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Abstract: Resultaten av de senaste PIRLS-undersökningarna visar att svenska 
elevers läsförståelse har försämrats under senare år. Enligt forskning bör 
undervisningen vara inriktad på lässtrategier för att elever ska utveckla läsförståelse. 
För att eleverna ska lära sig använda olika lässtrategier självständigt när de tolkar text 
och skapar mening behöver de undervisas explicit. Undervisningen bör vara 
strukturerad och varierad samtidigt som läraren stöttar eleverna och anpassar 
undervisningen efter deras individuella behov. Syftet med studien har varit att 
undersöka hur lärare i F–3 undervisar i läsförståelse och lässtrategier för att se vilka 
förtjänster och brister som finns. Studiens metod är kvalitativ och för att samla in 
material har fem halvstrukturerade intervjuer genomförts med fem verksamma lärare, 
fyra klasslärare och en specialpedagog, fördelade på fyra olika skolor. Resultaten visar 
att lärare använder sig av olika undervisningsmetoder när de undervisar i 
läsförståelse, såsom en läsande klass, think-aloud, cirkelmodellen och Chambers modell för 
boksamtal. Det som tycks genomsyra lärarnas undervisning i läsförståelse är 
kommunikation, vilket är nära sammankopplat med studiens teoretiska utgångspunkt, 
det sociokulturella perspektivet. Enligt lärarna samtalar de mycket med eleverna om 
texter, och de verkar försöka anpassa undervisningen efter elevernas individuella 
behov genom att välja texter som eleverna har förkunskaper i och om. När de 
undervisar explicit tycks lärarna diskutera olika lässtrategiers nyttoanvändning genom 
att samtala om hur och varför olika lässtrategier är lämpliga att använda i olika 
sammanhang. Enligt lärarna erbjuds eleverna undervisning i olika 
gruppkonstellationer såsom arbete i helklass, halvklass, mindre grupper, parvis och 
enskilt. Lärarna tycks vara tydliga i sin undervisning för att eleverna ska bli medvetna 
om i vilket syfte de ska läsa.  
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1. Inledning 
Elever som läser med bra flyt är goda läsare. Eller är det verkligen så? Tidigare ansågs 
det vara det centrala inom läsundervisningen. Idag vet vi att det handlar om mer än 
att knäcka koden och läsa med flyt, hävdar Liberg (2010, s. 35). Jag minns en gång 
när jag under min verksamhetsförlagda utbildning fick sitta tillsammans med en 
pojke då han skulle läsa sin läsläxa. Pojken läste med bra flyt och uttalade alla orden 
korrekt. När jag efteråt ställde frågor till honom angående texten kunde han nästan 
inte svara på en enda fråga. Då förstod jag inte varför pojken inte kunde svara på 
frågorna, men nu gör jag det. Pojken hade inte utvecklat några lässtrategier han 
kunde använda sig av i sin läsning för att förstå texten.  
 
Idag möter elever olika slags texter såsom exempelvis faktatexter, skönlitterära texter, 
recept eller instruktioner till spel både i skolan och i det vardagliga livet utanför 
skolan. Det spelar ingen roll vilken typ av text eleverna möter, de behöver ha 
utvecklat en förmåga som gör att de klarar av att förstå vad de läser – vilket är det 
självklara målet med läsning, enligt Westlund (2012, s. 41). För att utveckla en god 
läsförmåga måste elever få läsa mycket samt utveckla lässtrategier, påpekar Skolverket 
(2012, s. 8). Om elever ska lära sig av texterna de möter i skolan krävs det att de har 
utvecklat sin läsförståelse, menar Eckeskog (2013). Även Alatalo (2011, s. 196) 
påpekar att läsförståelse är direkt avgörande för elevers förmåga att lära även i andra 
ämnen, inte bara svenskämnet. På grund av detta konkluderar både Westlund (2012) 
och Reichenberg (2014) att en god läsförståelse lägger grunden till vilka 
utbildningsmöjligheter människor har. Reichenberg (2014, s. 12) sammanfattar: ”God 
läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och grunden för ett 
livslångt lärande och ett aktivt liv som samhällsmedborgare”. Vikten av att ha en god 
läsförståelse är alltså enorm; en samhällsmedborgare som varken kan läsa eller har 
läsförståelse kommer att känna ett utanförskap. 

Tyvärr visar undersökningar att läsförståelsen bland svenska elever sjunker. En av de 
stora undersökningarna är PIRLS, som görs i syfte att testa elevers läsförmåga i 
årskurs 4. PIRLS genomförs internationellt och det är många länder som deltar, både 
europeiska och icke europeiska. Skolverket (2012) presenterar i en rapport den 
senaste PIRLS-undersökningen som gjordes 2011. Den visar, i förhållande till de två 
tidigare undersökningarna gjorda 2001 och 2006, att läsförståelsen hos svenska elever 
i årskurs 4 har försämrats under senare år. Rapporten visar att en vanlig uppföljning 
efter att elever läst texter är att svara på frågor i stället för att samtala om texter. För 
att elever ska få möjlighet att samtala om texter bör de få arbeta i olika 
gruppkonstellationer, till exempel samtala om texter i mindre grupper med stöd av 
läraren.  

Alatalo (2011, s. 52) hävdar i sin avhandling att undervisning i läsförståelse är 
eftersatt i Sverige och att undervisning i läsförståelse främst i de tidigare skolåren 
endast upptar en liten del av undervisningstiden. Bland lärarna som ingick i Alatalos 
avhandlingsstudie nämns inte lässtrategier, vilket Alatalo (2011) tolkar som att det 
inte bedrivs någon systematisk undervisning i lässtrategier. Stricklin (2011) har 
genomfört en studie som även den visar att det inte är vanligt med undervisning i 
lässtrategier. Att samtala om texter är inte heller särskilt utbrett, åtminstone inte i 
Sverige enligt Reichenbergs (2012) studie. Anledningen till att undervisning i 
läsförståelse i Sverige brister kan vara att lärares kunskaper inte är tillräckliga, enligt 
Alatalo (2011). Det elever behöver för att utveckla läsförståelse är lärare som kan 
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undervisa explicit i lässtrategier, hävdar Reichenberg (2012, s. 18). På grund av 
formuleringarna i läroplanen (Skolverket, 2011) som säger att lärare bör undervisa i 
läsförståelse ställs det idag större krav på lärare, påpekar Varga (2013) i sin studie. 
Vidare lyfter Eckeskog (2013, s. 105) i sin avhandling fram att lärare inte känner 
något stöd från läroplanen eftersom den inte beskriver hur lärare ska undervisa i 
läsförståelse. Jag har under min verksamhetsförlagda utbildning fått höra av lärare att 
de vill veta mer om hur de kan undervisa för att utveckla elevers läsförståelse. Mot 
bakgrund att detta vore det intressant att utifrån lärares beskrivningar undersöka hur 
undervisningen i läsförståelse och lässtrategier ser ut, samt hur de undervisar explicit. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur fem lärare i F–3 undervisar i läsförståelse och 
lässtrategier för att se vilka förtjänster och brister som finns i undervisningen. Syftet 
konkretiseras i följande frågeställningar: 
 

• Vad anser lärarna att läsförståelse innebär? 
 

• Hur beskriver de fem lärarna sin undervisning i läsförståelse? Vilka arbetssätt 
använder de? 
 

• I vilken utsträckning undervisar de fem lärarna explicit i lässtrategier enligt 
deras beskrivningar?  

 
Det fortsatta arbetet kommer inledningsvis att bestå av bakgrund och tidigare 
forskning. Där presenteras bland annat det teoretiska perspektiv som ligger till grund 
för studien och varför lärarens roll är viktig. Kapitlet redogör även för olika faktorer 
som påverkar läsundervisningen, både faktorer hos elever såväl som yttre faktorer. 
Därefter följer metoden där det beskrivs hur författaren har gått till väga i studien 
innan resultatet och de avslutande diskussionerna presenteras.  
 
2. Bakgrund och tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras de mest centrala begreppen i studien och det teoretiska 
perspektiv som ligger till grund för studien. Därefter beskrivs varför lärarens roll är 
viktig, varför det är viktigt att undervisa explicit i lässtrategier, vad undervisningen bör 
innehålla (vilka lässtrategier) och hur lärare kan undervisa i läsförståelse och 
lässtrategier utifrån olika undervisningsmetoder.  
 
2.1 Centrala begrepp 
För att få en förståelse för studiens innehåll ges nedan en definition av de mest 
centrala begreppen samt innebörden av dessa. De centrala begreppen är läsförståelse, 
lässtrategier och explicit undervisning.  

2.1.1 Läsförståelse 
Den definition jag väljer att använda för begreppet läsförståelse har jag stött på i 
flertalet internationella artiklar och därför anser jag den vara central för studien. 
Definitionen är framtagen av RAND Reading Study Group (2001, s. 11) och översatt 
till svenska definieras läsförståelse som ”en process som handlar om att utvinna och 
konstruera mening genom att vara aktiv och interagera med skriftspråk”.  
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Den läsförståelse som elever tillägnar sig beror, enligt Snow (2002), på tre olika 
faktorer som är beroende av varandra under läsning, nämligen texten, läsaren och 
aktiviteten. Den läsförståelse som uppstår beror på vem som är läsare, vad läsaren 
läser och vilket syfte läsningen har. Hur läsningen sedan utformas är beroende av den 
sociokulturella kontexten i omgivningen. Om läsaren ska klara av att förstå texten på 
djupet behöver läsaren aktivera sina kunskaper om världen och olika slags texter samt 
ha klart för sig varför läsningen av en aktuell text äger rum. Förutom olika faktorer 
hos eleven (avsnitt 2.4) spelar textens struktur och innehåll en betydande roll 
eftersom läsaren samspelar med den. Även textens svårighetsgrad spelar roll för 
läsaren – är den för lätt eller är den för svår? Vad gäller aktiviteten där läsningen 
utspelar sig så sker den inte i ett tomrum utan läsaren och texten interagerar med 
varandra vilket definitionen ovan visar.  
 
Förutom de faktorer som beskrivits ovan förklarar Gambrell, Block och Pressley 
(2002) att läsaren behöver göra inferenser för att få förståelse av en text. Läsaren 
behöver engagera sig genom att interagera med texten, vilket innebär att läsaren 
aktiverar sina tidigare kunskaper och samtidigt förhåller sig till det som står skrivet i 
texten. Westlund (2012, s. 101-102) beskriver att inferenser handlar om att fylla 
tomrum i texten som författaren inte skrivit ut i klartext, vilket kallas för att läsa 
mellan raderna. Att uppmuntra elever till att ställa olika slags frågor på texter är ett av 
de viktigaste verktyg lärare kan ge sina elever för att de ska bli medvetna om sin 
läsning, förklarar Westlund (2012), och urskiljer tre typer av frågor, nämligen frågor 
på ytan, frågor under ytan och livsfrågor (vad betyder texten för läsaren?). Hon 
menar att det finns olika slags frågor och att elever behöver bli medvetna om det, 
med hjälp av läraren. Olika slags frågor kräver olika svar. Vissa svar kan man hitta 
genom att läsa texten direkt, vissa frågor kan besvaras genom att väga in sin egen 
förkunskap i förhållande till texten och vissa frågor kan endast besvaras av den som 
läser. För lärare kan det vara bra att be sina elever förklara hur de kommit fram till 
olika svar. När lärare och elever diskuterar olika frågor och svar genom att förklara 
sina tankar ökar läsförståelsen, menar Westlund (2012). 

2.1.2 Lässtrategier 
En lässtrategi definieras enligt Dymock och Nicholson (2010, s. 166) som ”en plan 
eller teknik läsaren använder för att få den information från texten som behövs 
oavsett vilket syftet med läsningen är”. (Definitionen är min egen översättning från 
engelska till svenska då den ursprungligen är skriven på engelska.) Lässtrategier kan 
ses som de verktyg läsaren använder sig av för att tolka texter, beskriver Westlund 
(2012). En anledning till varför det är viktigt att undervisa i lässtrategier ges i en 
studie gjord av Spörer m.fl. (2009). De undersökte effekten på elevers läsförståelse 
genom att använda tre olika typer av strategiundervisning. Resultaten visade att elever 
som fått träna sin läsförståelse med hjälp av tillämpning av olika lässtrategier 
uppnådde bättre resultat än de elever som inte undervisats i olika lässtrategier. 

2.1.3 Explicit undervisning 
Att lära ut strategier explicit innebär, enligt Eckeskog (2013, s. 26–27), att läraren ska 
ha ett tydligt mål och innehåll i sin undervisning, men även ha vissa förväntningar på 
eleverna. Undervisningen och de lektioner läraren planerar att genomföra bör ha en 
tydlig struktur samtidigt som eleverna erbjuds många exempel och förklaringar av 
strategierna. Explicit undervisning innebär alltså att läraren är tydlig och förklarar på 
ett sätt som leder till en ökad förstående hos eleverna, där syftet är att få dem att 
reflektera över hur och när olika lässtrategier är lämpliga att använda. Dymock och 
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Nicholson (2010) betonar att det är viktigt att eleverna erbjuds många tillfällen att 
under lärarens ledning få öva på olika lässtrategier, men även att de får öva på olika 
slags texter.  
 
2.2 Teoretisk utgångspunkt 
I avsnittet beskrivs det sociokulturella perspektivet som ligger till grund för studien. 
Detta teoretiska perspektiv har valts därför att större delen av dagens forskning om 
läsförståelse genomsyras av just ett sociokulturellt perspektiv, vilket kommer att 
framgå i fortsättningen av detta kapitel. I den avslutande diskussionen kommer 
studiens resultat att diskuteras i förhållande till perspektivet och dess teorier. 
 
Det sociokulturella perspektivet grundar sig i Vygotskys tankar och arbeten kring 
utveckling, lärande och språk, förklarar Säljö (2010, s. 183). En av utgångspunkterna 
inom det sociokulturella perspektivet är att människan utvecklas hela tiden oavsett 
ålder, och kunskaper och färdigheter anses utvecklas i de sociala sammanhang där 
människan befinner sig. Säljö (2010, s. 188) beskriver att: ”det är genom det talade 
och skrivna språket som vi kan kommunicera om världen och etablera en gemensam 
förståelse med våra medmänniskor”. Av den anledningen bör undervisningen vara 
explicit och erbjuda elever att samtala om läsning, eftersom lärande sker i samspel 
med andra. Säljö (2010, s. 185) beskriver att ett av de mest centrala begreppen inom 
det sociokulturella perspektivet är mediering, vilket betyder förmedling, och 
lässtrategier bör läras in genom att lärare medierar kunskap till elever via 
kommunikation som är språkets redskap (avsnitt 2.3.2). Enligt det sociokulturella 
perspektivet finns språket mellan människor i form av kommunikation, men även 
inom människan i form av tankar, och läsundervisning ska stimulera båda nivåerna.  
 
Inom ramen för det sociokulturella perspektivet utvecklade Vygotsky begreppet den 
proximala utvecklingszonen, beskriver Säljö (2010, s. 191–192). Eftersom lärande inom 
perspektivet är en process som hela tiden pågår, handlar den proximala 
utvecklingszonen om att elever alltid har en förmåga att utvecklas med hjälp av en 
mer kompetent person, exempelvis läraren eller klasskamrater. Det innebär att den 
mer kompetenta personen guidar den mindre kompetenta personen till att erövra ny 
och djupare kunskap inom ett visst område, där kommunikation är en betydelsefull 
faktor. I undervisningen innebär detta att lärare behöver identifiera den enskilda 
elevens proximala utvecklingszon och utifrån det ge stöttning. Stöttning kan även ges 
av klasskamrater, eftersom lärande anses ske i samspel med andra, och på grund av 
det är enskilt arbete det minst lämpliga inom det sociokulturella perspektivets syn på 
lärande.  
 
2.3 Att undervisa i läsförståelse och lässtrategier 
National Reading Panel (2000) menar att det är tre särskilda områden som är viktiga 
för att elevers läsförståelse ska utvecklas: ordförrådet hos eleverna, lärarens 
undervisning i lässtrategier samt lärares kunskaper om läsinlärning. Därför kan det 
konstateras att lärarens undervisning har en betydande roll för elevers läsutveckling 
eftersom det är de som aktivt undervisar i läsförståelse.  

2.3.1 Vikten av stöttning och individanpassning 
Att lärarens roll är viktig påpekar Alatalo (2011, s. 52), som i sin avhandling beskriver 
att det ska vara lärares uppgift att stötta elever och hjälpa dem på vägen till att bli 
strategiska läsare. Samtidigt bör lästräningen vara variationsrik och svara mot de 
individuella behov som finns bland eleverna. Det är av vikt att lärare startar 
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undervisningen av läsförståelse redan i de lägre årskurserna, påpekar Eckeskog 
(2013). Enligt National Reading Panel (2000) är lärarens förberedelser inför 
undervisning i läsförståelse mycket viktiga för att uppnå ett positivt resultat.  
 
McLaughlin (2012, s. 434) beskriver att lärare som har ett bra inflytande på elevers 
läsutveckling är bra på följande saker: 

 
• ”de tror att alla elever kan lära sig 
• de varierar instruktioner och vet att motivation och olika texttyper är 

betydelsefulla faktorer inom undervisning och lärande 
• de förstår att läsning är en social process som fungerar bäst i autentiska 

situationer 
• de undervisar i rika lärandemiljöer 
• de har kunskaper i de olika delarna inom läs- och skrivinlärning vilket 

innefattar, läsa, skriva, tala och lyssna 
• de erbjuder ofta elever möjligheter att läsa, skriva och diskutera 
• de undervisar för olika syften, varierar metoder och material samt erbjuder 

olika gruppkonstellationer för att fokusera på elevers individuella behov, 
intressen och inlärningsstilar 

• de förstår vilka förmågor och lässtrategier goda läsare har och använder sig 
av, samt har kunskaper om och undervisar i dessa 

• de övervakar elevers lärande och ändrar om i undervisningen för att 
säkerställa framgång bland alla elever”.  

 
De punkter McLaughlin (2012) beskriver är relevanta för studien då de visar att det 
är många saker lärare bör tänka på i sin undervisning för att uppnå positiva effekter 
på elevers läsutveckling. Ett stort fokus ligger på att anpassa undervisningen efter 
elevernas individuella behov genom exempelvis varierade arbetsformer. 
 
Liberg (2010, s. 35) hävdar att ”läsande och lärande utvecklas på ett positivt sätt om 
färdigheter lärs in i meningsfulla sammanhang där innehållet utgår från, och berör 
eleverna”. Detta innebär alltså att lärares undervisning bör anpassas så att den utgår 
från elevernas kunskaper. Vidare beskriver Liberg (2010) att läsandet underlättas om 
innehållet är meningsfullt, gripbart och intressant men även att läsaren har relevanta 
förkunskaper och är medveten om vilket syfte läsningen har. Beroende på vilket syfte 
läsningen har ser läsaktiviteten olika ut, enligt Snow (2002).  
 
Forskningen visar att det är viktigt att lärare stöttar eleverna i undervisningen samt 
anpassar lästräningen efter elevernas individuella behov. Vikten av att stötta eleverna 
och individanpassa undervisningen hänger samman med Vygotskys teorier om den 
proximala utvecklingszonen som innebär att elever kan nå en djupare kunskap genom 
guidning av en mer kompetent person, i det här fallet läraren som alltså kan hjälpa 
elever att nå högre kunskap genom stöttning utifrån varje elevs enskilda proximala 
utvecklingszon. Gällande lärares val av texter i läsundervisningen bör de använda texter 
som svarar mot elevernas kunskaper och som berör dem på ett sätt så att de kan 
relatera till innehållet och känna igen sig i texterna. 

2.3.2 Vikten av explicit undervisning 
Enligt National Reading Panel (2000, s. 4–40) behöver elever undervisas explicit i 
olika lässtrategier för att bli oberoende läsare som självständigt klarar av att använda 
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lässtrategier i sitt arbete med att tolka text och skapa mening. I Vargas (2013) 
forskningsstudie ges några konkreta förslag på hur lärare bör arbeta med lässtrategier 
i undervisningen. Hon beskriver att det är viktigt att lärare undervisar med hjälp av 
raka, tydliga instruktioner. Det är bra om läraren i sin undervisning repeterar de 
lässtrategier som använts tidigare, i syfte att elever framöver automatiserar och 
använder dem självständigt. När elever använder olika lässtrategier bör lärare med 
hjälp av ett metaspråk kommentera och påpeka vilket strategi som används, vilket 
gör elever medvetna om vilken strategi de arbetar med. National Reading Panel 
(2000, s. 4–7) menar att det tidigare rekommenderades att lärare skulle undervisa i en 
lässtrategi åt gången. Nu uppmanas lärare i stället fokusera på att använda många 
kognitiva processer samtidigt genom att undervisa flera lässtrategier parallellt med 
varandra. Arbetet innebär att lärare bör känna till hur de ska lära ut strategierna, 
vilket många lärare upplever som svårt förklarar National Reading Panel (2000, s. 4–
119). Lärare behöver träna för att på ett effektivt sätt klara av att förklara för elever 
varför, hur och när olika lässtrategier bör användas. Det handlar om att lärare inför 
elever ska modellera sina egna tankar och uppmana dem till att ställa egna frågor och 
diskutera, vilket bör göras i syfte att eleverna ska komma fram till egna svar. 
Avslutningsvis beskriver National Reading Panel (2000) att elever oftast får arbeta 
med lässtrategier informellt i undervisningen, vilket inte är gynnsamt.  
 
Ozckus (2003, s. 23) beskriver att metakognition handlar om att vara medveten om 
den egna tankeprocessen. Det som skiljer goda läsare från svaga är att goda läsare 
klarar av att använda sig av metakognitiva strategier under läsning menar 
Reichenberg (2014). Strategierna hjälper läsare att själva reflektera över när de förstår 
och inte, och de finner strategier som gör det möjligt för dem att förstå. Reichenberg 
(2014, s. 60) förklarar att goda läsare ställer frågor till sig själva såsom: ”Är jag på rätt 
väg? Har jag förstått det här? Vad kan jag göra för att få ökad klarhet? Kan jag förstå 
bättre om jag tittar på bilderna, kartorna eller diagrammen? Kan jag slå upp något i 
en ordbok eller ett uppslagsverk? Kan jag fråga någon i min närhet?”. Vad gäller 
metakognition hävdar Westlund (2012, s. 128) att: ”metakognition utvecklar 
läsförståelse”. Det är enligt henne inte tillräckligt för eleven att vara medveten om 
sina tankar utan eleven ska medvetet ha förmågan att välja en annan lässtrategi när 
det behövs. Därför är det viktigt att lärare förklarar varför en viss lässtrategi används.  
 
Detta avsnitt har sammanfattningsvis visat att explicit undervisning är viktigt 
eftersom det får elever att bli medvetna om hur de ska tänka i sin läsprocess. I 
undervisningen bör detta ske i form av att lärare förklarar och exemplifierar olika 
lässtrategier för eleverna (avsnitt 2.1.3). Inom det sociokulturella perspektivet anses 
lärande ske i samspel med andra via kommunikation, där mediering är ett 
grundläggande begrepp. Därför är kommunikation i undervisningen en avgörande 
faktor för att lärande ska uppstå, alltså att läraren via kommunikation medierar 
kunskap till eleverna. 

2.3.3 Centrala läsförståelsestrategier 
Palinscar och Brown (1984) kom i sin forskning fram till att det finns fyra specifika 
lässtrategier goda läsare använder sig av för att skapa mening av text. Dessa är att 
förutspå, klargöra, ställa frågor och sammanfatta. Också Liberg (2010) lyfter ett antal 
lässtrategier som anses vara centrala: hon kallar dem för förståelsestrategier. De 
Liberg (2010, s. 15-16) lyfter fram innefattar bland annat tre av lässtrategierna som 
Palinscar och Brown (1984) beskrivit, men förutom dem nämner hon några fler: 
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• ”Bygga förståelse 
• Finna enskilda detaljer i texten 
• Identifiera huvudbudskapet 
• Se temporala samband och orsakssamband 
• Dra slutsatser och generalisera 
• Knyta an till egna erfarenheter och förkunskaper 
• Associera till andra texter 
• Kritiskt granska textens form och innehåll 
• Förstå att man inte förstår”. 

 
De punkter som lyfts av Liberg (2010) visar att läsförståelse är komplext. Eleverna 
behöver göra mer med texten än att bara förstå innehållet. Exempelvis behöver de 
engagera sig genom att göra kopplingar till egna erfarenheter och sätta in texterna i 
ett större sammanhang för att göra dem begripliga. En viktig aspekt gällande 
lässtrategier är att inte alla lässtrategier lämpar sig i alla sammanhang utan det beror 
på vad syftet med läsningen är, förklarar Liberg (2010, s. 21), i sin fördjupade analys 
av PIRLS. Därför är det bra att diskutera och fundera över vilka lässtrategier som är 
lämpliga att använda vid olika tillfällen, vilket elever kan få en ökad medvetenhet om 
med lärares hjälp.  
 
Ovanstående är alltså de lässtrategier som enligt forskning är viktiga för elever att ha 
kunskaper i för att utvecklas till goda läsare. Av den anledningen bör dessa 
lässtrategier vara de som lärare har som mål att undervisa eleverna i, och de 
representerar alltså en måttstock mot vilken intervjusvaren i min studie kan mätas.    

2.3.4 Beprövade undervisningsmetoder 
Undervisning i läsförståelse kan utformas på många sätt och enligt flera olika 
metoder. Nedan beskrivs ett antal metoder med fokus på sådana som de intervjuade 
lärarna i studien använder. 

2.3.4.1 Textsamtal 
I sin forskningsstudie hävdar Varga (2013, s. 1) att elever som undervisas i textsamtal 
stöds i sin utveckling av läsförståelse. En viktig förutsättning för att ett textsamtal ska 
anses vara lyckat är att alla i gruppen kommit till tals, påpekar Reichenberg (2012). 
Textsamtal syftar till att lärare hjälper elever att träna på olika lässtrategier för att de 
ska utvecklas till strategiska läsare som är aktiva och klarar av att läsa mellan raderna. 
Reichenberg (2014, s. 67) förklarar att strukturerade textsamtal bygger på Vygotskys 
teori om den proximala utvecklingszonen, vilket är ett välkänt begrepp inom det 
sociokulturella perspektivet (avsnitt 2.2). 

2.3.4.2 Högläsning 
Chambers (2011) framhåller vikten av högläsning efterföljt av boksamtal i 
undervisningen för att utveckla goda läsare. Ofta slutar lärare läsa högt för elever när 
de blir äldre, medan Chambers (2011, s. 64-65) menar att lärare bör läsa högt för sina 
elever under hela skoltiden. Chambers (2011) ger flera argument till varför 
högläsning är viktigt. Genom högläsning får elever chans att lyssna till böcker som de 
själva inte skulle ha valt på grund av svårighetsgrad eller andra faktorer. Att läsa högt 
kan också leda till en känsla av gemenskap bland eleverna, eftersom de deltar i en 
gemensam aktivitet. Även Westlund (2012, s. 107) påpekar vikten av att läsa högt för 
sina elever, och helst varje dag. Hon menar att elevers ordförråd ökar genom 
högläsning, och de elever som har liten kunskap om omvärlden får chans att utveckla 
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den genom att lyssna till en lärare som läser. Alatalo (2011) menar att lärare under 
högläsning bör förklara för eleverna vad nya ord som de möter under läsningen 
betyder. Högläsning kan även bidra till att elever blir motiverade till att läsa själva 
påpekar både Chambers (2011) och Westlund (2012).  

2.3.4.3 Think-aloud 
Think-aloud-metoden innebär att stanna upp och förklara sina tankar under pågående 
aktivitet, förklarar Westlund (2012, s. 89–90). När det handlar om läsning innebär det 
att läraren i sin undervisning och under pågående bearbetning av text själv visar hur 
han/hon gör för att tolka en text – alltså undervisar explicit (jfr avsnitt 2.3.2). Det 
som läraren vill uppnå genom think-aloud är att eleverna ska få syn på hur de kan göra 
när de själva tolkar en text. 

2.3.4.4 Cirkelmodellen 
Cirkelmodellen är framtagen av Pauline Gibbons (2006) och kan ses som en cykel för 
undervisning och lärande. Modellen brukar användas vid skrivundervisning men kan 
även användas vid undervisning i läsförståelse och den består av fyra olika faser vid 
bearbetning av text. I den första fasen bygger lärare tillsammans med eleverna upp 
kunskap kring texten. Vad vet eleverna redan? Vilken förförståelse har de? I den 
andra fasen studeras andra texter inom samma genre eller område. I den tredje fasen 
interagerar läraren tillsammans med eleverna igen genom att samtala om texten. De 
utbyter tankar vilket ger eleverna möjlighet att lära av varandra. I den sista och fjärde 
fasen är tanken att eleven har tillägnat sig kunskaper för att på egen hand bearbeta 
texter. Cirkelmodellens arbetsgång tar hänsyn till att lärande är en social aktivitet, där 
lärarens och klasskamraters stöttning är viktig för att eleverna så småningom ska lära 
sig bearbeta texter på egen hand.  

2.3.4.5 En läsande klass 
Materialet en läsande klass är framtaget i ett försök att bryta den negativa trend som 
tycks ha drabbat svenska elevers kunskaper i läsförståelse. Initiativtagare till projektet 
är Martin Widmark och boken är skriven av fem pedagoger. Boken En läsande klass 
bygger på tre beforskade modeller inom läsförståelseundervisning, ”Reciprocal 
Teaching”, ”Transactional Strategies Instruction” och ”Questioning the Author”. I 
innehållet ges förslag på hur olika lässtrategier, vilka i materialet kallas för läsfixarna, 
kan introduceras. Vidare presenteras en rekommenderad arbetsgång med 
lektionsplaneringar samt konkreta exempel på texter lärare kan använda i sin 
undervisning beroende på årskurs. Läsfixarna är personifierade lässtrategier, nämligen 
spågumman som innebär att förutspå vad som kommer att hända i texten, reportern som 
ställer frågor om texten, cowboyen som sammanfattar läsningen, konstnären som hjälper 
eleverna att arbeta med inre bilder, detektiven som reder ut svåra ord och begrepp i 
texten och slutligen frågeapan som också ställer frågor. Läsfixarna finns som 
leksaksdockor, som lärare kan använda sig av när de undervisar i lässtrategier. Syftet 
med projektet är att lärare ska ges verktyg till sin undervisning i läsförståelse. 
Materialet finns tillgängligt på www.enlasandeklass.se, och skickades ut till alla landets 
grundskolor inom årskurs F–6 under våren 2014. 

2.3.4.6 Boksamtal enligt Chambers modell 
Boksamtal enligt Chambers (1998) modell handlar om att gå från det enkla till det 
svåra genom att utgå från samt bygga på de associationer och reaktioner eleverna 
spontant får under eller efter läsning. Samtalet erbjuder samtliga deltagare att få göra 
sin röst hörd, och tillsammans skapar lärare och elever mening av texterna de läser. 
Samtalen präglas av frågor/reflektioner på olika nivåer. Eleverna får exempelvis tala 

http://www.enlasandeklass.se/
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om vad de gillar/inte gillar med texten, fundera över om det är något de undrar över 
eller vill ifrågasätta i texten, göra kopplingar mellan sina egna erfarenheter eller 
liknande texter/filmer och försöka hitta mönster i texten på sådant som är 
återkommande. Boksamtal enligt Chambers (1998) modell tar också hänsyn till att 
lärande sker i samspel med andra eftersom kommunikation genomsyrar 
undervisningen när läraren tillsammans med eleverna samtalar och försöker skapa 
mening av texter. 
 
2.4 Elevers förutsättningar 
När det gäller läsaren förklarar Snow (2002) att vissa förmågor spelar in för hur en 
text kan tolkas. Det handlar om i vilken grad läsaren är motiverad, vilken kognitiv 
kapacitet läsaren har, om läsaren har ett stort ordförråd, vilka kunskaper läsaren har 
om omvärlden, läsarens egna intressen, läsarens koncentration och uppmärksamhet, 
läsarens kunskaper om olika slags texter och läsarens ålder. Studien syftar till att ta 
reda på hur lärare undervisar i läsförståelse, därför är det relevant att beskriva vilka 
förmågor hos eleverna som förutsätter att de kan utveckla läsförståelse.   

2.4.1 Avkodning 
Avkodning och läsförståelse är nära sammankopplat, förklarar Alatalo (2011). För de 
elever som har svårt att avkoda kan svårigheter i läsförståelse uppstå enligt Eckeskog 
(2013, s. 24), eftersom de eleverna får ägna mycket av sin koncentration på själva 
avkodningen. För att övervinna svårigheter i avkodning behöver elever öva på att 
läsa. Genom att läsa mycket kommer fler ord att sparas i minnet, vilket är gynnsamt 
för läsningen. 

2.4.2 Språklig kompetens 
En faktor som enligt Bråten (2008, s. 55–56) spelar roll för elevers läsförståelse är 
den muntliga språkkompetensen. Han menar att elever med relativt god 
avkodningsförmåga får problem med läsförståelse om de har mindre god språklig 
kompetens. Delar som hör till den språkliga kompetensen är ordförråd, grammatik, 
språklig medvetenhet och verbalt minne. Att ha ett gott ordförråd är avgörande för 
huruvida läsaren ska förstå texter, eftersom förståelsen av enskilda ord är direkt 
avgörande för läsförståelsen. Uppbyggnaden av ordförrådet sker i alla möjliga 
sammanhang, exempelvis via samtal, bokläsning och att lyssna på språket via 
radio/teve. Alatalo (2011, s. 49) påpekar att ordförrådet bör byggas upp redan när 
barn är små för att sedan låta det utvecklas. Likt Bråten (2008) påpekar National 
Reading Panel (2000, s. 4–9) att ordförrådet är av största vikt för att utveckla 
läsförståelse. Att ha en språklig medvetenhet är ytterligare en faktor som påverkar 
elevers läsförståelse. Detta innebär att ha en kunskap om olika språkliga strukturer, 
exempelvis att se ifall en mening är grammatiskt korrekt. Utöver dessa faktorer spelar 
det verbala minnet en avgörande roll. Denna kompetens innebär att elever ur minnet 
kan ta fram ord, fraser och meningar som är betydelsefulla för texten. Bråten (2008, 
s. 57) beskriver att ord, fraser och meningar kan vara lagrade i antingen 
korttidsminnet, arbetsminnet eller långtidsminnet. När elever läser en text bör de 
klara av att förstå vad orden och meningarna betyder direkt, vilket gör att de 
använder korttidsminnet som bara varar i några sekunder. Arbetsminnet är lite 
längre, några minuter, och i det minnet sparas innehållet i texten för att skapa ett 
större sammanhang av texten. Långtidsminnet är i det närmsta obegränsat, där lagras 
all typ av kunskap som elever tagit till sig. Vid bearbetning av text bör den kunskap 
som lagrats i arbetsminnet sammankopplas med korttidsminnet för att skapa 
förståelse av en text. 
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2.4.3 Kognitiv kompetens 
Vellutino (2003) menar att vissa kognitiva förmågor spelar roll för elevers utveckling 
av läsförståelse. Dessa är uppmärksamhet, intelligens och förmågan att visuellt kunna 
föreställa sig olika saker. Att visuellt kunna föreställa sig saker innebär att läsare under 
läsning skapar inre bilder i huvudet till det som står i texten, vilket är bra för 
förståelsen.  

2.4.4 Förkunskaper 
Hur en elev tolkar en text som läses beror på vilka tidigare kunskaper eleven har, 
hävdar Bråten (2008, s. 15). För att kunna använda en ny text och sätta in den i ett 
nytt sammanhang bör eleven kunna koppla samman texten med tidigare kunskaper. 
Att ha en förkunskap om innehållet är viktigt för läsförståelsen eftersom det ger 
elever möjligheter att dra nya slutsatser och tolkningar, i förhållande till de kunskaper 
de redan har. För de läsare som inte har tillräckligt med förkunskaper kan det till och 
med bli svårt att använda sig av metakognitiva strategier under sin läsning, hävdar 
Reichenberg (2014).  

2.4.5 Motivation 
Att läsa kräver en del av läsaren eftersom han/hon behöver lägga ner energi och 
anstränga sig, hävdar Bråten (2008). Av den anledningen hänger läsning mycket ihop 
med motivation. De som har goda erfarenheter tar med sig dessa i nya läsuppgifter 
medan de med sämre erfarenheter tar med sig dessa i sin läsning. Däremot kan 
uppmuntran från vuxna och klasskamrater ha positivt inflytande på en elevs egna 
förväntningar, beskriver Bråten (2008). Elever som har målet klart för sig i sin läsning 
är intresserade av att förbättra sina kunskaper, eftersom lärandet är målet. Motivation 
till läsning leder till att de som är motiverade läser mer och får en bättre läsförståelse 
medan de som inte har någon motivation läser mindre och inte utvecklar sin 
läsförståelse.  
 
2.5 Yttre faktorers påverkan 
Det finns vissa yttre faktorer som spelar roll för lärares läsundervisning. Några av 
dem är styrdokument, vilka lärare ska utgå från i undervisning, möjlighet till 
fortbildning för att lärare ska få ta del av aktuell forskning samt stöd från kollegor 
ifråga om hur läsundervisning bedrivs och kan bedrivas. Nedan beskrivs faktorerna 
mer ingående.  

2.5.1 Styrdokument 
Läroplanen (Skolverket, 2011, s. 222) uttrycker att ett av syftena med ämnet svenska 
är att elever genom undervisning ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i att 
kritiskt värdera och söka information från olika källor. Forskning lyfter fram vikten 
av att undervisa i lässtrategier, och i det centrala innehållet under avsnittet läsa och 
skriva står det att elever i årskurs 1–3 ska undervisas i ”lässtrategier för att förstå och 
tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll” 
(Skolverket, 2011, s. 223). I det centrala innehållet ges lärare en förklaring, nämligen 
att syftet med att undervisa i lässtrategier är att elever ska lära sig tolka texter. I 
kunskapskravet (Skolverket, 2011, s. 227) beskrivs vad elever ska kunna för att ha 
uppnått godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3: ”Eleven kan läsa bekanta och 
elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande 
sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet 
på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra 
enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till 
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egna erfarenheter”. Beskrivningen av de godtagbara kunskaperna visar tydligt vilka 
mål lärarna ska ha med undervisningen, och ger dessutom förslag på vad 
undervisningen ska innehålla.  

2.5.2 Fortbildning, stöd från kollegor och kollegialt lärande 
I läroplanen (Skolverket 2011, s. 14) står det att ”Läraren ska samverka med andra 
lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen”, vilket innebär att lärare behöver ta hjälp 
av och samtala med varandra om hur de ska arbeta för att hjälpa eleverna nå de mål 
som finns i styrdokumenten. ”Lärarens förmåga att reflektera över undervisningen 
och utveckla den, gärna tillsammans med kollegor, har stor betydelse för att utveckla 
kvaliteten i undervisningen”, skriver Skolverket (2015, s. 5), vilket belyser vikten av 
att lärare tillsammans bör arbeta för att utveckla undervisningen. Forskning och 
diskussioner tillsammans med kollegor är viktigt för att lärare ska utveckla sin 
profession, påpekar Skolverket (2013). Det är av vikt för lärare att hela tiden fortsätta 
utveckla sin praktik, eftersom de är verksamma inom ett professionsyrke.  
 
Skolverket (2013) beskriver även att lärare ofta har svårt att hitta tid till att engagera 
sig i fortbildning, och att fortbildningen ofta handlar om annat än det lärare behöver, 
nämligen didaktik. De beskriver även att skolor i Sverige ibland saknar struktur för 
hur lärare kan engageras i ett kollegialt lärande där de samtalar om hur 
undervisningen kan utvecklas. Kollegialt lärande är enligt Skolverket (2013, s. 25) ”en 
sammanfattande term för olika former av professionsutveckling där kollegor genom 
strukturerat samarbetet tillägnar sig kunskaper i den dagliga praktiken”. De menar att 
kollegialt arbete inte innebär att några lärare sitter själva och samtalar, utan det är 
något mer. Kollegialt lärande innebär att två eller fler lärare har uppgifter att ta sig an, 
samtala och reflektera kring innan de senare tar hjälp eller resonerar vidare med en 
handledare. Det huvudsakliga är att lärarna ger återkoppling till varandra på hur 
uppgifter kan genomföras. Handledaren är en person som är insatt i det område 
lärarna vill utveckla, och någon som kan ge respons och förslag på lärarnas idéer.  
 
Ett sätt att fortbilda sig kan vara genom läslyftet som är en form av fortbildning inom 
språk- läs- och skrivdidaktik, beskriver Skolverket (2015). Läslyftet bygger på att lärare 
ska lära med och av varandra med hjälp av en handledare, vilket går under begreppet 
kollegialt lärande. Syftet är att lärare ska utveckla undervisningen för att elever ska 
utveckla sitt läsande, lärande och skrivande.  
 

2.6 Sammanfattning 
I detta kapitel har det beskrivits vad läsförståelse innebär och hur den kan utvecklas. 
För att kunna tolka en text under läsning behöver läsaren interagera med texten och 
förhålla sig till sina tidigare kunskaper och erfarenheter för att kunna sätta in 
läsningen i ett sammanhang. Det betyder alltså att läsaren behöver vara aktiv i sin 
inlärning. Lärarens roll är viktig för att eleverna ska utveckla läsförståelse, då läraren 
bör stötta eleverna och variera undervisningen. Samtal om texter och en strukturerad 
undervisning visar sig vara gynnsam i undervisningen för att utveckla läsförståelse. 
När elever tolkar texter behöver de använda sig av lässtrategier vilka lärare explicit 
ska undervisa dem i genom att diskutera och exemplifiera hur lässtrategier kan 
användas, i syfte att elever ska bli medvetna och lära sig använda dem självständigt. 
För att elever ska ha möjlighet att utveckla läsförståelse bör de ha vissa kunskaper om 
texterna de möter samt ha ett ordförråd som gör det möjligt att förstå det som står 
skrivet på raderna. Kapitlet visar att det finns flera olika undervisningsmetoder lärare 
kan använda sig av i undervisningen. Däremot är läraren inte fri att välja helt och 
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hållet vad som ska ingå i läsundervisningen, då de har vissa yttre faktorer som 
påverkar undervisningen, exempelvis styrdokumenten. Lärare bör vara måna om att 
hela tiden fortsätta utveckla undervisningen i syfte att förbättra den, vilket kan göras 
genom att delta i fortbildningar där de får ta del av den senaste läsforskningen samt 
utvecklas tillsammans med kollegor.   
 
3. Metod 
I det här kapitlet kommer bland annat studiens metod och arbetssätt att presenteras. 
Det redogörs för vilken typ av studie detta är, hur material har samlats in, urval samt 
etiska aspekter som studien förhåller sig till. Avslutningsvis förs en diskussion kring 
metodens styrkor och svagheter.  
 
3.1 Kvalitativ studie 
Enligt Larsen (2009) lämpar sig kvalitativa metoder bäst om forskaren vill få en 
helhetsförståelse av ett fenomen. Då jag vill få en helhetsförståelse av lärares 
tillvägagångssätt i undervisning i läsförståelse passar en kvalitativ metod bra. För att 
samla in empiri till studien används intervjuer, vilket är en av de vanligaste kvalitativa 
metoderna enligt Eliasson (2013). Metoden har också valts då jag vill kunna gå på 
djupet med svaren som informanterna ger under intervjutillfällena. Viktigt för mig i 
studien är att ta reda på hur informanterna i studien undervisar i läsförståelse utifrån 
syftet och de frågeställningar som tidigare presenterats.  
 
3.2 Halvstrukturerade forskningsintervjuer 
Eliasson (2013, s. 22) förklarar att intervjuer kan genomföras mer eller mindre 
strukturerat, beroende på hur den som håller i intervjun väljer att lägga upp det. 
Strukturen på intervjun kan vara ostrukturerad, strukturerad, semi- eller 
halvstrukturerad beroende på den intervjuguide intervjuaren följer, menar Eliasson 
(2013, s. 26). (En intervjuguide är de frågor som intervjuaren kommer att utgå från 
under intervjutillfället, och som arbetats fram innan intervjutillfället, jfr Bilaga 2.) En 
kortare intervjuguide leder till en mindre strukturerad intervju, medan en lång 
intervjuguide leder till en strukturerad intervju. I denna studie används 
halvstrukturerade intervjuer med flera frågor för att täcka in ett större område. 
Genom att använda halvstrukturerade intervjuer utifrån frågorna i intervjuguiden (se 
Bilaga 2) ges möjlighet att gå på djupet i den utsträckning informanten medger. Vid 
intervjutillfället samtalar intervjuaren och informanten om det ämne som intervjuaren 
i förväg bestämt. Det är bra att på något sätt dokumentera under intervjun, antingen 
genom skriftliga anteckningar, inspelning eller både och. Inspelning ger möjlighet för 
intervjuaren att i efterhand lyssna på det som sades under intervjun, om intervjuaren 
inte förstod helheten under själva intervjutillfället. Dock ska informanten innan 
intervjutillfället ge sitt godkännande till att bli inspelad, påpekar Eliasson (2013, s. 
25). Genom att använda intervju som metod ges möjlighet för mig att träffa 
verksamma lärare och ta del av deras tankar kring undervisning i läsförståelse och 
lässtrategier. Jag anser att intervjuer är det lämpligaste sättet att undersöka detta på 
eftersom metoden erbjuder lärare att förklara, och det ges tillfälle för mig att ställa 
eventuella följdfrågor. 
 
3.3 Urval 
Vad gäller urvalet i studien har ett strategiskt urval i enlighet med Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengströms (2013, s. 137) beskrivning använts. Det innebär att 
forskaren tillfrågar informanter som kan ha mycket att bidra med för att besvara 
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studiens frågeställningar. Syftet i min studie är att undersöka hur lärare i F–3 
undervisar, och av den anledningen är lärare som arbetar i de årskurserna relevanta 
för studien. Till att börja med mejlade jag ut informationsbrevet (Bilaga 1) 
tillsammans med en kort presentation om mig själv och min studie till 10 rektorer på 
olika skolor i en kommun. Responsen var inte stor. En rektor bekräftade att 
informationsbrevet skulle vidarebefordras till berörda lärare, en annan rektor gav mig 
mejladresser till alla lärare i F–3, och sedan fick jag själv mejla lärarna. En rektor 
kontaktades via telefon på grund av att jag inte fått någon respons, och därefter 
mejlades informationsbrevet ut till alla verksamma klasslärare i F–3. Efter några 
dagar fick jag respons från några lärare som kunde tänka sig att delta i studien. En av 
lärarna var från en skola där jag inte fått någon respons av rektorn, vilket betyder att 
rektorn hade mejlat verksamma lärare utan att ha gett respons på mitt mejl. Ett 
strategiskt urval kan också användas om forskaren vill försäkra sig om variation i 
svaren, påpekar Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013). Det var också en 
av anledningarna till att jag ville tillfråga lärare i olika årskurser på olika skolor, för att 
se hur undervisningen eventuellt skiljer sig beroende på ålder och skola. Från en av 
rektorerna fick jag även mejladresser till specialpedagoger, och jag valde att mejla 
dem. Detta gjordes då jag anser att det skulle vara intressant att se hur en 
specialpedagog undervisar i läsförståelse för att se om det skiljer sig något från 
klasslärares undervisning. Eftersom responsen totalt sett inte var stor fanns ingen 
möjlighet för mig att välja ut deltagare till studien. Däremot har jag fått en bra 
spridning bland mina informanter, de är verksamma på olika skolor, undervisar i 
olika årskurser och en arbetar som specialpedagog. Även en av de andra lärarna är 
utbildad specialpedagog men är verksam som klasslärare. Totalt deltar fem lärare 
fördelade på fyra olika skolor. Två lärare är verksamma på samma skola, i F-klass 
respektive som specialpedagog, och denna skola har en stor andel elever med svenska 
som andraspråk. Ytterligare en lärare, då i årskurs 3, är verksam på en skola som har 
många elever med svenska som andraspråk. De två resterande lärarna, en verksam i 
årskurs 3 och den andre i årskurs 2, arbetar på två andra skolor med genomsnittlig 
sammansättning av elevgrupperna.  
 
3.4 Etiska aspekter 
Vid den här typen av studier är det viktigt att ta hänsyn till olika etiska aspekter. 
Vetenskapsrådet (2002, s. 4–5) har utformat fyra olika krav som forskare bör förhålla 
sig till i sina undersökningar. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär enligt 
Vetenskapsrådet (2002) att den som genomför undersökningen ska informera 
deltagarna om vad som är studiens syfte, vilken funktion de fyller genom att delta, 
samt vad som gäller för deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7–8). Studien 
uppfyller detta eftersom informanterna genom informationsbrevet (Bilaga 1) blivit 
upplysta om studiens upplägg och syfte samt blivit tillfrågade om de vill delta eller 
inte. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska ha fått ett godkännande från de 
medverkande till att delta i undersökningen. De som deltar ska enligt 
Vetenskapsrådet (2002, s. 9–11) själva kunna välja att avbryta sin medverkan under 
studiens gång utan några negativa följder. Detta har tagits hänsyn till då alla 
informanter i studien gett sitt godkännande till att delta, och de har även fått 
information (Bilaga 1) om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. 
Konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 12–13) att alla uppgifter 
kring deltagarna i studien ska förvaras på ett sätt som gör att utomstående inte kan ta 
del av det. För att värna om informanternas anonymitet i studien har de getts 
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fingerade namn och det framgår inte var de arbetar. Nyttjandekravet innebär att all den 
insamlade informationen endast får användas för forskningsändamål, enligt 
Vetenskapsrådet (2002, s. 14). Det insamlade materialet får alltså inte lånas ut eller 
användas i icke-vetenskapliga syften. Det insamlade materialet från informanterna 
används endast i denna studie, och de inspelade intervjuerna raderades efter att 
transkriberingen var gjord. 
 
3.5 Genomförande 
Intervjufrågorna som har använts i studien är formulerade utifrån studiens syfte och 
frågeställningar (se Bilaga 2). Innan den officiella intervjun startade frågade jag 
lärarna vilken utbildning de har och vilken klass de är verksamma i, och jag 
småpratade även om andra saker. Detta gjordes som en uppvärmning för att göra 
intervjusituationen bekväm. Intervjuerna spelades in på min mobiltelefon vilket gav 
mig möjlighet att kunna lyssna koncentrerat till informanten utan att skriva något 
under tiden, vilket är i enlighet med Kvale och Brinkmanns (2014, s. 218) beskrivning 
av dokumentering under intervjutillfället.  
 
Intervjuerna skedde vid fem olika tillfällen, och fyra intervjuer genomfördes på 
informanternas arbetsplats, antingen inne i klassrummet eller i ett mindre rum på 
skolan. Den femte intervjun skedde via telefon på grund av att informanten 
insjuknade vid det planerade intervjutillfället, och det fanns inte tid att vänta tills 
denne blev frisk. Telefonsamtalet med informanten spelades också in med hjälp av 
min mobiltelefon. Alla intervjuer löpte utan några störningsmoment och jag 
upplevde inte att lärarna kände sig stressade eller pressade av situationen.  
 
3.6 Tillförlitlighet 
Att säkerställa studiers tillförlitlighet är viktigt, och detta kan göras genom att ta 
hänsyn till begreppen reliabilitet och validitet, beskriver Eliasson (2013). En studie 
med god reliabilitet innebär att studien är pålitlig. Metoden ska beskrivas på ett 
utförligt sätt för att den ska gå att upprepa och visa samma resultat. Vid kvalitativa 
studier, som denna, är det viktigt att resultaten som framkommer vid 
undersökningarna (intervjuerna) är pålitliga, menar Eliasson (2013, s. 15). Därför är 
det av vikt att det inte blir några missförstånd under intervjutillfället. Min uppgift är 
att tolka informanten på rätt sätt, genom att exempelvis ställa följdfrågor för att 
kontrollera att min uppfattning stämmer överens med informantens avsikt. Det 
andra begreppet, validitet, handlar om huruvida undersökningen mäter det som den 
ska mäta. För att detta ska vara möjligt bör forskaren, enligt Eliasson (2013, s. 16), 
vara säker på syftet och frågeställningarna i studien. I min studie har jag utgått från 
mitt syfte och mina frågeställningar när jag konstruerat frågor till intervjuerna.  
 
3.7 Analysmetod 
Analysen av det insamlade materialet från intervjuerna har bearbetats med hjälp av en 
innehållsanalys. I en sådan typ av analys arbetar forskaren med att systematiskt och 
steg för steg klassificera materialet, förklarar Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström (2013, s. 47). Det blir då enklare för forskaren att hitta olika mönster och 
teman. Syftet med att göra en innehållsanalys är, enligt Larsen (2009, s. 101), att finna 
mönster och samband men även att hitta likheter och skillnader i det insamlade 
materialet. Enligt Larsen (2009, s. 101–102) följer stegen i en innehållsanalys en viss 
arbetsgång där forskaren först samlar in data och gör om det till texter, precis som 
jag gjort då jag transkriberat intervjuerna. Beroende på vilket syfte studien har väljer 
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forskaren ut det som ska transkriberas, förklarar Kvale och Brinkmann (2014, s. 194). 
Jag har valt att transkribera det som har varit av intresse för att besvara studiens syfte 
och frågeställningar. Sedan ska texterna kodas och klassificeras i olika teman eller 
kategorier vilket har gjorts. Därefter bör materialet sorteras utifrån kategorierna. När 
sorteringen är klar ska en granskning av materialet ske för att finna betydelsefulla 
mönster eller processer. Slutligen ska de mönster forskaren hittat analyseras mot 
forskning och olika teorier där forskaren sedan formulerar ny kunskap, vilket jag 
kommer att redogöra för under rubrikerna Resultat (kapitel 4) och Resultatdiskussion 
(avsnitt 5.1).  
 
3.8 Metoddiskussion 
För att besvara syftet och frågeställningarna i studien valde jag att använda mig av en 
kvalitativ metod, i enlighet med Larsen (2009). Jag ville söka svar på hur lärare 
undervisar i läsförståelse och därför ansåg jag att intervjuer skulle passa bra, eftersom 
informanterna då har möjlighet att på ett utförligt sätt förklara för mig hur deras 
undervisning ser ut. Däremot kan det vara en svaghet att jag inte valde att observera 
hur den faktiska undervisningen ser ut, vilket även kunde ha lett till större 
tillförlitlighet. Jag ansåg att intervjuer skulle ge mig möjligheten att gå på djupet och 
ta reda på hur de tänker kring sin undervisning, samt få reda på hur medvetna de är i 
förhållande till aktuell forskning, och därför kan valet av intervjuer ses som en styrka. 
Jag valde att använda mig av halvstrukturerade intervjuer, enligt Eliassons (2013) 
förklaring, för att kunna ställa eventuella följdfrågor och säkerställa mig om att jag 
uppfattat informanternas svar rätt.  
 
När det gäller urvalet i studien valde jag att använda mig av ett strategiskt urval i 
enlighet med Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013). Eftersom jag var 
intresserad av hur lärare i F–3 undervisar valde jag att endast tillfråga lärare i de 
årskurserna. Jag upplevde att det var svårt att få tag i informanter även om jag tog 
kontakt med 10 rektorer via mejl och bad dem vidarebefordra mitt informationsbrev 
(Bilaga 1) till berörda lärare. Ett fåtal rektorer gav respons men sedan dröjde det 
länge innan jag fick tag på informanter som kunde tänka sig att ställa upp. Den dåliga 
responsen gjorde att materialinsamlingen blev försenad och jag förlorade tid i arbetet 
vilket kan ses som en svaghet. Till slut bestämde jag mig för att ta kontakt med en av 
rektorerna per telefon för att se om han/hon kunde hjälpa mig att nå ut med 
informationsbrevet (Bilaga 1) till verksamma lärare. Slutligen fick jag tag i fyra lärare 
och en specialpedagog som kunde tänka sig att ställa upp, och alla hade de fått ta del 
av mitt informationsbrev (Bilaga 1). I informationsbrevet (Bilaga 1) presenterade jag 
de etiska aspekter studien förhåller sig till som är viktiga enligt Vetenskapsrådet 
(2002). Informanterna i studien har getts fingerade namn för att säkerställa 
anonymitet. Jag ansåg att fem informanter skulle vara tillräckligt för studien, då det 
kan bli svårt att hinna med fler. Informanterna är verksamma i olika årskurser på fyra 
olika skolor och jag anser att spridningen är en styrka i min studie. Jag anser det 
också vara en styrka att ha med en specialpedagog. Efter att ha fått tag på 
informanter beslutade jag mig för att skicka ut intervjufrågorna (Bilaga 2) till dem i 
förväg, vilket gjordes några dagar innan varje intervju var planerad. Det kan 
eventuellt ses som en svaghet eftersom informanterna då hade möjlighet att 
förbereda sina svar och sedan under intervjun svara på ett sätt som de tror att jag var 
ute efter. Å andra sidan ansåg jag att frågorna täcker in ganska mycket och att det 
skulle kunna vara svårt för informanterna att ge mig bra och utförliga svar, vilket var 
anledningen till att de fick frågorna i förväg. Informanterna gavs även, enligt 
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Eliassons (2013) råd, information om att intervjuerna skulle spelas. Jag fick alla 
informanters godkännande till att spela in.  
 
När tider för intervjuer skulle bokas in lät jag informanterna bestämma tid och plats 
för att det skulle vara bekvämt för dem samt passa deras arbetstider. En informant 
insjuknade och kunde inte genomföra intervjun den tid som var bestämd. 
Informanten föreslog en tid någon vecka senare, men eftersom jag helst inte ville 
vänta några veckor föreslog jag att intervjun skulle genomföras över telefon i stället. 
Informanten tyckte det var en bra idé och jag upplever inte att det förändrar studiens 
resultat på något sätt. Intervjuerna genomfördes utan störningsmoment vilket kan ses 
som en styrka. Jag upplever att det var bra att spela in eftersom jag kunde ägna min 
fulla uppmärksamhet åt att lyssna på informanterna, vilket Kvale och Brinkmann 
(2014) menar är bra. Under några intervjuer började informanten samtala om saker 
som egentligen inte var relevant, men då visade jag respekt och lyssnade färdigt för 
att sedan försöka styra samtalet tillbaka till ämnet. En svaghet i studien kan vara att 
jag inte kompletterade intervjuerna genom att exempelvis observera, men samtidigt 
tycker jag att jag fick utförliga svar av informanterna.  
 
I analysen av det insamlade materialet valde jag att göra en innehållsanalys i enlighet 
med Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013). Beroende på syftet i min 
studie transkriberades endast de delar av intervjuerna som ansågs vara relevanta, i 
enlighet med Kvale och Brinkmann (2014). Enligt Larsen (2009) är syftet med en 
innehållsanalys att försöka hitta mönster, teman, likheter och skillnader i material. 
Det har jag gjort genom att försöka ordna informanternas svar på det sätt som 
Larsen (2009) beskriver. Dock upplevde jag detta som väldigt svårt trots att jag 
använde mig av färgkoder för att markera olika teman, kategorier, likheter och 
skillnader. Informanterna svarade ibland väldigt utförligt på en fråga vilket gjorde att 
svaret delvis besvarade andra frågeställningar samtidigt. Jag upplever att det blev 
svårt att få en tydlig struktur i svaren när analysen skulle göras. Detta tyder på att 
mina intervjufrågor (Bilaga 2) kunde ha strukturerats bättre, alternativt att intervjun 
kunde ha innehållit färre frågor. Det kan ses som en svaghet i studien eftersom 
informanterna förmodligen upplevde att några av frågorna var väldigt lika varandra.  
 
Vad gäller studiens validitet anser jag att intervjufrågorna (Bilaga 2) bidrar till att 
uppfylla mitt syfte och besvara mina frågeställningar, i enlighet med Eliasson (2013), 
vilket är en styrka. Dock drar det ned validiteten något att en av intervjufrågorna 
(Bilaga 2) inte bidrar till att besvara frågeställningarna. Den problematiska frågan som 
borde ha utelämnats är: ”Är det något du tycker skulle kunna förbättras för att hjälpa 
dig i din undervisning av läsförståelse?”. 
 
God reliabilitet i en studie innebär enligt Eliasson (2013) att studien är pålitlig och att 
metoden är väl beskriven för att studien ska gå att upprepa och då ge samma resultat. 
Jag anser att reliabiliteten i studien är god eftersom metoden är väl beskriven 
samtidigt som jag noga följt intervjuguiden (Bilaga 2) under intervjutillfället. Att göra 
om denna studie skulle dock ha kunnat resultera i varierade svar eftersom svaren som 
fås beror på vilka informanterna är.  
 
4. Resultat 
Under denna rubrik kommer det insamlade materialet från intervjuerna att 
sammanställas och presenteras. Det är fem stycken lärare som har intervjuats. 
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Resultatet kommer att presenteras under olika rubriker som bygger på mönster jag 
upptäckt under analysarbetet. Redovisningen syftar till att besvara studiens 
frågeställningar.  
 
4.1 Bakgrundsinformation om informanterna 
För att du som läsare ska få en bild av informanterna i studien presenteras kort vilken 
utbildning de har, hur länge de har arbetat samt i vilken klass de arbetar i för tillfället. 
 
Lärare 1 - Stina 
Stina är utbildad förskollärare och har varit verksam i 35 år. Under den sista halvan 
av dessa 35 år har Stina arbetat i F-klass. För tillfället arbetar hon i en F-klass som 
består av 20 elever. 
 
Lärare 2 - Milly 
Milly är utbildad med förskollärarexamen och lärarexamen för svenska 1–6 och 
svenska som andraspråk 1–3. Milly har varit verksam lärare i 24 år och för tillfället 
arbetar hon som klasslärare i en årskurs 3 bestående av 21 elever.  
 
Lärare 3 - Sara 
Sara är utbildad lärare för 1–6 och specialpedagog. Sara har arbetat i 3 år och för 
tillfället arbetar Sara som klasslärare i en årskurs 2 som består av 20 elever.  
 
Lärare 4 - Lina 
Lina är utbildad förskollärare och specialpedagog. Hon har varit verksam i 36 år 
varav de senaste 16 åren som specialpedagog. Lina är verksam som specialpedagog 
där hon undervisar elever i årskurserna F–6.  
 
Lärare 5 - Malin 
Malin är utbildad lärare med lärarlegitimation för F–9. Malin har arbetat i 4 år och är 
för tillfället verksam som klasslärare i en årskurs 3 bestående av 19 elever.  
 
4.2 Lärarnas beskrivning av begreppet läsförståelse 
Lärarnas syn på vad begreppet läsförståelse innebär skiljer sig till viss del åt i svaren. 
Några har svarat ganska kort medan andra har utvecklat svaret mera. Några är 
överens om att läsförståelse innebär att läsare ska förstå det de läser.  
 

”Ja är det inte som det låter att man ska förstå det man läser, höll jag på att säga. 
Så tänker jag.” (Stina) 

 
”Ja läsförståelse… vad det innebär?... Ja det är ju att man läser och förstår det 
man läser.” (Lina) 

 
Lina började med att säga att läsförståelse handlar om att läsaren ska förstå det 
han/hon läser, men utvecklade svaret och förklarade att det också handlar om att 
läsaren ska kunna koppla texten till egna erfarenheter. Läsaren behöver tänka under 
läsning för att kunna göra kopplingar och använda ny kunskap i andra sammanhang. 
Läsförståelse bygger på läsarens tidigare kunskaper och erfarenheter. Också Milly 
och Malin utvecklade sina svar.  
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”För mig innebär läsförståelse att man kan läsa en text och förstå innehållet, men 
även att man kan svara på frågor om texten på olika nivåer. Med olika nivåer ja 
då menar jag att man kan svara på frågor som finns på raderna, mellan raderna 
och bortom raderna. Men läsförståelse är väl även att man kan hitta budskapet 
som finns i texten.” (Milly) 

 
”Jag tycker läsförståelse är när man förstår vad texten innehåller, när eleverna 
känner att de vet vad de läser och att de förstår textens budskap.” (Malin) 

 
Det mest utvecklade svaret gav Sara. För henne innebär läsförståelse att läsaren kan 
ta till sig texten med behållning och läsa med njutning. Läsförståelse handlar mycket 
om läslust. För det första handlar det om att kunna tolka texten på raderna, att förstå 
ord och begrepp, förklarar hon. Därefter handlar det om att kunna läsa mellan 
raderna, och göra inferenser. När läsaren klarar av det är det viktigt att kunna läsa 
bortom raderna och finna textens huvudbudskap samt sammankoppla texten med 
sitt eget liv och sina egna erfarenheter. Saras och Millys svar påminner om varandra: 
båda uttrycker att det är viktigt att kunna läsa på, mellan och bortom raderna. Sara 
menar att läsaren också bör fundera över om texten förändrar någonting hos läsaren, 
till exempel läsarens eget synsätt. Läsförståelse handlar om att gå på djupet med 
texten och fundera över vad som är huvudbudskapet. 
 

”Så om jag sammanfattar tycker jag att läsförståelse betyder att jag får sådana 
verktyg så att jag kan läsa med njutning och behållning. Det har ganska mycket 
med läslust att göra. Att jag har fått sådana verktyg så att jag verkligen kan 
njuta av läsningen och ta in den riktigt. Lusten finns för att jag kan ta till mig 
texten, och att jag förstår den riktigt. Det ska inte vara så att texten stannar 
utanför utan att tränga in, utan det handlar om att kunna läsa mellan raderna 
och bortom raderna, och alla de nivåerna.” (Sara) 

 
Några av lärarna beskriver att läsförståelse innebär att läsare förstår det de läser. 
Andra har svarat mer utförligt och menar att läsförståelse handlar om mer än att bara 
förstå det som läses, till exempel att koppla läsningen till sina förkunskaper och eget 
liv, kunna läsa på, mellan och bortom raderna samt finna textens huvudbudskap.  
 
4.3 Hänsyn till viktiga faktorer hos eleverna 
På frågan om vilka faktorer lärarna anser viktiga skiljer sig svaren åt i omfattning. Det 
mest utvecklade svaret hade Sara. Nedan beskrivs de faktorer lärarna nämner. 
 
Det första Malin nämner är att det är viktigt att ta hänsyn till elevernas förkunskaper, 
men även gruppen. Helt enkelt vad som passar bäst för gruppen. Det får inte vara för 
lätt men inte heller för svårt utan det handlar om att utgå ifrån elevgruppen.  
  
Det enda Lina nämner och det hon anser vara det absolut viktigaste vid undervisning 
i läsförståelse är elevernas förkunskaper. Milly är inne på samma spår och beskriver 
vad hon gör för att möta elevernas förkunskaper. 
 

”I början försöker jag använda mig av elevnära texter där eleverna enkelt kan 
relatera till innehållet. Alltså att man läser texter som eleverna redan har mycket 
kunskaper om för att det är saker de själva varit med om, då är det liksom enkelt 
för dem att aktivera sina förkunskaper.” (Milly) 
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Svaret är representativt inte bara för Milly, utan alla lärare är överens om att det är 
viktigt att tänka på vilka texter som ska läsas. De förklarar att de försöker välja texter 
som elever kan relatera till antingen genom att de är inom samma område som något 
de arbetar med i den övriga undervisningen, eller sådant eleverna redan har vissa 
förkunskaper i och om. Dock tycker Stina att det ibland är svårt att välja böcker 
eftersom nivån bland eleverna skiljer sig mycket åt, men hon beskriver att hon 
uteslutande använder sig av bilderböcker då hon undervisar i en F-klass.  
 
Milly tycker förutom förkunskaper att det är viktigt att ta hänsyn till elevernas 
språkkunskaper för att se om de förstår språket, vilket också Sara förklarar. Sara 
menar att det är viktigt att ta hänsyn till om eleverna förstår språket på raderna. Stina 
menar att det hela tiden är viktigt att ta hänsyn till elevernas ordförråd och hon 
undervisar mycket i syfte att utveckla elevernas ordförråd, eftersom det är en 
förutsättning för att förstå texter, beskriver hon.  
 
Sammanfattningsvis är de flesta lärare ense om att elevers förkunskaper och 
ordförråd är viktiga att ta hänsyn till när de undervisar i läsförståelse. För att ta 
hänsyn till elevers förkunskaper beskriver samtliga lärare att de tänker mycket på 
vilka texter de ska använda, exempelvis att det ska vara elevnära texter som eleverna 
enkelt kan relatera till. Några nämner även andra faktorer såsom språkkunskaper och 
gruppens sammansättning. 
 
4.4 Lärarnas undervisning i läsförståelse 
Lärarnas svar på frågan hur de undervisar för att utveckla elevers läsförståelse var alla 
ganska långa och utvecklade. Nedan återges en del av deras beskrivningar med hjälp 
av olika underrubriker.  

4.4.1 Organisering av gruppen 
Stina arbetar genomgående i helklass när hon undervisar i läsförståelse. Malin, Sara 
och Milly undervisar genom att variera gruppkonstellationerna, dock beskriver Sara 
att hon för det mesta undervisar i helklass. Malins och Saras elever får arbeta enskilt, 
i mindre grupper och i helklass. Milly är den enda läraren som beskriver att eleverna 
får arbeta i par. Linas undervisningssituation skiljer sig från de andra lärarnas 
eftersom hon är specialpedagog, och därmed alltid undervisar i en liten grupp med 
ett fåtal elever.  

4.4.2 Textsamtal i samband med högläsning 
Samtliga lärare beskriver att de undervisar i form av högläsning. Stina använder 
dokumentkamera och projektor för att alla elever ska kunna se boken framme på 
tavlan; det är lättare för eleverna att förstå om de får se bilderna menar hon. Stina 
tycker det är viktigt att vara tydlig, och förstärker ofta språket med hjälp av bilder 
och undervisar mycket i syfte att utveckla elevernas ordförråd. Sara och Stina 
berättar att de försöker att läsa högt varje dag. Enligt Sara är det bra att läsa högt för 
elever, särskilt för de elever som har problem med avkodning, då de vid lyssning kan 
fokusera på texters innehåll snarare än sina svårigheter. Sara, Lina och Malin låter 
även sina elever läsa högt för varandra i mindre grupper eller halvklass. Sara 
beskriver att hon tycker det är viktigt att eleverna får träna på att läsa högt för 
varandra. När eleverna i Malins klass läser högt för varandra diskuterar de efteråt 
vilka svåra ord de hittat i sina texter. Sedan hjälps eleverna åt att reda ut de svåra 
orden.  
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”Jag upplever att det är lättare för dem att förstå varandra när de sitter i en 
liten grupp, för de fokuserar mer när det är kompisar som förklarar för dem.” 
(Malin) 

 
Gemensamt för alla lärare i studien är att de undervisar mycket genom att samtala 
om texter. De flesta beskriver att de samtalar om texter innan läsning, under läsning 
och efter läsning. Innan läsning brukar lärarna föra en diskussion tillsammans med 
eleverna om vad de tror kommer att hända utifrån rubrik och bilder. Under läsning 
bearbetar lärarna svåra ord och begrepp de stöter på. Eleverna får komma med 
förslag på vad orden kan betyda och lärarna hjälper dem att reda ut orden. Några 
lärare beskriver även att de ställer frågor om texten under läsningen, för att eleverna 
ska reflektera över innehållet. Efter läsning förklarar alla lärare att de för diskussioner 
om texterna samt arbetar med att sammanfatta läsningen. Någon lärare beskriver att 
de sammanfattar utifrån bilderna i boken. En mer beskrivande förklaring av hur 
lärarna undervisar i lässtrategier ges längre ner (se avsnitt 4.5.1 och 4.5.2). 

4.4.3 Tystläsning 
Två av lärarna, Sara och Malin, beskriver att deras elever får ägna sig åt tystläsning i 
undervisningen för att utveckla läsförståelse. Sara berättar att hennes elever får läsa i 
en särskild bok som innehåller texter i olika genrer, och att eleverna individuellt får 
svara på frågor till texterna.   

4.4.4 Undervisningsmodeller 
En lärare, Stina, använder sig inte av någon särskild modell i sin undervisning. Milly 
och Malin använder samma material när de undervisar, en läsande klass. Milly beskriver 
att hon försöker att undervisa metodiskt med hjälp av materialet. Sara utgår mycket 
från Chambers modell av boksamtal i sin undervisning samt metoden think-aloud. Lina 
blandar mellan olika modeller men en hon nämner är cirkelmodellen.   
 
Sammanfattningsvis organiserar lärarna sina klasser på olika sätt när de undervisar i 
läsförståelse. Dock varierar sig de flesta lärare genom att använda olika 
gruppkonstellationer. Gemensamt för alla lärare är att undervisningen till stor del 
utgörs av högläsning och textsamtal. De flesta lärare verksamma i årskurs 2 och 3 
låter sina elever ägna sig åt tystläsning emellanåt. Lärarna använder sig av olika 
undervisningsmodeller när de undervisar i läsförståelse. 
 
4.5 Lässtrategier 
Nedan beskrivs hur lärare undervisar i lässtrategier, vilka strategier de undervisar i 
samt hur lärarna beskriver att de undervisar explicit i lässtrategier. 

4.5.1 Undervisning i lässtrategier, och vilka används? 
Milly och Malin undervisar båda utifrån samma material, en läsande klass. De 
lässtrategier de undervisar i är de som ingår i materialet, såsom spågumman, 
reportern, konstnären, detektiven, frågeapan och cowboyen. Milly undervisar 
inledningsvis i en lässtrategi i taget för att eleverna ska lära sig dem. Efter hand 
introducera hon fler och fler. När Milly anser att eleverna kan hantera lässtrategierna 
får de arbeta i par och själva applicera lässtrategier på olika texter. När eleverna fått 
lära sig de flesta lässtrategierna försöker Milly applicera flera lässtrategier samtidigt på 
en text. Avslutningsvis diskuterar de i helklass. 
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”Jag vill liksom lära eleverna att ta sig an olika texttyper på ett strategiskt 
sätt eller vad man ska säga.” (Milly) 

 
Förutom de strategierna som ingår i materialet använder Milly strategier där eleverna 
får träna på att svara på frågor som finns på, mellan och bortom raderna.  
 
Malin använder leksaksdockor i undervisningen; de kallas för läsfixarna. Hon förklarar 
att varje läsfixare representerar en av de lässtrategier som ingår i materialet en läsande 
klass. När Malin i helklass ska bearbeta en text tar hon hjälp av leksaksdockorna för 
att använda olika lässtrategier på en text. Tillsammans med eleverna hjälps de åt att 
identifiera svåra ords betydelse, de samtalar om vad texten kommer att handla om 
utifrån rubrik och bild, och de sammanfattar texten och ställer frågor om den. 
 
När Sara undervisar i lässtrategier utgår hon ofta från Chambers modell om boksamtal, 
vilket beskrivits tidigare. Hon ställer mycket öppna frågor och empatifrågor för att gå 
på djupet med texterna och få eleverna att tänka bortom raderna. Med hjälp av 
öppna frågor kan läraren sakta röra sig bort från kontrollfrågor som handlar om 
texten i sig och i stället ställa frågor för att ta reda på hur eleverna ser på texten, 
förklarar Sara. Empatifrågor tycker Sara är bra därför att eleverna får göra kopplingar 
mellan texten och sitt eget liv och erfarenheter, samt att de får eleverna att bli 
berörda av texten. Sara bjuder ofta in eleverna och uppmuntrar dem till att ställa egna 
frågor om texten, och förklarar att hon vill få dem att bli ”samtalsledare”. Att 
eleverna får ställa egna frågor menar hon är viktigt då hon anser att de minns texten 
bättre då. Utöver de strategier Sara beskrivit undervisar hon regelbundet i att 
sammanfatta och få klarhet i texter. Eleverna diskuterar bildliga uttrycks egentliga 
betydelse, och de tränar på att jämföra olika sorters texter för att hitta likheter och 
skillnader. De samtalar även om vad de tror texterna ska handla om utifrån bilder 
och rubriker. I undervisningen vill Sara vara nyfiken och ta reda på vilka tankar 
eleverna får av det lästa, vilket gör att eleverna blir delaktiga och känner att deras 
funderingar är värdefulla förklarar hon.  
 

”Och om jag sen som lärare kan säga, ja men vad bra det här hade jag inte tänkt 
på än, eller just det den där detaljen hade inte jag lagt märke till. Då ger jag ju 
eleverna också självförtroende, att de känner sig kompetenta som läsare och det är 
också viktigt tycker jag när vi läser tillsammans. Att eleverna kan få en känsla av 
att de kan och är kompetenta. Att de liksom känner att de hade någonting att 
bidra med i diskussionen. Jag kom på någonting som inte läraren eller de andra har 
lagt märke till.” (Sara) 
 

Saras elever får träna på att rita händelser ur texten för att uttrycka sina inre 
bilder. Det är viktigt att eleverna har alla sinnen öppna tycker Sara för då är 
det lättare att ta till sig innehållet, och de minns det lästa bättre.  
 
När Lina undervisar i lässtrategier, oftast i samband med högläsning, berättar hon för 
eleverna vad de ska läsa om, i syfte att väcka deras intresse och motivation. Eleverna 
får arbeta med samma text under lång tid, för att bli vana att läsa. Lina går igenom 
ämnesspecifika ord inför läsning och låter eleverna arbeta med dem.  
 

”För sedan när de läser då ser eleverna ordet och känner igen det. De behöver 
inte liksom lägga energi på att avkoda orden.” (Lina) 
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Lina undervisar i lässtrategier där elever får bygga upp inre bilder och får reflektera 
över sina förkunskaper. Lina förklarar att hon anser det vara av stor vikt att samtala 
med eleverna om vilka förkunskaper de har. Därför använder hon sig mycket av 
cirkelmodellen i sin undervisning då den fokuserar mycket på elevers förförståelse. 
Efter läsning får Linas elever sammanfatta texten och svara på frågor. Att lägga stort 
fokus på ämnesspecifika ord i texten samt elevers förkunskaper anser Lina är bra för 
då kan eleverna fokusera mer på innehållet i texterna. Till skillnad från Milly och 
Malin som undervisar tydligt i olika lässtrategier och lär sina elever namn på olika 
lässtrategier, menar Lina att yngre barn inte är riktigt mogna för att tänka på olika 
strategier de kan använda. 
 

”Men sedan måste man ju... Man kan liksom inte bara tro att man undervisar i 
en strategi och sedan kan de den, utan man måste hela tiden återkomma med 
mindre barn.” (Lina) 

 
Stina tycker det är viktigt att vara tydlig, och förstärker ofta språket med hjälp av 
bilder. I Stinas undervisning samtalar klassen om texterna vid högläsning. Innan 
läsningen tittar alla på bokens framsida och eleverna får utifrån bild och rubrik 
berätta vad de tror texten ska handla om. Under högläsning gör Stina korta pauser 
för att förklara svåra ord. Efter läsningen sammanfattar klassen texten tillsammans 
med hjälp av bilderna, och eleverna återberättar med egna ord.  
 

”Till exempel så läste vi sagan om vanten häromdagen, då gick vi tillbaka 
efteråt och frågade vilket det första djuret var som kom i boken, och vilket som 
kom sen osv.” (Stina) 
 

Efter elevernas återberättande fyller Stina på med de ord och begrepp som finns i 
den ursprungliga texten, eftersom hon anser det vara viktigt att de blir bekanta med 
de lite svårare orden och begreppen. 
 
Hur lärarna undervisar i lässtrategier ser alltså olika ut. Några arbetar strukturerat 
utifrån ett visst material och gör elever bekanta med olika lässtrategier genom att 
nämna dem vid namn. Någon lärare samtalar väldigt mycket med eleverna och 
fokuserar bland annat på att ställa olika sorters frågor. En lärare fokuserar mycket på 
förförståelsen och använder lässtrategier så att eleverna får aktivera sina 
förkunskaper. Gemensamt för de flesta lärare är att de undervisar i lässtrategier 
såsom att förutspå, ställa frågor (på olika nivåer), reda ut svåra ords betydelse, få 
elever att reflektera över sina förkunskaper, få elever att uttrycka sina inre bilder samt 
sammanfatta.  

4.5.2 Den explicita undervisningen i lässtrategier 
På frågorna om hur lärare undervisar explicit i lässtrategier och huruvida de tänker på 
att utveckla elevers metakognition skiljer sig svaren åt i omfattning. Några svarade 
inte på dessa frågor utan hänvisade till sina tidigare svar, medan andra hade mer 
utvecklade svar.  
 
Stina var en av dem som inte svarade direkt på frågan om hur hon undervisar 
explicit. Men utifrån svar på andra frågor förklarar hon att det är viktigt att vara tydlig 
i undervisningen, och att förstärka språket med hjälp av bilder. Stina förklarar att det 
alltid är medvetna val hon gör när hon undervisar eleverna i lässtrategier. På frågan 
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om hon tänker på att utveckla elevers metakognition gavs inte något riktigt svar; hon 
var inte insatt i begreppet. 
 
När Milly introducerar en strategi gör hon det genom att tänka högt för att eleverna 
ska få syn på hur hon tänker. Sin explicita undervisning beskriver hon så här: 
 

”Det är väl egentligen det jag gör när jag undervisar i de olika strategierna, tänker 
jag. Då visar jag ju eleverna hur jag tänker kring en text och varför jag tänker 
så… då får eleverna liksom tips eller ja, syn på hur man kan göra.” (Milly) 
 

Vilken lässtrategi Milly undervisar i beror på vilken typ av text de arbetar med, men 
även vilket syfte hon har med läsningen och vilken förmåga det är som tränas. På 
frågan hur hon arbetar för att stärka elevernas metakognition visade Milly först en 
osäkerhet men beskriver att hon gör det genom att visa och samtala med eleverna om 
hur de ska tänka när de läser. 
 
När Malin undervisar explicit visar hon för eleverna hur hon själv tänker och gör när 
hon tolkar en text. Sedan släpper hon in eleverna och låter dem komma med tankar 
och förslag. Malin beskriver hur hon anser att hon undervisar explicit: 
 

”När vi gör detta så visar jag eleverna. Vad ska vi ställa för fråga om det står så 
här i texten? Eller, det här verkar vara ett svårt ord, hur kan man ta reda på vad 
det betyder? Jag tror det är viktigt att visa och berätta mycket, och att diskutera.” 
(Malin) 
 

På frågan om metakognition svarar Malin osäkert genom att förklara att hon 
tycker det är viktigt och att hon försöker tänka på det. Hon ger ingen 
förklaring på hur hon tänker på det i undervisningen.  
 
Lina beskriver att hon anser att läraren måste visa eleverna hur de ska lära sig 
att ta sig an en text genom att själv agera modell, därför att det är viktigt att 
undervisa i läsförståelse. När Lina beskriver sin uppfattning av explicit 
undervisning förklarar hon: 
 

”Men det är ju det som är den här explicita läsundervisningen. Det är ju det 
som det går ut på, att lyfta. Att läsa är att tänka. Det är mitt ledord. Det är 
inte bara att avkoda och sedan är det bra. Man måste liksom vara en modell, 
berätta hur man gör. För det är verkligen viktigt att man undervisar i 
läsförståelse. För så har det ju inte varit förut.” (Lina) 

 
När Lina får frågan angående metakognition förklarar hon att metakognition 
handlar om huruvida eleverna är medvetna om varför och vad de läser, vilket 
är målet med läsning. Om eleverna är medvetna om de sakerna växer deras 
metakognition. Lina menar att eleverna ska kunna koppla det de läser till 
andra texter och egna erfarenheter och kunna använda sig av kunskapen i ett 
bredare sammanhang. 
 
Sara verkar säker på frågan om hur hon undervisar explicit i lässtrategier och 
förklarar att hon gör det genom att använda think-aloud–metoden.  
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”Och sen ”think-aloud” det är också någonting som genomsyrar min 
undervisning. Att jag visar hur jag själv gör när jag är osäker, eller måste bläddra 
tillbaka eller när jag försöker få klarhet i någonting. Så att barnen också får en 
vana att tänka lite grann i de banorna. Att man hjälps åt, hur kan vi göra nu 
när vi är osäkra?” (Sara) 

 
Sara anser sig tänka mycket på att utveckla elevers metakognition genom att 
ställa frågor till eleverna.  
 

”Ja och då resonerar jag så här, att om jag frågar elever, och det gör jag väldigt 
mycket, har det varit svårt? Vad har varit lätt och vad har varit svårt med 
uppgiften eller texten som vi har läst nu? Då hjälper jag eleverna att bli 
medvetna om var de står just nu.” (Sara) 

 
Lärarnas beskrivningar av deras explicita undervisning i läsförståelse visar 
att de flesta har en enad bild om att explicit undervisning innebär att lärare 
visar för elever hur de själva gör när de möter en text. På så sätt försöker de 
göra eleverna medvetna om hur de kan tänka. Någon beskriver att det alltid 
handlar om att vara tydlig, och någon beskriver att det är viktigt att tänka på 
vilka lässtrategier som ska användas beroende på vilket syfte läsningen har 
och vilken förmåga det är som tränas. När det gäller metakognition är 
lärarna olika väl insatta i begreppet. Några beskriver att de försöker utveckla 
elevers metakognition genom att samtala och synliggöra för elever hur de 
kan tänka. 
 
4.6 Lärares upplevelser av undervisningen 
På frågan om lärarna känner ett stöd i sin undervisning från skola och kollegor var de 
flesta överens och menade att de har ett bra stöd i sina kollegor. Några svarade:  

 
”Vi sitter i samma båt allihop”… ”Vi stöttar och hjälper varandra.” (Stina) 
 
”Jag känner ett stort stöd från skolan och mina kollegor. Vi pratar ofta om 
läsförståelse och hur vi arbetar med det, och hur vi vill arbeta med det.” (Milly) 

 
Svaren från en av lärarna skiljer sig mycket från de andras. Sara berättar att hon inte 
känner så mycket stöd i sin undervisning, men hon känner sig inte heller ensam. För 
Sara är det viktigt med självständighet och att inte bli instängd i för trånga ramar där 
undervisningen ska utgå från ett material som kollegor tillsammans satt ihop. Sara 
motiverar varför hon tycker så och beskriver: 
 

”För jag tycker, just när det gäller att formulera frågor som vi kan diskutera 
och jobba runt, så tycker jag att det är så viktigt att man lyssnar in elevernas 
egna frågor och att man tar det utifrån undervisningssituationen och klassen. 
Ställer jag en fråga som uppstår under undervisningssituationen tror jag det 
känns mer genuint och äkta för eleverna.” 

 
Sara beskriver att hon finner ett stöd i sina kollegor genom ett kollegialt lärande i 
stället. Då går lärare på skolan ibland in i varandras klassrum och observerar, vilket 
Sara tycker är nyttigt, och på det sättet känner hon ett stöd. 
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Vad gäller fortbildning berättar Stina att de har interna fortbildningar tillsammans på 
skolan där de får ta del av filmer från Skolverkets hemsida. Milly och Sara beskriver 
båda två att de har möjlighet till fortbildning i form av ”läslyftet”. Lina beskriver att 
hon är genuint intresserad av läsförståelse och därför tar del av aktuell läsforskning 
även på sin fritid, förutom att hon naturligtvis har chans till det under arbetstid. På 
skolan brukar lärarna exempelvis bli tipsade om nya rapporter som kommit ut från 
Skolverket. 
 
På frågan om lärarna upplever en positiv utveckling av elevers läsförståelse är det 
ingen som beskriver att de har erfarenheter av ett annat arbetssätt tidigare, och därför 
kan säga att de som används nu fungerar bättre. Däremot beskriver Malin att sedan 
hon introducerat leksaksdockorna och börjat använda motsvarande strategier har 
hon sett tydligt hur elevernas utveckling tagit fart. Malin ger dock ingen beskrivning 
av hur hon undervisat tidigare. Milly beskriver att den klass hon har nu hela tiden 
arbetat så som de gör. Hon förklarar att de strävat mot ett gemensamt mål, att bli en 
stjärnläsare som klarar av att använda sig av de olika strategierna självständigt under 
läsning. Enligt Milly har alla elever uppnått det gemensamma målet. Sara väljer att 
lyfta fram ”think-aloud” som en metod hon tycker har lett till positiva effekter på 
elevers utveckling av läsförståelse. Sara tycker det är bra att eleverna får träna på att 
formulera sina egna tankar, samtidigt som klasskamraterna får syn på hur en elev 
tänker. Men Sara tycker också att hon märkt att samtal som omfattar frågor på olika 
nivåer har lett till att läs- och diskussionsglädjen har ökat. Lina berättar om en period 
där hon undervisade några svaga elever. Hon lät dem arbeta med samma text under 
en längre period, och eleverna fick arbeta med ord som förekom ofta i texten samt 
träna på att återberätta. Efter denna undervisning klarade alla elever ett test som de 
fick göra tillsammans med elever som inte anses svaga. Även flera av lärarna hänvisar 
till tester eleverna fått göra, och menar att testerna visat att elevernas utveckling gått 
framåt.  
 
Enligt lärarnas svar upplever de flesta att de har ett stort stöd, särskilt från sina 
kollegor. Alla lärare är positivt inställda till att undervisa i läsförståelse och är ense om 
att de har möjlighet till fortbildning, exempelvis genom läslyftet. När det handlar om 
att undervisa i läsförståelse förklarar alla att de märker av en positiv utveckling på 
elevernas läsförståelse utifrån de arbetssätt och undervisningsmetoder som används.  
 
5. Diskussion 
I följande avsnitt kommer resultatet att diskuteras i förhållande till bakgrund och 
tidigare forskning. Kapitlet syftar till att besvara studiens tre frågeställningar:  
 

• Vad anser lärarna att läsförståelse innebär?  
• Hur beskriver de fem lärarna sin undervisning i läsförståelse? Vilka arbetssätt 

använder de?  
• I vilken utsträckning undervisar de fem lärarna explicit i lässtrategier enligt 

deras beskrivningar? 
 
5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare i F–3 undervisar i läsförståelse 
för att se vilka förtjänster och brister som finns. Enligt bakgrund och tidigare 
forskning är det viktigt att undervisa explicit i läsförståelse och lässtrategier, men det 
är även viktigt vilka undervisningsmetoder lärare använder i sin undervisning för att 
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utveckla elevers läsförståelse. I undervisning av läsförståelse bör läsaren vara aktiv 
och undervisningen bör vara strukturerad. Viktigt för läraren är att ta hänsyn till 
elevers förutsättningar, då de avgör i vilken utsträckning elever kan utveckla 
läsförståelse. Läsundervisning är viktigt för att elever ska kunna vara en del av 
samhället; att inte kunna läsa innebär ett utanförskap i det samhället. 
Läsundervisningen bör vara inriktad på läsförståelse för att elever ska lära sig att tolka 
text och skapa mening. På sikt behöver de utveckla en förmåga att kunna värdera och 
förhålla sig kritiskt till texter, eftersom all text elever kommer att möta inte är av 
nytta.  
 
Enligt RAND Reading Study Group (2001, s. 11) är läsförståelse ”en process som 
handlar om att utvinna och konstruera mening genom att vara aktiv och interagera 
med skriftspråk”. Definitionen nämner interaktion, vilket innebär att läsaren behöver 
engagera sig i texten för att förstå den. Enligt en lärare innebär läsförståelse att 
läsaren förstår vad han/hon läser. De andra lärarna i studien förklarade exempelvis 
att läsförståelse innebär att kunna läsa på, mellan och bortom raderna, att kunna 
svara på olika sorters frågor, identifiera budskapet, kunna vara medveten om och 
förhålla sig till sina förkunskaper samt göra kopplingar mellan texten och sitt eget liv. 
För en lärare handlar läsförståelse bland annat om att kunna gå på djupet med 
texterna, att de inte ska stanna utanför läsaren utan de ska tränga in, vilket tydligt 
visar att läsaren för att kunna tolka en text behöver interagera med den. Några lärare 
undervisar genom att ställa olika sorters frågor, i syfte att få eleverna att tänka på, 
mellan och bortom raderna samt göra kopplingar mellan texten och sitt eget liv. Att 
ställa olika sorters frågor överensstämmer med Westlund (2012) som menar att elever 
behöver bli medvetna om olika sorters frågor för då ökar deras läsförståelse. En 
lärare utgår särskilt från Chambers modell och undervisar mycket i empatifrågor och 
öppna frågor för att eleverna ska få resonera. Att undervisa i öppna frågor gör att 
eleverna får svara utifrån vad de själva tänker, och gör det möjligt för eleverna att ta 
del av varandras tankar, vilket leder till att de lär av varandra – något som inom det 
sociokulturella perspektivet anses grundläggande. Enligt definitionen av läsförståelse 
är det nödvändigt för eleverna att inte bara läsa på raderna, utan de behöver kunna 
läsa mellan och bortom raderna för att kunna skapa mening av text, och sätta in 
läsningen i ett sammanhang. Resultaten visar att lärarna har olika uppfattningar om 
vad läsförståelse innebär. Läraren som enbart anser att det handlar om att förstå det 
lästa undervisar inte i läsförståelse i samma utsträckning som de andra lärarna gör, 
vilket eventuellt hör ihop med att hon undervisar i den lägsta årskursen. Däremot 
drar jag slutsatsen att de flesta lärare har en medvetenhet om att läsförståelse är 
komplext och innefattar flera olika nivåer av tänkande. Jag anser att de lärarna har en 
djup förståelse för vad läsförståelse egentligen innebär och deras beskrivningar av 
läsförståelsens innebörd stämmer bra överens med RAND Reading Study Groups 
(2001, s. 11) definition.  
 
Alatalo (2011, s. 52) menar att det ska vara lärares uppgift att hela tiden stötta 
eleverna i läsundervisningen för att de ska utvecklas till strategiska läsare. 
Reichenberg (2014, s. 67) beskriver att strukturerade textsamtal bygger på begreppet 
den proximala utvecklingszonen, som innebär att lärare stöttar elever till att nå en djupare 
kunskap. Textsamtal syftar till att lärare hjälper elever att träna på olika lässtrategier 
för att de ska utvecklas till strategiska läsare som är aktiva, och klarar av att läsa 
mellan raderna, menar Reichenberg (2012), vilket visat sig vara viktigt för att tolka en 
text på djupet. Enligt Varga (2013, s. 1) utvecklas läsförståelse genom att undervisa i 
textsamtal. Resultatet visar att alla lärare undervisar mycket i form av textsamtal då de 
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samtalar med eleverna om texter före, under och efter läsning. Textsamtalen bidrar 
till att göra eleverna delaktiga i undervisningen och de har möjlighet att lära av 
varandra, vilket inom det sociokulturella perspektivet är väldigt centralt. Genom 
lärares stöttning under textsamtalen utvecklas elevernas kunskaper eftersom läraren 
vägleder dem in i deras proximala utvecklingszon. Slutsatsen som kan dras är att lärarna 
har en stor medvetenhet om vikten av att samtala om texter för att utveckla 
läsförståelse. Att erbjuda elever att diskutera är något McLaughlin (2012) hävdar att 
lärare som har ett gott inflytande på elevers läsundervisning ofta gör, och det får 
eleverna göra under textsamtalen. 
  
Undervisningen bör vara inriktad på lässtrategier visar bakgrund och tidigare 
forskning. Studien av Spörer m.fl. (2009) visar att elever som fått träna på sin 
läsförståelse med hjälp av tillämpning av olika lässtrategier uppnådde bättre resultat 
än de elever som inte undervisats i olika lässtrategier. En lässtrategi är enligt Dymock 
och Nicholson (2010, s. 166) ”en plan eller teknik läsaren använder för att få den 
information av texten som behövs oavsett vilket syftet med läsningen är”. 
Lässtrategier kan därmed ses som de verktyg läsare använder för att tolka text. Det 
har forskats om vilka lässtrategier goda läsare använder sig av, och Palinscar och 
Brown (1984) kom fram till att det är lässtrategierna förutspå, ställa frågor, reda ut 
oklarheter och sammanfatta. McLaughlin (2012, s. 434) menar att lärare som har bra 
inflytande på elevers läsutveckling har kunskaper i vilka lässtrategier goda läsare 
använder sig av, har kunskaper om lässtrategierna och att de undervisar i dem. 
Resultatet visar att två lärare använder sig av samma material när de undervisar i 
lässtrategier, en läsande klass. De kallar lässtrategierna för läsfixarna och en av de 
lärarna använder leksaksdockor när hon undervisar i lässtrategier. De två lärarna 
undervisar i lässtrategierna spågumman, reportern, detektiven, frågeapan, konstnären 
och cowboyen. Resultaten visar att samtliga lärare undervisar i de lässtrategierna 
genom att göra förutsägelser om vad som ska komma härnäst i texten, de ställer 
frågor kring texten, de reder ut svåra ord de stöter på i texten och de arbetar med att 
sammanfatta texter. Utifrån lärarnas beskrivningar är det tydligt att lärarna medierar 
kunskaper till eleverna genom att kommunicera och resonera med dem om olika 
lässtrategier, vilket överensstämmer med det sociokulturella perspektivets syn på 
lärande. Resultatet visar alltså att lärarnas undervisning i lässtrategier och vilka de 
undervisar i överensstämmer med Palinscar och Browns (1984) forskning om vilka 
lässtrategier goda läsare använder sig av. Därför drar jag slutsatsen att alla lärare i 
studien har en medvetenhet om vilka de viktigaste lässtrategierna är och att de ger 
sina elever förutsättningar att bli goda läsare.  
 
National Reading Panel (2000, s. 4–40) hävdar att för att utbilda oberoende elever 
som självständigt klarar av att tolka text och skapa mening behöver de undervisas 
explicit i lässtrategier. Att undervisa explicit innebär att lärare bör ha ett tydligt mål 
och innehåll i sin undervisning samt vissa förväntningar på eleverna, enligt Eckeskog 
(2013, s. 26–27). Undervisningen och de lektioner läraren planerar att genomföra bör 
ha en tydlig struktur samtidigt som eleverna erbjuds många exemplifieringar och 
förklaringar av strategierna. Varga (2013) framhåller också vikten av att läraren bör 
vara tydlig och repetera lässtrategier. Hon menar att lärare bör kommentera och 
påpeka de lässtrategier som används i form av ett metaspråk. För att göra elever 
medvetna om sina tankar bör läraren modellera sina tankar och diskutera med 
eleverna varför, hur och när olika lässtrategier är lämpliga att använda, påpekar 
National Reading Panel (2000). Explicit undervisning hör ihop med begreppet 
metakognition, som enligt Oczkus (2003, s. 23) innebär att vara medveten om den 
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egna tankeprocessen. En viktig aspekt när det handlar om lässtrategier är att inte alla 
lässtrategier lämpar sig i alla sammanhang och på alla texter, förklarar Liberg (2010, s. 
21) och menar att det är viktigt att diskutera och fundera över vilka lässtrategier som 
är lämpliga vid olika tillfällen. Resultatet visar att de flesta lärare är överens om att 
explicit undervisning innebär att visa för eleverna hur de kan använda olika 
lässtrategier, vilket de menar bör göras genom att diskutera hur olika lässtrategier kan 
användas och varför olika lässtrategier är lämpliga att använda beroende på texten. 
Flera lärare beskriver att de själva ger exempel på hur lässtrategier kan appliceras på 
texter, och en lärare använder metoden think-aloud. Två lärare lär eleverna att 
benämna lässtrategierna vid namn, för att de ska bli medvetna om vilken lässtrategi 
som används. Explicit undervisning innebär även att lärare bör undervisa strukturerat 
och ha ett tydligt mål och innehåll i undervisningen. En lärare undervisar metodiskt i 
läsförståelse för att lära eleverna att ta sig an texter på ett strategiskt sätt. Jag tolkar 
även att de andra lärarna har tydliga mål med sin undervisning. En lärare menar att 
hennes val i undervisningen av lässtrategier alltid är medvetna. En lärare undervisar i 
olika lässtrategier beroende på vilket syfte läsningen har och vilken förmåga det är 
som tränas. I förhållande till det sociokulturella perspektivet medierar lärarna sin 
kunskap till eleverna när de undervisar explicit, i syfte att eleverna ska lära sig 
använda lässtrategierna på egen hand. Min slutsats är att de flesta lärare verkar ha en 
medvetenhet om betydelsen av att undervisa explicit i lässtrategier och jag anser att 
de undervisar explicit i stor utsträckning. De undervisar genom att samtala med 
eleverna om innebörden av olika lässtrategier och vilka lässtrategier som passar 
beroende på text. Det leder till att elevernas metakognition ökar, vilket enligt 
Westlund (2012, s. 128) utvecklar läsförståelse. Lärarna vill att eleverna ska bli 
medvetna om olika lässtrategier för att de ska lära sig använda lässtrategierna på egen 
hand, vilket är målet med den explicita undervisningen, men alla lärare är inte fullt 
lika medvetna om detta steg. 
 
Hur en text tolkas påverkas enligt Snow (2002) av vilka förmågor läsaren själv har 
utvecklat. Faktorer som påverkar elevers tolkning av text påverkas exempelvis av 
läsarens motivation, kognitiva kompetens, ordförråd, kunskaper om omvärlden, egna 
intressen, koncentration och uppmärksamhet, kunskaper om olika slags texter och 
ålder. National Reading Panel (2000, s. 4–9) och Bråten (2008) hävdar att ordförrådet 
är direkt avgörande för elevers utveckling av läsförståelse, och för att utveckla elevers 
ordförråd kan högläsning vara en bra metod, enligt Chambers (2011). Resultatet visar 
att flera lärare i studien är överens om att det är viktigt att ta hänsyn till elevernas 
ordförråd i undervisning av läsförståelse. Samtliga lärares undervisning består av 
högläsning, och två lärare försöker läsa högt för eleverna i princip varje dag. Alatalo 
(2011) och Liberg (2010) menar att det även är viktigt att anpassa undervisningen 
efter elevernas individuella behov. Ett sätt att anpassa undervisningen kan vara att 
använda sig av elevnära texter, eftersom Liberg (2012, s. 35) beskriver att läsande och 
lärande utvecklas positivt om det sker i meningsfulla sammanhang för eleverna. 
Enligt Liberg (2010, s. 35) underlättas läsningen om innehållet i texterna upplevs 
meningsfullt och intressant av eleverna. Liberg (2010) menar även att eleverna bör ha 
vissa förkunskaper om texterna de möter för att kunna tillgodogöra sig innehållet. 
Detta stärks av Snow (2002) som beskriver att läsaren för att kunna förstå en text på 
djupet behöver aktivera sina kunskaper om världen och olika slags texter. Detta gör 
en lärare genom att samtala med eleverna innan läsningen om de har några 
erfarenheter av liknande texter, och enligt Liberg (2010, s. 15–16) är en viktig 
lässtrategi att jämföra och associera till andra texter. En lärare använder sig av 
cirkelmodellen i undervisningen, då den fokuserar mycket på elevers förkunskaper. 
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Läraren samtalar mycket med eleverna om texten innan läsning för att de ska koppla 
på sina förkunskaper. Det visar sig att de flesta lärarna i studien är överens om att det 
är viktigt att ta hänsyn till vilka förkunskaper eleverna har. Samtliga lärare i studien 
funderar mycket på vilka texter de ska välja, och de försöker använda elevnära texter 
eller texter som knyter an till andra områden i undervisningen, för att eleverna ska 
kunna relatera till innehållet och känna igen sig. Det kan kopplas till Liberg (2010, s. 
15–16) som menar att en viktig lässtrategi för att utveckla förståelse är att läsaren 
knyter an till egna erfarenheter och förkunskaper. Jag drar slutsatsen att lärarna är 
medvetna om den proximala utvecklingszonen, eftersom de försöker anpassa 
läsundervisningen efter eleverna genom att använda texter på rätt svårighetsnivå. Det 
visar sig också att flera av lärarna är medvetna om att ordförråd och förkunskaper är 
viktiga att ta hänsyn till eftersom de avgör hur en läsare tar sig an en text och 
utvecklar förståelse, vilket stämmer överens med Bråten (2008) och National Reading 
Panel (2000, s. 4–9). 
 
McLaughlin (2012, s. 434) menar att lärare som har ett gott inflytande på elevers 
läsinlärning anpassar undervisningen efter elevers individuella behov och olika 
inlärningsstilar genom att variera undervisningen i form olika gruppkonstellationer. 
Också Alatalo (2011) menar att det är bra att variera undervisningen. Resultatet visar 
att nästan alla lärare ger eleverna möjlighet att arbeta i olika gruppkonstellationer. 
Lärarna låter eleverna arbeta i helklass, halvklass, mindre grupper, parvis och enskilt. 
I det enskilda arbetet får eleverna ägna sig åt tystläsning, vilket kan vara bra för att 
träna på avkodning, förklarar Alatalo (2011), men eftersom det är viktigt att 
läsundervisningen är varierad, är det bra att eleverna som får läsa tyst även engageras 
i andra undervisningsmetoder än bara tystläsning. En lärare låter sina elever arbeta 
med lässtrategier i par. Två lärare låter eleverna läsa högt för varandra i mindre 
grupper, där en av lärarna låter eleverna reda ut svåra ords betydelse tillsammans 
efter de läst för varandra. Den lärare som inte varierar sig undervisar genomgående i 
helklass. Jag drar slutsatsen att de flesta lärare är medvetna om att det är bra att 
variera undervisningen i form av olika gruppkonstellationer. Dock är det enskilda 
arbetet inte något som det sociokulturella perspektivet förespråkar eftersom lärande 
anses ske i samspel med andra, via kommunikation. Och elever får inte heller den 
stöttning de behöver vilket Alatalo (2011, s. 52) menar är viktigt i undervisning av 
läsförståelse. Utifrån det sociokulturella perspektivet har elever däremot goda 
möjligheter att lära av varandra när de arbetar i helklass, mindre grupper och parvis 
eftersom elever då kommunicerar och lär av varandra.  
 
En av de yttre faktorerna som i hög grad påverkar lärares undervisning i läsförståelse 
är styrdokumenten, eftersom de är lärares utgångspunkt i undervisningen. Att 
undervisa i lässtrategier är av vikt och något lärare måste göra, eftersom det är skrivet 
i läroplanen (Skolverket, 2011). Skolverket (2015) menar att lärare bör vara 
engagerade i att utveckla undervisningen genom att samtala med varandra och delta i 
ett kollegialt lärande. En form av kollegialt lärande för att utveckla elevers läsning 
och läsförståelse är fortbildningsprojektet läslyftet, skriver Skolverket (2015). Det är av 
vikt att lärare tillsammans verkar för att utveckla undervisningen till att bli den bästa 
för eleverna. Alla lärare utom en menar att de har ett stort stöd av sina kollegor, då 
de tillsammans stöttar och hjälper varandra genom att samtala om hur 
undervisningen i läsförståelse ser ut, men även hur de vill att undervisningen ska se 
ut. Dock är det en lärare som inte upplever att hon har fullt stöd från sina kollegor. 
Anledningen är att hon inte vill låta sin undervisning i läsförståelse styras för hårt av 
ett visst material eller särskilda frågeställningar som kollegor tillsammans skrivit ihop. 
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Undervisningen ska enligt läraren alltid utformas utifrån eleverna, alltså vilka frågor 
som uppstår i samband med läsning. Min tolkning av lärarens resonemang är att hon 
är väldigt mån om att möta eleverna där de är, vilket kan kopplas till Liberg (2010, s. 
35) som hävdar att ”läsande och lärande utvecklas på ett positivt sätt om färdigheter 
lärs in i meningsfulla sammanhang där innehållet utgår från, och berör eleverna”. 
Eftersom läraren vill samtala och ställa frågor om sådant som eleverna visar intresse 
för utgår hon från eleverna vilket bör göra att eleverna upplever att undervisningen 
utspelar sig i meningsfulla sammanhang. Däremot upplever läraren ett stöd från 
kollegor genom ett kollegialt lärande, där de ibland ges tillfällen att observera 
varandra. Några lärare beskriver att de har möjlighet till fortbildning i form av läslyftet. 
Min slutsats är att lärarna har en medvetenhet om att det är viktigt att ta hjälp av 
kollegor och fortbilda sig för att utveckla undervisningen i läsförståelse till att bli den 
bästa för eleverna. Samtliga lärare förhåller sig till styrdokumenten eftersom resultatet 
visar att de undervisar i olika lässtrategier. I och med det får deras elever möjlighet att 
utveckla läsförståelse för att de ska kunna växa upp och verka inom samhället. 
 
5.2 Avslutande kommentarer och vidare forskning 
Att undervisa i läsförståelse har visat sig vara komplext. Lärarna använder sig av olika 
undervisningsmetoder och de varierar undervisningen i form av olika 
gruppkonstellationer. Resultaten svarade mot mina förväntningar om att 
undervisningen skulle se olika ut eftersom de är verksamma på olika skolor och 
undervisar i olika årskurser. Det som genomsyrar undervisningen bland alla lärare är 
kommunikation, vilket visar att det sociokulturella perspektivet är en naturlig bas för 
undervisning i läsförståelse. Något som framkommit av studien är att samtliga lärare 
upplever att elevernas läsförståelse utvecklas och därför går det inte att dra några 
slutsatser om att någon undervisningsmetod är bättre än någon annan. Det som 
verkar vara framgångsrikt är att variera undervisningen och att hela tiden stötta och 
erbjuda elever att samtala för att tolka och skapa mening av det lästa, genom att 
undervisa explicit för att öka elevers medvetenhet. Här vill jag dock förtydliga att 
resultatet endast visar hur fem lärare undervisar i läsförståelse, det säger ingenting om 
hur undervisningen i läsförståelse ser ut rent generellt i Sverige. Vidare framgår av 
samtliga lärarna att de upplever det positivt att undervisa i läsförståelse, vilket inte 
stämmer överens med bilden i den tidigare forskning som ligger till grund för 
studien. Vad kan det bero på? En tolkning kan vara att de lärare som valt att 
medverka i studien känner att de har mycket kunskaper om och/eller stort intresse 
för undervisning i läsförståelse, och därför ville medverka, medan de lärare som inte 
valt att medverka eventuellt är de lärare som stämmer överens med bilden i tidigare 
studier. Ett lämpligt fokus för fortsatt forskning vore därför just lärare som upplever 
det svårt att undervisa i läsförståelse. En undersökning av deras didaktiska 
reflektioner och metoder skulle i förlängningen kunna påvisa förbättrings- och 
utvecklingsmöjligheter för den svenska läsundervisningen – ett viktigt mål, eftersom 
det visat sig vara av stor vikt för elever att tillägna sig en god läsförståelse inför deras 
framtida liv.   
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 
Hej!  
 
Mitt namn är Michaela Hermansson och jag går nu min sista termin på 
Högskolan Dalarna, där jag läser grundlärarprogrammet inriktning F–3. 
För tillfället håller jag på att skriva mitt examensarbete 2 (15 hp) som 
handlar om läsförståelse. För att det ska vara möjligt att genomföra 
undersökningen behöver jag din hjälp. Jag skulle bli mycket tacksam om 
du vill delta i min undersökning genom att låta dig intervjuas.  
 
Syftet med min studie är att undersöka hur lärare i F–3 undervisar i 
läsförståelse, och särskilt i explicita lässtrategier. Genom min studie 
hoppas jag kunna bidra till utvecklingen av svensk läsundervisning. 

Om du är villig att delta i min undersökning ber jag att du meddelar mig via 
e-post eller telefon, se uppgifter nedan, senast onsdagen 10/2. Jag 
kommer då sannolikt att boka in en tid för intervju med dig under vecka 6 
eller 7. Intervjun är planerad att ta 30–60 minuter. Den kommer att spelas 
in för att sammanställningen av svaren ska bli lättare och mera tillförlitlig. 

Du som deltar försäkras om att allt material från intervjuerna kommer att 
behandlas konfidentiellt och användas enbart för denna studie. Samtliga 
deltagare kommer att anonymiseras i den text som publiceras. Du kommer 
också att få tillgång till hela det färdiga examensarbetet. Skulle du ändå 
vilja avbryta din medverkan under studiens gång är du fri att göra det när 
som helst. 

Hoppas att du är intresserad av att bidra till min undersökning. Vid 
eventuella frågor är du mycket välkommen att kontakta mig. 

 

Med vänlig hälsning 

Michaela Hermansson  

070-518 84 48 

h09miche@du.se 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 

• Hur många år har du varit verksam inom yrket? 
 

• Vad anser du att läsförståelse innebär? 
 

• Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till i undervisning av 
läsförståelse? 

 
• Hur undervisar du för att utveckla elevers läsförståelse? 

 
• Tänker du mycket på att utveckla elevers metakognition? 

 
• Undervisar du explicit i olika lässtrategier? I så fall vilka?  

 
• När du undervisar explicit i lässtrategier, hur ser en typisk lektion 

ut? 
 

• Använder du dig av någon särskild modell/modeller? Varför 
använder du just de modellerna? 

 
• Har du märkt av positiva effekter på elevers utveckling av 

läsförståelse genom något specifikt arbetssätt? 
 

• Hur känner du inför undervisning i läsförståelse? Känner du ett 
stöd från skolan och kollegor i din undervisning i läsförståelse? 

 
• Har du möjlighet till fortbildning och att ta del av den aktuella 

läsforskningen under arbetstid? 
 

• Är det något du tycker skulle kunna förbättras för att hjälpa dig i 
din undervisning av läsförståelse? 
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