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Sammanfattning  

Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om och hur lärare undervisar i läsförståelse. Vi 

vill få en uppfattning om hur undervisningen i läsförståelse kan gestalta sig i skolår 3 och 4. 

Vidare ämnade vi skapa oss en uppfattning om hur lärarna tänker kring de ökade kraven på en 

strukturerad undervisning som följer med den nya läroplanen, Lgr 11. Undersökningen är 

kvalitativ och omfattar sex klasslärare. Vi använde oss av samtalsintervjuer och observationer 

som metod.  

Resultaten visar att lärarna i sin undervisning använder flera läsförståelsestrategier men att 

detta inte sker genom en medveten undervisning i och om läsförståelsestrategier vilket 

forskningen förespråkar. En slutsats i vår undersökning är att lärarna ofta kontrollerar elevernas 

läsförståelse men sällan undervisar i och om läsförståelsestrategier för att utveckla elevernas 

läsförståelse. Lärarna i undersökning är av uppfattningen att de kommer att behöva ändra sin 

undervisning för att möta kraven i Lgr 11. 

 

Nyckelord: Skolår 3 och 4, observation, intervju, läsförståelseundervisning, läsförståelsestrategier  
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Inledning 

I vårt moderna samhälle ställs stora krav på god läsförmåga och det är skolans ansvar att sörja för 

att alla elever då de lämnar grundskolan behärskar det svenska språket i såväl tal som skrift. Att 

lära sig läsa och skriva innebär, enligt Caroline Liberg (2003, s. 215), att man lär sig att delta i 

samtidigt som man blir medskapare av den skriftspråkliga världen. Läsförmågan är av stor 

betydelse för kunskapsinhämtningen i skolans alla ämnen men även för utvecklingen av vårt 

samhälle (Skolverket, 2007, s. 28). Läsning är ett svårdefinierat begrepp, det rör sig om så mycket 

mer än att endast kunna avkoda text. Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin (2005, s. 6) menar att 

utvecklingen av läsförmågan innefattar fem dimensioner; fonologisk medvetenhet, ordavkodning, 

flyt i läsningen, läsförståelse och ordförråd. Vidare betonar författaren att dessa olika sidor av 

läsutvecklingen hela tiden samspelar med varandra, varför de aldrig kan placeras efter varandra i 

tidsföljd (Lundberg & Herrlin, 2005, s. 10). Förmågan att läsa med god förståelse är en 

förutsättning för att vi ska kunna tillägna oss samt ta ställning till den enorma mängd information 

vi möter i dagens samhälle (Bråten, 2008, s. 11). Läsförståelsen hos svenska elever har dock enligt 

de internationella undersökningarna PIRLS 2006 och PISA 2009 försämrats. I samband med 

redovisningen av studiens resultat lade Skolverket fram förslag på utvecklingsområden, ett av 

dessa områden var undervisning i och om läsförståelsestrategier (Skolverket, 2007, s. 14).  

I vår undersökning ämnar vi fokusera på en av dimensionerna i läsutvecklingen nämligen 

läsförståelsen. Läsförståelseforskningen inriktar sig nu alltmer på att undersöka vilken kompetens 

lärare har i att undervisa i läsförståelse och hur medveten undervisningen är för att stödja 

eleverna i deras utveckling och till att utveckla en god läsförståelse (Westlund, 2009, s. 63).  

Lärarens kompetens är en av de viktigaste faktorerna för elevernas läs och skrivutveckling (Mc 

Kinsey & Company, 2007). Lärare behöver ha kunskaper i elevernas språkutveckling samt veta 

hur kunskaperna ska omsättas praktiskt i den systematiserade och strukturerade undervisningen 

(Westlund, 2009, s.55). Enligt Liberg, af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) sker i skolår 3 

och 4 en markant utökning av textmängden i skolan, dessa är mer omfattande och innehållsrika 

samt innehåller färre illustrationer (2010, s. 60). Vidare menar författarna att eleverna nu 

förväntas bearbeta samt förstå det lästa på egen hand, vilket skapar svårigheter för många elever. 

Därför betonas vikten av en explicit undervisning om strategier för att hantera de problem som 

kan uppstå under läsningen (Liberg, af Geijerstam & Wiksten Folkeryd, 2010, s. 73). Det är 

skolans och lärarnas uppdrag att utbilda eleverna till läsare, läsare som har god läsförståelse.  

I vår undersökning har vi genomfört observationer i skolår 3 och 4 under fjorton lektioner i 

svenska, samhällsorienterade (SO) och naturorienterade (NO) ämnen för att undersöka vilka 

läsförståelsestrategier lärarna undervisar i och om runt skönlitterära texter och faktatexter. Efter 

observationerna genomförde vi intervjuer med lärarna om deras tankar runt läsundervisning i 

allmänhet och läsförståelseundervisning i synnerhet.   
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Bakgrund  

PIRLS    

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) som nämns i inledningen är en 

internationell studie som regelbundet utförs för att mäta läsförmågan hos elever i årskurs fyra i 

Sverige och världen. Studien är ett IEA- projekt (The International Association for Evaluation of 

Educational Achievement) som syftar till att ge kunskap om och följa elevernas läsutveckling 

över tid i ett internationellt jämförbart perspektiv för att utveckla skolornas metoder för 

läsutveckling (Skolverket, 2007, s. 29). PIRLS har genomförts 2001 och 2006 med fokus att 

undersöka läsförståelsen hos eleverna i årskurs 4. 

Studien är utformad för att studera de läsförståelsestrategier som eleverna behöver vid läsning 

av skönlitteratur och faktatexter (Skolverket, 2007, s. 30). De läsförståelseprocesser som bedöms 

utifrån elevernas svar efter läsning av så väl skönlitterära texter som faktatexter är om eleven kan 

uppmärksamma och återge explicit uttryckt information, dra enkla slutsatser, tolka och integrera 

idéer och information samt granska och värdera innehåll, språk och textelement (Skolverket, 

2007, s. 48). När det gäller förståelseprocesserna att uppmärksamma och återge explicit uttryckt 

information och att dra enkla slutsatser går svaren att finna direkt utskriven i texten. De benämns 

i rapporten som textbaserade förståelseprocesser. De andra två processerna att tolka och 

integrera idéer och information samt granska och värdera innehåll, språk och textelement kräver 

att eleverna kan läsa mellan raderna och även distansera sig från texten. De benämns för tolkande 

och värderande förståelseprocesser (Skolverket, 2007, s. 33, 48). 

I studien undersöks förutom läsförmågan även läsvanor och attityder till läsning med hjälp av 

enkäter som ska belysa de olika kontexter som omger elevernas läsresultat, skol-, klassrums- och 

hemmiljö. Enkäterna besvaras av eleven, lärare, skolledare och föräldrar (Skolverket, 2007, s. 30). 

Resultaten från PIRLS 2006 för svenska elever kan sammanfattas med att eleverna klarar sig bra 

jämfört med övriga länder och att skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever inte är så 

stora som hos många andra länder. Men när svenska elevers läsprovsresultat har jämfört med 

PIRLS 2001 ser man att elevernas positiva attityd till läsning har minskat samt att andelen starka 

och mycket starka läsare har minskat och står för den största nedgången i jämförelse från PIRLS 

2001 till PIRLS 2006 (Skolverket, 2007,s. 112). I PIRLS 2006 visar det sig också att svenska 

elever får mindre läsundervisning jämfört med andra länder, i genomsnitt 1,6 timmar i veckan 

mot ett snitt på 2,5 timmar per veckan (Skolverket, 2007, s. 12).    
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Fördjupad analys av PIRLS 2006 

Caroline Liberg har på uppdrag av Skolverket gjort en fördjupad analys av PIRLS 2006 där hon 

konstaterar att det är framför allt andelen starka eller mycket starka läsare som har minskat sedan 

PIRLS 2001 (Skolverket, 2010b, s. 13). Denna gradering av läsare såsom starka eller svaga har sin 

grund i själva frågekonstruktionen, vilken omfattar fyra huvudtyper av läsförståelseprocesser. 

Dessa är följande:  

 uppmärksamma och återge klart uttryckt information 

 dra enkla slutsatser 

 tolka och integrera idéer och information  

 granska och värdera innehåll, språk och textelement 

 

De två första förståelseprocesserna innebär att eleverna korrekt ska kunna avläsa textens 

information och i de flesta fall går svaret att finna direkt i texten. Övriga två processer kräver 

däremot en förmåga att dels kunna göra inferenser, dels distansera sig från texten (Skolverket, 

2010b, s. 21ff). I PIRLS mätningen används fyra olika nivåer för att lättar kunna beskriva olika 

typer av läsfärdigheter; låg, mellan, hög och avancerad. Liberg benämner dessa; elementär, 

utvecklad, expanderad och avancerad. Denna indelning bygger på en lässkala, baserad på 

resultaten från PIRLS 2006. Beroende på var en läsare befinner sig på denna skala kallas de mindre 

starka, medelstarka, starka eller mycket starka läsare (Skolverket, 2010b, s. 13). Dessa läsfärdigheter 

fyller olika funktioner och är alla nödvändiga för att kunna läsa på olika sätt. Läsaren rör sig till 

exempel på ytan på texten med hjälp av elementära läsfärdigheter eller använder mer expanderade 

eller utvecklade färdigheter för att röra sig mer på djupet samt mellan olika texter.  

Tillbakagången av andelen starka och mycket starka läsare innebär således att något färre elever 

klarar mer avancerade läsuppgifter, såsom att kunna dra avancerade slutsatser, läsa mellan 

raderna, jämföra och värdera för att klargöra olika ståndpunkter samt förstå mer avancerat 

språkbruk (Skolverket, 2010b, s. 13). Vidare konstateras att färre elever klarar av mer komplexa 

och språkligt avancerade sätt att röra sig i texter.  

 

PISA 

PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell undersökning som 

sker på initiativ av OECD och syftet med undersökningen är att studera i vilken grad ett lands 

utbildningssystem bidrar till att rusta 15- åriga elever för framtiden (Skolverket, 2010a, s.6). PISA 

genomfördes första gången 2000 och följs upp vart tredje år, 2003, 2006 och 2009.  
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PISA avser att mäta tre kunskapsområden, läsförståelse, matematik och naturvetenskap varje 

gång men vid varje undersökning med särskild tyngdvikt på ett område.  

År 2000 var läsförståelse huvudområde, 2003 matematik, 2006 naturvetenskap och 2009 var 

huvudområdet återigen läsförståelse. De kunskaper och färdigheter som bedöms i PISA är nära 

relaterade till vardagsliv och kommande vuxenliv och stor vikt läggs vid elevernas förmåga att 

sätta in kunskaper i ett sammanhang och förstå processer, tolka och reflektera över information 

samt lösa problem (Skolverket, 2010a, s. 6). Den centrala frågeställningen i PISA gäller i vilken 

grad eleverna på ett konstruktivt sätt kan analysera, resonera och föra fram tankar och idéer. 

Vidare undersöks elevernas intressen för och attityder till kunskapsområdena (Skolverket, 2010a, 

s. 6). 

En jämförelse mellan läsförståelseresultaten i PISA 2000 och PISA 2009 visar att både de lägst 

presterande eleverna och de högst presterande eleverna har försämrat sina resultat i läsförståelse 

(Skolverket, 2010a, s. 30).  

Både PIRLS 2006 och PISA 2009 visar alltså att svenska elevers läsförståelse har försämras. 

De lässvagas resultat har blivit sämre men också de mer avancerade läsarnas läsförståelseresultat 

sjunker. Denna nedåtgående tendens påbörjades redan under 1990-talet och Westlund (2009, s. 

66) påtalar att insatser behövs för att bryta tendensen att svenska elevers läsförståelse blir allt 

sämre.   

Styrdokumenten 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet Lpo 94 kan vi 

läsa under rubriken ”Kunskaper” (Skolverket, 2006, s. 9) 

Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga 

för varje individ och samhällsmedlem.  

 

Vidare står det i läroplanen (Skolverket, 2006, s. 9) 

 
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen. 

 

I den kommande läroplanen Lgr 11(Skolverket, 2010c, s. 10) är riktlinjerna för undervisningen 

mer detaljerade och vi kan beträffande kunskaper läsa: 

 
Utforskande, nyfikenhet och lust skall utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda 

eleverna strukturerad undervisning under lärarens ledning, såväl i helklass som enskilt. 
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  I den nya Skolförordningen (2011:185) paragraf 2 i kapitel 5 står vidare: 

 Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den 

omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna når de kunskapskrav som 

minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. 

 

Detta kan tolkas som ett förtydligande men också som ett skärpt krav på skolan och lärarna att 

undervisningen ska vara utforskande, skapa nyfikenhet och lust hos eleverna samt att lärarna ska 

erbjuda eleverna en strukturerad undervisning under lärarens ledning. Denna strukturering blir 

tydlig då man läser kursplanen för ämnet svenska, de centrala delar som anger det innehåll 

undervisningen ska behandla är uppdelat i stadierna, 1-3, 4-6 och 7-9.  

Vidare är innehållet sorterat utifrån följande: ” läsa och skriva”, ”tala, lyssna och samtala”, 

”berättande texter och sakprosatexter” samt ”språkbruk”. Lässtrategier anges som innehåll och 

anges utifrån en tydlig progression där man för årskurserna 1-3 anger strategier för att ”förstå och 

tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll” för årskurs 4-6 anges 

strategier för att urskilja texters budskap, både de ”uttalade och sådant som står mellan raderna” 

(Skolverket, 2010c, s. 114). För elever i årskurserna 7-9 anges strategier för att ”förstå, tolka och 

analysera texter” samt ”urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och 

sammanhang”(Skolverket, 2010c, s. 115).  

I den nuvarande kursplanen för svenska anges ”förmågan att läsa, förstå, tolka och uppleva 

texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär” 

(Skolverket, 2008, s. 98) som strävansmål, som uppnåendemål för årskurs fem står att eleven skall 

 kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker och 

saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelser samt 

reflektera över texter (Skolverket, 2008, s. 101).  

Här finns inte begreppet lässtrategi med överhuvudtaget och inte heller den progression som 

syns så tydligt i Lgr 11. Innehållet i Lpo 94 är helt oreglerat, det har med andra ord varit upp till 

varje skola och dess lärare att tolka detta och formulera målen för undervisningen. Den nya 

läroplanen är tydligare och betonar skolans kunskapsmål med införandet av centralt innehåll för 

skolans alla ämnen samt tydligt formulerade kunskapskrav. Det innebär att staten inte bara anger 

tydliga mål och kunskapskrav utan även innehållet (Skolverket, 2010c, s. 3). Anledningen till att 

grundskolan får en ny läroplan är bland annat den bristande resultatutvecklingen och 

likvärdigheten.   
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Teoretiska utgångspunkter och begreppsdefinitioner  

Vad är läsförståelse och läsförståelsestrategier? 

Aktiva läsare är medvetna om att all läsning kräver en ansträngning för att skapa djupare 

förståelse för texten och de vet hur och varför de ska använda olika strategier när det läser. 

Aktiva läsare kan anpassa sina strategier utifrån texttyp och vad som är målet med läsningen 

(Reichenberg, 2006, s. 219). Forskare som Palincsar och Brown (1984) menar enligt Reichenberg 

(2006, s. 221ff) att eleverna kan bli aktiva läsare om de får träna strukturerade textsamtal enligt 

modeller som Reciprocal Teaching där eleverna får träna fyra läsförståelsestrategier, att 

sammanfatta texten med egna ord, ställa frågor till texten, reda ut oklarheter och göra 

förutsägelser. Reciprocal Teaching behandlas senare i uppsatsen under rubriken tidigare 

forskning. 

Läsförståelse är ett komplext begrepp och det är flera faktorer som samspelar vid utvecklingen 

av läsförståelse (Westlund, 2009, s. 96).  En god automatiserad avkodning och flyt i läsningen är 

två viktiga förutsättningar för att utveckla läsförståelse (Lundberg & Herrlin, 2005, s. 13). 

Lundberg och Herrlin (2005) förklarar att automatisering inte riktigt är detsamma som flyt i 

läsningen. Automatiseringen är visserligen en viktig förutsättning för få flyt i läsningen, men flyt 

innebär, enligt författarna, någonting mer. De menar att det handlar om att gjuta liv i de texter 

man läser, få fram korrekt satsmelodi då man läser högt. Författarna menar att flytet hänger 

mycket nära samman med läsförståelsen, och de beskriver den som en bro mellan avkodningen 

av ord och förståelsen (Lundberg & Herrlin, 2005, s. 14). 

Taube (2007a) menar att automatiserad ordavkodning och flyt i läsningen är nödvändiga men 

inte tillräckliga för en fullgod läsförståelse och påtalar vikten av ett omfattande ordförråd, rika 

omvärldserfarenheter samt förtrogenhet med skriftspråkets ordval och meningsbyggnad (Taube, 

2007a, s. 62). Bråten beskriver läsförståelse som ett möte mellan läsaren och texten, där man som 

läsare skapar mening och förståelse utifrån tidigare erfarenheter. Detta innebär att två människor 

aldrig kan förstå en och samma text på exakt samma sätt (Bråten, 2008, s. 14).  

Den amerikanska professorn Snow menar att det är tre faktorer som samverkar vid utveckling 

av läsförståelse, nämligen läsaren, texten och aktiviteten och dessa påverkas av den sociokulturella 

kontexten (2002, s. 11ff). Läsaren, texten och aktiviteten är beroende av varandra och 

läsförståelsen påverkas av vem som är läsare, bland annat av läsarens motivation, ålder, kunskap 

om texten och intressen. Textens struktur och innehåll påverkar läsförståelsen, så även 

aktiviteten, det vill säga syftet med läsningen där läsaren interagerar med texten på olika sätt 

beroende på om det rör sig om en skönlitterär text eller en faktatext. Läsare, texten och 

aktiviteten påverkas också av den sociokulturella kontexten och alla kulturerna som eleven ingår i, 
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skolan, hemma eller kamratgruppen påverkar eleven och dennes inställning till läsning (Westlund, 

2009, s. 129ff).  

 Läsförståelsestrategier är de medvetna mentala redskap som används för att förstå en text och 

dessa hänger intimt ihop med såväl självkänsla som motivation (Westlund, 2009, s. 33). Centralt i 

de forskningsbaserade modeller som utvecklar läsförståelsen är att ”tänka högt”, läraren fungerar 

som modell för hur aktiva läsare gör när de läser en text. Ett centralt begrepp är här imitation 

som betraktas som ett inlärningsredskap enligt Vygotskij (i Westlund, 2009, s. 21), där eleverna 

genom social interaktion och i en aktiv process får ta del av lärarens tillvägagångssätt. Metoden 

att ”tänka högt” används explicit i undervisning av läraren för att synliggöra de tysta 

tankeprocesser som sker vid aktiv läsning (Westlund, 2009, s. 76ff). 

Taube (2007a) påtalar att mycket information i en text inte finns utskriven utan menar att en 

läsare måste kunna läsa på, mellan och bortom raderna för att verkligen förstå texten (2007, s. 

62). De frågor lärarna ställer till eleverna om en text påverkar deras fortsatta läsning och 

behållningen av det lästa (Sterner & Lundberg, 2002, s. 39ff). Ställer lärarna bara frågor om 

sådant som eleverna kan finna direkt utskrivet i texten finns enligt Sterner och Lundberg (2002, s. 

39ff) en tendens att eleverna försöker komma ihåg textens ordalydelse. Men om lärarna istället 

utmanar eleverna med frågor som inte direkt står i texten utan ställer frågor som kräver 

slutledningsförmåga och förmåga att göra inferenser eller läsa mellan raderna kan eleverna bli 

bättre på att läsa aktivt och medskapande. Inferenser eller att läsa mellan raderna är att gå bakom 

den givna informationen och med hjälp av bakgrundskunskap/förförståelse konstruera ett slag 

inre föreställning (Lundberg & Herrlin, 2005, s. 15).  

Keene och Zimmermann (2003) talar om att aktivera elevernas inre mentala scheman och 

menar att ”ett schema är i detta sammanhang ett abstrakt generaliserbart ”minnessystem” som är 

organiserat i strukturer om konventionellt och stiliserat vetande om världen” (Keene & 

Zimmermann, 2003, s. 42). Författarna påpekar också vikten av att läsare kan skapa inre bilder 

under och efter läsningen av en text. De inre bilderna skapas utifrån läsarens fem sinnen och är 

förankrade i läsarens bakgrundskunskap. Skapande av inre bilder gör texten lättare att minnas och 

fördjupar läsarens förståelse (Keene & Zimmermann, 2003, s. 161). Schemateorin bygger på att 

texter förstås olika beroende på vilka erfarenheter och bakgrundskunskap läsaren har (Westlund, 

2009, s. 117). Sterner och Lundberg (2002, s. 37ff) anser att läsförståelse till stor del bygger på 

läsarens erfarenheter och bakgrundskunskaper och menar att för att bakgrundskunskaperna och 

erfarenheterna ska vara användbar måste den aktiveras inför läsningen av texten. Läraren behöver 

före läsningen av en text aktivera elevernas förkunskaper för att eleverna lättare ska förstå texten 

(Sterner & Lundberg, 2002, s. 38).  

 Liberg talar om textrörlighet och menar att förmågan att förstå och tala om texter innebär att 

kunna röra sig på olika sätt i texterna (2007, s. 28). Hon talar om framåtriktad textrörlighet som 

förmågan att förstå det som kommer längre fram i text och bakåtriktad textrörlighet som 

förmågan att fördjupa eller förändra sin förståelse samt om utåtriktad textrörlighet som läsarens 
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förmåga att röra sig ut från texten och koppla texten till egna erfarenheter (Liberg, 2007, s. 28). 

Westlund (2009) menar att en elev som är textrörlig kan röra sig både framåt och bakåt i en text 

och göra kopplingar till sig själv, till andra texter och till vad som sker i omvärlden (Westlund, 

2009, s. 189ff).  

Samtalet är av stor betydelse för lärandet och utvecklingen av språket, ingen faktor kan sägas 

ha så stor betydelse för elevers skolframgång som språkförmågan (Liberg, 2003, s. 94). Genom 

att vara delaktig i språkliga och sociala processer är man också en  medskapare av den kultur man 

lever i (Liberg, af Geijerstam & Wiksten Folkeryd, 2010, s. 43). Barn deltar redan från födseln i 

olika former av samtal, de berättar, argumenterar, beskriver och förklarar. Liberg (2003, s. 93) 

menar att grunden för deltagande och medskapande samtal läggs redan under barnens första 

levnadsår, och att de vuxnas stöd är av avgörande betydelse för barnens språkutveckling. Detta 

stöd består främst i att man som vuxen öppnar upp nya ämnessfärer och utvidgar och fördjupar 

dessa tillsammans med barnet (Liberg, 2003, s. 94).  

Samtal om texter är, enligt Liberg, af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010, s. 45) ett 

effektivt sätt att skapa goda förutsättningar för lärande genom texter såväl som arbete med 

textuppgifter. Främst för att dessa samtal skapar goda möjligheter för läraren att analysera 

elevernas förståelse för såväl text som tillhörande uppgifter (Liberg, af Geijerstam & Wiksten 

Folkeryd, 2010, s. 45). Alltför ofta präglas de traditionella klassrumssamtalen av att läraren 

initierar samtalen genom att ställa konkreta frågor med endast ett korrekt svar. Dessa 

samtalsmönster kan, enligt Anmarkrud (2008), verka kontrollerande och passiviserande då läraren 

är den som kontrollerar såväl frågorna som svarsmöjligheterna (2008, s. 212). Istället bör lärare 

sträva efter att höja kvaliteten på sina klassrumssamtal genom att till exempel bjuda in eleverna till 

diskussion om de texter man läser och uppmuntra dem att argumentera för sina ståndpunkter 

(Anmarkrud, 2008, s. 212).  På så sätt blir läsningen en social aktivitet där samarbetet runt det 

lästa även kan bidra till elevernas utveckling av läsförståelsestrategier och förmågan till 

självreflektion (Anmarkrud, 2008, s. 225).  

Undervisning i och om läsförståelsestrategier  

Undervisning i och om läsförståelsestrategier är den explicita läsförståelseundervisning som 

innebär att lärarens undervisning är konkret och direkt i den meningen att läraren både förklarar 

och demonstrerar effektiva läsförståelsestrategier (Andreassen, 2008, s. 230). Målet med detta är 

att rikta elevernas uppmärksamhet mot vad de själva kan göra för att förstå det lästa så bra som 

möjligt. Eleverna behöver utveckla sin metakognitiva förmåga vilket innebär att de medvetet kan 

reflektera över sina egna tankeprocesser. Metakognitiv förmåga utvecklar läsförståelse och därför 

är det viktigt att vid undervisning i och om läsförståelsestrategier göra eleverna medvetna om när 

och varför de kan använda olika läsförståelsestrategier och samtala med eleverna hur en strategi 

hjälpte dem och i vilket annat sammanhang strategin kan användas (Westlund, 2009, s. 128).  
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Läsförståelseundervisning avser den organiserade undervisningen som läraren bedriver för att 

aktivera elevernas läsförståelse före, under och efter läsningen av olika texter med fokus på att 

hjälpa eleverna att använda sig av effektiva lässtrategier (Westlund, 2009, s. 331). Genom att 

medvetet använda sig av olika läsförståelsestrategier före, under samt efter läsningen, kopplar 

man det lästa till sina erfarenheter och kunskaper – och fördjupar på så sätt förståelsen av det 

lästa (Keene & Zimmermann, 2003,s.74ff).  

En medveten undervisning i läsförståelse integrerat i den ordinarie ämnesundervisningen, är 

enligt Anmarkrud (2008) helt avgörande för att utveckla och fördjupa elevernas läsförståelse 

(Anmarkrud, 2008, s. 200). Med undervisning i och om läsförståelsestrategier menar vi i vår 

uppsats lärarens direktundervisning av läsförståelsestrategier så som den beskrivs ovan.  

Vi har tolkade det så att undervisning i läsförståelsestrategier är när lärare praktiskt 

demonstrerar/diskutera om, när och hur läsförståelsestrategierna kan används på olika texter. Då 

läraren undervisar om läsförståelsestrategier förklarar hon när och varför läsförståelsestrategin 

används. Läraren fungerar som modell och eleverna får praktisera strategier som sedan följs upp 

med ett samtal om strategiernas funktion och kopplas på så sätt till eleverna metakognition. 

I skolan förekommer flera textgenrer som brukar benämnas berättande/narrativ, beskrivande, 

instruerande, förklarande och argumenterande text. Genrerna förekommer i skolans alla ämnen 

om än i varierande omfattning (Johansson & Sandell Ring, 2010, s. 23ff). Vi har i vår uppsats valt 

att inte gå in närmare på genrediskussionen utan valt att använda enbart texttyperna; faktatexter 

och skönlitterära texter. Då vi talar om faktatexter menar vi sammanhängande ickefiktiva texter 

(Arnbak, 2010, s. 39ff), i vår undersökning menar vi de informativa, beskrivande, argumenterande 

och förklarande texter i bland annat läromedel. Med skönlitterära texter syftar vi på 

berättande/narrativa texter som till exempel sagor, berättelser samt barn och ungdomslitteratur.  
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Tidigare forskning  

Reynolds (2002, s. 1) menar att meningen med att lära sig läsa är att eleverna ska förstå det de 

läser, vilket är förutsättningen för att kunna tillgodogöra sig och lära sig av texter av olika slag. 

Kring den tidiga läs- och skrivundervisning har det bedrivits en hel del forskning men den 

forskningen har framförallt fokuserats på hur barnet lär sig läsa och avkoda (Westlund, 2009, s. 

48). Westlund (2009) påtalar att forskningen runt utvecklingen av läsförståelse och hur man 

förstår det man läst bara är ett par decennier gammal (2009, s. 48). Reynolds (2002, s. 1) menar 

att de flesta lärarna i grundskolan har ganska goda kunskaper i hur de ska undervisa eleverna i 

avkodning, men när det gäller evidensbaserad läsförståelseundervisning är kunskaperna betydligt 

mindre. 

1978 publicerade Dolores Durkin en artikel som av många läsforskare, bland andra Taube 

(2007b, s. 72) anses vara starskottet för forskningen om läsförståelseundervisning. Durkin hade 

utfört en större studie där hon genom klassrumsobservationer i skolår 3 till 6 hade undersökt hur 

lärarna undervisar i läsförståelse. Durkins resultatet visade att undervisning i och om 

läsförståelsestrategier var nästan obefintlig. Det Durkin däremot observerade var att lärarna ofta 

kontrollerade elevernas läsförståelse genom olika tester. Durkins slutsats var att lärarna oftare 

kontrollerade elevernas läsförståelse istället för att undervisa i och om läsförståelsestrategier för 

att utveckla elevernas läsförståelse (Durkin, 1978-79). Enligt Taube (2007b) gjorde Pressley, 

Wharton- McDonald, Hampton och Echevarria 1998 en liknad studie i skolår 4 och 5 och deras 

undersökning visade samma resultat som Durkins studie hade gjort tjugo år tidigare. Lärarna 

testade fortfarande elevernas läsförståelse men undervisade sällan i och om läsförståelsestrategier 

för att öka deras läsförståelse (2007b, s. 72).  

 National Reading Panel (NRP) som bland andra består av ledande läsforskare i USA fick i 

uppdrag av den amerikanska kongressen 1997 att bedöma vetenskaplig effektivitet och 

dokumentation rörande läsundervisningen. I rapporten presenterades en översikt över 

internationell läsforskning inom fem områden där ibland läsförståelse. Rapporten syftar till att ge 

riktlinjer för effektiv undervisning i klassrummet (NRP, 2000). NRP har i sin sammanställning av 

30 års kumulativa forskning gällande läsförståelse urskiljt tre faktorer som anses vara viktiga i 

diskussionen om läsförståelsesundervisningen: 

(1) reading comprehension is a cognitive process that integrates complex skills and cannot be 

understood without examining the critical role of vocabulary learning and instruction and its 

development; (2) active interactive strategic processes are critically necessary to the development 

of reading comprehension; and (3) the preparation of teachers to best equip them to facilitate 

these complex processes is critical and intimately tied to the development of reading 

comprehension (National Reading Panel, 2000, chapter 4, s. 1). 
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Vidare presenterar NRP (2000) sju grundstrategier som enligt forskningen anses vara effektiva 

vid undervisning av läsförståelse och menar att alla lärare bör känna till samt använda sig av dessa 

i undervisningen för att stödja elevernas läsförståelseutveckling. Strategierna var för sig anses 

utveckla läsförståelsen men tillsammans ger de dokumenterade förutsättningar för att utveckla 

läsförståelse. Dessa strategier är: 

 

 “Comprehension monitoring, where readers learn how to be aware of their understanding 

of the material;  

 Cooperative learning, where students learn reading strategies together;  

 Use of graphic and semantic organizers (including story maps), where readers make 

graphic representations of the material to assist comprehension;  

 Question answering, where readers answer questions posed by the teacher and receive 

immediate feedback;  

 Question generation, where readers ask themselves questions about various aspects of the 

story;  

 Story structure, where students are taught to use the structure of the story as a means of 

helping them recall story content in order to answer questions about what they have read; 

and  

 Summarization, where readers are taught to integrate ideas and generalize from the text 

information” (NRP, 2000. s. 15).  
 

NRP (2000) menar att det går att urskilja två undervisningsätt i läsförståelsestrategier nämligen 

direkta förklaringar och transaktionella förklaringar. 

The Direct Explanation approach focuses on the teacher’s ability to explain explicitly the 

reasoning and mental processes involved in successful reading comprehension. Rather than teach 

specific strategies, teachers help students (1) to view reading as a problem solving task that 

necessitates the use of strategic thinking, and (2) to learn to think strategically about solving 

comprehension problems. For example, teachers are taught that they could teach students the skill 

of finding the main idea by casting it as a problem solving task and reasoning about it strategically.  

 

Transactional Strategy Instruction also emphasizes the teacher’s ability to provide explicit 

explanations of thinking processes. Further, it emphasizes the ability of teachers to facilitate 

student discussions in which students collaborate to form joint interpretations of text and acquire 

a deeper understanding of the mental and cognitive processes involved in comprehension (NRP, 

2000, s. 16). 

Barbro Westlund (2009) betonar att den aktuella läsförståelseforskningen visar att lärarens 

direktundervisning är av stor betydelse vilket är i linje med Vygotskijs tankar om scaffolding inom 

elevernas proximala utvecklingszon (2009, s. 38).  
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Evidensbaserade modeller för läsförståelseundervisning  

Forskningsbaserade modeller för läsförståelseundervisning som visat sig haft dokumenterad 

effekt på läsförståelse framträder i den litteratur vi tagit del av i vår undersökning och nedan 

redogör vi kort för dessa modeller. 

 

RT – Reciprocal Teaching – Ömsesidig undervisning 

RT, som utvecklats av Palincsar och Brown, är en vägledd diskussionsteknik i huvudsak 

utarbetad för att ge elever tillgång till och erfarenhet av ett arbetssätt som kan användas för att 

utveckla och övervaka den egna läsförståelsen (Andreassen, 2008, s. 231). Programmet/metoden 

utgår från att synliggöra kognitiva processer samtidigt som interaktion och dialog har en 

framträdande roll (Palincsar & Brown, 1984, s. 120). Efter att ha studerat tidigare forskning om 

hur kognitiva aktiviteter  kan främja just förståelsen kom Palincsar och Brown fram till fyra 

grundstrategier vilka används av goda läsare: 

 

 att sammanfatta texten  

 att ställa frågor om texten 

 att reda ut oklarheter 

 att ställa hypoteser  

 

Strategierna används i denna metod under lärarens ledning samtidigt som man tänker högt. 

Arbetsgången är tänkt att alltid följa ett visst mönster. Läraren fungerar som god förebild och 

demonstrerar de egna strategierna under läsning i små grupper. Därefter utses en elev som 

övertar lärarens roll och leder gruppens användande av strategierna. Det är detta växlande som 

givit metoden dess namn, reciprok =växlande av roller (Palincsar & Brown, 1984, s. 117).  

Den teoretiska ramen för denna metod är Vygotskijs och Bruners resonemang om att lärande 

sker i interaktion med andra (Andreassen, 2008, s. 233).  

 

TSI- Transactional Strategy Instruction 

TSI utvecklades av Pressley och Wharton McDonald och kallas transaktionell eftersom den 

bygger på två principer, utbyte av strategier mellan elev och lärare samt ett gemensamt 

konstruerande av mening under läsandets gång (Westlund, 2009, s. 80ff). TSI bygger på samma 

grundstrategier som RT och undervisningen bedrivs i små grupper där lärare och elever läser 

texter och tillämpar förståelsestrategierna tillsammans (Taube, 2007b, s. 74).  
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Även i undervisning utifrån denna metod är läraren en modell som demonstrerar strategier och 

eleverna använder sedan dessa i små grupper, med stort lärarstöd samt under lång tid, gärna 

under flera år (Andreassen, 2008, s. 239). Skälet till detta är att man strävar efter att införliva 

dessa strategier som naturliga redskap för eleverna, och det bästa sättet att åstadkomma detta är 

att integrera lässtrategierna på ett naturligt sätt i läsundervisningen (Andreassen, 2008, s. 239). 

Förutom de fyra grundstrategierna från RT omfattar TSI även förmågan att koppla det lästa till 

egna erfarenheter och förkunskaper, samt skapandet av mentala bilder. Taube (2007b, s. 75) 

menar att eleverna ständigt uppmanas att tänka, vara aktiva och själva avgöra hur de ska gå 

tillväga för att förstå det lästa. TSI handlar enligt denna författare om att få eleverna att 

självständigt använda sig av lässtrategierna, och därigenom välja aktiv läsning framför passiv 

läsning (Taube, 2007b, s. 75). TSI utmärks enligt Westlund (2009, s. 82) av att: 

 

 strategiundervisningen fortgår under längre tid, helst under hela skoltiden 

 tyngdpunkten ligger på att läraren demonstrerar/modellerar några få men effektiva 

lässtrategier 

 undervisning i användandet av strategier sker då det finns behov av det 

 genom att tänka högt under läsningen modellerar lärare och elever användningen av 

strategierna 

 man fokuserar på strategiernas nyttoeffekt och påminner eleverna om att ökad förståelse 

är en följd av strategianvändning 

 strategierna är redskap för att samordna dialogen om texten 

 

CORI – Concept Oriented Reading Instruction 

Upphovsman till CORI eller begreppsorienterad undervisning som är den svenska 

översättningen, är enligt Westlund (2009, s. 83) den amerikanske professorn John Guthrie, vilken 

ursprungligen intresserade sig för sambandet mellan läsförståelse och motivation. Metoden är ett 

resultat av ett forskningsprojekt och samarbetet mellan Guthrie, Wigfield och Perencevich och 

fyra skolor (Westlund, 2009, s. 83).  

Läsengagemang är ett centralt begrepp i denna metod och definieras som en samverkan 

mellan motivation, begreppskunskap, strategianvändning samt social interaktion (Andreassen, 

2008,s. 245). Motivationen anses viktig eftersom läsning, och då särskilt läsning av faktatexter, 

kräver såväl insats som ansträngning. Den enskilde individens motivation påverkar val av 

aktivitet, huruvida det leder vidare till handling samt avgör hur starkt man förmår engagera sig 

(Andreassen, 2008, s. 245). Begreppskunskap syftar på de ämnesspecifika ord och begrepp som 

eleven förväntas utveckla kunskap om och förståelse för. Det är utifrån dessa centrala begrepp 

som arbetet med texten utformas.  
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Genom att fokusera på dessa begrepp motiveras eleverna att ställa frågor. Den tredje faktorn som 

påverkar elevernas läsengagemang, är förmågan att använda strategier. Dessa utgörs av: aktivering 

av förkunskaper, att ställa frågor, att söka information, göra sammanfattningar samt organisera 

dessa grafiskt (Guthrie et al 2004, s. 405). Med social interaktion menas även här dialog och 

samarbete mellan lärare och elever i olika sammansättningar. Tillämpning av denna metod 

innebär att ta elevernas naturliga nyfikenhet som utgångspunkt och att sträva efter att ge eleverna 

en förståelse för att läsningen är den viktigaste länken mellan denna nyfikenhet och deras egen 

kunskapsutveckling (Westlund, 2009, s. 83). 
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Syfte och frågeställningar  

Skolverket (2007) gav i och med PIRLS 2006 rapporten förslag på sex utvecklingsområden där 

det behövdes fortbildning av verksamma lärare. Ett av dessa områden var undervisning i och om 

läsförståelsestrategier (Skolverket, 2007, s. 14). Vi ämnade undersöka hur detta har fått genomslag 

i skolans värld samt hur lärarna i vår undersökning undervisar i läsförståelse. Westlund (2009, s. 

50) påpekar att flera läsforskare menar att undervisning i och om läsförståelsestrategier givit goda 

resultat för elevernas läsutveckling. I Lgr 11 framhållas vikten av en strukturerad undervisning 

under lärarens ledning, vilket innebär att staten i och med den nya läroplanen nu anger tydliga 

mål och kunskapskrav samt ett reglerat centralt innehåll för skolans alla ämnen. (Skolverket, 

2010c, s. 3). Enligt Skolverket ska alla lärare som arbetar i grundskolan ansvara för elevernas 

läsutveckling och inte enbart lärare i de tidiga skolåren och inte bara lärare i ämnet svenska 

(Skolverket, 2010b, s. 12). Då Lgr 11 träder i kraft 1 juli 2011 anser vi att det är av intresse att 

undersöka hur lärarna tänker implementera läsförståelseundervisningen utifrån dessa nya 

riktlinjer. Läsförståelseområdet har stor betydelse och relevans för vårt kommande yrkesliv som 

lärare och därför ville vi i examensarbetet undersöka detta.  

   

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka om och hur sex lärare undervisar i läsförståelse och i 

vilka skolämnen som lärarna undervisar i läsförståelse. Detta för att få en uppfattning om hur 

undervisningen i läsförståelse kan gestalta sig i skolår 3 och 4. Studien syftar också till att få en 

uppfattning om hur lärarna tänker sig implementera kraven på en strukturerad undervisning 

enligt nya läroplanen Lgr 11 i sin läsundervisning.   

Frågeställningar  

För att försöka få svar på vårt syfte har vi ställt oss följande frågor: 

 

 Vilka läsförståelsestrategier undervisar lärarna i och om? 

 Vilka texttyper använder lärarna i läsförståelseundervisningen?   

 Hur ser lärarna på läsförståelseundervisningen utifrån Lgr 11? 
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 Metod och material  

Vi har valt att använda två kvalitativa metoder vilka vi menar kompletterade varandra, 

samtalsintervju och direktobservation.      

Uppdelning av examensarbetet 

För att tillgodose riktlinjerna för examensarbete med två författare har vi valt att ansvara för 

varsin metod i undersökningen. Carola Leijthoff ansvarar för genomförande, sammanställning, 

bearbetning, analys och skriven text rörande observation och Anna Ahlgren ansvarar för samma 

arbete gällande intervju.    

Observation (ansvarig Carola Leijthoff) 

Syftet med observationerna var att samla in ett material som i huvudsak svarar till 

frågeställningarna ett och två i vår undersökning. Observationer inom pedagogiken är enligt Cato 

R. P. Björndal (2002, s. 26) en form av uppmärksam iakttagelse, där fokus ligger på att observera 

något av pedagogisk betydelse. Det är vad lärarna gör som kommer att observeras som ett 

komplement till vad de i samtalsintervjuerna anser sig göra (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2007, s. 344). Observationerna är av första ordningen, i och med att vi som 

studenter har observerat en pedagogisk situation och har just detta som primär uppgift (Björndal, 

2002, s. 26). Dessa benämns även som icke deltagande observationer, vilket innebär att man som 

observatör strävar efter att påverka den situation man observerar så lite som möjligt. Detta bidrar, 

enligt Björndal (2002, s. 26) till att säkerställa en högre kvalitet i och med att observatören inte 

behöver splittra uppmärksamheten mellan olika uppgifter utan kan fokusera helt på själva 

observationen.  Observationerna har en hög grad av struktur eftersom vad och vem som ska 

iakttas är bestämt i förväg. Vilket innebär strukturerade observationer, med en tydligt avgränsat 

fokus med i förväg utformade observationsscheman (Björndal, 2002 s. 50). Öppenheten det vill 

säga avsikterna med observationerna var relativt dold för att få ett så tillförlitligt empiriskt 

material som möjligt vilket skulle kunnat äventyras om vi gett lärarna total kännedom om vad 

som observerats. Risken kunde då ha varit att lärarna tillrätta lagt undervisningen utifrån vad som 

avsågs observeras. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007, s. 347) påtalar att om 

forskaren anser att avsikten med observationerna behöver hållas dold till observationerna är 

slutförda kan man på efterhand berätta om syftet med undersökningen och att detta skulle kunna 

vara en etiskt godtagbar handling.  
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Intervju (ansvarig Anna Ahlgren) 

Vårt syfte var att undersöka hur lärarna bedriver sin läsförståelseundervisning och det är deras 

upplevelser och tankar om sin undervisning vi vill undersöka genom samtalsintervjuer. 

Samtalsintervjuer lämpar sig som tillvägagångssätt då man vill ta reda på människors uppfattning 

om ett visst fenomen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 286). I den 

kvalitativa samtalsintervjun har endast frågeområdena förutbestämda och följdfrågorna styrs 

utifrån hur svarspersonen svarar eftersom syftet med den kvalitativa intervjun är att få 

uttömmande svar (Johansson & Svedner, 2010, s. 31). I undersökningen användes 

semistrukturerade intervjuer, utifrån en intervjuguide med övergripande teman (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 298). Detta för att säkerställa att inga viktiga frågor 

glömdes bort samtidigt som frågorna kunde varieras och följdfrågorna kunde formuleras utifrån 

respondentens svar. Följdfrågorna har i viss mån knutit an till de tematiska frågorna, detta för att 

få fram mer innehållsrika svar. De tematiska frågorna i en intervjuguide är de viktigaste för de är 

så vittomfattande så här får respondenten utveckla sina egna tankar om vad som är det mest 

viktiga och centrala i frågan (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 298).   

Urval  

Respondenterna har valts utifrån kriterierna ålder, antal år i läraryrket samt i vilket skolår de 

undervisar. Detta för att få en variation av lärare med lång yrkeserfarenhet och lärare som inte 

arbetat så många år i yrket eftersom det kan spegla verkligheten i skolan och för att undersökning 

ska studera lärare som undervisar i skolår 3 och 4. Anledningarna till att vi i undersökning valt att 

fokusera på läsförståelseundervisningen i skolår 3 och 4 är att textmängden då ökar och blir mer 

detaljerad och informationsrikt (Liberg, af Geijerstam & Wiksten Folkeryd, 2010, s. 60). Det 

känns relevant att undersöka vilket stöd och vilken undervisning eleverna får att ta sig an texterna 

och dessutom är PILRS studien genomförd med elever i skolår 4.  

 

Genomförande  

Vi skickade ett mejl (Bilaga 1) med förfrågan att delta till tolv lärare som uppfyller de kriterier 

som nämns ovan och vår förhoppning var att minst sex lärare skulle ställa sig positiva till 

deltagande. Dessa tolv lärare har vi funnit genom att några av lärarna arbetar eller har arbetat på 

de skolor vi varit på under den verksamhetsförlagda delen av vår utbildning samt genom de 

skolor våra egna barn gått i och genom skolornas hemsidor på internet. Vi fick sex positiva svar 

till att delta i undersökningen. Via mejlkontakt fick lärarna bestämma vilka tider som passade för 

observationer och intervjuer under de tre veckor vi gemomförde insamlandet av det empiriska 

materialet. 



21 

 

Inför observationerna fick lärarna information att de lektioner vi var intresserade av att observera 

skulle innehålla läsundervisning av skönlitterära texter och faktatexter. Vi valde att göra 

observationerna före interjuver, detta för att säkerställa observationernas kvalitet eftersom vi i 

intervjutemat styr frågeställningarna mot studiens syfte och frågeställningar och det hade kunnat 

styra läraren att tillrättalägga undervisningen utifrån vad vi ämnade undersöka samt att 

observationerna kunde väcka nya frågor som var relevanta att följa upp i intervjuerna 

Observation (ansvarig Carola Leijthoff) 

En observationsmanual/schema utformades (se bilaga 2) efter inläsningen av litteraturen om 

läsförståelseområdet och forskningsbaserade läsförståelsestrategier. Före varje observation 

presenterade jag mig för klassen och berättade om min roll som observatörer i klassrummet samt 

informerade att observationerna kommer att genomföras på lärarens undervisning under två till 

tre lektioner. Jag var tydlig med att informera lärarna och eleverna om att jag inte kommer delta i 

aktiviteterna, svara på frågor eller hjälpa eleverna i deras arbeten under de observerade 

lektionerna vilket annars kan bli ett problem och forskaren kan dras med i ett lärarbeteende och 

inte sätta en klar gräns mellan deltagande och observatör (Johansson & Svedner, 2010, s. 49). 

Observationerna skedde i lärarens klassrum och var 45-60 minuter långa. Vid samtliga observerad 

lektioner satt jag långt bak i klassrummet för att ha en överblick över läraren under hela lektionen 

och kunde följa dennes undervisning.  

Det empiriska materialet från observationerna dokumenterades löpande med hjälp av papper 

och penna i ett observationsschema samt genom fältanteckningar förutsatt att de aktiviteter som 

observerades var relevanta för frågeställningarna. Efter varje observation renskrevs och 

sammanfattades anteckningarna och observationsschemat medan de var aktuella i minnet och för 

att strukturera den huvudsakliga informationen som framkommit genom observationen. Vidare 

formulerades några kodord utifrån de mest väsentliga situationerna som det behövdes mer 

reflektion kring (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 354ff). Observationerna 

sammanställdes utifrån de läsförståelsestrategier som förekom i undervisningen samt utifrån vilka 

läsförståelsestrategier som observerades i undervisning av skönlitterära texter och faktatexter. 

Intervju (ansvarig Anna Ahlgren) 

En intervjuguide (Bilaga 2) med övergripande teman konstruerades utifrån våra frågeställningar 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 298). För att säkerställa kvaliteten utfördes 

en provintervju. Var och en av respondenterna valde datum, tid och plats för intervjun, vilket är 

viktigt för att den intervjuade ska känna sig trygg i miljön (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2007, s. 302). Samtliga intervjuer genomfördes på respondentens arbetsplats i ett 

avskiljt rum där dörren kunde hållas stängd.  
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För att få flyt på samtalen samt även kunna koncentrera mig på själva innehållet, valde jag att 

inte föra anteckningar utan spelade in intervjuerna med hjälp av min telefon. Intervjuerna pågick 

mellan fyrtio och sextio minuter. Dessa inspelningar transkriberades därefter med fokus på våra 

frågeställningar och vårt syfte. Resultatet av intervjuerna ligger till grund för vår analys. Med stöd 

av (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2007, s. 304-311) gick jag systematiskt tillväga, 

genom att först läsa igenom all insamlad empiri, detta för att få en god överblick över underlaget. 

Därefter sorterade jag materialet, utifrån våra frågeställningar och intervjuguidens teman. Då 

intervjuerna skrevs ut valde jag att koda de olika respondenternas svar utifrån olika färger, 

därefter samlades varje respondents svar tillsammans under respektive tema/frågeställning. Detta 

för att lättare kunna jämföra de olika svaren samt försöka urskilja eventuella mönster, likheter och 

olikheter. 

Metoddiskussion 

I studien har vi använt oss av en kvalitativ undersökning med samtalsintervjuer samt 

observationer som metodiskt redskap för att söka svar på om och hur sex lärare undervisar i 

läsförståelse. Valet av samtalsintervju menar vi lämpar sig väl då man söker förstå lärares 

uppfattningar om den undervisning de bedriver. Vi hade kunnat använda oss av enkäter som 

alternativ, men valde bort denna metod, då den ej möjliggör följdfrågor på intressanta eller oklara 

svar. Vidare anser vi att observationerna var ett bra komplement till intervjuerna då det gav oss 

möjlighet att jämföra lärarnas utsagor med vad de faktiskt gör i klassrumssituationen.   

  All forskning måste granskas kritiskt, detta för att man ska kunna avgöra resultatets 

tillförlitlighet och giltighet. Vanligen används begreppen reliabilitet och validitet som två viktiga 

kriterier när det gäller kvaliteten i en undersökning. Dessa begrepp har sitt ursprung i den 

kvantitativa forskningen och får enligt Trost (2010, s. 132) en lite annan innebörd vid kvalitativa 

studier. 

Reliabilitet handlar om, enligt Trost (2010, s. 131), i vilken utsträckning ett 

undersökningsresultat kan upprepas. Trost (2010) menar att upprepning kan bli problematiskt då 

det förutsätter statiska förhållanden, och människans beteende är inte statiskt utan föränderligt. 

För vår studie innebär att om samma undersökning gjordes om med samma personer och samma 

omständigheter skulle svaren förmodligen inte bli desamma. För att öka reliabiliteten för en 

intervju bör den som intervjuar vara såväl lyhörd som uppmärksam på tonfall, gester och 

kroppsställningar (Trost, 2010, s. 132). Reliabiliteten kan även stärkas i och med att man som 

forskare tydligt redogör för de teorier och förhållningssätt man utgått från i sin forskning 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2007, s. 66ff). 

Vidare bör man som forskare påvisa trovärdigheten eller validiteten i den forskning man 

bedrivit genom att till exempel beskriva insamlandet av empirin via att den är relevant utfrån 

studien syfte (Trost, 2010, s. 134). För att säkerställa reliabiliteten i vår studie har vi strävat efter 

att själva intervjusituationerna så långt som möjligt skulle vara densamma för alla lärare. Vi har 
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använt samma intevjumall vid alla tillfällen, samt utfört intervjuerna på lärarnas arbetsplats. Då en 

av oss utförde samtliga intervjuer och transkriberingen av dessa, i nära anslutning till varandra 

kunde även respondenternas tonfall och gester tas i beaktande. Vi är medvetna om att vi aldrig 

kan vara säkra på att det sätt på vilket vi tolkar svaren lyfter fram det respondenterna önskat få 

fram. I resultatdelen visas exempel på utsagor ur intervjuerna, detta för att ge läsaren en möjlighet 

att bedöma huruvida våra tolkningar är rimliga. Vidare genomfördes observationerna av en och 

samma person vid samtliga tillfällen, samma observationsschema användes och renskrevs i direkt 

anslutning till den observerade lektionen. 

Vår studie undersöker hur lärare arbetar med läsförståelsen i sin undervisning. Deras 

uttalanden är, menar vi, deras egen tolkning av sin verklighet och vad de tänker och gör. Vår 

uppgift är att i mesta möjliga mån beskriva deras verklighet. Det innebär att den bild som 

presenteras i dennna uppsats alltså ej kan betraktas som en absolut sanning, utan mer som 

tolkning. 

Forskningsetiska reflektioner  

Vid all vetenskaplig forskning finns det två krav som forskarna uppmanas följa. Det första är 

forskningskravet vilket kan sammanfattas med att forskning är viktig för utvecklingen både hos 

individen och för samhället samt att den forskning som bedrivs ska hålla hög kvalité och inriktas 

på väsentliga frågor där kunskaper kan fördjupas och vidareutvecklas. Det andra kravet gäller 

individskyddet som innebär att forskarna måste ta hänsyn, inte kränka, fysiskt och psykiskt skada 

eller förödmjuka människor i sin forskning (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Ingen av dessa krav är 

däremot absoluta utan måste vägas mot varandra och det är viktigt att forskarna tar ställning till 

värdet av den nya kunskap som forskningen kan bidra med mot de risker och negativa 

konsekvenser individerna i undersökningen kan få på kort och lång sikt (Vetenskapsrådet, 2002, 

s. 5). Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har antagit forskningsetiska principer 

som ska utgöra riktlinjer för forskningen och syftar till att klargöra och vägleda forskarna i hur de 

ska förhålla sig till undersökningsdeltagarna (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 

I undersökningen har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna genom att 

respondenterna har informerats om vårt syfte med undersökningen samt att allt deltagande i 

undersökningen sker frivilligt och att de har rätt att när som helst under undersökningens gång 

avbryta sitt deltagande utan vidare påtryckningar. Därmed uppfyller vi vetenskapsrådets 

informationskrav (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Undersökningsdeltagarna har fått lämnat sitt 

samtycke till deltagande i undersökningen och vi har förvissat oss om att deltagarna vet att de har 

rätt att bestämma om de vill avbryta sitt deltagande samt godkänna att inspelning används vid 

intervjuerna vilket är i linje med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9ff). I enlighet med 

konfidentialitetskravet har all information om deltagarna förvaras så att obehörig inte kunnat ta 

del av den och avrapporteringen sker i sådan form att deltagarna inte kan identifieras 
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(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Alla deltagare har informerats om nyttjandekravet och att allt 

material enbart används i vårt examensarbete (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).   

Presentation av lärarna 

Lärare 1: Christer arbetar på Lilla skolan, en F-6 skola med omkring 200 elever. Christer tog sin 

examen vid Mittuniversitetet som grundskollärare 2006, med läs- och skrivutveckling samt 

specialpedagogik som inriktning. Efter avslutade studier arbetade Christer på en särskola under 

en tid, därefter två år på en skola i Gävle. Sedan hösten 2008 arbetar han i en åldersintegrerad 

klass med 26 elever i skolår 3-4. Han har klassläraransvar och undervisar i alla ämnen förutom de 

praktiskt estetiska. 

 

Lärare 2: Inez arbetar på Stora skolan, en F-9 skola med omkring 450 elever. Inez tog sin 

examen vid Uppsala universitet som lärare mot de yngre åldrarna 2010, med inriktning Språk och 

Matematik. Inez har sedan hösten 2010 arbetat som klasslärare i en skolår 4, med 23 elever. Hon 

undervisar i alla ämnen förutom de praktiskt estetiska. 

 

Lärare 3: Sara arbetar på Stora skolan, en F-9skola med omkring 450 elever. Hon tog sin examen 

som lärare i Sv/So 1-7 vid Uppsala Universitet 2002. Sara har sedan dess arbetat på lågstadiet, 

med avbrott för mammaledighet vid två tillfällen. Hon är klasslärare för elever i skolår 3. I klassen 

finns 23 elever. 

 

Lärare 4: Arvid arbetar på Mellan skolan, en F-6 skola med omkring 250 elever. Han tog sin 

examen vid Uppsala universitet 1998 som lärare i Sv/So 1-7. Efter sin examen valde Arvid att 

läsa engelska ett år. På sin nuvarande arbetsplats har han varit anställd sedan 2006, och undervisar 

nu en skolår 4 med 20 elever. Arvid har klassläraransvar och undervisar i alla ämnen förutom de 

praktiskt estetiska. 

 

Lärare 5: Malva är anställd på Stora skolan, en F-9 skolan med omkring 450 elever. Hon har 

arbetat som lärare i fjorton år, och tog sin examen vid Umeå universitet 1996 som lärare i Sv/So 

1-7. Hon har för närvarande klassläraransvar i en skolår 4 med 21 elever, och undervisar i alla 

ämnen förutom idrott och slöjd. 

 

Lärare 6: Jenny arbetar på Stora skolan, en F-9 med 450 elever. Hon tog sin lärarexamen vid 

Uppsala universitet 2000 som lärare i So-ämnena historia och religion. Jenny planerade att bli 

gymnasielärare och påbörjade sina ämnesstudier i mitten på 90-talet. Därefter valde hon att 

vikariera under två års tid och upptäckte då att det var på mellan- och högstadiet hon ville 

undervisa, varpå hon återgick till universitet för att avlutat sina studier. Sedan hösten 2010 

undervisar hon dels i en årskurs 4 med 21 elever, men även några klasser på högstadiet. 
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Resultat  

Resultaten kommer att redovisas utifrån delstudierna observation och intervju. Vi gör sedan en 

gemensam analys och sammanfattande diskussion utifrån våra frågeställningar. Namnen på 

lärarna är fingerade för att uppfylla de forskningsetiska principerna om konfidentialitetskravet. 

Resultat och analys av observationer (ansvarig Carola Leijthoff) 

Resultatet från observationerna används för att i huvudsak försöka svara på frågeställningarna ett 

och två. Sammanlagt observerades fjorton lektioner, två till tre observationer hos respektive 

lärare. Observationerna fördelade sig som följer: sju lektioner i svenska där skönlitterära texter 

används fem lektioner i SO och två NO lektioner där undervisningen sker utifrån en faktatext, 

sex observationer genomfördes i skolår 3 och åtta i skolår 4. Resultatet från observationerna har 

kartlagts och presenteras i ett diagram utifrån läsförståelsestrategierna i observationsschemat och 

med efterföljande sammanfattande text utifrån observationerna. 
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Figur 1: I diagrammet illustreras de läsförståelsestrategier som observerades från samtliga tillfällen. De ljusblå 

staplarna visar de läsförståelsestrategier som lärarna använde i undervisningen och de mörkblåa staplarna visar de 

observerade tillfällen lärarna undervisade explicit i och om läsförståelsestrategier enligt de definitioner som 

presenterats tidigare i texten. 
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Tänka högt. 

Strategin användes vid sex observerade tillfällen av fyra lärare genom att de själva fungerar som 

modeller för eleverna i hur man kan tänka högt. Lärarna använder strategin ”tänka högt” fem 

gånger när undervisningen behandlar en skönlitterärtext. Vid dessa tillfällen används strategin av 

lärarna utan att de ger vidare förklaring till varför de ”tänker högt”. Christer förklarar vad han gör 

och varför i undervisningen runt en faktatext i SO.  

Så här brukar jag tänka när jag läser en text, jag tittar på rubriken och funderar vad vet jag om 

stenåldern? Jag försöker tänka ut vad jag egentligen vet, så kanske det blir lättare att förstå när jag 

ska läsa.  

Metoden att tänka högt är centralt i de forskningsbaserade modellerna som vi presenterat i 

uppsatsen och om läraren synliggör de tysta tankeprocesser samt förklarar och modellerar görs 

det osynliga synlig och eleverna ges tillgång till mentala verktyg som kan hjälpa dem i deras 

förståelse (Westlund, 2009, s. 90).  

 Schema/ Aktiverar elevernas förförståelse. 

Vid tretton av de fjorton observationerna använder samtliga lärare strategin att aktivera elevernas 

scheman/ förkunskaper inför det området och den text som lektionen ska behandla. Vid sex av 

tillfällena används en skönlitterärtext och vid sju tillfällen kretsar lektionen runt en faktatext.  

Malva inleder en lektion i NO med att fråga eleverna: 

Vad vet ni om elektricitet? 

Malva låter eleverna få berätta om sina förkunskaper inför området och genom att aktivera 

elevernas scheman/förkunskaper inför textläsningen underlättas elevernas förståelse. Att aktivera 

sina förkunskaper inför läsningen av olika texter är en viktig strategi för läsförståelsearbete och 

något som enligt Westlund (2009, s. 117) påtalas av flera forskare. Därför är det viktigt att lärarna 

hjälper eleverna att se sina förkunskaper vilket glädjande nog sker vid nästan alla observerade 

lektioner som inbegriper skönlitterära texter och faktatexter.   

Inre bilder  

I fem av de observerade lektionerna uppmanas eleverna av Jenny, Christer och Inez att skapa inre 

bilder utifrån texten. Fyra av dessa tillfällen sker när eleverna arbetar med en skönlitterär text på 

svenska lektionen och en faktatext på SO lektionen. Vid två tillfällen undervisar Christer och Inez 

eleverna och förklarar vad som menas med inre bilder samt förklarar att de bilder som dyker upp 

när man bearbetar en text är beroende på vilka egna erfarenheter man har. Inez låter eleverna få 

rita hur de tänker att huvudpersonen från den skönlitterära texten ser ut.  

Christer låter eleverna berättat vilka bilder de ser framför sig när de talar de talar om hur 

människorna levde på stenåldern.  
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Genom att skapa inre bilder kan eleverna fördjupa förståelse för texten och bilderna kan göra det 

lättare för eleverna att minnas texten (Keene & Zimmermann, 2003, 161). 

 

Förutsägelser som läsförståelsestrategi 

Vid sju observerade tillfällen använder Jacobina, Ida, Sara, Malva och Christer förutsägelser som 

strategi. I undervisningen av skönlitterärtext förekommer förutsägelser vid fyra observerade 

tillfällen genom att lärarna ber eleverna förutspå vad som kommer hända längre fram i texten. 

Men någon förklaring till strategins funktion förekommer inte vid något observerat tillfälle. När 

det gäller faktatexter i undervisningen använder läraren förståelsestrategin vid tre observationer. 

Vid två observationer i NO låter Inez och Malva eleverna ställa hypoteser inför ett experiment 

som de ska utföra efter läsning av en faktatext och i SO ber Jenny eleverna berätta vad de tror att 

texten kommer handla om utifrån rubriken i den bibliska text de ska läsa.  

 

Textrörlighet   

Läsförståelsestrategier för att utveckla elevernas förmåga att röra sig i texter, textrörlighet som 

Liberg (2007, s. 28) benämner det används vid sex tillfällen. Vid en observation kopplar Inez den 

lästa texten till sig själv. Hon läser en faktatext om svenska småfåglar och säger sedan att:  

 talgoxar har jag hemma vid fågelbordet, ja ibland kan det vara bra att ”prata med sig själv”  

 

Det Inez gör är att hon rör sig i texten och kopplar det lästa till sig själv och sina erfarenheter. 

Keene och Zimmermann (2003, s. 74ff) menar att om man kopplar det lästa till sina erfarenheter 

så kan man fördjupa sin förståelse av det lästa. Inez nämner inte att det är en läsförståelsestrategi 

som eleverna kan använda sig av vid läsning och hon ger heller ingen förklaring till varför hon 

gjorde den kopplingen till texten. Vid tre observerade lektioner kopplar Arvid, Christer och Jenny 

den lästa texten till någon annan text som eleverna känner till och vid ett tillfälle kopplar Christer 

den lästa texten till något som händer i världen. Christer och Arvid gör textkopplingar vid fyra 

observerade tillfällen vid läsning av skönlitterärtext och Inez och Jenny gör textkopplingar vid två 

observationer när läsningen gäller en faktatext. Strategin används vid samtliga sex tillfällen utan 

att lärarna förklarar för eleverna att det är en läsförståelsestrategi som erfarna läsare använder sig 

av.  

Ställa frågor om texten 

Vid fem observationer uppmanar läraren elever att ställa frågor till den lästa texten. Jenny 

uppmanar eleverna vid läsningen av en faktatext i historia att ifrågasätta vad författaren skriver 

och fundera över vilka frågor som dyker upp i huvudet under läsningen men utvecklar inte detta 
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vidare och följer inte upp det efter elevernas tysta läsning av texten. Arvid uppmanar eleverna att 

tänka över om det kommer några frågor när de läst texten men vidareutvecklar inte det närmare.  

 

Christer ber sina elever att ställa frågor till texten och förklarar för eleverna att: 

Varför ska vi ställa frågor till texten? Jo, jag tänker så här, vi ställer frågor för att vi ska öka vår 

förståelse av vad vi läser. 

Christer högläser ett stycke från en skönlitterärtext och eleverna får sedan ställa sina frågor som 

de tillsammans resonerar runt. Sterner och Lundberg (2002, s. 39) menar att samtalet har en stor 

betydelse för att det skapar en förbindelse mellan texten och elevernas eget liv och menar att 

istället för att läraren ger ett svar på elevernas frågor ska lärarna låta eleverna resonera fram ett 

svar.  

 

Faktafrågor och inferensfrågor  

Vid samtliga observerade tillfälle ställer alla lärarna frågor till eleverna runt texterna. Vid tretton 

observationer ställer lärarna faktafrågor där svaren går att finna direkt i texten. Vid sex 

observationer ställer läraren faktafrågor utifrån en skönlitterärtext och vid sju observerade 

tillfällen ställer lärarna faktafrågorna till faktatexterna. Inferensfrågor ställs av alla observerade 

lärare vid sex av fjorton observationer, tre vid arbetet runt en skönlitterärtext och tre vid 

faktatext. Christer är den enda av lärarna som betonar att det är inferensfrågor som han ställer till 

en skönlitterärtext samt förklarar vad det innebär att göra inferenser och demonstrerar med ett 

exempel ur texten vad det innebär att läsa mellan raderna: 

Om det i texten står att Pelle tog på sig sin jacka, mössa och vantar och tog en promenad genom 

stan, det knarrade under fötterna när han gick och det gnistrade från den vita stigen där han gick. 

Vilken årstid tror ni att det är? Är det sommar, vår, vinter eller höst? 

 

Mycket information i en text finns inte utskriven utan läsaren måste kunna läsa på, mellan och 

bortom raderna för att verkligen förstå texten (Taube, 2007a, s. 62). Därför är det viktigt att 

eleverna får verktyg i form av läsförståelsestrategier som förklaras och demonstreras av läraren 

för att själva kunna göra inferenser. Läraren behöver se till att de frågor som ställs runt en text 

inte enbart rör faktafrågor utan också är inferensfrågor eftersom det kan påverka elevernas 

fortsatta läsning och behållningen av det lästa (Sterner & Lundberg, 2002, s. 39ff).  

Sterner och Lundberg (2002, 39ff) påtalar att om lärarna bara ställer frågor som eleverna kan 

finna svaren på direkt utskrivet i texten finns en tendens att eleverna bara försöker komma ihåg 

textens ordalydelse men om lärarna utmanar eleverna med frågor som inte direkt står i texten 

utan ställer frågor som kräver slutledning och inferens kan eleverna bli bättre på att dra slutsatser 

och ta sig an texter på ett aktivare och medskapande sätt.  
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Klargöra otydligheter 

Vid tio observerade lektioner klargör lärarna otydligheter. Fem vardera när det gäller faktatext 

och skönlitterärtext. Vid samtliga observerade tillfällen använder läraren strategin genom att 

förklara svåra ord i texten och vid alla tio tillfällena är det läraren som väljer ut orden som kräver 

en förklaring.  Ingen av lärarna använder strategin för att klargöra otydligheter som finns i texten 

som helhet, inte heller ges någon förklaring eller demonstration runt strategins syfte och 

funktion.  

Sammanfatta texten  

Alla lärarna använde läsförståelsestrategin att sammanfatta texten vid åtta av de observerade 

lektionerna. Vid läsning av skönlitterärtext observeras fem tillfällen och vid tre tillfällen används 

strategin vid faktatexter. Det mest förekommande i alla de observerade situationerna var att 

läraren själv eller någon elev fick sammanfatta texten eller att lärarna bad eleverna återberätta 

texten med egna ord. 

Resultat och analys av intervju (ansvarig Anna Ahlgren) 

Läsförståelsen 

Samtliga sex intervjuade lärare anser att läsförståelse är ett svårt men viktigt begrepp och menar 

att det förutom den rent tekniska avkodningen, innebär att förstå vad man läst. Fyra av lärarna 

menar att det förutom detta även innebär förmågan att läsa mellan raderna samt dra egna 

slutsatser utifrån det lästa: 

Att man vill förstå och kan dra slutsatser och så…återberätta. 

 

Fyra av lärarna ansåg att man även bör kunna återberätta det lästa samt besvara frågor med hjälp 

av texten: 

Dom läser en text, sen så ska dom förstå den texten och antingen så får dom frågor eller så ska 

dom återberätta texten. Det är ju läsförståelse, för att kolla att dom har förstått det dom har läst. 

 

Två av lärarna betraktar läsförståelsen som en gåva, som man antingen har eller helt enkelt 

saknar: 

..men att kunna ta den till sig och göra liksom, dra paralleller till egna erfarenheter, läsa mellan 

raderna det är ju en gåva som många….som behövs men som inte utnyttjas.  
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En lärare anser att motivationen är viktig, är eleverna intresserade ställer de frågor om texten, och 

med detta intresse kommer förståelsen menar han: 

Ja, alltså om man vill förstå, då ställer man ju mer frågor om vad man läser…..kommer intresset så 

kommer förståelsen också tror jag. 

Två lärare ansåg att eleverna även bör kunna relatera det lästa till sig själva: 

…det är ungefär som med det här…jag har känt samma sak…..det var precis det som hände mig 

förra veckan….om man kan sätta in sig själv i ett liknande sammanhang… 

En av dem funderar kring förhållandet mellan avkodningen och förståelsen: 

Förståelsen är ju någonting annat än själva avkodningen….ja ni har ju säker hört talas om A+F = 

L. Och just att man kan få det så påtagligt…det hade inte jag någon koll på innan jag började 

jobba. Utan för mig var det ju, du har A:et, du kan avkoda då kommer förståelsen och då blir det 

ju läsning utav det! Men det är ju två helt skilda grejer, som alltså slår väldigt individuellt, och man 

kan vara lite duktig i det ena, och vara lite svag i det andra men ändå vara en helt ok läsare. 

En lärare betonar att man måste ha tålamod och kunna läsa med inlevelse: 

Det handlar ju helt om , ja tonläge!....att kunna läsa med inlevelse, och sen så, jag vet inte, att inte 

ha för bråttom! 

En av lärarna resonerar kring läsförståelse och andra texter än enbart skönlitterära: 

Förståelsen och den kommer ju i och med att du kan förklara vad du själv har läst, att du kan 

återberätta och reflektera kring den här texten. Och jobbar man med faktatexter kanske du kan 

ställa följdfrågor.. 

Läsförståelseundervisning och läsförståelsestrategier 

Fem av lärarna berättar att de använder sig av texter med tillhörande frågor, men detta genomförs 

på lite olika sätt: 

 
Ja, det är mycket så här kotra texter, sen ska dom söka information och då är det oftast tre olika 

nivåer på frågorna… 

..vi jobbar väl mycket med att dom får texter och svarar på frågor, dom läser texter och diskuterar, 

jag ställer frågor kanske i helklass. 

..jag har ju lagt in lite parläsning och sånt där…dom läser ett kapitel var och sen har dom ett 

frågepapper, och sen ska dom tillsammans svara på frågor om boken. 

 

En av dessa lärare, Arvid, menar att man ibland måste tvinga eleverna att muntligt förklara vad de 

läst, detta eftersom de annars tror att de förstår, utan att egentligen göra det. Därav valet att låta 

eleverna parläsa och föra en gemensam diskussion, något han menar tvingar dem till aktivt 

läsande. Sara förklarar att det är olika nivåer på frågorna till texten, dels är det frågor där svaren 

kan hittas direkt i texten, dels frågor som kräver att man kan dra vissa slutsatser, det vill säga läsa 

”mellan raderna”.  



31 

 

Slutligen frågor som kräver att eleven förmår läsa ”bortom raderna”, det vill säga kunna besvara 

dem utan hjälp av själva texten. Dessa frågor kräver reflektion och eget tyckande. En av lärarna, 

Malva, berättar att hon arbetar alldeles för lite med elevernas läsförståelse, men förklarar detta 

med att de går i skolår 4, och att man jobbar mycket mer med detta då eleverna går på lågstadiet. 

Christer beskriver hur han gärna använder sig av instuderingsfrågor till de texter som eleverna 

läser: 

När det gäller läsförståelsen så är det ju mycket instuderingsfrågor, det är ju den modellen som 

körs, och…..så att det har blivit mycket mellanstadieförberedande,,,, 

På frågan om vilka texter de använder sig av i sin undervisning svarar alla sex att de främst 

använder läromedelstexter, helt enkelt det som finns tillgängligt på den skola där man arbetar. 

Vidare använder tre av dem gärna texter från Internet. Fyra av lärarna skiljer på skönlitterära 

texter och faktatexter, men Inez är den enda som förklarar varför: 

Det är ju som sagt viktigt att påpeka skillnaderna i en instruerande text och i en berättande 

text….Dom ska producera ett av varje och veta skillnaderna på olika typer av texter och hur man 

uttrycker sig. 

Vad gäller anpassning av texter utifrån varje elevs behov och förutsättningar, menar fyra av 

lärarna att texterna är anpassade efter målgruppen och att det därför inte behövs. Två av dem, 

Arvid och Christer, mena att man anpassar genom att stötta: 

…också hjälper jag till, när det liksom är någon som kört fast… 

Inez förklarar att hon väljer att anpassa såväl text som tillhörande frågor, hon väljer då texter ur 

olika läromedel, från lätt till svår. Vidare betonar hon att man måste möta varje elev där de är, 

annars finns risken att de ej förstår och reagerar med frustration och ilska. Malva och Jenny 

berättar att de absolut måste anpassa texterna, detta eftersom de båda har elever som ännu ej kan 

läsa med flyt. Endast Sara har som rutin att alltid anpassa texter: 

..till dom som har lite svårare för läsning så har jag förstorat texten litegrann. Jag har tagit bort lite 

krimskrams vid sidorna, så har jag satt in lite mellanrum mellan textstyckena. Lite sådär så att det 

blir luftigare. 

För att ta reda på att eleverna verkligen har förstått vad de läst, väljer fem av lärarna att ställa 

frågor till texten, såväl muntligt som skriftligt. Två av dem, Christer och Arvid, menar att prov 

ger en god fingervisning om elevernas förståelse, i Christers fall handlar det om de Nationella 

proven i svenska. Christer berättar att han fortfarande använder sig av LUS schemat, och att det 

innebär att man sitter och samtalar om det lästa, att eleven får läsa högt och därefter återberätta. 

LUS (Läsutvecklingsschema)är ett bedömningsmaterial utarbetat av Bo Sundblad.  
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Arvid berättar att han förutom de skriftliga proven även använder sig av muntliga 

redovisningar.  Malva menar att DLS testerna är bra att använda. DLS är ett diagnostiskt material 

för analys av läs och skrivförmåga utarbetat av Birgitta Järpsten.  

Arbetet med de elever som har svårigheter att förstå det lästa sker främst genom att sänka 

nivån, det vill säga ordna enklare texter. Sara berättar att hon ger dem extraläxor: 

Och då har jag gjort, dom får en kort text med sig hem, så är det tre, fyra frågor till och då är det 

oftast sånt dom kan hitta i texten. Sen har jag små checklistor, dom ska läsa texten, har dom 

förstått? Nej! Läs igen! Små checklistor dom har för sin egen skull. 

 

Två av dem berättar att de förutom detta tar kontakt med skolans specialpedagog för att få hjälp: 

Det känns mycket bra att vi har tillgång till en specialpedagog, för jag är så osäker på hur man ska 

göra. 

Då frågan om läsförståelsestrategier kommer visar det sig att inte en enda av de sex intervjuade 

lärarna medvetet undervisar i eller om dessa: 

 
Läsförståelsestrategier? 

Nej, inga… 

Oj, det vet nog faktiskt inte jag! 

Vad innebär det? Vet inte om jag hört det förut? Jag har ju ingen utbildning i svenska, ämnet alltså, 

så jag är väl inte rätt person att fråga egentligen. 

Läsförståelsestrategier vet jag inte…helt ärligt så vet jag inte riktigt vilka strategier som jag 

använder. Menar du för min egen del? 

 

Christer menar dock att han känner till begreppet och vad det innebär: 

Just den biten är jättesvår att undervisa om, för det krävs ju att man har en abstrakt förståelse till 

det man tar in. Och det är väl det som är det svåraste, kanske egentligen, att undervisa om i den 

här åldern. För det är någonting….så antingen så har man det eller så har man det inte va, och det 

här…..dom som inte har det behöver ju få det tillsammans med någon annan. Svara jag på din 

fråga nu?  

Aktuell forskning 

Två av lärarna menar att de är alldeles för dåligt insatta. Av de andra fyra hävdar tre att de gärna 

läser om aktuell forskning, bland annat via DN och Lärartidningen. En av dem, Christer, berättar 

att hans fru är mycket intresserad och insatt, vilket enligt honom spiller över på honom själv. Det 

var endast Christer som kände till vad PIRLS och PISA var för något: 

 
Nej, vet inte vad det är! 

Vet ej vad det är för nåt! 

Nej, vänta…nej, jag är osäker.. 

….jag är nog sämst på skolan när det gäller att ta till sig ny forskning! Jag…om jag står i valet att 

antingen så ska jag rätta den här högen eller så ska jag gå och sätta mig och läsa forskningsrön, så 

väljer jag alltid den här högen! 
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Styrdokumenten 

De mål som eleverna bör ha uppnått, avser mål som lärarna konstruerar utifrån sin egen tolkning 

av strävansmålen i Lpo 94. Tre av lärarna nämner förmågan att läsa med flyt, dock utan att 

förklara närmare vad detta innebär, mer än att man inte bör staka sig då man läser: Två av dem 

berättar att de inte har riktig koll på vad som krävs just med avseende på läsförståelsen: 

Oj, jag har ju ingen koll ska jag säga! Jag har inte känt att jag vill lära mig eftersom det kommer en 

ny läroplan nu. 

Två av dem, Christer och Malva, hänvisar till LUS. Malva menar att man i fyra bör ha nått till 

LUS-16.17. Christer menar att eleverna i trean bör ha LUS-13. Dessutom utvecklar han det 

vidare, och menar att detta i sig ger en viss läsförståelse, som bland annat visar sig i och med att 

eleverna kan svara på ja- och nej-frågor. Elever i trean bör dessutom kunna förklara lite mer, dra 

enkla slutsatser.  

Implementeringen av Lgr 11 

Arbetet med implementeringen av den nya läroplanen, Lgr 11, varierar kraftigt mellan de 

intervjuade lärarna. Två av dem uppger att man i stort sett inte gjort någonting ännu, detta 

förklaras med att det är så stressigt. Tre av dem berättar att man arbetar mycket aktivt med detta, 

bland annat i arbetslagens möten, då man skriver Lokala pedagogiska planeringar, diskuterar 

förändringar, formulerar matriser, ser filmer och så vidare: 

Som sagt jag har läst in mig ganska mycket faktiskt, än så länge. Men här på Mellanskolan har ju 

tidigare, innan jag jobbade här, brutit ner Lpo94 i en trappmodell, det här ska du ha uppnått i 

förskoleklass, i ettan osv. Och hela den biten, och den modellen har vi pratat om att göra även 

med Lgr11, nu har vi inte börjat med det än, av olika anledningar men det är liksom en tanke vi 

har. 

 

Hälften av lärarna uppger att deras undervisning på något sätt kommer att behöva justeras utifrån 

Lgr 11. Jenny och Malva menar att det kommer att krävas mer samarbete lärare emellan, 

sannolikt gå grund av kravet på ett tematiskt arbetssätt. Inez och Arvid konstaterar att Lgr 11 är 

mer konkret jämfört med Lpo94: 

Ja alltså, många då även jag har ju upplevt den gamla läroplanen som ganska diffus. Och den här 

känns mycket mer konkret! Det står lite mer, progression, det är tydligare! Så jag kan väl inte säga 

hur min undervisning…jag kommer nog ha lite bättre koll på målen, det står så tydligt, man 

behöver inte hitta på dom själv! 
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Sammanfattande analys och diskussion 

Nedan görs en gemensam analys och sammanfattande diskussion utifrån resultaten från 

observationerna och intervjuerna. Dessa presenteras utifrån våra frågeställningar.  

Vilka läsförståelsestrategier undervisar lärarna i och om? 

Vi kan hålla med Reynolds (2002, s.1) som menar att de flesta lärarna i grundskolan har ganska 

goda kunskaper i hur de ska undervisa eleverna i avkodning men när det gäller evidensbaserad 

läsförståelseundervisning är kunskaperna betydligt mindre. Det framgår väldigt tydligt både i 

resultaten från observationerna som bara innefattar ett fåtal tillfällen där eleverna ges explicit 

undervisning i och om olika läsförståelsestrategier och av lärarnas egna svar i intervjuerna. Ingen 

av de intervjuade lärarna kunde redogöra för att de undervisade i och om läsförståelsestrategier, 

vilket enligt Westlund (2009, s. 53) krävs för att eleverna ska utvecklas till aktiva läsare.  

Lärarna använder flera läsförståelsestrategier i sin undervisning men endast vid fem 

observerade tillfällen sker undervisningen i och om läsförståelsestrategier. Andreassen (2008, s. 

230) menar att lärarens undervisning bör vara konkret och direkt, där läraren förklarar och 

demonstrerar effektiva läsförståelsestrategier. I den strukturerad och medvetna 

läsförståelseundervisning fungerar läraren som ett stöd och en modell som synliggör 

läsförståelsestrategier som aktiva läsare använder sig av för att fördjupa sin förståelse av en text.  

Sterner och Lundberg (2002, s. 38) påpekar att läraren före läsning av en text behöver aktivera 

elevernas förkunskaper för att underlätta elevernas förståelse. Lärarna aktiverar elevernas 

förförståelse vid tretton av de fjorton observerade lektionerna vilket vi anser är av stor vikt 

eftersom förförståelsen har stor betydelse för elevernas läsförståelse.  

Textkopplingar är den läsförståelsestrategi som lärarna använder vid minst antal gånger under 

observationerna vilket tydligt framgår i figur 1 i resultatdelen för observationen. Om eleverna kan 

göra textkopplingar både till sig själva, till andra texter och till det som sker i världen är de 

textrörliga och Liberg (2007, s. 28) menar att när eleverna är textrörliga och kan röra sig på olika 

sätt i texterna har de förmågan att förstå och tala om texter. Att vara textrörlig är med andra ord 

en förutsättning för den mer avancerade läsförmågan, vårt resultat visar att lärarna inte medvetet 

arbetar för att utveckla elevernas textrörlighet i undervisningen. Detta skulle även kunna kopplas 

samman med vad vi skrivit under rubriken fördjupad analys av PIRLS 2006, att färre elever klarar 

de mer komplexa och språkligt avancerade sätten att röra sig i de texter de läser. Lärarnas 

undervisning bör rimligtvis återspeglas i elevernas resultat på tester och diagnoser.   

Utmärkande i observationerna är också de frågor som ställs om texterna. Av de 

forskningsbaserade modellerna för utvecklande av elevernas läsförståelse som presenterades 

tidigare i uppsatsen framgår vikten av att eleverna får lära sig ställa frågor till texten. Men detta 

sker endast vid fem av de observerade lektionerna.  
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Däremot visar observationerna att läraren är den som ställer frågor till eleverna runt texterna. Det 

förekommer inferensfrågor vid sex observationer och vid hela tretton tillfällen observeras att 

lärarna ställer faktafrågor. Detta skulle således kunna tolkas så att lärarna mer kontrollerar 

elevernas läsförståelse istället för att undervisa i och om läsförståelsestrategier för att utveckla 

deras läsförståelse såsom de forskningsbaserade modellerna förespråkar.  

Det finns alltså likheter mellan vårt resultat och Durkins studie 1978-79 och Pressley, 

Wharton- McDonald, Hampton och Echevarria studie från 1998 som båda presenterade 

slutsatsen att lärarna oftare kontrollerade elevernas läsförståelse istället för att undervisa i och om 

läsförståelsestrategier för att utveckla elevernas läsförståelse (Taube, 2007b, s. 72; Westlund, 2009, 

s. 71).  

Vilka texttyper använder lärarna i läsförståelseundervisningen?   

Lärarna använder flest läsförståelsestrategier i undervisningen som behandlar skönlitterära texter. 

Vid 45 observerade tillfällen använde lärarna någon av läsförståelsestrategierna som återfinns i 

observationsschemat i arbetet med skönlitterära texter. Men direktundervisning i och om 

läsförståelsestrategier där läraren förklarar och demonstrerar läsförståelsestrategin för eleverna 

sker endast vid fyra observerade tillfällen. Vid undervisning runt faktatexter använder lärarna 

läsförståelsestrategier vid 33 observerade tillfällen medans explicit undervisning i och om 

läsförståelsestrategier förekommer endast vid ett observerat tillfälle.  

I intervjuerna framkommer att de texter lärarna använder i läsförståelseundervisningen främst 

texter ur olika läromedel, tre av lärarna hämtar texter på internet. Fyra av lärarna skiljer mellan 

texttyperna skönlitterära texter och faktatexter. En av lärarna förklarar att hon anser att eleverna 

måste lära sig att olika texttyper kräver olika saker. Reichenberg (2006, s. 219) anser att aktiva 

läsare kan anpassa sina strategier utifrån texttyp och vad som är målet med läsningen. Vi håller 

med om att det är viktigt att eleverna får undervisning i och om läsförståelsestrategier av olika 

sorts texter eftersom olika typer av text kräver olika lässtrategier (Westlund, 2009, s. 259).  En av 

lärarna i intervjun uttrycker att hon inte är så insatt i undervisning i och om läsförståelsestrategier 

och menar att hon inte har utbildning i ämnet svenska så hon är nog inte rätt person att fråga 

eftersom hon undervisar i SO ämnena. Men elevernas läsutveckling är något som berör alla lärare, 

i alla ämnen i skolan och inte bara lärarna som undervisar i svenska och i skolans tidiga år 

(Skolverket, 2010b, s. 12). 

De är i undervisningen som behandlar skönlitterära texter som lärarna använder flest 

läsförståelsestrategier, trots det ges explicit undervisning i och om läsförståelsestrategier endast 

vid fyra tillfällen. Detta skulle kunna tyda på att läsutvecklingen är något som starkt förknippas 

med ämnet svenska och de skönlitterära texterna.  

Glädjande nog använder lärarna läsförståelsestrategier vid 33 observerade tillfällen när 

undervisningen kretsar runt faktatexter. Det är av stor vikt att eleverna får undervisning i och om 

läsförståelsestrategier då det i skolår 3 och 4 sker en utökning av textmängden som blir mer 
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omfattande och informationsrik med mindre bilder (Liberg, af Geijerstam & Wiksten Folkeryd, 

2010, s. 60). Eleverna förväntas då på egen hand kunna ta sig an texterna, bearbeta och förstå 

dem, för många elever kan detta skapa svårigheter och därför är det viktigt att eleverna får 

explicit undervisning i och om läsförståelsestrategier för att eleverna ska få verktyg att kunna 

hantera de problem som kan uppstå under läsningen (Liberg, af Geijerstam & Wiksten Folkeryd, 

2010 s. 73). 

Hur ser lärarna på läsförståelseundervisningen utifrån Lgr 11? 

Läroplan och kursplaner ligger som grund för all undervisning i skolan, men ingen av de 

intervjuade kunde utantill ange något mål, varken uppnåendemål eller strävansmål. Flera av de 

intervjuade lärarna menar att den nuvarande läroplanen är diffus och otydlig. Under intervjuerna 

visar det sig att de däremot tycks ha en god uppfattning om målens innehåll, vad man strävar 

efter. Hur lärarna kopplar sin läsförståelseundervisning till läroplanens mål har vi ej fått svar på, 

tydligt är ändå att de gör det. De ger alla exempel på förmågor och kunskaper som eleverna 

behöver utveckla, men tycks inte ha någon större medvetenhet om den strukturerade 

undervisningens betydelse för läsförståelsen. Detta visar sig bland annat genom valen av 

arbetssätt, samtliga intervjuade lärare tycks arbeta mycket traditionellt med läsförståelse, vanligen 

genom att låta eleverna läsa en text för att sedan ställa frågor till den. Texterna läses antingen 

enskilt eller gemensamt och frågorna besvaras skriftligt eller muntligt. Skälen till att man väljer att 

arbeta som man gör varierar, men handlar i huvudsak om att det är en metod ”som funkar bra”. 

Ingen av lärarna nämner samtalets betydelse för läsförståelsen, vilket skulle kunna bero på att de 

ser det som en så självklar del av undervisningen att det ej behöver nämnas.  

I observationerna visar det sig dock att samtal inte förekommer i någon större omfattning, 

vilket är beklagligt då forskning visar att just samtalet tillsammans med läsande och skrivande 

utgör viktiga bryggor in i texter och stödjer utvecklingen av en mer avancerad textrörlighet 

(Liberg, af Geijerstam & Wiksten Folkeryd, 2010,s. 53). I den mån samtal ändå förekommer i 

klassrummet handlar det om att läraren med samtalets hjälp engagera elevernas förförståelse inför 

olika arbetsområden vilket visar sig tydligt i observationerna. 
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Avslutande diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka om och hur de sex lärarna i undersökningen undervisar i 

läsförståelse samt i vilka skolämnen som lärarna undervisar i läsförståelse. Vi ville skapa oss en 

uppfattning om hur undervisningen i läsförståelse kan gestalta sig i skolår 3 och 4 . Vår studie 

syftar också till att ge en uppfattning om hur lärarna tänker sig implementera 

läsförståelseundervisningen utifrån kraven på en strukturerad undervisning enligt nya läroplanen 

Lgr 11. Hälften av lärarna tror att de behöver förändra sin undervisning utifrån Lgr 11 och 

påtalar dessutom ett utökat samarbete mellan lärarna och ett tematiskt arbetssätt.  

 I samband med redovisningen av resultat av PIRLS 2006 lade Skolverket fram förslag på 

utvecklingsområden, ett av dessa områden var undervisning i och om läsförståelsestrategier 

(Skolverket, 2007, s. 14). Vi ville ta reda på vilket genomslag detta fått ute i skolorna och hos 

lärarna. Som framgår av vår undersökning menar alla lärarna att de inte fått någon fortbildning i 

undervisning om och i läsförståelsestrategier och flera lärare kan inte namnge några 

läsförståelsestrategier alls. Bara en av de intervjuade lärarna visste vad PIRLS och PISA studierna 

var vilket vi finner anmärkningsvärt. Om detta beror på om lärarna är dåliga att ta del av 

forskning eller om forskarna är dåliga att förmedla sina resultat till verksamheten ska vi låta vara 

osagt. Det vi kan uttala oss om är att fyra av lärarna i vår undersökning anser sig vara uppdaterad 

gällande aktuell forskning medan två inte gör det och en av lärarna uttrycker som vi tolkat det att 

hon har alldeles för mycket att göra. 

Det vi sett i vår undersökning är att lärarna använder flest läsförståelsestrategier under 

lektionerna i svenska. Men användandet av läsförståelsestrategier förekommer även på so och no 

lektionerna. Dessvärre förekommer inte undervisning i och om läsförståelsestrategier i någon 

större utsträckning av lärarna i vår undersökning.   

Läsförståelseforskningen inriktar sig alltmer på lärarens kompetens och att läraren arbeta 

medvetet med att stödja elevernas läsförståelseutveckling (Westlund, 2009 s. 63). Lärarens 

kompetens är en av de viktigaste faktorerna för elevernas läs- och skrivutveckling (Mc Kinsey & 

Company, 2007). Lärare behöver ha kunskaper i elevernas läs- och skrivutveckling samt veta hur 

dessa kunskaper ska omsättas praktiskt i den systematiserade och strukturerade undervisningen 

(Westlund, 2009, s.55).  Detta blir tydligt i den nya läroplanen Lgr 11 där lässtrategier anges som 

innehåll och anges utifrån en tydlig progression där man för årskurserna 1-3 anger strategier för 

att ”förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll” för 

årskurs 4-6 anges strategier för att urskilja texters budskap, både de ”uttalade och sådant som står 

mellan raderna”(Skolverket, 2010c, s. 114).  

     I vår undersökning förefaller lärarnas läsförståelseundervisning ganska oreflekterad och på 

frågan om och hur lärarna undervisar eleverna i läsförståelse kan vi konstatera att det inte finns 

en strukturerad och medveten undervisning i och om läsförståelsestrategier vilket flera forskare 
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menar är en förutsättning för att utveckla elevernas läsförståelse (Westlund, 2009, s. 63).  Som 

framgår från observationerna använder lärarna flera läsförståelsestrategier i sin undervisning men 

när de i intervjuerna får svara på vilka läsförståelsestrategier de undervisar i och om har flera 

lärare svårt att ens benämna några läsförståelsestrategier, vilket förvånade oss. 

 Vi instämmer med Reynolds som påpekar att de flesta lärarna i grundskolan har ganska goda 

kunskaper i hur de ska undervisa eleverna i avkodning men när det gäller forskningsbaserad 

läsförståelseundervisning är kunskaperna betydligt mindre (2002, s.1). Möjligen kan bristande 

kunskaper om undervisning i och om läsförståelsestrategier förklara resultatet att lärarna mer 

kontrollerar elevernas läsförståelse än undervisar i och om läsförståelsestrategier för att utveckla 

elevernas läsförståelse. Vi anser det förvånande att undervisningen för att utveckla elevernas 

läsförståelse inte kommit längre med tanke på att läsförståelseforskningen förespråkar en 

medveten och strukturerad undervisning i och om läsförståelsestrategier. Durkin presenterade sitt 

resultat för över trettio år sedan där hon drog slutsatsen att istället för att bedriva undervisning 

för att utveckla elevernas läsförståelse så kontrollerar lärarna elevernas läsförståelse genom att 

ställa frågor och genom olika tester (Durkin, 1978-79). Denna slutsats kom även Pressley med 

flera, fram till tjugo år senare i sin studie (Taube, 2007b, s. 72). Vårt resultat visar likheter med 

resultatet från Durkins studie (1978-79) och Pressley med flera (1998) studie, trots att det gått 

ytterligare tretton år sedan Pressley med flera presenterade sitt resultat. 

 Vår undersökning visar dessutom att vissa strategier används betydligt mer frekvent än andra 

(se figur 1), läraren ställer ofta faktafrågor till eleverna, vars svar lätt återfinns i texten. Vidare 

förklarar läraren svåra ord eller begrepp samt ber eleverna sammanfatta vad man just läst. Dessa 

strategier utvecklar främst den elementära och utvecklade läsfärdigheten. Detta innebär att 

eleverna till de lärare vi observerat ges goda möjligheter att utveckla sin grundläggande 

läsfärdighet, vad vi däremot inte såg i någon större utsträckning var undervisning som utvecklar 

den mer avancerade läsfärdigheten. För tioåringar innebär det att man till exempel kan tolka 

bildspråk, hitta något mer dold information samt förmå hålla sig kritisk till det lästa (Liberg, af 

Geijerstam & Wiksten Folkeryd, 2010, s. 92). 

Westlund (2009) menar att det i inom läsförståelseforskningen råder stor enighet om att 

lärarens direktundervisning i och om just läsförståelsestrategier påverkar elevernas läsförståelse av 

olika slags texter (Westlund, 2009, s. 133).  Ingen av lärarna i vår undersökning tycks bedriva en 

medveten undervisning i läsförståelse integrerat i den ordinarie ämnesundervisningen, vilket 

enligt Anmarkrud (2008) är helt avgörande för att utveckla och fördjupa elevernas läsförståelse 

(Anmarkrud, 2008, s. 200). Vidare menar Anmarkrud att det krävs förhållandevis hög kvalitet på 

klassrumssamtalen, med detta menas samtal där läraren istället för att ställa konkreta frågor med 

endast ett korrekt svar, inbjuder eleverna till samtal och diskussion om de lästa texterna 

(Anmarkrud, 2008, s. 212). Vi kunde inte se att det förekom i någon större utsträckning några 

sådana samtal, ej heller uttryckte lärarna under intervjuerna en medvetenhet om samtalets 
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betydelse. Den undervisning eleverna möter bör rimligen påverka deras resultat på diverse tester 

och diagnoser.  

Då vi granskat svenska elevers resultat i PIRLS 2006, ser vi att den störta andelen elever klarar 

den mest elementära nivån som att kunna hitta explicit uttryckt information, se enklare samband 

eller identifiera huvudbudskap. En mycket stor andel elever klarar även nästa nivå med lite mer 

avancerat läsförståelsearbete, som att hitta relevanta detaljer, dra enkla slutsatser, göra kopplingar 

mellan olika textdelar. Däremot var det endast en tiondel av eleverna som nådde den mest 

avancerade läsförmågan (Skolverket, 2007, s. 52). Vi tycker oss se ett samband mellan hur de sex 

lärarna i undersökningen bedriver sin läsförståelseundervisning och resultaten från PIRLS 2006. 

Deras undervisning i läsförståelse fokuserar mestadels på den elementära läsfärdigheten, vilket vi 

menar resulterar i att eleverna presterar som allra bäst på uppgifter som kräver just denna 

läsfärdighet. 

I vår studie ingår sex lärare och det är utifrån deras svar i intervjuerna och genom 

observationer i deras klassrum som vi presenterar vårt resultat och vi är fullt medvetna om att 

studien är för liten för att kunna dra generaliseringar för lärarkåren som helhet. Vi menar ändå att 

det är hög tid att skolorna och deras huvudmän tar skolverkets rekommendationer om 

fortbildning för lärare om undervisning i och om läsförståelsestrategier på allvar (Skolverket, 

2007, s. 14).  

Vidare anser vi att dessa kunskaper kommer att behövas för att möta kraven på en 

strukturerad läsförståelseundervisning i Lgr 11. Det visar sig tydligt i vår undersökning då flera av 

de intervjuade lärarna inte visste var läsförståelsestrategier är. Vi har i lärarutbildning fått 

värdefulla kunskaper med oss när det gäller undervisning i och om läsförståelsestrategier så det 

också upp till oss att dela med oss av våra kunskaper till våra blivande kolleger i vårt kommande 

yrkesliv som lärare. Där läsundervisningens fokus bör vara läsundervisning med förståelse.        

Förslag på vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att göra en större studie med klassrumsobservationer liknande 

den Durkin gjorde 1978-79 och Pressley med flera 1998. Ytterligare förslag till vidare forskning 

som framkommit under arbetes gång är att gör en studie där elevernas läsförståelse först testas 

och sedan väljs två klasser med liknande resultat ut. En av klasserna får sedan under en längre 

period (en termin), en lärare som undervisar enligt traditionell läsundervisning och en av 

klasserna får undervisning som utgår utifrån någon av de forskningsbaserade modellerna RT, TSI 

eller CORI och explicit undervisningen i och om läsförståelsestrategier. Efter försöksperioden 

testa elevernas läsförståelse på nytt och jämför resultaten och se vilka slutsatser man kan dra efter 

studien. 
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Bilaga 1 

Hej! 
 
Vi heter Carola Leijthoff och Anna Ahlgren och läser examensterminen inom 

Lärarutbildningen vid Uppsala universitet. I vårt examensarbete har vi valt att undersöka hur 
lärare bedriver läsundervisningen runt skönlitterära texter och faktatexter. 

 
Vi vore tacksamma om du kan tänka dig delta i vår undersökning, som omfattar en intervju 

samt klassrumsobservationer. Observationen är tänkt att genomföras under veckorna 
14 – 17, med efterföljande intervju på cirka 45 minuter.  
 
Den information som framkommer i samband med såväl intervju som under 

klassrumsobservationen, kommer enbart användas i vårt examensarbete och givetvis att 
behandlas i enlighet med föreskrivna forskningsetiska regler som rekommenderas av 
Vetenskapsrådet. 

 
Detta innebär: 

 Informationskravet – ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte.” 

 Samtyckeskravet – ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan.” 

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

 Nyttjandekravet – ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål.” 

 
Vi hoppas att du kan tänka dig delta och hjälpa oss i vårt examensarbete. Skicka ett svar till oss 

så bestämmer vi en tid som passar dig.   
 
Finns det frågor kring examensarbetet eller intervjun och observationen är du välkommen att 

kontakta oss via telefon eller mail. 
 
Med vänliga hälsningar Carola & Anna 
 
Carola Leijthoff kan nås på telefon xxxxxxxxxx eller via mail xxxxxxxxxx 
 och Anna Ahlgren på telefon xxxxxxxxxx eller via mail xxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:carola.leijthoff@telia.com
mailto:ahlgren.anna@hotmail.com
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Bilaga 2  

                                      Observationsmanual  

Observatör:_______________ Datum/ Tidpunkt:_____________ Lärare:____________   

 

Klass:______ Lektion:_________________________ Observation nr:______ 

 

Undervisningsinnehåll:_____________________________Texttyp:_________________ 

                                        Observationsschema 

 

Läsförståelse- 

strategier 

Undervisar 

i och om  

Använder 

I undervisningen 

Anteckningar/Reflektioner 

Läraren 

”Tänker högt” 

    

Aktiverar elevernas 

förförståelse 

   

Uppmanar eleverna att 

Skapa Inre bilder 

   

Uppmanar eleverna att 

göra förutsägelser  

   

Textrörlighet 

Kopplar: Text till själv 

   

Text till text    

Text till världen    

Uppmanar eleverna att 

Ställa frågor till texten 

   

Läraren ställer 

faktafrågor   

   

Läraren ställer 

inferensfrågor 

   

Klargör otydligheter 

 

   

Sammanfattar texten 

 

   

Sammanfattning: 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 
Uppvärmningsfrågor: 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 När tog du din examen? 

 Vid vilket universitet/högskola läste du? 

 Vilken är din inriktning? 

 Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

 Vilken årskurs undervisar du? 

 Har du klassläraransvar/ vilka ämnen undervisar du i? 

 Hur många elever har du? 

 

TEMA 

Organisation av undervisningen 

 Kan du berätta på vilket sätt du/ni vanligtvis organiserar undervisningen? (Helklass, 

grupparbeten, pararbeten, enskilt arbete) Finns tillgång till grupprum etc? 

 Hur mycket och på vilket sätt är dina elever med och planerar undervisningen? 

 

Läsförståelse 

 Kan du beskriva hur du ser på läsutveckling? 

 Vad tänker du på när jag säger läsförståelse? Kan du ge något exempel? 

 Vad innebär det att förstå en text? 

Läsförståelseundervisning 

 På vilket sätt arbetar du med läsförståelse? 

 Hur många lektioner uppskattar du att du använder för just läsförståelse? 

 Vilken typ av texter använder du i din undervisning? 

 I vilken utsträckning får eleverna vara med och påverka textvalen? 

 Hur anpassar du elevernas texter till varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande? 

 Hur utmanas eleverna i sitt läsande? 

 Hur tar du reda på om eleverna har förstått det som de läser? 

 Om de inte förstår, vad menar du saknas då? 

 Hur arbetar du med de elever som inte förstår det lästa? 

 Vilka läsförståelsestrategier använder du i undervisningen?/ Vilka läsförståelsestrategier 

undervisar du om/i? 
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Styrdokumenten 

 Vilka mål bör eleverna ha uppnått gällande just läsförståelse i årskurs 3, 4? 

 Anser du att de flesta av dina elever når dessa mål? 

 Berätta hur ni arbetar med implementeringen av den nya läroplanen! 

 Kan du beskriva hur din undervisning kommer att påverkas av Lgr 11? 

 

Dokumentation/bedömning 

 Hur dokumenterar du elevernas läsutveckling/läsförståelseutveckling? 

 Är eleverna insatta/involverade i denna dokumentation? 

 På vilket sätt medvetandegör du eleverna om deras läsförståelse och deras möjlighet att 

utvecklas ytterligare? 

 Vilka utvärderingsinstrument använder du för att bedöma elevernas läsförståelse? 

 

Aktuell forskning om läsning/läsförståelse 

 Arbetar du efter någon speciell metodik när det gäller läsförståelsen? 

 Hur insatt är du vad gäller forskning om läsförståelse? 

 PISA/PIRLS? 

 

Miljö/förutsättningar 

 Vilket stöd finns det här på skolan för att främja arbetet med elevernas läsutveckling? 

(skolledning, arbetslag, lokal pedagogiska planeringar, samarbete ämnesvis, skolbibliotek, 

datorer) 

 Har du genomgått någon vidareutbildning vad gäller läsförståelse? 

 Anser du att det behövs kompetensutveckling för lärare i läsförståelseundervisning? 

 Anser du att du fick tillräcklig utbildning i/ om läsförståelseutveckling/strategier under 

din egen utbildning?  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


