa 
forskningsstudier innebär att bearbeta större mängder text enligt Larsen (2012:101) Genom att 
transkribera de inspelade intervjuerna kan de sorteras så att materialet blir lättare att 
analysera. Via Larsens (2012:101) innehållsanalys kan man finna mönster, skillnader och 
samband i insamlade data vilket även gjordes i denna studie. 

4.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet är ett kvalitetsbegrepp förklarar Fejes och Thornberg (2015:258). Validitet handlar 
enligt författarna om i vilken utsträckning den forskning som genomförts och de metoder som 
använts faktiskt undersökt det som man avsåg att undersöka, alltså vad man mäter. Det ska 
finnas en genomskinlighet där det tydligt framgår hur alla delar av studien gått till och vilka 
val och överväganden som gjorts. Andra forskare anser att begrepp som trovärdighet, 
tillförlitlighet och rigorösitet är mer anpassade till kvalitativ forskning (Fejes och Thornberg 
2015). För att säkerställa den här studiens validitet har en intervjuguide sammanställts utifrån 
studiens frågeställning. I guiden är fråga 3 en öppen fråga som skulle kunna ge en låg validitet 
om den inte följts av fråga 4. Fråga 3 är viktig eftersom den uppmuntrar informanten att tänka 
och formulera sig kring hens arbete och leder till att den mer specifika fråga 4 lättare kan 
besvaras. 

Larsen (2012) betonar att reliabilitet handlar om precision och pålitlighet, alltså hur man 
mäter. Hög reliabilitet utmärks av att den är replikerbar, en annan forskare ska kunna göra 
samma undersökning med samma resultat. Vid kvalitativa intervjuer kan det vara svårt att 
säkerställa reliabiliteten då informanten kan påverkas av intervjuaren och intervjusituationen. 
Vid intervjuer är det viktigt att vara noggrann vid hantering av insamlade data och skilja de 
olika informanternas svar åt (Larsen 2012). I den här studien har reliabiliteten säkerställts 
genom redovisning av resultat och analys. 

 

4.6 Etiska principer 
Vetenskapsrådet (2002:6) har sammanställt fyra forskningsetiska principer som verkar för att 
skydda individen vid forskningsstudier. Björkdahl Ordell (2012) sammanfattar de 
forsningsetiska principerna: 

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. 
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4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål (Björkdahl Ordell 2012). 

Det är forskaren som har ansvaret för att de forskningsetiska principerna följs och att arbetet 
tar hänsyn till dessa normer och krav (Vetenskapsrådet 2002). I denna studie har ett 
informantbrev skickats ut till deltagarna där studiens syfte och en kort bakgrund till syftet 
framgår. I brevet meddelas att informanternas deltagande är helt frivilligt och att de har rätt att 
avbryta deltagandet när som helst utan närmare motivering. I studien hålls informanterna 
anonyma och deras namn, kommun och skola nämns inte i den slutgiltiga uppsatsen. Det 
insamlade materialet kommer att raderas när uppsatsen är godkänd och publicerad. 
Informanterna har även fått information om att de är välkomna att ta del av uppsatsen när den 
är godkänd.  

5 Resultat   
I denna del av studien kommer resultatet från intervjuerna att redovisas. Resultaten är 
uppdelade i stycken utifrån de forskningsfrågor som ställts. Resultatdelen börjar med en 
tabell. 

 

 

5.1 Tabell 1 Fakta om informanterna 
  

Antal 
yrkes- 
verksamma 
år 

 
Undervisar 
i ämnena 

 
Använder 
ELK i sin 
läsförståelse- 
undervisning 

 
Antal år som 
läraren undervisat 
explicit   
i läsförståelse- 
strategier 
 

 
Fått 
fortbildning 
för att 
undervisa i 
läsförståelse- 
strategier 

 

Lärare 1 
 

18 Sv, SO, Id, 
Bd 

Ja 2 Nej  

Lärare 2 
 

17 Sv, SO, 
Mu, Ma 

Ja 2 Nej  

Lärare 3 
 

11 Sv, Ma, 
NO, SO, 
Id, Teknik, 
Bd 

Ja 2 Nej  

Lärare 4 
 

22 Sv, SO, 
Ma med 
flera 

Ja 1 Nej  
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5.1.2 Tabellbeskrivning 

I tabellen beskrivs hur många år informanterna varit verksamma i sitt yrke, vilka ämnen de 
undervisar i, om de använder ELK i sin undervisning, hur många år de undervisat explicit i 
läsförståelsestrategier och om de fått fortbildning i läsförståelseundervisning.  

 

5.2 Hur beskriver lärarna sin undervisning i läsförståelse? 

5.2.1 En tillbakablick 

Under intervjuerna kom lärarna in på hur de arbetat tidigare med läsförståelse. Den allmänna 
åsikten var att alla hade arbetat med läsförståelse i sin undervisning med hjälp av olika 
metoder och strategier men att dessa inte varit så tydliga och uttalade. Lärare 4 som arbetar 
med ELK sedan hösten 2015 förklarar: 

Innan har man jobbat på liknande sätt men vi har inte haft figurer för lässtrategier. Det 
är ju inte så att vi inte jobbat med läsförståelse innan det här kom. […] Nästan alltid när 
vi har läst böcker högt har jag ju frågat om texten. […] Sen kan det ju vara bra för 
barnen att de faktiskt förstår att det finns en mening med det, för det har jag kanske inte 
alltid sagt.  

Under åren har undervisningen följt olika trender, ett tag innehöll undervisningen mycket 
enskild läsning som följdes av kryssfrågor om texten. Lärare 2 framhåller att hen alltid velat 
att eleverna ska få möjlighet att få upplevelser genom böcker och låtit eleverna läsa mycket 
vilket ledde till att de gav varandra många boktips men att det inte varit så mycket 
redovisning eller samtal om böckernas innehåll. Hen reflekterar att arbetssättet var bra för 
dem som klarade det men att andra elever hade förmodligen behövt mer hjälp för att förstå 
vad de läst. Ett tag var det mycket populärt att arbeta med läsförståelseböcker, där klassen 
läste texter tillsammans och sedan svarade på frågor. I samband med högläsning har lärarna 
ofta diskuterat texten både under läsningen och efteråt. Svåra ord har förklarats, man har talat 
om vad som hände och vad som kan komma att hända. 

5.2.2 Läsförståelseundervisning idag 

Samtliga lärare i studien arbetar idag mer eller mindre med materialet En läsande klass, ELK. 
Lärare 1 arbetar med delar av materialet och har introducerat alla fem figurerna i sin klass på 
mellanstadiet. Hen använder bokserien ”Pax” som högläsning fyra dagar i veckan och i 
samband med högläsningen arbetar eleverna med en strategi åt gången. Hen använder en 
klassläsningsbok ”Klubben” som eleverna arbetar med på olika sätt. Eleverna läser även 
månadens bok enskilt, det är en bok som de valt själva eller med lite hjälp från läraren. På 
skolan har en lärare ansvar för skolans bibliotek där hen läser alla böcker som köps in och 
kommer sedan ut i klasserna och presenterar böcker som kan passa eleverna. 

Lärare 2 arbetar med ELK sedan hösten 2014 och introducerade en läsfixare åt gången där 
hen agerade som modell och klassen diskuterade läst text. Meningen var att arbeta med 
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särskilda texter en halvtimme per dag men efter ett tag när alla blivit vana med det nya 
arbetssättet applicerade läraren arbetssättet i andra ämnen och texter som de ändå skulle 
arbeta med. Veckans läsläxa gås alltid igenom tillsammans i klassen där svåra ord förklaras 
och läses tillsammans för att eleverna ska ha en god förförståelse när de ska träna mer på den 
hemma och svara på medföljande frågor om texten. 

Lärare 3 och 4 undervisar yngre barn där mycket av tiden ägnas åt läsinlärning med 
avkodning och att öva upp läsflytet. Båda arbetar med ELK och introducerar de olika 
figurerna som hjälper eleverna att komma ihåg strategierna. Bägge lärarna arbetar på liknande 
sätt med läsläxan som lärare 2 med att läsa läxan tillsammans och diskuterar ord och begrepp 
som är svåra. Lärare 3 har en blandklass med elever i årskurs 1 och 2 och har små läsgrupper 
med syftet att våga läsa högt för varandra. Lärare 4 läser högt varje dag och samtalar ofta om 
texten och involverar eleverna i den. 

Samtliga lärare som intervjuats försöker att variera sin undervisning i läsförståelsen för att 
eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att förstå texter.  

 

5.2.3 Fortbildning  

Samtliga lärare beskriver att de inte fått någon fortbildning i läsförståelse och heller inte så 
mycket i sin lärarutbildning. I en följdfråga till en av lärarna frågade jag om hen märkt någon 
förändring i direktiven för läsförståelseundervisning sedan Lgr 11 kom, där det uttryckligen 
står att undervisningen ska innehålla lässtrategier för att förstå och tolka texter, men det hade 
det inte enligt hen. Det verkade vara en generell bild att det inte fanns något gemensamt beslut 
på skolorna att de alla ska arbeta med läsförståelsestrategier. Lärarna beskrev att de delade 
med sig av kunskap till varandra, fick tips på skolforum, läste bloggar och följde grupper på 
facebook i sin egen utveckling av läsförståelse. Till hösten skulle samtliga informanter gå 
Läslyftet och de hoppades att där få mer kunskap om läsförståelse. 

 

5.3 Vilka metoder och strategier använder lärarna i sin undervisning i 
läsförståelse? 
Under läsåret 2014-15 arbetade lärare 1 sporadiskt i den klass som hen idag är 
klassföreståndare för och som går i årskurs 5. Hen påbörjade då arbetet med delar ur ELK i 
elevgruppen och introducerade en läsförståelsestrategi i taget och de arbetade med olika texter 
ur högläsningsböcker. Från hösten 2015 ville hen göra ett mer heltäckande arbete med ELK 
och valde att använda en bokserie som heter ”Pax”. Bilder på samtliga fem läsfixare 
(läsförståelsestrategier) delades ut till eleverna och sattes in i skrivhäften. Idag arbetar 
eleverna med aktuell strategi vid högläsning. Efter läsningen arbetar alla med att skriva 
utifrån dagens strategi och några elever är redan så duktiga att de skriver eller ritar under tiden 
som texten läses: 
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Ibland så är de konstnärer och då ska de rita en bild medan jag läser. De ska fundera 
över vilken bild de ser i huvudet och så ritar de den bilden. Ibland så behöver de tid 
efter att jag läst färdigt och då får de göra den då. Vid ett annat tillfälle får de vara 
spågummor och då läser jag upp rubriken på kapitlet så spånar de själva och skriver och 
så brukar jag fråga efteråt om deras tanke stämde med det som innehållet gav. Idag har 
de varit cowboyar och då ska de ju titta på först: vad som hände först i kapitlet, sedan 
och så sist. Under tiden som jag har läst vill jag att de ska skriva ner nyckelord som de 
kan hålla sig kring när de ska skriva ihop texten. De brukar få göra det när jag läst 
färdigt texten, då får de en fem, sex minuter att skriva. Det är någon här inne som 
kommit igång nu och skriver hela tiden som jag läser, som är väldigt snabb. 

Ovan nämnda lektionsupplägg är ett exempel på hur eleverna i sin läsförståelseundervisning 
får lära sig en strategi i taget för att förstå och träna på dem. I förlängningen kommer eleverna 
att känna sig väl förtrogna med de olika strategierna och vet vilken strategi de kan använda i 
sin läsförståelse av olika texter. 

I samband med lektioner visar läraren den pedagogiska planeringen som hen gjort och visar 
på tavlan vad aktuell figur står för så att eleverna påminns om vad det är de ska arbeta utifrån. 
Ibland har de bara pratat om högläsningstexten och använt de olika strategierna. Om de t.ex. 
arbetar med ”reportern” har läraren varit modell och den som ställer frågorna: ”på raden, 
mellan raderna och bortom raderna”. Läraren förklarar vad som menas med begreppet 
”bortom raderna”: 

Det är sådana frågor som man inte kan utläsa av texten, som man själv får koppla ihop 
med tidigare erfarenheter. Vad texten har sagt eller tidigare egna erfarenheter som man 
har upplevt som kan kopplas med texten. 

Vid högläsning har alla läsförståelsestrategier använts men ”Detektiven” är den som de 
arbetat minst med. Den har mest varit aktuell vid faktatexter där många ord och begrepp 
behöver förklaras.  

Klassen läser även en klassbok ”Klubben” där eleverna har fått arbeta på olika sätt. Ibland har 
läraren gjort uppgifter till ”Klubben” och ibland har eleverna läst själva och varit en bestämd 
läsfixare, t.ex. reporter som ska ställa frågor på texten: en fråga på raden, en mellan raderna 
och en bortom raderna. Vissa elever tycker det är svårt med frågorna bortom medan andra 
tycker att de mellan raderna är svårast. För att hjälpa eleverna får de använda ett material som 
heter ”Läsförståelse” där det ges exempelfrågor på de olika nivåerna. Klassen arbetar med 
hörförståelse och egen läsförståelse och använder läsförståelsestrategierna i både svenska och 
SO-ämnena som klassläraren undervisar i. Eleverna läser även en bänkbok som de redovisar 
en gång i månaden. För att ge eleverna möjlighet att utveckla sin läsförståelse använder 
läraren flera olika metoder och material men har ELK som utgångspunkt. Läsning i klassen 
sker på olika sätt via högläsning, enskild läsning och stafettläsning där en elev börjar och så 
får nästa fortsätta och så vidare.  

Även när klassen ser på filmer kan eleverna få i uppdrag att använda de olika strategierna, till 
exempel att låta eleverna leta efter ord som de inte förstår eller skriver nyckelord för att kunna 
sammanfatta vad filmen handlade om. Efteråt samtalar man om vad filmen handlade om för 



 

18 
 

att förtydliga för de som inte förstått handlingen. Då har läraren kallat övningarna för 
språkförståelse. 

Läraren berättar att de arbetat mycket med de pedagogiska planeringarna och försöker få 
eleverna att förstå vad orden och särskilt värdeorden som planerna innehåller betyder. De ska 
lära sig att läsa och förstå innehållet även i en sådan text: ”Jag tycker att det här är ett 
fantastiskt bra sätt att jobba med en högläsningsbok. Vi har sådana superbra diskussioner”. 

En annan sak som eleverna tränar på är att fundera på var i kapitlet de hör rubriken. Innan 
högläsningen börjar skriver läraren rubriken på tavlan. Eleverna har räknat ut att om det är ett 
utropstecken efter meningen innebär det att det är någon som kommer att säga rubriken i 
texten. Läraren har ELK med sig i läsförståelsearbetet men arbetar inte med det från pärm till 
pärm utan använder sig av delar ur den.  

Lärare 2 har årskurs 3 och även i den klassen arbetar de med delar ur ELK och det arbetet 
påbörjades i tvåan med att läsfixarna introducerades en i taget. De diskuterade muntligt och 
läraren var modell och visade hur de olika strategierna skulle användas. Efter hand har 
strategierna applicerats på olika ämnens texter. I tvåan hade eleverna en läsläxebok med 
frågor på, mellan och bortom raderna. Även i trean fungerar det på ungefär samma vis. 
Materialet för läsläxan har stämt bra överens med ELK även om det inte kommer därifrån.  

ELK har många exempeltexter från olika böcker, vilket är en guldgruva i sig, tycker läraren. I 
början när de arbetade med ELK brukande läraren förstora upp texten med hjälp av 
dokumentkameran och läsa högt. Sedan diskuterade man tillsammans utifrån olika läsfixare. 
Exempeltexterna är ofta första kapitlet i en bok och ofta vill eleverna gärna veta fortsättning 
av texterna i ELK:s material vilket resulterade i att biblioteket köpte in en hel 
klassuppsättning av boken ”Den magiska kappan”. Klassen har lånat uppsättningen och 
arbetar med den i halvklass, indelat efter läsförmåga. Under läsningen, där alla läser en bit 
var, ligger kort på de olika läsfixarna framme så att eleverna kan välja ett kort och diskutera 
texten utifrån den valda läsfixaren. 

Eleverna i klassen läser även tyst i sin bänkbok en kvart varje morgon och skriver en kort 
redovisning i ett häfte när de har läst ut den. Läsförståelsestrategierna kan vara till hjälp även 
här. Läraren kollar av i häftet ibland och ger kommentarer. Läsläxan högläses av läraren och 
svåra ord förklaras för att det ska vara lättare att svara på de medföljande frågorna hemma när 
de gör läxan. 

Lärare 2 har inte lagt så mycket fokus på själva figurerna, läsfixarna, utan tycker att det är 
viktigast med själva läsförståelsen. Att de förstår vad figurerna står för är det mest primära 
anser hen. 

Både lärare 3 och 4 arbetar på liknande sätt med läsläxan som lärare 2. De använder båda 
ELK som utgångspunkt för läsförståelseträning. Liksom de övriga lärarna har de introducerat 
en läsfixare åt gången och arbetat tillsammans med en och samma läsfixare i flera texter. 
Läsfixarna ska hjälpa barnen att komma ihåg de olika strategierna. I de yngre klasserna ägnas 
mycket av tiden till läsinlärning med avkodning och automatisering av läsandet. Lärare 4 har 
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följt lärarhandledningen till ELK men inte helt enligt deras tidsplan då hen inte anser att den 
tiden finns i undervisningen. Målet med arbetet är att eleverna ska lära sig alla strategierna 
och att det ska bli naturligt att använda dem vid läsning av olika typer av texter i alla ämnen. 
Och barnen verkar intresserade av det här arbetssättet säger lärare 4: 

Jag tycker att barnen är intresserade faktiskt. De tycker om att lyssna på berättelser och 
sådant där. Det som också är bra är att de får höra utdrag ur många böcker och de blir 
nyfikna på böckerna, de vill veta hur det fortsätter. 

I årskurs 1 sker läsförståelseundervisningen muntligt men nästa år kommer det bli mer arbete 
att läsa texter själva och använda strategierna när eleverna kommit igång mer med sin läsning. 

Lärare 3 tar ofta en kort bok och högläser ur och genom boksamtal använder hen de olika 
strategierna för att träna eleverna på förståelsen. Även eleverna i årskurs 1 och 2 gör enkla 
bokrecensioner. Ibland kan läsningen bara vara för upplevelsen utan redovisning av det man 
läst men ofta behövs någon form av redovisning för att tänka efter vad man faktiskt läst så att 
inte läsning bara blir kvantitet utan kvalitet. Hen sammanfattar med att ELK är en bra idébank 
att plocka ur med texter och läsfixarna men arbetar inte med hela konceptet då det tar för 
mycket tid, eftersom undervisningen också ska innehålla mycket annat. 

5.4 Vilka skillnader finns det i metoder och strategier för elever med 
hinder i sin läsförståelse och de elever som kommit längre i sin 
läsförståelse? 
Ovan har texten beskrivit det allmänna arbetet som de intervjuade lärarna genomför i sin 
undervisning av läsförståelse. Studien vill även identifiera eventuella skillnader i metoder och 
strategier för elever med hinder i sin läsförståelse. 

En uppfattning som flera av informanterna har är att genom att variera undervisningen ökar 
chanserna att fler elever hittar en väg fram i sin läsförståelse. Genom att både muntligt och 
skriftligt arbeta med läsförståelsestrategier på olika sätt med olika typer av texter, i flera 
undervisningsmaterial och i olika gruppkonstellationer ges många olika varianter av 
lärtillfällen. I mötet med text på varierade sätt och med olika sinnen, genom hör-, språk- och 
läsförståelse, tränas och utvecklas förståelsen hos eleverna. 

Två av lärarna berättar att de i träningen med läsning och läsförståelse har nivågrupperat efter 
hur långt eleverna kommit i sin läsning och förståelse. Eftersom det finns skillnader har man 
valt att fokusera på det specifika som just den gruppen behöver. Alla eleverna är engagerade 
men lärare 2 har noterat att det blir olika diskussioner i de olika grupperna. Den ena gruppen 
behöver mer tid för att diskutera vad ord och begrepp betyder och att de ibland har svårt att 
fokusera. Läraren resonerar att det är svårt med hur hen ska dela in grupperna. Det är bra att 
de som behöver mer tid och har liknande behov är i samma grupp, samtidigt kan det vara bra 
att ha med goda läsare som kommit längre i sin förståelse och som fungerar som modeller. 

Generellt är intrycket att vid de muntliga diskussionerna är alla eleverna aktiva men när 
eleverna ska skriva får en del problem och behöver stöd. Stödet kan innehålla mer hjälp från 
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läraren, extra träning med resurspedagogen samt att de får enklare material att arbeta med. För 
att eleverna ska få extra hjälp i sin förförståelse av en text kan lärarna sätt in bildstöd, 
högläsning av läsläxa och diskussion om texten som de senare ska arbeta med. Lärare 3 
förklarar att en del elever har fått in flytet i sin läsning men de förstår inte riktigt vad de läser. 
Då är det viktigt att uppmärksamma dem på det och ge dem strategier för att öva upp 
läsförståelsen. Lärare 3 menar att hen tänker använda alla läsfixarna med samtliga elever men 
att det är angeläget att eleven är mogen för att kunna lära sig och förstå de olika strategierna. 
Ibland handlar även förståelsen om motivation förklarar hen: 

Jag har en elev som måste motiveras, alltid. Hon säger: -Varför ska jag göra det här, 
varför ska jag göra det här? Hon säger varför ska jag läsa? För vi läser tjugo minuter 
varje morgon, det första vi gör. De läser själva. För att få det här lugna på morgonen.  

Eleven säger: -Varför ska jag läsa? Jag kan ju läsa! 

-Nej men vet du, jag vill ju att du ska kunna läsa på ett sånt sätt där du känner för det du 
läser, där du liksom upplever det du läser. Där du vill läsa, där du vill veta hur det har 
gått, vad händer sen liksom. Och lite så är det ju dit man vill när det gäller skönlitterär 
läsning. Att man ska kunna få en bra upplevelse av sin läsning. 

Lärare 4 tar upp svårigheter som kan uppstå när elever saknar ordförråd. Läraren som har 
flera elever med ett annat modersmål än svenska ser skillnaden i förståelse hos elever som kan 
många svenska ord jämfört med de elever som inte kan det. Hen högläser nästan varje dag och 
ställer frågor, samtalar om texten samt förklarar ord bland annat för att utöka elevernas 
ordförråd. I det muntliga arbetet upplever hen att alla kan vara delaktiga men nästa årskurs 
kommer de att arbeta mer skriftligt. I årskurs 1 tränar eleverna mycket på avkodning och 
läraren försöker få dem att förstå att de är läsare nu som till exempel kan läsa matteuppgiften 
själva innan de frågar om hjälp.  

 

6 Diskussion 
Detta kapitel är indelat i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. 
Metoddiskussionen behandlar metoden som valts för undersökningen samt studiens 
tillvägagångssätt. I den andra delen diskuteras och reflekteras över resultatet av 
undersökningen. 

6.1 Metoddiskussion 
För att besvara syftet och frågeställningarna i studien valde jag att använda mig av en 
kvalitativ metod. Med utgångspunkt från fenomenet som skulle studeras övervägdes vilka 
metoder som kunde användas i studien i enlighet med Fejes & Thornberg (2015). Jag ville 
undersöka hur lärare undervisar i läsförståelse och därför valde jag slutligen att göra 
intervjuer. Oerfarenheten om hur lång tid saker tar i empiriska studier gjorde att tanken 
inledningsvis var att både intervjua lärare och att göra observationer för att få goda chanser att 
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besvara frågeställningen. De begränsade tidsramarna samt sjukdomar avgjorde att studien 
inriktade sig på enbart intervjuer av lärare. Redan från början var tanken att intervjua lärare 
från två skolor inom samma rektorsområde och en fördel med det var att få en samlad bild 
men även att upptäcka eventuella skillnader i undervisning från ett rektorsområde. Av de fem 
planerade intervjuerna kunde bara fyra genomföras på grund av att den femte läraren blev 
sjuk och en veckas lov inföll. Det låga antalet informanter gör det svårt att veta om resultatet 
är representerabart för lärare. En fördel i studien kan vara att se skillnader i lärares 
undervisning när de yttre faktorerna är ungefär de samma. Positivt var att intervjuerna gav 
mycket information som i sin tur ledde till en djupare insikt i deras erfarenheter av 
läsförståelseundervisning.  

Metoden som användes var halvstrukturerad kvalitativ intervju med frågor som mer har 
formen av ett samtal. Jag ser både fördelar och nackdelar med metoden. Intervjuguiden gjorde 
att informanterna fick samma frågor vilka senare kunde jämföras. Genom att frågorna inte 
sänts ut i förväg ledde till spontana svar men kan ha gett mer ogenomtänkta svar. Det blev 
mycket data som skulle transkriberas och det är svårare att generalisera kvalitativa intervjuer.  
Dessutom kan informanten påverkas av intervjuaren och av intervjusituationen vilket kan 
påverka reliabiliteten. Fördelar med metoden är att den kan ge utvecklade svar då det ges 
möjlighet att ställa följdfrågor, vilket även gjordes i intervjuerna. I kvalitativa studier kan 
informanten tala friare och det ges tillfälle att be om förklaringar vilket säkerställer en god 
validitet (Larsen 2009). För att intervjuerna skulle täcka in studiens syfte och svara på 
frågeställningarna i denna halvstrukturerade form skrevs en intervjuguide med frågor (Kvale 
& Brinkman 2014:172). Intervjuguiden hjälpte till att hålla samtalets ”röda tråd” och att alla 
övergripande frågor som studien ville ha svar på ställdes. Intervjuerna spelades in vilket 
medförde en mer korrekt återgivning av informanternas svar samtidigt som jag som 
intervjuare kunde fokusera mer på samtalet. Genom min tidigare litteraturstudie var jag väl 
förtrogen med den forskningslitteratur som ingår i studien vilket hjälpte mig att ha ett kritiskt 
förhållningssätt till informanterna samt att hantera materialet på ett effektivt sätt. De etiska 
principerna som verkar för att skydda individen vid forskningsstudier (Vetenskapsrådet 
2002:6) delgavs till samtliga informanter via ett informantbrev och principerna har följts 
under arbetets gång. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
I det här avsnittet diskuteras resultatet i förhållande till den forskning som redogörs i 
bakgrunden. Avsnittet har delats in efter respektive frågeställning för att diskussionen ska bli 
tydlig. Syftet med detta examensarbete är att identifiera de metoder och strategier som lärare 
använder för att utveckla läsförståelse hos elever på låg- och mellanstadiet. 

6.2.1 Hur beskriver lärarna sin undervisning i läsförståelse? 

Lärarna beskriver att de tidigare arbetat med läsförståelse men att det inte varit uttalat och 
strukturerat. Tidigare var det vanligt att när eleverna lärt sig att läsa blev det mycket enskild 
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läsning med påföljande frågor. Även i klasser där eleverna läste många böcker följdes inte 
läsningen upp av diskussioner om det lästa utan resulterade i stället i många boktips. 
Westlund (2009) menar att läsförståelse inte bara innehåller att läsa en text, det krävs även att 
den kan tolkas och förstås, vilket kräver färdigheter, strategier och tidigare kunskap. Utöver 
det är motivation och ansträngning hos den som läser viktigt samt att eleven kan göra 
inferenser, det vill säga att kunna läsa mellan raderna för att få en förståelse av texten. 
Westlund pekar på studier om läsförståelse som påvisar att elever måste få undervisning i 
läsförståelsestrategier för att skapa mening i de texter de läser (Westlund 2009).  

Samtliga lärare använder sig i dag av ELK när de arbetar med läsförståelse, dock i olika 
utsträckning. Ingen arbetar med materialet efter den avsedda tidsplanen då de anser att tiden 
inte räcker till. Lärarna i studien varierar sin undervisning i läsförståelse för att så många 
elever som möjligt ska hitta vägar till förståelse. Lärarna i de yngre klasserna påtalar att 
mycket av deras undervisning ägnas åt avkodning och automatisering av läsandet, men att de 
även arbetar en del med läsfixarna och de strategier som de symboliserar. Westlund (2009) 
poängterar hur viktig den första skoltiden är för elevernas utveckling av läsförståelse och att 
just den tiden är svår att kompensera i efterhand. Med lärarens vägledning via frågor och 
diskussioner utvecklas deras förståelse (Westlund 2009). 

Trots att både PISA och PIRLS rapporterar om svenska elevers sjunkande läsförståelse har 
lärarna inte fått någon fortbildning i läsförståelse. ELK kom våren 2014 och innan det hade 
flera av lärarna sett bloggen som föregick ELK med läsfixarna och som skrivs av Marie 
Trapp. Det har varit mycket upp till varje enskild lärare att engagera sig i sitt utvecklande av 
läsförståelseundervisning via facebook, skolforum och genom kollegialt lärande. Enligt 
Liberg (2010) krävs det en pedagogiskt engagerad skolledare för att åstadkomma ett lyckat 
utvecklingsarbete i skolan. Förutom det bör lärarna få kompetensutvecklande utbildning för 
att skapa effektiva lärmiljöer (Liberg 2010:45). Reichenberg (2009:8) pekar på att i 
undersökningen PIRLS 2006 påvisades att det avsätts mindre tid till läsförståelse i den 
svenska skolan i jämförelse med andra länder. Hon menar att en av förklaringarna till det kan 
vara att svenska lärare känner en osäkerhet för hur de ska undervisa i läsförståelse. Skolans 
styrdokument Lgr 11 (Skolverket 2011a) uttrycker ordet läsförståelse explicit i ämnet svenska 
i grundskolans alla stadier. Westlund (2013:295) klargör att det står i Lgr 11 att det ska 
undervisas i läsförståelse men inte hur. Hon menar att de svenska lärarna lämnas att på egen 
hand utforma undervisningen i läsförståelse samtidigt som rapporter visar att utöver 
hemmiljön är lärarnas kompetens den viktigaste faktorn för elevernas skolresultat (Westlund 
2009, 2013). På de skolor där den här studien gjorts stämmer hennes bild av lärarnas situation 
när det gäller deras utbildning i läsförståelseundervisning. Den här bakgrunden och studiens 
resultat visar att det finns ett behov hos lärarkåren att få direktiv hur explicit 
läsförståelseundervisning ska bedrivas och att ELK har varit ett sätt för lärare att försöka fylla 
det behovet. 
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6.2.2 Vilka metoder och strategier använder lärarna i sin undervisning i läsförståelse? 

Alla lärare i studien använder materialet ELK. En del följer det i stor utsträckning medan 
andra plockar delar ur det och anspasser det till sin undervisning. De fem 
läsförståelsestrategierna finns uppsatta i klassrummen och introduceras en i taget för att på 
sikt kunna användas växelvis vid behov vid olika texter, precis som Westlund (2009:78) 
förklarar som en lämplig arbetsgång. I de äldre klasserna arbetar man både muntligt och 
skriftligt med strategierna på flera olika sätt. Forskning visar att en läsförståelseundervisning 
där eleverna enbart läser tyst för att sedan svara på frågor som sedan kontrolleras av läraren 
inte räcker för att utveckla läsförståelse (Lundberg & Reichenberg 2011:15). Forskningen 
tydliggör att läsförståelse är en kognitiv process men att även det sociala samspelet påverkar 
liksom undervisningsmetoder. Den här studien visar att enskild läsning där man svarar på 
kryssfrågor har bytts ut eller kompletterats med flera andra metoder, helt i linje med 
forskningen.  

För att bli bättre i läsförståelse krävs regelbundenhet och långsiktighet i undervisningen 
menar Westlund (2013). I hennes studie där hon jämför kanadensiska och svenska skolors 
undervisning i läsförståelse kan den svenska bli bättre inom många områden. De kanadensiska 
lärarna undervisar varje dag i läsförståelsestrategier. I intervjuerna i denna studie framkom att 
flera av lärarna arbetade med läsförståelsestrategierna flera gånger i veckan med ELK som 
utgångspunkt eller andra metoder som till exempel boksamtal och annat läsförståelsematerial. 
Men lärarna i främst de yngre klasserna påpekade att de känner en viss tidsbrist då det är 
mycket annat som de yngsta ska lära sig under sina första skolår. 

I intervjuerna berättar lärarna om den explicita läsförståelseundervisningen som de bedriver 
och hur eleverna behöver både strategier och att få läsupplevelser. Många elever utvecklar 
läsförståelse naturligt när deras läsning automatiserats men en del behöver stöd i form av 
strategier och att få en medvetenhet om hur de kommer över de hinder som står i vägen för 
deras förståelse. Det räcker inte alltid att ha lärt sig att läsa för att förstå det lästa menar 
lärarna, för precis som Reichenberg (2009:8) påtalar kommer inte läsförståelsen automatiskt 
med läsflytet. ELK har fått kritik för att vara ovetenskaplig (Larsson 2014) och Westlund 
(2013) varnar för riskerna med isolerad färdighetsträning med för stort fokus på själva 
strategierna där textens budskap kommer i skymundan. Hon menar vidare att 
läsförståelsemetoder aldrig får bli som ett recept som man följer där syftet glömts bort. Lärare 
3 poängterar just detta när hen förklarar att hen inte fokuserat på själva läsfixarna så mycket 
utan att det viktigaste är läsförståelsen och att eleverna vet vad läsfixarna står för. 

Flera lärare förklarar att de visar och är modeller för de olika strategierna när de arbetar med 
läsförståelse. De leder samtalen och ställer frågorna för att visa hur man kan tänka och 
formulera frågor för att förstå texter. I den reciproka undervisningsmetoden (Palincsar & 
Brown 1984) visade forskarna att just lärarens direktundervisning och modellerande gav 
positiva resultat i läsförståelse. Metoden bygger bland annat på dialog med andra, där lärare 
och elever turas om att leda samtalet i grupp. Den här studiens resultat visar att lärarna är 
modeller och ger eleverna det tillfälliga stöd som de till en början behöver för att sedan klara 
sig utan och kan kopplas till det centrala begreppet i inlärningsprocesser: scaffolding, som är 
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lärarens tillfälliga hjälp för att elev ska komma vidare i sin kunskapsutveckling (Gibbons 
2012:38). Studien visar även att inlärningen sker i samtal med andra och i Vygotskys 
sociokulturella perspektiv sker lärande genom samspel och hans ”proximala utvecklingszon” 
är nära kopplat till scaffolding (Säljö 2012:194). 

 

6.2.3 Vilka skillnader finns det i metoder och strategier för elever med hinder i sin 
läsförståelse och elever som kommit längre i sin läsförståelse? 

Lärarna i studien beskriver hur de varierar sin undervisning i läsförståelse för att öka 
chanserna för alla elever att hitta metoder som hjälper dem framåt i sin utveckling av 
läsförståelse. Några lärare har nivågrupperat eleverna vid vissa moment i 
läsförståelseundervisningen för att lägga undervisningen på en nivå så att alla kan 
tillgodogöra sig den. Samtidigt resonerar samma lärare att det även kan vara bra att blanda 
grupper så att några som kommit längre i sin läsförståelse kan fungera som modeller. Den 
reciproka undervisningen har med hjälp av modellerande, som texten redan nämnt, påvisat 
goda resultat för elever som tidigare haft hinder i sin läsförståelse (Palincsar & Brown 1984). 

När eleverna arbetar enskilt kan de som behöver få mer stöd från läraren, lättare material, 
bildstöd och extra träning med en resurspedagog. Men ett samlat intryck från studien är att i 
den muntliga undervisningen av metoden ELK anser lärarna att alla elever, oavsett 
läsförståelsenivå, är aktiva och delaktiga. Även de elever som har hinder i sin läsförståelse 
kan utveckla sin läsförståelse med ELK om de får direktundervisning i 
läsförståelsestrategierna, en lärare som modellerar samt att de ingår i dialoger om strategierna 
precis som forskningen inom den reciproka undervisningen visat (Palincsar & Brown 1984). 
Inom ELK ingår även läsförståelsemodellen Transactional Strategies Instruction som är en 
sociokonstruvistisk tänka-högt-strategi för att synliggöra sina tankar för varandra i 
diskussioner så att förståelse av texter skapas gemensamt. I studien framgår att samtliga lärare 
arbetar med texter på detta sätt för att få alla elever delaktiga och utveckla läsförståelse. 

 

7 Avslutande reflektion 
Behovet hos lärare att få kunskap och utbildning om hur explicit läsförståelseundervisning ska 
bedrivas verkar vara stort. I dag pågår dock forskning, diskussioner och arbetet med att 
utveckla läsförståelseundervisning i stor utsträckning. Projektet En läsande klass är en metod 
som gett lärare verktyg och inblick i det viktiga och långsiktiga arbetet som 
läsförståelseundervisning innebär. Det kostnadsfira materialet kan vara en del av ett 
läsförståelsearbete i skolan. 

Att hjälpa eleverna att förstå olika slags texter är en angelägen uppgift – för alla lärare i alla 
ämnen. Arbetet med läsförståelsestrategier innebär att både fokusera på textinnehåll och 
tillämpa läsförståelsestrategier. Isolerad färdighetsträning med enbart fokus på strategierna 
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hindrar en djupare förståelse av texter. Forskning påvisar att regelbunden undervisning i 
läsförståelsestrategier med direktundervisning där läraren tänker högt samt där lärare och 
elever har ett ömsesidigt och interaktivt arbete ger positiva resultat oavsett tidigare 
läsförståelsenivå.  

 

8 Vidare forskning 
Fokus i detta arbete har varit att identifiera de metoder som lärare använder för att utveckla 
läsförståelse hos elever på låg- och mellanstadiet. Resultatet visar att explicit 
läsförståelseundervisning är nytt för lärarna och det skulle vara intressant att i framtiden 
undersöka hur den utvecklats och vilka resultat det gett. 

Studien har haft lärarnas perspektiv på läsförståelseundervisning och användande av 
strategier. Det vore intressant att spegla lärarnas perspektiv gentemot elevernas. Hur upplever 
eleverna de metoder och strategier som ingår i läsförståelseundervisning?  
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Bilaga 1 

 
 
Informantbrev 
 
Information om en studie hur lärare arbetar med läsförståelse i sin 
undervisning.  
 
Under min sista termin på grundlärarprogrammet på Högskolan Dalarna kommer jag att under 
några veckor arbeta med Examensarbete 2. Det är en empirisk studie som bygger på 
Examensarbete 1 som var en litteraturstudie. Examensarbete 2 har en 
”forskningsproducerande” karaktär där den studerande ska fördjupa sig inom valt 
ämnesdidaktiskt område. Mitt ämne är svenska och jag vill utveckla kunskap och förståelse 
kring lärares arbete med läsförståelse. 
 
Den här undersökningen kommer att genomföras genom att intervjua verksamma lärare. 
Intervjuerna kommer att ske v. 6-7 och jag hoppas kunna intervjua lärare från både låg- och 
mellanstadiet. 
 
En förutsättning för att kunna genomföra mitt examensarbete är att jag får genomföra dessa 
intervjuer och får ta del av era erfarenheter. Jag skulle bli glad om du tar dig tid och låter mig 
genomföra en intervju. Tid och plats för intervjun bestämmer vi tillsammans och beräknad 
åtgång för intervjun är ungefär 30 minuter. Den kommer att spelas in för att kunna återge 
värdefull information på ett korrekt sätt. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Ditt deltagande i undersökningen 
är helt frivillig. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Som 
informant kommer du att hållas anonym, likaså skolan du arbetar på och inom vilken kommun 
du är verksam i. När uppsatsen är godkänd kommer material, anteckningar och ljudfiler att 
raderas. Du är självklart välkommen att ta del av uppsatsen när den är godkänd och publicerad. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
Catharina Levin 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 
Student: Catharina Levin   Handledare: Olavi Hemmilä 
    Högskolan Dalarna 



 

 
 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

1. Vilken utbildning har du? Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilken årskurs undervisar du i nu? 

3. Beskriv hur du arbetar med läsförstålse i din undervisning. 

4. Vilka metoder/strategier använder du för att hjälpa eleverna att förstå olika texter och 
dess innehåll? 

5. Hur stöttar du elever som har svårigheter med läsförståelse? 

6. På vilket sätt ges du möjlighet i ditt arbete att utveckla dina kunskaper för att 
undervisa i läsförståelse? (T ex fortbildning för att undervisa i läsförståelse och annat) 
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