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Denna undersökning görs av två lärarstuderande med inriktning mot de tidigare åren i grundsko-

lan. Undersökningen ingår i läs- och skrivplattformen på Högskolan för lärande och kommunika-

tion i Jönköping. Höstterminen 2010 är läsförståelse det övergripande ämnet i läs- och skrivplatt-

formen. Eftersom läs- och skrivkunskap både är viktigt och nödvändigt för att klara sig i samhäl-

let så tycker vi att läsförståelse är ett område vi vill fördjupa oss i. Läsförståelse är ett stort områ-

de och avgränsningen i denna undersökning blir att endast fokusera på faktatextens användning 

kopplat till läsförståelse. Under utbildningen lästes kursen läs-, skriv- och matematikutveckling 

vilket ökade vårt intresse och vår nyfikenhet för elevers läsförståelseutveckling. Skolverket (2008) 

har som mål att varje elev ska utvecklas till en kritisk samhällsmedborgare. För att klara sig i da-

gens samhälle där det finns en mängd olika texter och genrer så krävs en god läsförståelse. Enligt 

Skolverket (2008) innebär en god läsförståelse att läsaren kan analysera, läsa mellan raderna och 

med ett brett ordförråd kunna tolka olika slags texter. Taube (2007b) anser att människor med 

svag läs- och skrivförmåga har svårt att leva och fungera i det moderna samhället. De blir tvung-

na att be om hjälp och upplever förödmjukelse från omgivningen. Människor med svag läs- och 

skrivförmåga har en svår situation i vardagen. 

I målen för svenska i årskurs 3 framgår det att eleven ska klara av att läsa elevnära texter med flyt, 

både skönlitterära texter och faktatexter. Eleverna ska kunna använda sig av innehållet och åter-

berätta både muntligt och skriftligt (Skolverket, 2008). För att dessa mål ska nås krävs det under-

visning i läsförståelse i olika slags texter och genrer. Forskning måste bidra till att undervisningen 

utvecklas. Bråten och Strømsø (2008) anser att det finns mycket forskning om läsförståelse men 

att det är först på 1990-talet som mer forskning koncentrerats på läsförståelse om just olika slags 

texter. Vi finner därför att det är av stort intresse att studera hur lärare beskriver hur de arbetar 

med faktatexter för att utveckla elevernas läsförståelse.  
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Syftet med studien är att undersöka om och hur lärare i årskurs 1-3 beskriver att de använder fak-

tatexter i sin undervisning för att utveckla elevernas läsförståelse. 

Frågeställningen är: 

Hur beskriver lärarna användningen av faktatexter för att utveckla elevernas läsförståelse? 
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I bakgrunden kommer nuvarande och kommande kursplan i svenska att belysas ur ett läsförståel-

seperspektiv. Faktatext kommer att definieras under rubriken definition. Begreppen läsning och 

läsförståelse förklaras utifrån olika forskares perspektiv. Kapitlet tar upp analysen av resultatet 

från PIRLS (Progress in Reading Literacy Study) 2006 och även resultaten från de senaste PISA 

(Programme for International Student Assessment) undersökningarna. Till sist redogörs för hur 

undervisningen i läsförståelse kan se ut.   

 

I vår nuvarande kursplan i svenska framgår det att eleverna ska ”utveckla sin förmåga att tala, 

lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater” (Skolverket, 

2008, s.97). Det står vidare i kursplanen att språket är en grundläggande förutsättning för lärande 

och det är alla lärares ansvar att det hos eleverna sker en språkutveckling. Människor kan med 

hjälp av språk och litteratur uttrycka känslor, tankar och reflektera över gemensamma upplevel-

ser. Det är i ämnet svenska som det största ansvaret för elevernas språkutveckling ligger. Det är 

språket och litteraturen som tillsammans är de viktiga delarna i ämnet, de är ”en källa till kunskap 

om världen runt omkring oss” (Skolverket, 2008, s. 99).  

Skönlitteratur, film och teater är huvuddragen och de tre ofta nämnda aktiviteterna i dagens kurs-

plan för svenska (Skolverket, 2008). Det är genom dessa tre som värderingar, kulturer och erfa-

renheter ska diskuteras och arbetas kring i skolan. Skönlitteratur har länge haft och har fortfaran-

de en dominerande roll i kursplanen i svenska. Faktatexter nämns bara på ett fåtal ställen i kurs-

planen för svenska antagligen beroende på att andra ämnen mer behandlar faktatexter. I under-

sökningar som PIRLS 2006 och PISA 2006 och 2009 har brister upptäckts i elevernas läsförståel-

se av faktatexter. Bearbetning och tolkning av faktatexter har kommit i skymundan i nuvarande 

kursplan för svenska. Ordet läsförståelse nämns inte i målen som eleverna ska uppnå utan där 

står det att eleverna ska kunna återberätta en handling, uppfatta händelser och budskap. För att 

eleven ska nå dessa mål måste undervisning i läsförståelse ske. Det står också i kursplanen för 

svenska att undervisningen ska ”sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka 

och uppleva texter av olika slag” (Skolverket, 2008, s.98).  

I den kommande kursplanen för svenska Lgr 11 (Skolverket, 2010a) kommer vissa förändringar 

att ske. Skönlitteraturen har tonats ner och ersatts med texter av olika slag. Likaså har film 

och teater bytts ut mot scenkonst och annat estetiskt berättande. Även sakprosa som är fak-
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tatexter används vid flertalet tillfällen och kommer tillsammans med berättande texter få en egen 

underrubrik till centralt innehåll. I årskurserna 1-3 under rubriken läsa och skriva är ett av de cen-

trala innehållen att eleven skaffar sig ”lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att an-

passa läsningen efter textens form och innehåll” (Skolverket, 2010a, s.90). Detta är en viktig del i 

elevernas läsförståelseutveckling.  

 

Ordet faktabok används i vardagliga sammanhang och det litterära namnet är sakprosa. Defini-

tionen av sakprosa enligt Nationalencyklopedin (2010): ”kännetecknar texter, skrivna för att för-

medla faktiska upplysningar”. Detta överensstämmer med det vardagliga ordet faktatext som vi 

kommer att använda oss av i denna studie. 

 

Lundberg (2010) klargör att definitionen av begreppet läsning inte kan göras med en heltäckande 

och invändningsfri definition. Det är ett begrepp som har en mängd olika innebörder och läsning 

kan vara många olika ting. Författaren skriver vidare att läsning kan vara att läsa etiketten på en 

förpackning, läsa skönlitteratur, läsa textremsor på tv, läsa på internet eller att läsa busstidstabel-

len. Lundberg ställer sig frågor som, hur är det då med att läsa noter när vi spelar instrument eller 

när sportjournalister säger att spelaren läser spelet bra? Läser vi när vi ser på trafikskyltar eller 

röntgenbilder? Kan vi bara läsa alfabetiska symboler, men hur gör vi då med symboler som &, % 

eller alla våra siffror? Enligt Lundberg är detta bara några frågor man kan ställa sig när begreppen 

läsning ska redas ut och han anmärker då att det är en stor oklarhet och osäkerhet i vad läsning 

egentligen är. 

Kåreland (2009) menar att läsning inte bara handlar om att läsa en tryckt bok. Läsning är så 

mycket mer så som drama, film, bilder och datorspel. Detta kallas för det vidgade textbegeppet. 

Liberg (2007) anser att det vidgade textbegreppet innebär att ”begreppet text får innefatta bud-

skap som överrförs på annat sätt än genom det skrivna ordet” (s.8). För att elever ska förstå bud-

skap genom läsning måste skolan utveckla läsningen inom olika medier och genrer. Eleverna 

måste få träna sig i att tolka och analysera texter och bilder för att utveckla sin läsning. Liberg 

skriver vidare att det vidgade textbegreppet är speciellt viktigt i det samhälle vi lever i idag. Efter-

som samhället har utvecklats till ett informations- och kommunikationssamhälle har kraven ökat 

på människans läsning av olika texter. Även Bråten och Strømsø (2008) påpekar förändringen i 

vårt samhälle där det idag krävs andra kompetenser inom läsning än vad det gjorde för 50-100 år 

sedan. Författarna menar att idag är läsning viktigare än någonsin.   
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Lundberg (2010) anser att ett sätt att komma tillrätta med osäkerheten kring vad läsning är kan 

vara att tänka på en prototyp. Något som är typiskt, och som representerar begreppet. Ta exemp-

let träd, då är en ganska bra prototyp tall. Till läsning skulle prototypen kunna vara att en person 

som läser ett stycke text, tillgodogör sig innehållet och kan följa händelseförloppet. För att detta 

ska ske måste personen ifråga inneha en viss läsförmåga. Läsning kan alltså vara när det sker en 

tolkning av skriften som språk. Ordet läsförmåga är och kommer att förbli enligt Lundberg en 

nödvändig förutsättning för lärande i både skola och i samhällslivet. Vidare menar han att den 

elev som kan läsa och förstå till exempel en tidningstext i allmänhet också besitter förmågan att 

kunna läsa och förstå andra texter så som bruksanvisningar, romaner, textremsor med mera. 

Lundberg skriver att när en text kan läsas med flyt och säkerhet, så kan tillämpningen också ske 

på andra slags texter. Han menar alltså att ”man förfogar över ett instrument som är giltigt i de 

mest oväntade sammanhang. Därför är det så viktigt att eleverna i skolan lär sig läsa med flyt, sä-

kerhet och förståelse”(s.12). Bergöö (2009) påpekar dock att eleverna behöver träna för att lära 

sig olika strategier som behövs för att bemästra olika texter och genrer. Eftersom varje ämne har 

sina speciella grammatiska strukturer och ordförråd krävs olika strategier som ämneslärarna måste 

ge sina elever. Detta för att eleverna ska kunna analysera och tolka budskap och innehåll. Bergöö 

menar att det är alla lärares uppdrag att elever från förskola upp till högskola får möjlighet att ut-

veckla sin läsning genom ett vidgat textbegrepp.  

För att läsning ska bli av krävs enligt Hoover och Gough (1990) både avkodning och läsförståel-

se. Dessa båda faktorer måste fungera för att läsning ska bli av annars blir produkten lika med 

noll. Denna formel kallar författarna The simple view of reading, alltså avkodning • språkförståel-

se = läsning. Taube (2007a) utvecklar denna formel till att även innehålla motivation för att läs-

ning ska bli av. Enligt Liberg (2009) har de svenska skolorna under längre tid fokuserat på av-

kodningen och förståelsen har kommit i skymundan. Liberg menar att det har blivit ett stort svart 

hål hos eleverna efter det att de knäckt läskoden. Liberg tillsammans med Jönsson (2009) betonar 

vikten av undervisning i läsförståelse redan från tidig ålder.  

 

Bråten (2008) anser att läsförståelse kan definieras på många olika sätt men själv använder han 

följande definition: ”Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven 

text och samspelar med den” (s. 14). Med detta menar Bråten att det är viktigt att budskapet som 

författaren vill få fram genom texten når eleverna. Om inte detta fungerar för läsaren saknas för-

ståelsen för texten. Därmed kan inte läsaren koppla textens innebörd med de egna erfarenheterna 
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vilket krävs för att skapa en egen uppfattning av det som lästs. Bråten menar alltså att en text ald-

rig tolkas på samma sätt eftersom varje läsare kopplar texten till sina egna erfarenheter.  

Lundberg (2010) beskriver att när eleverna knäckt den alfabetiska koden kan eleven läsa, men det 

innebär inte alltid att eleven läser med flyt och förståelse. Lundberg anser att för att förstå en text 

krävs mer av läsaren än att bara avkoda ord. Det måste ske ett samspel mellan ordavkodning och 

elevens erfarenheter för att förståelse i läsningen ska uppstå. Oftast skapar läsningen inre bilder 

vilket gör det lättare för läsaren att förstå texten. Lundberg skriver ”Man skulle alltså kunna be-

trakta en text som en serie instruktioner som anger hur vi ska utnyttja den kunskap om världen 

som vi redan har och hur den kunskapen kan modifieras och utvecklas” (s. 80). Förståelsen av en 

text har två sidor, den språkliga bearbetningen och tolkningen. För en god läsare är den språkliga 

bearbetningen automatiserad vilket innebär att läsaren inte är medveten om processen. Läsaren 

kategoriserar ord efter relevans i sammanhanget, därefter sker tolkningen av texten utifrån egna 

erfarenheter. Det är även viktigt att läsaren kan förändra och omvärdera sin inre bild under läs-

ningens gång (Lundberg, 2010). Reichenberg (2008) menar att läsförståelse innebär att eleverna 

kan läsa mellan raderna, en förmåga att ställa sig bortom texten, de kan förstå innebörden, reflek-

tera och vara kritiska. De ska även kunna se den röda tråden och kunna koppla till egna erfaren-

heter och kunskaper.  

Luke och Freebody (1999) har gjort en modell av fyra praktiker för att elever ska utveckla literacy. 

Med literacy menas läsförmåga och läsförståelse men även att man kan relatera till egenskaper 

och sitt liv. Det innebär också att läsaren är aktiv och kan använda sig av olika lässtrategier bero-

ende på syftet med läsningen. Jönsson (2009) beskriver följande fyra praktiker: kodknäckande, 

meningsskapande, textbrukare och kritiska analytiker. Den kodknäckande praktiken innebär att 

eleven kopplar samman ljud och bokstav och då lär sig att ljuda ihop ord och meningar. Den me-

ningsskapande praktiken går ut på att ge eleverna möjligheter att förstå texter utifrån sociala och 

kulturella sammanhang. Detta görs inte bara genom att läsa texter utan det läggs vikt på att skapa 

och bearbeta texter i olika former som drama eller bild. För att bli en bra textbrukare måste ele-

ven utveckla förståelse för texters användningsområden. Eleven måste bli medveten om i vilket 

sammanhang texten ska användas gällande innehåll och struktur. Som kritisk analytiker gäller det 

att kunna bedöma texter utifrån ideologier och perspektiv. Det gäller att förstå att alla texter har 

ett budskap och inte är neutrala utan är till för att påverka människor på ont och gott. Jönsson 

vill att lärare ska se de olika praktikerna som resurser som bör finnas tillgängliga för alla elever. 

De fyra praktikerna är beroende av varandra och tillsammans ger de en bred syn på utvecklingen 

av literacy.  
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PIRLS (Progress in Reading Literacy Study) är en internationell studie som undersöker elevers 

läsförståelse i årskurs 4. År 2006 deltog Sverige i undersökningen genom att 150 skolor slump-

mässigt valdes ut och ca 5000 elever deltog i studien. Undersökningen bestod av två delar. Den 

ena var ett läsförståelseprov med öppna frågor och flervalsfrågor. Den andra delen var en enkät 

till elever, föräldrar, lärare och rektorer som bland annat handlade om attityder till läsning och 

läsvanor (Skolverket, 2007). Resultatet från studien visar att svenska elevers läsförståelse försäm-

rats från den tidigare undersökningen 2001. Att en försämring hade skett berodde bland annat på 

att färre elever läste hemma och att goda läsarförebilder hade minskat. Tiden som svenska skolan 

avsätter för träning av läsförmågan låg på 1,6 h/veckan medan det internationella genomsnittet 

låg på 2,5 h/vecka (Liberg, 2008).  

Liberg (2008) anser utifrån PIRLS 2006 att svenska elever i årskurs 4 har knäckt läskoden men att 

de inte når en mer avancerad nivå. Detta kan bero på att undervisningen länge haft fokus på att 

elever ska knäcka koden och att de därefter sen kan läsa alla typer av texter. Liberg menar att var-

je ny texttyp och område behöver nya strategier och förmågor för att klaras av. Liberg påpekar 

vikten av lärarens förståelse för elevernas livssituation, kulturella bakgrund, språkliga nivå och 

tidigare erfarenheter för att nå den bästa undervisningen i läsförståelse. Utifrån denna förståelse 

hjälper läraren eleven att hitta texter som är passande för varje elev. Liberg anser att det finns 

mycket kunskap och forskning kring den tidiga läsutvecklingen, men att det inte finns så mycket 

kring den mer avancerade läsutvecklingen. Detta visar den försämring som skett kring elevers 

läsförståelse av avancerade texter när PIRLS 2001 jämförs med PIRLS 2006. Det är alltså de ele-

ver som har en god läsförmåga som har blivit betydligt färre, samtidigt som de flesta svenska ele-

ver når en grundläggande läsförmåga. Liberg påpekar att ansvaret för elevers läsutveckling inte 

bara ligger på ämnet svenska i de tidiga åren utan löper genom hela skolgången och i alla ämnen.  

 

PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie som under-

söker 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien har de senaste 

åren genomförts 2000, 2003, 2006 och 2009 där varje studie lägger den största vikten vid ett av 

de tre ämnena. 2009 deltog 66 länder i studien och i Sverige deltog nästan 4 600 elever. I studien 

ingår både öppna frågor och flervalsfrågor, där syftet med studien är att mäta elevers färdigheter 

att använda sina kunskaper i vardagliga sammanhang. I den naturvetenskapliga delen 2006 visar 

resultatet att 18 länder hade ett signifikant högre medelvärde än Sverige. Undersökningen visar att 
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svenska elever hade brister när det gällde att använda naturvetenskapliga fakta och argument. 

Skolverket (2010c) menar att forskning tyder på att undervisning för att utveckla dessa kompe-

tenser är bristfällig i Sverige. Detta trots att de finns med i svenska kursplaner. Svenska elever låg 

i topp i läsförståelse 2006, där endast sex länder hade bättre resultat. Studien visar att svenska ele-

ver fortfarande är duktiga läsare. Där har det inte skett någon förändring sedan PISA undersök-

ningen 2000. Dock visar studien att antalet läsare som presterar sämre har ökat från år 2000 till 

2006 (Skolverket, 2010c). Resultaten från PISA 2009 pekar på fortsatt försämring när det gäller 

de elever som läser sämre inom naturvetenskap och läsförståelse i Sverige. I läsförståelse är det 

fortfarande de elever som presterar sämre som blir fler. I undersökningen når inte 20 % av de 

svenska eleverna upp till en grundläggande nivå i läsning. Samma procentsats gäller för andelen 

elever som inte når den grundläggande nivån inom naturvetenskap i Sverige (Skolverket, 2010b). 

Naturvetenskapen handlar då om att kunna använda sig av en faktatext. 

 

Undervisning i läsförståelse handlar inte enbart om att eleven ska läsa med flyt utan även kunna 

tolka och förstå innehållet. Lundberg (2010) anser att när eleverna har nått en flytande och säker 

läsning så är läsinlärningen bara påbörjad. Han menar att det är ordförrådet, den skriftspråkliga 

syntaxen och läsförståelsestrategier som måste utvecklas för att läsningen ska bli fulländad. 

Mycket av undervisningen i läsförståelse bör enligt Lundberg (2010) och Jönsson (2009) ske 

gemensamt i klassen med övningar, samtal och lekar vilket ska fortgå under hela skolgången. 

Lundberg menar att undervisningen i läsförståelse inte enbart bör ha fokus på kontrollfrågor om 

en text eller vad eleven kommer ihåg av innehållet. Han anser att undervisningen i läsförståelse 

ofta består av enkla kontrollfrågor. Undervisningen ska hellre lägga vikten vid förberedande sam-

tal om texten och diskussioner efter läsningen som bearbetar textens innehåll och mening. Då 

blir mötet mellan läsaren och texten så givande som möjligt. Även Reichenberg (2008) belyser 

vikten av att eleverna blir medskapare av texterna genom textsamtal. Då får eleverna reflektera 

över texten och koppla till egna erfarenheter. Jönsson (2009) menar att detta sätt att arbeta med 

texter gör att eleverna ger varandra stöd i läsförståelse. 
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Enligt Palincsar och Brown (1984) befästs läsförståelsen genom fyra aktiviteter, vilka är: 

 att sammanfatta 

 att ställa frågor 

 att reda ut oklarheter 

 att förutsäga vad som ska hända 

Dessa fyra aktiviteter sker i tre olika faser, före, under och efter läsning. Palincsar och Brown 

tycker att arbetet före läsningen är särskilt viktig eftersom detta förbereder eleven inför texten. 

Eleven bygger då upp förväntningar på texten utifrån innehåll, känslor och struktur. Under läs-

ningen kan man stanna upp och ställa frågor och fundera på en tänkbar fortsättning. Efter läs-

ningen är det viktigt att eleverna tränar sig i att kunna göra en bra sammanfattning som innehåller 

det väsentliga.  

Edwards Santoro, Chard, Howard och Baker (2008) påpekar också vikten av de tre olika faserna, 

före, under och efter och då speciellt vid högläsning. Före högläsning av en text bör läraren prata 

med eleverna om genrer, titel, författare, förväntningar på texten och svåra ord. Detta görs för att 

eleverna ska vara förberedda på textens innehåll och struktur men även för att väcka elevernas 

intresse. Under läsning bör läraren stanna upp i texten och ställa frågor, reda ut oklarheter och 

funderingar. Edwards Santoro et al. anser att det underlättar förståelsen om eleverna har något de 

ska ta reda på eller lägga fokus på. De kan använda sig av ett K-W-L-schema vid högläsning av en 

faktatext. K-W-L står för: what you think you know, what you want to know och what you 

learned. Frågorna hjälper eleverna när de guidar sig genom texten. Efter läsning är det viktigt att 

återberätta men även att kunna använda sig av textens innehåll, som exempelvis specifika fakta-

begrepp.  

Frost (2009) menar att det bästa sättet för att elever ska ta till sig en faktatext är om lärarna i ori-

enteringsämnena och lärarna i svenska samarbetar. Här ligger inte ansvaret bara på läraren i 

svenska utan även lärarna i de andra ämnena måste ge tid till att bearbeta olika slags texter. Kring 

dessa texter måste eleverna få diskutera, analysera och ställa frågor för att få en förståelse av tex-

tens innehåll och budskap. Frost pekar även på vikten av att lärarna sätter upp tydliga mål för 

elevernas läsutveckling, synliga för både elever och föräldrar.  
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McKeown, Beck och Blake (2009) har i sin undersökning jämfört två sätt att undervisa i läsför-

ståelse i årskurs 5 i USA. Det ena sättet är att eleverna utvecklas till strategiska läsare och det 

andra sättet fokuserar mer innehållsorienterat. För att utvecklas till en strategisk läsare gav lärarna 

verktyg till att sammanfatta en text, göra inferenser och att kunna ställa frågor på en text. För att 

utvecklas till en mer innehållsorienterad läsare inriktar sig lärarna på att eleven ska bibehålla upp-

märksamhet på innehållet, bygga inre bilder och skapa sammanhang. Undersökningen genomför-

des strukturerat inom dessa två sätt att undervisa elever i årskurs 5, och undersökningen pågick i 

två år. Eleverna fick läsa texter som annars brukade användas i undervisningen. Efter två år kun-

de en klar skillnad mellan dessa två sätt att undervisa urskiljas. Det var den innehållsorienterande 

undervisningen som gav det onekligen bästa resultatet. Både när det gällde elevernas förmåga att 

förstå berättelser och sakframställningar.   

Frost (2002) menar att den läspedagogiska praktiken i många år varit starkt påverkad av systemet 

med gemensamma läseböcker till alla elever i klassen och då också med en tillhörande lärarhand-

ledning. Det är ett för litet utrymme som getts åt en teoretisk framställning av vad det faktiskt 

innebär att undervisa i läsning. Frost anser att lärare har knappa kunskaper om hur de ska under-

visa i läsning generellt och mot individuell anpassning.  
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I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet av undersökningen. Den metod som använts för att få 

svar på frågeställningen och vad den metoden innebär förklaras. Urvalet och genomförandet be-

skrivs och etiska ställningstagande klargörs. Slutligen analyseras genomförandet av bearbetningen 

av datamaterialet. 

 

Metoden som har använts var kvalitativ och bestod av intervjufrågor. Intervjun bestod av öppna 

frågor vilket betyder att det var stora och vida frågor där det inte fanns några fasta svarsalternativ. 

Vid analysen av intervjuerna användes en meningskoncentrering som är baserad på fenomenolo-

gin. För att få en djupare förståelse av vad fenomenologin innebär så lästes Bjurwills (1995) tan-

kar och förklaringar av fenomenologins grundare Husserl. Bjurwills tolkning kändes för djup och 

ingående för denna undersökning därför valdes istället Kvales (1997) modell av fenomenologins 

analysmetod. Kvale (1997) skildrar fenomenologin som att den både beskriver det som sker och 

även på vilket sätt det sker. Kvale (1997) delar upp analysen i fem steg. Det första steget innebär 

att forskaren skapar sig en helhet av materialet genom att läsa igenom alla transkriberingarna. 

Därefter som ett andra steg plockar forskaren ut det relevanta utifrån syftet med undersökningen. 

Dessa stycken kallas för naturlig enhet eller meningsenheter. I det tredje steget skapas centrala 

enheter utifrån varje naturlig enhet där varje central enhet ska bestå av en beskrivande och enkel 

mening. Dessa meningar sorteras därefter in i olika teman. Steg fyra innebär att forskaren ställer 

frågor till varje tema. Frågorna ska bestå av en vad och en hur fråga. I det sista och det femte ste-

get skrivs de olika teman ihop till en beskrivande text. Enligt fenomenologin ska ingen hänsyn tas 

till ursprunget eller orsaken av det som beskrivs. Det ska vara en direkt beskrivning av det som 

intervjupersonen säger. Denna metod passar bra till studien eftersom undersökningsfrågan är hur 

lärare beskriver användningen av faktatexter för att utveckla elevernas läsförståelse. 

 

Till undersökningen valdes sex lärare i årskurserna 1-3 som intervjuades. Dessa lärare var för oss 

bekanta sedan tidigare. Detta är enligt Bryman (2002) något som kallas ett bekvämlighetsurval. 

Med det menar Bryman en målgrupp som är lättillgänglig för undersökningen. Lärarna valdes ut-

ifrån de årskurser de arbetade med just då för att alla årskurser skulle vara representerade så att 

syftet skulle nås. 
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I detta avsnitt redovisas genomförandet av datainsamlingen och hur transkriberingarna genom-

fördes.  

 

Kontakt togs med de lärare som var aktuella för intervju via telefon eller mail. Responsen var 

snabb och positiv så intervjuerna kunde bokas in direkt. Lärare från alla tre årskurserna var repre-

senterade. Detta var en fördel eftersom syftet var att undersöka om och hur lärare i årskurs 1-3 

använder faktatexter i sin undervisning för att utveckla elevernas läsförståelse. Intervjuerna gjor-

des var för sig där vi intervjuade tre lärare var. Intervjuerna började alltid med samma huvudfråga 

som löd: Kan du beskriva hur du använder faktatexter i din undervisning? Det var viktigt att ha 

samma huvudfråga så att samtalen inleddes på samma sätt med alla lärarna. Därefter följde ett 

antal följdfrågor som knöt an till frågeställningen. Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) påtalar 

vikten av att intervjufrågorna verkligen tar upp det som syftet och frågeställningen berör. För att 

validiteten av undersökningen ska vara så hög som möjligt är detta enligt författarna en avgöran-

de del. Redan vid första kontakten informerades lärarna om att intervjun kommer att spelas in för 

att sedan transkriberas. Bryman (2002) anser att inspelning av intervjun gör att fokus ligger på 

själva samtalet istället för att koncentration måste läggas på anteckning. Vid intervjutillfället påpe-

kades noga att lärarnas medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avbryta intervjun. 

De blev även informerade om att varken deras namn, skola eller kommun kommer att vara iden-

tifierbara. Intervjuerna genomfördes i enskilda rum för att inte bli påverkade och störda av om-

givningen. Vid varje intervjutillfälle fanns det gott om tid så ingen skulle känna sig stressad. Innan 

intervjun småpratades det lite för att släppa på eventuell nervositet. Lärarna informerades om läs- 

och skrivplattformen och därefter fick de berätta om vad de arbetade med i klassen för tillfället. 

När intervjuerna var klara tackades lärarna än en gång för sin medverkan. Efter varje avklarad 

intervju transkriberades den.  

 

Efter varje avklarad intervju transkriberades den så snart som möjligt. Detta gjordes av den som 

genomförde varje intervju. Det är svårt att skriva ner ett talat språk. För att göra det lättläsligt och 

begripligt utelämnades nonsensord så som: hmm, aaa, mmm och även skratt och pauser i tran-

skriberingarna. När alla intervjuerna var transkriberade skrevs de ut, detta för att lättare kunna få 

en helhetssyn av datamaterialet. Därefter började bearbetningen av datamaterialet. 
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Inom svensk forskning gäller fyra grundläggande forskningsetiska principer som vetenskapsrådet 

har publicerat. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjan-

dekravet. De har tagits fram för att skydda den enskilde individen (Vetenskapsrådet, 2002). Un-

dersökningens syfte och mål och att lärarnas medverkan var frivillig förklarades tydligt. Kvale 

(1997) anser att intervjupersonerna ska garanteras konfidentialitet, därmed behandlas materialet 

på ett sätt så att ingen som tar del av undersökningen ska kunna identifiera intervjupersonerna. 

Vare sig kommun eller skolornas namn nämns, detta som en säkerhetsåtgärd. Det insamlade ma-

terialet kommer endast att användas till denna undersökning och förstörs efter tre månader.   

 

När intervjuerna var transkriberade påbörjades arbetet med att bearbeta materialet. Enligt Kvale 

(1997) är det viktigt att läsa igenom transkriberingarna för att få en helhetsbild av materialet. 

Transkriberingarna lästes flera gånger för att hitta betydande delar ifrån varje intervju. Att alla 

transkriberingar lästes av oss båda gör enligt Bjereld et al. (2009) att reliabiliteten ökar i under-

sökningen. Författarna förklarar vidare att reliabiliteten mäter tillförlitligheten av undersökningen. 

Om en undersökning har hög reliabilitet blir resultatet detsamma om undersökningen görs igen. 

Med validitet menas att intervjufrågorna verkligen undersöker det som enligt syftet ska undersö-

kas. Oväsentliga delar i transkriberingarna plockades sedan bort, alltså det som inte ryms inom 

syftet. Kvale (1997) förklarar denna komprimering av transkriberingen utifrån fenomenologins 

meningskoncentration. De stycken som blev kvar kallas naturliga enheter och var det mest bety-

delsefulla från intervjuerna. Dessa enheter skrevs i ett nytt dokument med två spalter där naturlig 

enhet var en överskrift och den andra var central enhet. Varje naturlig enhet komprimerades till 

en central enhet. Detta innebär enligt Kvale att ett stycke tolkas och sammanfattas i en mening. 

Denna tolkning görs utan fördomar men det är ändå vår uppfattning av lärarens beskrivning som 

ligger till grund för tolkningen. De centrala enheterna som hörde ihop färglades i samma färg. 

Varje färg blev ett eget tema som gestaltade sig under analysens gång. Därefter kopierades varje 

tema och lades i ett eget dokument. Nästa steg var att utifrån syftet formulera vad- och hurfrågor 

till de meningskoncentrationer som gjorts. Kvale menar att denna meningskoncentration är en 

bra metod för att få fram undervisningens form och struktur. Denna metod är användbar i un-

dersökningen eftersom syftet är att undersöka om och hur lärare i årskurs 1-3 använder faktatex-

ter i sin undervisning för att utveckla elevernas läsförståelse. Detta steg innebar att frågorna, vad 

beskriver lärarna? och hur beskriver lärarna det de gör? var i fokus för att i sista steget kunna 

skriva en deskriptiv utsaga av lärarnas beskrivningar. Först besvarades om-frågan i vårt syfte, allt-
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så: om lärare i årskurs 1-3 använder faktatexter i sin undervisning för att utveckla elevernas läs-

förståelse?  Därefter besvarades frågan: hur lärarna beskriver undervisningen av arbetet med fak-

tatexter kopplat till läsförståelse? Hur lärarna beskriver sin undervisning delades in i tre olika te-

man. Dessa teman skapades utifrån det som lärarna beskrivit och det som var mest återkomman-

de. I varje tema skrevs en beskrivande berättelse ihop om vad lärarna beskriver. I varje tema an-

vändes citat från lärarna för att få med lärarnas egna ord. 
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Resultatet redovisas utifrån syftet som var att undersöka om och hur lärare i årskurs 1-3 beskriver 

att de använder faktatexter i sin undervisning för att utveckla elevernas läsförståelse. Först redo-

görs det för om lärarna använder faktatexter i läsförståelsesyfte. Därefter förklaras hur lärarna 

beskriver att de använder faktatexter i läsförståelsesyfte vilket delas in i tre olika teman.  I varje 

tema finns lärarnas egna ord redovisade i form av citat där […] innebär att citatet är hämtat ur ett 

stycke där delar utelämnats. Citaten är korrigerade för att göra dem läsvänliga men innebörden är 

densamma. Lärarna som intervjuades har numrerats från 1-6, denna numrering innebär inte nå-

gon inbördes rangordning utan är endast till för att hålla isär lärarna. Lärarnas beskrivningar är 

tolkade utifrån Kvales (1997) meningskoncentration. När årskurs 1-2 eller 2-3 nämns innebär det 

inte att årskurserna är åldersintegrerade utan endast en uppdelning utifrån elevers läsförmåga. De 

tre teman som arbetats fram är 

 Bearbetning av läst faktatext 

 Varierad undervisning 

 Olika uttryckssätt 

 

Lärarna i undersökningen använder sig av faktatexter. Undervisningen i årskurs 1-2 fokuserar 

dock mest på avkodning och att lära sig läsa. Även elevernas mognad anses som en anledning till 

att faktatexterna först kommer lite senare. Lärarna menar att det är först i årskurs 2-3 som arbetet 

med faktatexterna blir mer fördjupande. Det är först då de arbetar mer med texten än att bara 

läsa den.  

Lärare 4: 

”I ettan så är det ju inte så jättemycket som man går på djupet i faktatexterna.” 

Lärare 3: 

” Från början var jag ju bara väldigt nöjd att de kunde läsa rent tekniskt. Jag me-

nar först ska man lära sig det, sen ska man förstå vad man läser och sen ska man 

kunna läsa och lära sig sådant man inte alls funderade på innan.” 
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Dessa två citat visar på lärarnas beskrivningar av att de inte lägger så mycket vikt vid faktatexter-

na under det första skolåret. Dock används faktatexter och det finns tillgängligt i klassrummet, 

men texterna bearbetas bara ytligt då läraren endast läser texten högt. Under det första skolåret 

domineras undervisningen av att lära sig bokstäver och avkoda ord och meningar. Lärarna anser 

att det är först när eleverna läser med flyt som man kan lära sig något av texten eller förstå den.  

 

Lärarna i undersökningen använder och bearbetar faktatexter på en mängd olika sätt. Här följer 

en redovisning av våra tolkningar av lärarnas beskrivningar utifrån de tre teman som arbetats 

fram genom meningskoncentration. Temat bearbetning av läst faktatext delas upp i tre rubriker 

som är innan, under och efter läsning. 

 

Lärarna i undersökningen utgår från elevernas förkunskaper genom att tillsammans göra en tan-

kekarta på det eleverna redan vet inom ämnet de ska läsa om. Frågor som eleverna har till ämnet 

skrivs ner för att förhoppningsvis kunna besvaras efter läsningen. Faktatexter gås igenom gemen-

samt i klassen med diskussioner och förklaringar av svåra ord. Lärarna berättar allmänt om ämnet 

som texten kommer att handla om. Eleverna kan också förberedas genom att de vet vad lektio-

nen och texten ska handla om. Även bilder och film visas och samtalas kring. 

Lärare 6: 

”Jag kanske berättar lite kort om vad vi ska jobba med, eller kanske går ut i sko-

gen å tittar på det, å fördjupar sig sen i faktatexten”.  

Läraren låter eleverna inhämta kunskaper på olika sätt för att få en förförståelse innan texten lä-

ses. Olika sinnen används för att på bästa sätt kunna tillgodose sig kunskaper. Detta genom att 

film och bilder används, men även genom praktisk tillämpning både inne i klassrummet och ute. 

Läraren använder sig av naturen för att eleverna ska inhämta förkunskaper. 

Lärare 1: 

”Vad vet vi här inne, eller vad tror vi att vi vet? Så man utgår ifrån det sen då.” 

Detta citat visar på att läraren vill att eleverna ska redovisa sina förkunskaper och ställa frågor om 

ämnet. Undervisningen kan då utgå från elevernas tidigare kunskaper, detta gör att texter kan väl-

jas för att passa just klassens behov. Läraren vill locka fram motivation och intresse så att ny kun-

skap kan inhämtas. 
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I undervisningen i årskurs 1-2 läser läraren ofta texten för eleverna. Läraren läsberättar och stan-

nar upp i texten om svåra ord eller begrepp måste förklaras. Detta sker om läraren redan innan 

har plockat ut begrepp som ska gås igenom under läsningens gång, men även om eleverna under 

textens gång ber om förklaring. Några lärare i undersökningen anser att när ord eller begrepp i 

film eller text förklaras direkt så blir förståelsen större eftersom orden sätts in i dess rätta sam-

manhang.  

Lärare 1: 

”Just det kunde de ju inte hitta i texten utan fick ju själva dra slutsatser på det 

som stod. Så det handlade om att läsa mellan raderna också.” 

Lärare 6: 

”När de kan börja läsa lite grann själva så får de ju lättare faktatexter där de får 

läsa själva.” 

Dessa lärare strävar efter att alla elever ska utveckla sin läsförståelse genom att läsa faktatexter. 

Citaten tyder på vikten av att kunna läsa mellan raderna för att förstå hela textens innehåll och 

budskap. Lärarna gör frågor där eleverna ska tränas i att läsa mellan raderna. De låter också ele-

verna testa på att läsa faktatexter själva för att bli bra på att hantera en faktatext.  

 

Några av lärarna beskriver att de efter läsning av en gemensam text gör en tankekarta där det vik-

tigaste ur texten plockas ut för att eleverna sedan ska kunna skriva egna meningar. Eleverna i 

årskurs 2-3 tar hjälp av tankekartan för att skriva en ny faktatext om ämnet. Lärarna ställer frågor 

om texten eller filmen och låter eleverna prata om innehållet för att kunna dra slutsatser.  Elever-

na får återberätta texter, göra kollage och tillverka egna faktaböcker som uppgift för att visa sin 

förståelse för textens innehåll. För att eleverna ska få en inblick i hur fakta kan presenteras så vi-

sar läraren olika faktatexter inom samma ämne. Detta för att eleverna ska kunna jämföra hur fak-

ta framställs av olika författare. Någon lärare låter de elever som vill och visar intresse läsa vidare 

och eleverna i årskurs 2-3 får forska vidare inom ämnet.    
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Lärare 3: 

”Så det blir ju en berättelse som avslutas med att vi redovisar för varandra och 

det har inspirerat dem till att både ta reda på det som finns i boken men också 

vad som finns i andra källor.” 

Detta citat pekar på lärarens önskan om att eleverna utvecklar nyfikenhet och intresse för att vilja 

och kunna inhämta mer kunskap inom ämnet. Läraren menar att när eleverna får delge varandra 

sin kunskap så befästs den egna kunskapen hos eleven. En annan viktig del i citatet visar på att 

läraren anser att det är viktigt att eleverna kan plocka ut viktig information ifrån en faktatext.  

Lärare 2: 

”Man försöker göra på lite olika sätt eller har något att visa. Det kan ju vara något 

konkret som de får ha i händerna […] så nu har vi ”arbetat” med lera alltså gjort 

grejer av lera.”  

Lärarna tycker det är viktigt att eleverna får göra något efter arbetsområde eller faktatext. Att ele-

verna själva får producera och tillverka något tror lärarna gör att förståelsen för textinnehållet hos 

eleverna blir större. 

 

Lärarna beskriver att undervisningen i årskurs 1-2 oftast sker i helklass. Särskilt om det är en ny 

eller en svår text. När eleverna själva kan läsa får de jobba enskilt eller i mindre grupper, för att 

svara på frågor om texten. Några av lärarna i undersökningen menar att eleverna i årskurs 2-3 

ofta får göra grupparbeten när en faktatext ska bearbetas. När eleverna arbetar med läsförståelse i 

läroböcker sker detta arbete enskilt.  

Lärare 1: 

”Läste för varandra två och två eller tre och tre och helt själva punktade upp.” 

Lärare 2: 

”Det är bra att lösa uppgifter tillsammans med en kompis. De ger ju och tar hela 

tiden och därför är det ju bra att låta eleverna samarbeta ibland.” 

Några av lärarna i undersökningen anser att det är en bra undervisningsform att låta eleverna ar-

beta tillsammans. De lär av varandra och de kan hjälpas åt att inhämta kunskaper och lösa uppgif-
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ter. Lärarna poängterar dock att undervisningsformen måste varieras. De menar att grupparbeten 

alltid är lärorikt för eleverna, men passar inte alltid alla elever. Därför är det viktigt att undervis-

ningen spänner hela vägen från enskilt arbete, till liten grupp och till helklass. Lärarna beskriver 

att de använder olika sätt i undervisningen för att nå alla elever. När det gäller läsförståelse ligger 

eleverna på varierande nivåer vilket gör att lärarna använder sig av olika faktatexter inom samma 

område. Detta görs i så stor utsträckning som möjligt beroende på det materialet som finns. Lä-

rarna i undervisningen försöker utmana eleverna i deras utveckling av läsförståelse i form av olika 

texter och uppgifter. Lärarna tycker att det är svårt att hinna med att förbereda eleverna på tex-

terna när de läser olika texter inom ett ämne.  

Lärare 1: 

”Och i läsförståelsen spelar det nog ingen roll om du är en duktig läsare eller en 

lite sämre. Är det en intressant text som de sätter sig in i så spelar det inte en jät-

testor roll om man rent tekniskt är en duktig läsare eller inte. Utan har man läst in 

texten och tänker till så kan även de svara, känner jag för det är ingen stor skill-

nad i det, utan det är lite mer kreativitet, tänka till vad det handlar om. Så det är 

inte bara de svaga läsarna som har det svårt med läsförståelsen.” 

Läraren menar att det inte alltid är så att de elever som läser med flyt har en god läsförståelse. 

Även dessa elever måste träna sin läsförståelse. Läraren beskriver att de elever som fortfarande 

har svårt med avkodningen och sitt flyt i läsningen ändå kan förstå innebörden av en faktatext. 

Intresse och motivation beskriver läraren som viktiga delar i läsförståelsen av faktatexter. 

 

Några av lärarna i undersökningen använder sig av olika material för att knyta an till en faktatext. 

Eleverna får ta med sig saker som passar till ämnet så som böcker, bilder och figurer. Lärarna an-

vänder sig av biblioteket för att finna material som kan användas på olika sätt i klassrummet. An-

tingen för att bredda textmaterialet eller till fördjupning av ämnet. Lärarna förespråkar små korta 

filmer som kan läggas in i samband med att en faktatext används. Även datorn är ett bra sökverk-

tyg, men lärarna anser att de har tillgång till för få datorer och att det tar mycket tid att använda 

datorerna tillsammans med eleverna. Några av lärarna i undersökningen använder datorer i stor 

utsträckning för att göra PowerPoints och bildspel, men även för att hitta filmer. Läroböcker som 

består av läsförståelseuppgifter är något som lärarna använder sig av i undervisningen. Dessa lä-

roböcker innehåller olika genrer av texter där eleverna svarar på frågor om texten.   



 

20 

 

Lärare 4: 

”Kanonen i taket var ju väldigt smidigt så då tittade vi mycket på sån här ström-

mande video inför olika moment, såg små kortfilmer både före och efter och så, 

så det använder vi mycket för att variera lite. Och så mycket man kan visa bilder 

och gärna saker, föremål. Det är det som de kommer ihåg på något sätt.” 

Läraren beskriver den utvecklade tekniken som en stor hjälp i arbetet och berättar om den positi-

va inställningen till användningen av kanoner i taken och interaktiva tavlor. Detta har gjort att det 

enkelt går att visa en kort film eller bilder som blir både stora och tydliga. På detta sätt är det lät-

tare för eleverna att ta till sig ny kunskap, eftersom de får använda flera sinnen.  

Lärare 5: 

”De har ju vad heter det läsförståelseböcker i svenska typ de här Ärtan, Pärtan 

och Äppel, Päppel, Piron och sen har de läst små korta lässtycken där de svarar 

på frågor och får skriva kring det de har läst och det varierar ju, det blir ju en stor 

stigande svårighetsgrad allt efter mognad och hur långt i läsutvecklingen eleverna 

är.” 

Alla lärarna i undersökningen använder sig av läroböcker där läsförståelse av olika texter bearbe-

tas. Eleverna arbetar självständigt och enligt lärarna tycker eleverna om att arbeta i dessa böcker. 

Längre texter i läroböcker med läsförståelseuppgifter gås igenom tillsammans i klassen. Då hjäl-

per läraren eleverna att ta sig igenom texten för att kunna svara på frågor om textens innehåll. 
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I följande kapitel diskuteras det resultat som kommit fram genom analys och tolkning av datama-

terialet. En diskussion förs även kring valet av den kvalitativa intervjumetoden och Kvales (1997) 

meningskoncentration. Kapitlets avslutande del består av en slutdiskussion.  

 

Diskussionen av resultatet är indelad i två underrubriker utifrån undersökningens teman. Varierad 

undervisning och olika uttryckssätt diskuteras under samma rubrik.  

 

Lärarna i undersökningen lägger stor vikt på att eleverna i årskurs 1 ska lära sig bokstäver och att 

komma igång med sin läsning. Läsförståelsen av texter kommer först när eleverna kan läsa lite 

själva, eller när lärarna läser texter högt för eleverna. Oftast är det skönlitterära texter där eleverna 

tycker det är lättare att hänga med och att sätta sig in i texten. Läsförståelse av faktatexter tränas 

först när eleverna nått en bit i läsförståelse av skönlitterära texter. Vi tolkar med utgångspunkt 

från denna undersökning att lärarna inte arbetar med faktatexter i läsförståelsesyfte och detta kan 

då leda till att eleverna är ovana att möta och bearbeta just faktatexter. Denna ovana kan vara en 

anledning till att eleverna blivit sämre gällande läsförståelse av faktatexter som resultatet visar på i 

de senaste PIRLS-undersökningarna (Skolverket, 2007). De flesta elever har under sin uppväxt 

lyssnat på skönlitterära texter och har då fått en förförståelse för textens struktur och form. Med 

faktatexter är det annorlunda, då det inte finns någon struktur såsom en början, mitten och ett 

slut. Palincsar och Brown (1984) betonar vikten av bearbetning av nya texter för att eleverna ska 

befästa läsförståelsen. Detta görs genom att texterna bearbetas innan, under och efter läsning. 

Lärare i undersökningen låter eleverna innan läsning berätta vad de vet om det nya ämnet. Även 

svåra ord tas upp och förklaras så det blir lättare för eleverna att sedan läsa texten. Detta tycker vi 

är ett bra sätt att bearbeta en text innan läsning eftersom läraren då får veta elevernas förkunska-

per. Palincsar och Brown påpekar att samtal innan läsning också gör att eleverna bygger upp för-

väntningar på texten. Edwards Santoro, Chard, Howard och Baker (2008) menar att detta förar-

bete gör att eleverna är förberedda på textens innehåll. Vi tror att när eleverna sedan läser texten 

och de känner att de har förkunskaper blir det lättare att förstå innehållet och intresset för ämnet 

ökar. 

Under högläsning är det vanligt att lärare i undersökningen stannar upp och ställer frågor om tex-

ten. Det gör de för att se till att eleverna hänger med och förstår textens innehåll. Enligt Palincsar 
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och Brown (1984) är detta en bra metod, men vi anser att frågorna då inte enbart får handla om 

den ytliga förståelsen. Vi menar att det inte bara ska ställas frågor där det finns ett givet svar utan 

att eleverna måste läsa mellan raderna. Det är också viktigt att eleverna själva får ställa frågor om 

texten så att det inte bara är lärarens förutbestämda frågor som ska besvaras. Samtal och diskus-

sion kring texten bidrar till att eleverna får fundera och dra slutsatser om textens innehåll och 

budskap. Reichenberg (2008) stödjer denna bearbetning eftersom hon menar att eleverna ska vara 

medskapare av texter de läser eller lyssnar på. Den bearbetning av text som lärarna i undersök-

ningen använder sig mest utav är arbetet efter läsning. Då låter lärarna eleverna enskilt eller till-

sammans plocka ut det viktigaste i texten, för att de sedan på olika sätt ska kunna redovisa tex-

tens innehåll. Lärarna beskriver många olika sätt för att bearbeta en text efter läsning. Vi efterly-

ser mer bearbetning innan och under läsning av faktatexter. Schemat som Edwards Santoro et al. 

kallar ett K-W-L schema är ett bra verktyg som vi tror underlättar vid bearbetning av faktatexter 

när eleverna vet vad de ska leta efter. Eleverna har själva eller tillsammans bestämt vad de vill ta 

reda på genom läsningen.  

Undervisningen i läsförståelse av faktatexter måste bli bättre eftersom resultaten från de senaste 

PIRLS och PISA undersökningarna pekar på en nedåtgående trend för antalet elever som inte når 

en god läsförmåga. Vi menar inte att eleverna ska bli bättre på att analysera faktatexter bara för 

att visa goda resultat på undersökningar. Utan vi menar så som Lundberg (2010) också påpekar 

att det viktiga är att eleverna ska skaffa sig strategier och redskap för att klara sig i dagens infor-

mations- och kommunikationssamhälle. Liberg (2007) anser att kraven ständigt ökar på männi-

skans förmåga att kunna läsa och förstå texter av olika genrer. Vi vill betona att undervisning i 

läsförståelse måste ske redan från årskurs 1. Dock menar Frost (2002) att undervisning i läsför-

ståelse av faktatexter är bristfällig vilket kan bero på att lärarna inte har tillräckliga kunskaper i hur 

de ska undervisa. Detta syns även i undersökningen då resultatet visar att lärarna inte undervisar i 

läsförståelse av faktatexter. Kanske kommer en förändring att ske i och med kommande läroplan 

med kursplaner, Lgr 11 där faktatexter får ett större utrymme än i dagens kursplaner. I dagens 

kursplan för svenska är skönlitteraturen en dominerande del vilket kan ha bidragit till att faktatex-

ter har kommit i skymundan.  Faktatexter kommer antagligen få ett större utrymme i undervis-

ningen men bara för det betyder det inte att undervisning i läsförståelse av faktatexterna kommer 

att ske. Saknaden av undervisning i läsförståelse av faktatext kan bero på att lärare saknar kun-

skap om läsförståelseundervisning.   
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Lärarna i undersökningen använder sig av olika sorters arbetssätt för att variera undervisningen 

för att försöka nå alla elever. Med eleverna i årskurs 1-2 är högläsning vanligt för att det är få ele-

ver som läser själva. Detta arbetssätt leder till samtal och diskussioner kring texterna, vilket vi så 

som Reichenberg (2008) tycker är bra och betydande. Lundberg (2010) menar att samtal och dis-

kussioner är det bästa sättet att bearbeta textens innehåll och mening. Detta givande arbetssätt 

försvinner mer och mer ju äldre eleverna blir eftersom de oftare läser texterna enskilt. I vår un-

dersökning kan vi se att elever redan i årskurs 1 får arbeta enskilt både i läroböcker som innehål-

ler läsförståelseuppgifter och små faktatexter med tillhörande uppgifter.  Eleverna får ibland job-

ba enskilt, men detta arbetssätt är inte någon undervisning i läsförståelse. Eleverna får ensamma 

arbeta med frågor och svar som är kopplade till en text. Dessa frågor och svar är redan förutbe-

stämda av läraren eller läromedelsförfattaren vilket gör att eleverna sitter tysta och får då inte 

chansen att reflektera över texten. Här försvinner det betydande samtalet om texterna och ele-

verna kan gå miste om viktigt innehåll och mening med texten. När eleverna får diskutera och 

samarbeta med varandra så utbyts mycket kunskap vilket Jönsson (2009) förespråkar eftersom 

hon menar att eleverna då ger varandra stöd i arbetet med texter.   

För att tillgodose alla elevers behov så försöker lärarna i undersökningen att använda sig av texter 

på olika nivåer. I faktaböcker finns det många bilder som kan användas även om texten kanske är 

alldeles för svår. Även film är ett vanligt inslag när de arbetar med fakta kring ett ämne. Korta 

och tydliga filmer som gör det lätt för eleverna att tillägna sig ny kunskap. Kåreland (2009) påpe-

kar att läsning inte bara handlar om texter utan betonar vikten av att använda film, bilder och 

drama. Att eleverna får använda sig av texter på olika nivåer tror vi bidrar till att intresset för äm-

net ökar. Om alla alltid läser samma text är det stor risk att det är för enkelt för vissa och för svårt 

för andra vilket kan bidra till tappat intresse. Enligt Taube (2007a) är motivationen en grundläg-

gande förutsättning för att läsning ska bli av. Därför är det viktigt att lärarna varierar undervis-

ningen och använder sig av olika uttryckssätt för att tillgodose alla elever.   

 

Valet av en kvalitativ metod som bestod av intervjuer kändes självklart eftersom syftet var att lä-

rarna skulle beskriva sin undervisning. Intervjufrågorna formulerades för att besvara syftet som 

var: att undersöka om och hur lärare i årskurs 1-3 använder faktatexter i sin undervisning för att 

utveckla elevernas läsförståelse. Samt hur de beskriver användningen av faktatexter för att utveck-

la elevernas läsförståelse.  
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Lärarna som tillfrågades till intervjuerna var positiva till sin medverkan vilket sparade tid för oss 

eftersom fokus då direkt kunde läggas på själva intervjun så som frågor, intervjutid och plats. 

Även om vi läst en del om hur intervjuer bör gå till så insåg vi snart hur svårt det var. Att inter-

vjua var inget vi var vana vid så det blev en ny erfarenhet för oss. Intervjun skulle vara mer som 

ett samtal, vilket ibland gjorde det svårt att hålla sig till vår frågeställning eftersom samtalet lätt 

kom in på sidospår. Vår brist på erfarenhet av intervjusituationer gjorde att följdfrågorna som 

ställdes inte fick intervjun att gå på djupet. Följdfrågorna blev istället ledande frågor vilket insågs 

först när datamaterialet började bearbetas. Trots svårigheterna var det intressant och givande att 

intervjua lärarna om hur de använder faktatexter i sin undervisning för att utveckla elevernas läs-

förståelse. Nu i efterhand inser vi att intervjufrågorna skulle ha formulerats på ett annat sätt för 

att få ett mer djup i varje intervju. Antagligen hade intervjuerna gett mer om följdfrågorna också 

var förutbestämda. Men då hade samtidigt inte intervjuerna blivit ett samtal utan endast fråga och 

svar. Ett större djup skulle kanske även ha nåtts om intervjuerna genomförts tillsammans istället 

för enskilt. Då hade stöttningen och kompletteringen av varandra antagligen hjälpt oss. Risken 

hade då funnits att en ensam intervjuperson hade upplevt att vi hade fått ett övertag. För att få en 

större bredd på datamaterialet hade även observationer kunnat genomföras. Resultatet hade kan-

ske då blivit annorlunda.  

När intervjuerna skulle transkriberas var vi inställda på att det skulle ta tid, vilket det också gjorde. 

Det är svårt att skriva ner ett talat språk eftersom det blir mycket ljud och ord som sägs som sak-

nar betydelse. När datamaterialet bearbetades användes meningskoncentration som beskrivs av 

Kvale (1997). Denna metod var användbar för att plocka ut det väsentliga som skulle användas 

för att ge svar på undersökningens syfte. Efter inläsning om meningskoncentration kände vi att 

denna metod för bearbetning skulle passa bra till vårt arbete. Det var en intressant process när 

transkriberingarna steg för steg koncentrerades och resultatet blev tydligt. Vi är medvetna om att 

reliabiliteten i studien inte är så hög eftersom datamaterialet har tolkats utav oss. Materialet har 

gjorts till vårt eget och våra tolkningar speglar hela arbetet.  

 

Vi är nöjda med arbetet kring vår studie och tycker det har varit ett givande arbete. Vi ser dock i 

resultatet att lärarna inte direkt beskrev hur de använder faktatexter i sin undervisning för att ut-

veckla elevernas läsförståelse.  Däremot beskrev de utförligt hur de bearbetar faktatexter vilket 

i sin tur kan leda till utveckling av elevernas läsförståelse.  
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Då vi snart är färdiga tidigarelärare inser vi vikten av att alla lärare håller sig uppdaterade inom 

forskning, nya studier och resultat från undersökningar. Undervisningen kan då anpassas för att 

på bästa sätt tillgodose dagens elever. Kompetensutveckling för lärarna om undervisning i läsför-

ståelse ser vi som ett behov utifrån undersökningen. 

Efter denna undersökning har nya frågor väckts och förslag till vidare forskning skulle kunna vara 

att observera lärarnas användning av faktatexter. Det skulle även vara intressant att jämföra den-

na undersökning med en ny undersökning när de nya kursplanerna Lgr 11 har använts i några år.  

Slutligen vill vi tacka de lärare som deltagit i denna undersökning, vår handledningsgrupp i läs- 

och skrivplattformen samt vår handledare Agneta Nordén som funnits till vår hjälp under arbe-

tets gång.  
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Bilaga 

Hanna Lundqvist & Märion Wennerstam 

Examensarbete Ht 10 

 

Syftet med studien är att undersöka om och hur lärare beskriver att de i år 1-3 an-

vänder faktatexter i sin undervisning i syfte att utveckla elevernas läsförståelse. 

 

Intervjusamtal 

Huvudfråga: 

Kan du beskriva hur du använder faktatexter i din undervisning? 

Underfrågor: 

Hur ser faktatexterna ut? bok, bilder, film, stencil 

Får alla elever samma faktatext?  

Hur bearbetar du faktatexter tillsammans med eleverna? Före, under, efter 

- helklass? 

- halvklass? 

- smågrupper? 

 

Hur beskriver du din undervisning i läsförståelse? alla genrer, texter, bilder 

 

 

 


