
 
 

 

 

  

Att kunna läsa eller inte kunna 
läsa? Det är frågan! 

Ett arbete om läsförståelse och undervisning i lässtrategier 

To be able to read or not to be able to read?  That is the question! 

Diverse teaching strategies for reading comprehension 

 

 

Uppsatsens undertitel på engelska 

Anna Serrander 

 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Lärarutbildningen för grundskolans senare del och/eller gymnasiet 

Examensarbete (Svenska) LXACE1 15 hp 

Handledare: Björn Bihl 

Examinator: Anna Forssberg Malm 

2014-06-09 



 
 

Sammandrag 
 

Detta arbete behandlar ämnet läsförståelse ur olika perspektiv. Fokus ligger på hur man kan 

träna upp en god läsförståelse genom att använda olika lässtrategier. Uppsatsen vänder sig både 

till ämnet svenska och svenska som andraspråk, därför är vissa avsnitt riktade direkt mot den 

senare typen av lärare och elever, som detta arbete kan vara behjälpligt för. 

En stor del av uppsatsen handlar också om lässtrategier, vilka bland annat utgör en del av 

grunden i de kvalitativa intervjuer, som utförs för att svara på arbetets frågeställningar. 

Informanterna är två lärare i svenska och svenska som andraspråk, som arbetar på ett mellan – 

respektive högstadium. 

I resultatet och diskussionen framkommer att såväl informanterna som forskarna, anser att 

läsförståelse innebär att man kan avkoda en text och tolka dess innehåll. De menar också att de 

viktigaste lässtrategierna är att: förutspå handlingen, ställa egna frågor om texten, klargöra 

otydligheter och sammanfatta texten. Slutsatsen av detta är att det verkar vara dessa lässtrategier 

man som lärare bör lägga ner tid och engagemang på, att lära ut. Dessutom konstateras det i 

diskussionen att undervisning i hur man läser olika texter, är ett obligatoriskt inslag i 

kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk. Något som förhoppningsvis, tillsammans 

med andra faktorer, kan motverka fler låga resultat i kommande PISA-undersökningar. 
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Abstract 
 

This work deals with the subject of reading comprehension from different perspectives. The 

focus is on how to train a good reading comprehension by using different reading strategies. 

The paper addresses both substance Swedish and Swedish as a second language, which is why 

some sections are directed against the latter type of teachers and students that this work may be 

helpful for. 

An excessive amount of the essay is also about reading strategies, which, among other things, 

are part of the foundation of the qualitative interviews, has been conducted for responding to 

this papers different issue. Two teachers have been chosen as informants, teaching English and 

English as a second language: working at an intermediate - and high school. 

Significant findings to emerge from this study is that informants as well as the researchers 

believe that reading comprehension is the ability to read text, process it and understand its 

meaning. They also say that the main reading strategy is to: predict the story and ask their own 

questions about the text, clarify any ambiguous questions and also summarize the text. The 

conclusion is that there seems to be these reading strategies a teacher need to spend time and 

effort on to teach. Furthermore, it is stated in the discussion that instruction in how to read 

different texts, is a compulsory part of the curriculum in Swedish and Swedish as a second 

language. It's something that hopefully, besides other factors, may prevent low results in future 

PISA surveys. 
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1. Inledning 
Det här examensarbetet handlar om läsförståelse. Anledningen till att jag tycker att detta är ett 

intressant och viktigt val av ämne är bland annat för att en stor del av den undervisning skolan 

bedriver, är av typen som går ut på att kunna läsa en text och hitta svar i dess innehåll. 

Ytterligare en anledning till varför vi måste ägna mycket tid och omsorg åt att ge våra elever 

en god grund i läsförståelse, är att det framkommit att denna kunskap markant har sjunkit bland 

svenska elever. 

 

Arbetet påbörjades egentligen redan under våren 2013 då jag läste B-kursen i svenska som 

andraspråk. Det var först då det slog mig hur oerhört komplext begreppet läsförståelse 

egentligen är. Vid första anblicken av termen kan det tyckas som om det säger allt man behöver 

veta. ”Läsförståelse”; att förstå vad man läser. Men när man skrapar lite på ytan öppnar sig en 

hel vetenskap angående vad som faktiskt betraktas som läsförståelse och hur man kan uppnå en 

god kunskap inom området. För vi kan med säkerhet konstatera att en god läsförståelse inte 

bara är en nödvändig lärdom inom skolans fyra väggar, det är också en viktig kunskap att besitta 

i övriga livet. Att kunna läsa en text och förstå den, oavsett om den är skönlitterär, faktamässig 

eller något så enkelt som en tidningsrubrik, är essentiellt för vår förmåga att utvecklas och ta 

oss fram i vardagen. Den sista delkursen på terminen bestod av ett självständigt arbete, och jag 

som samma vårtermin hade fått ett vikariat som lärare i svenska som andraspråk, kände mig 

manad att skriva om ämnet. Anledningen var att jag i mitt dagliga arbete med andraspråkselever 

såg åtskilliga exempel på att elever som inte har en god grund i läsförståelse hamnar utanför på 

olika sätt för att de inte förstår vad de läser, eller ibland ens varför de läser. 

 

Jag hoppas med denna uppsats nå förståelse för vad det innebär att vara en god läsare och hur 

man kan göra för att bli det. Jag ska också undersöka om, och i så fall vilka lässtrategier som 

tillämpas vid undervisning inom svenska som andraspråk på ett mellan- respektive ett 

högstadium i en medelstor svensk stad, samt hur undervisning i läsförståelse med avsikt att lära 

ut lässtrategier kan fungera rent praktiskt. 

2. Syfte och frågeställningar 

Läsförståelse är en av flera viktiga kunskaper man bör ha tillägnat sig efter flera års skolgång. 

Därför är ett av uppsatsens syften att undersöka vad lärare anser att läsförståelse egentligen är 
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och hur de arbetar för att höja elevers kunskaper i och om detta. Ett annat syfte är att få reda på 

om lärare avsiktligt lär ut olika lässtrategier till elever med till exempel svenska som andraspråk, 

och i så fall vilka. För att åskådliggöra vad jag vill uppnå med arbetet mynnar mitt syfte ut i 

nedanstående frågeställningar: 

 Vad anser ett par undervisande lärare i svenska som andraspråk på mellan- och 

högstadiet att läsförståelse är? 

 Hur jobbar dessa lärare aktivt för att öka elevernas färdigheter i läsförståelse? 

 Använder de några särskilda lässtrategier i sin undervisning och i så fall vilka? 

3. Forskningsöversikt 

I detta avsnitt kommer jag att presentera olika typer av forskning som på ett eller annat sätt har 

anknytning till läsförståelse. Denna del baserar sig uteslutande på skriftliga källor och det finns 

förstås en rad olika typer av sådana arbeten som kan användas för att ge underlag till 

undersökningar och forskningsresultat. Martyn Denscombe, som skrivit 

Forskningshandboken1, menar att han med skriftliga källor avser dokument som 

stadspublikationer och officiell statistik, dagstidningar och tidskrifter, mötesprotokoll, brev och 

PM, dagböcker, webbplatser och internet.2 Som synes finns det alltså många olika typer av data 

en forskare kan tänkas behöva att sovra bland i sitt arbete, förutom böcker. Denscombe skriver 

bland annat, att den största dragningskraften i att använda sig av just skriftliga källor är 

tillgängligheten till dem. Till exempel menar författaren att bruk av ovanstående källor inte 

behöver vara dyrt. Ofta kan man exempelvis gå till biblioteket och låna de böcker som behövs. 

Och det krävs inte heller någon ansträngning att klicka sig fram på datorn till de dokument man 

är intresserad av på internet.3 

Men för att det är smidigt att få tag på källorna innebär inte att man lättvindigt kan acceptera 

dem ”som de är”4. Denscombe skriver att man kritiskt måste granska de skriftliga källornas 

validitet på samma sätt som man granskar alla andra källor. Författaren menar således att 

utvärderingen av de skriftliga källorna ska ske i förhållande till fyra grundläggande kriterier 

vilka är: 

                                                           
1 Martyn Denscombe, Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
Studentlitteratur AB, Lund, 2009. 
2 ibid. s. 295 ff. 
3 ibid. s. 299. 
4 ibid. s. 301. 
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 Autenticitet (Är dokumentet äkta? Är det vad det utger sig för att vara?) 

 Trovärdighet (Är innehållet riktigt? Är det fritt från förutfattade meningar och fel?) 

 Representativitet (Är dokumentet typiskt för sitt slag? Är dokumentet fullständigt?)  

 Innebörd (Är innebörden tydlig? Finns det undermeningar och/eller sådant som är osagt 

och måste läsas mellan raderna?)5  

Mot denna bakgrund kommer jag i forskningsöversikten att framföra en del olika teorier, 

definitioner och forskningsmodeller som i viss mån skiljer sig åt men vars gemensamma 

nämnare är att de handlar om hur man på bästa sätt kan läsa och förstå skriven text. Jag kommer 

också att presentera några rent praktiska lässtrategier man som lärare bör medvetandegöra, och 

undervisa sina elever i för att hjälpa dem att tillägna sig en god läsförståelse. Och då detta är en 

uppsats som vänder sig både mot ämnet svenska och svenska som andraspråk, kommer jag 

således att betrakta området även ur det senare perspektivet. I avsnitt fyra kommer jag 

exempelvis att redovisa hur en eller flera lektioner i ett flerspråkigt klassrum kan genomföras, 

med fokus på att ge eleverna värdefulla verktyg (lässtrategier) för att optimera sin läsförståelse. 

 

Inledningsvis kommer jag att ta upp ämnet och forskning kring det ur en historisk synvinkel. 

Detta för att skapa en förståelse för begreppet läsförståelse och hur det har kommit att bli ett 

sådant aktuellt område. 

 

3.1 Språket – en sociokulturell betingad företeelse  
Den svenska skolan har alltid varit starkt inspirerad av en stor förgrundsfigur inom språk- och 

pedagogikforskning, nämligen Lev Vygotsky (1896-1934). Författarna Inger Bolander och 

Lena Boström skriver i boken Lärstilar och läsning6, att Vygotsky menade att språket alltid 

kommer att vara människans bästa redskap. Med hjälp av det kan man förstå varandra och på 

det viset få ett utbyte av olika människors uppfattning om den gemensamma verklighet i vilken 

vi alla lever i. Vygotsky ansåg att människan är formad dels av sin bakgrund, och dels av den 

miljö som omgiver var och en, och dessa tankar om vad som kom att kallas det sociokulturella 

perspektivet, har satt spår i såväl de svenska läroplanerna som sättet att se på undervisning och 

lärande.7 

                                                           
5 ibid. s. 301 f. 
6 Inger Bolander & Lena Boström, Lärstilar och läsning - Så lär du barn att läsa utifrån deras styrkor och behov, 
Brain Books AB, Jönköping, 2008. 
7 ibid. s. 167 f. 
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Boken Stärk språket stärk lärandet, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med 

andraspråkselever i klassrummet8 av Pauline Gibbons, är uppbyggd på den inlärningsteori som 

Vygotskys forskning lade grunden för. Kontentan av den sociokulturella teorin är alltså att 

mänsklig utveckling i första hand är en social företeelse och inte en individuell sådan. Gibbons 

nämner begreppet zonen för närmaste utveckling, en term hon menar att alla som arbetar med 

barn känner till. Detta begrepp är enligt Vygotsky det avstånd som finns mellan vad ett barn 

kan göra med hjälp av en erfaren person och vad det kan klara av själv på egen hand. Det 

innebär ur ett inlärningsperspektiv, att om elever i början av sin språkinlärning får hjälp och 

stöd, av exempelvis en lärare att lösa uppgifter och utmaningar, kommer de efter ett tag att 

kunna använda dessa kunskaper för att lyckas med samma saker själva – utan hjälp.9 

 

För att föra samman Vygotskys tankar om lärande med undervisning i andraspråk, finns särskilt 

ett begrepp som är viktigt att ha i åtanke: stöttning (på engelska ”scaffolding”). Denna term dök 

upp för första gången i en studie år 1976 av David Wood, Jerome S. Bruner och Gail Ross, som 

handlade om hur barn och föräldrar pratar med varandra.10 Stöttning innebär att barnen/eleverna 

får tillfälligt stöd, det vill säga de får en viss hjälp tills de bedöms kunna klara av det själva.11  

 

Gibbons skriver att stöttning är framtidsorienterad och ska inte ses som vilken hjälp som helst 

utan: ”hjälp som leder eleverna mot nya färdigheter, nya begrepp eller nya nivåer av 

förståelse.”12 Vidare skriver Gibbons att det till stor del är lärarens ansvar att se till att 

undervisningen av andraspråkselever ligger på en lagom nivå. Det innebär att elevernas 

kunskaper byggs på med hjälp av lämplig stöttning, utan att för den skull ge avkall på 

nödvändiga delar av kursplanen. Hon menar att några av de faktorer som avgör huruvida 

inlärningen lyckas eller inte, är att andraspråkseleverna får rätt sorts kognitiva utmaningar i 

kombination med korrekt stöttning.13 

 

                                                           
8 Pauline Gibbons, Stärk språket stärk lärandet, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med 
andraspråkselever i klassrummet, Hallgren & Fallgren Studieförlag AB, Uppsala, 2006.  
9 ibid. s. 26 
10 David Wood, Jerome S. Bruner, Gail Ross, The role of tutoring in problem solving. Journal of Child Psychology 
and Psychiatry, 17: 89–100. doi: 10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x, 1976. 
11 Gibbons. s. 29. 
12 ibid. s. 29. 
13 ibid. s. 29 f. 
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3.2 Läsförståelseforskning – en liten historik 
Författaren Barbro Westlund har skrivit en omfattande bok om läsförståelse. Den har den 

passande titeln Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik.14. Denna bok utgör 

till stor del grunden för mitt arbete. Westlund skriver att under 1800-talet räknades man i princip 

som läskunnig när man kunde läsa upp en utvald text. Dock kunde personen ifråga oftast inte 

alls läsa, de hade bara fått hjälp att lära sig texten utantill. Så huruvida de förstått texten eller 

inte, var alltså inte alltid relevant. Men under 1900-talet började denna attityd att förändras, och 

forskarna tyckte sig istället förstå att själva avkodningen av texten och förståelsen för 

densamma utvecklades sida vid sida. Så småningom övergavs även denna teori, så till vida att 

forskarna sedan cirka 30 år tillbaka, börjat inse att avkodningsförmåga och läsförståelse är två 

olika saker, och att det förstnämnda inte nödvändigtvis ger det andra.15 

Vidare skriver Westlund, att det i början på 70-talet började utföras studier på hur läsare 

hanterade de situationer som innebar att de inte förstod en text. Ellen Markman var således en 

av de första som slog fast att läsare, oavsett ålder, inte alltid använde sig av de ledtrådar som en 

text faktiskt innehåller. Det var denna upptäckt som ledde till att forskare började undersöka 

hur lärare skulle kunna undervisa i olika lässtrategier.16 

I slutet på 70-talet publicerades en artikel av Dolores Durkin, som innehöll en omfattande studie 

grundad på observationer av amerikanska elever i ”grade 3-6” (åldern på dessa barn är ca 8-12 

år.)17 Observationerna visade att amerikanska lärare inte undervisade i hur läsförståelsen skulle 

kunna utvecklas, exempelvis genom att lära ut olika lässtrategier. Istället visade resultatet att 

lärarna nöjde sig med att kontrollera läsförståelsen. Cirka 20 år senare upprepades studien med 

elever från ”grade 4-5” och samma dystra resultat uppdagades. Lärarna hade fortsatt att tro att 

läsförståelse var det samma som avkodning av en text, och kunskaperna kring det skrivna 

kontrollerades med tester istället för att föra en dialog med eleverna om hur de skulle göra för 

att förstå texten. 

Således var det först under senare delen av 70-talet och 80-talet som läsforskning blev ett 

tvärvetenskapligt objekt. Läsförståelsen började ses som en komplex process som inbegrep ett 

                                                           
14 Barbro Westlund, Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik, Andra utgåvans andra 
tryckning, Natur och Kultur, Stockholm, 2009. 
15 ibid. s. 70 f. 
16 ibid. s. 71. 
17 Wikipedia, Om utbildningsväsendet i USA <http://sv.wikipedia.org/wiki/Utbildning_i_USA>, 2014, (läst 
140415). 
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lingvistiskt och kognitivt tänkande och idag anser man även att läsförståelse innehåller 

socioekonomiska och kulturella faktorer. 18 

Först under 90-talet började forskningen kring läsförståelse fungera på ett sätt som många lärare 

idag är relativt bekanta med. Läsningen ansågs inte längre vara ett passivt skeende, utan en 

aktiv process med inslag av problemlösning, kritiskt tänkande och i viss mån även värdering. 

Det var också då som bland annat Michael Pressley, tillsammans med andra läsforskare, lade 

ner mycket tid på att undersöka hur läsförståelse fungerar i samband med ett praktiskt 

genomförande. Pressleys ståndpunkt var att alla lärare måste veta vilka processer en läsare går 

igenom för att faktiskt förstå texten. Därför skrevs år 2002 boken Improving Comprehension 

Instruction, som innehåller olika forskningsbaserade modeller, som kan vara en hjälp för lärarna 

i arbetet med att få eleverna att förstå olika typer av texter.19 

Ett citat från Westholm får avsluta detta avsnitt om hur forskningen kring läsförståelse och 

lässtrategier har sett ut sedan att antal år tillbaka: ”Lässtrategier ska inte bara diskuteras utan 

även gestaltas. Detta ska ske genom att läraren först modellerar och eleverna sedan praktiserar. 

Strategianvändningen är aldrig ett mål i sig.”20 

 

3.3 PISA – en jämförelse i kunskapsresultat mellan vissa länder 
I inledningen nämndes hur läsförståelsen har sjunkit bland eleverna i Sverige. Denna upptäckt 

har gjorts bland annat tack vare de internationella PISA-undersökningar som görs regelbundet 

sedan år 2000 och som Sverige stadigt deltar i. PISA står för Programme for International 

Student Assessment och dess syfte är att utföra internationella studier i olika ämnen, med 

anledning att jämföra de resultat som framkommer med de övriga deltagande länderna, och 

därmed lättare kunna upptäcka hur det egna landet ligger till i denna jämförelse. En av 

grundtankarna med att starta dessa jämförelser, var att få reda på vilka faktorer som har 

betydelse för elevernas resultat. OECD, The Organisation for Economic Co-operation and 

Development, är en organisation med syftet att främja ekonomisk och social utveckling i de 

industrialiserade länderna, och det är på deras initiativ som PISA:s arbete grundades.21 

                                                           
18 Westlund. s. 71 f. 
19 ibid. s. 72 f. 
20 ibid. s. 74. 
21Skolverket, PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap, RAPPORT 398 
2013, <http://www.skolverket.se/publikationer?id=3126>, 2012, s. 10, 17 (läst 2014-04-18). 
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PISA-undersökningarna studerar alltså hur kunskaperna och färdigheterna i naturvetenskap, 

matematik och läsförståelse ser ut bland de deltagande ländernas 15-åringar. PISA lägger vikt 

vid hur väl eleverna kan sätta in sina kunskaper i ett sammanhang, deras 

problemlösningsförmåga, om de förstår olika processer och hur de kan tolka och värdera 

information. Resultatet ska ses som en fingervisning huruvida dessa ungdomar har de 

kunskaper som krävs för att kunna tillgodogöra sig ett livslångt lärande. Angående läsförmåga 

använder sig PISA av nedanstående definition, gällande de kompetenser och kunskaper som de 

anser sig mäta i undersökningarna: 

 

En individs förmåga att förstå, använda och reflektera över och engagera sig i texter för att 

uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället. 

Utöver avkodning och ytlig förståelse, inbegriper läsning tolkning och reflektion samt 

förmåga att använda läsning för att uppnå sina mål i livet. 

 

PISA:s fokus ligger på att läsa för att lära sig snarare än att lära sig att läsa, och därför mäts 

inte elevernas mest grundläggande läsförmågor.22 

  

Så hur ligger Sverige till då? I PISA:s rapport från år 2012 har man kommit fram till att Sveriges 

15-åringar har ett lägre resultat än ungdomarna som representerar de övriga länderna i OECD i 

samma ålder. I och med det kan alltså utläsa att Sveriges elevers prestationer har försämrats 

både i jämförelse med de egna resultaten i tidigare undersökningar och i relation till andra 

länders resultat. Mycket nedslående kan man också konstatera att bland OECD-länderna är det 

Sverige som i området läsning, har minskat sina resultat mest.23 

 

Vad är det då som har hänt? Sverige har under en lång period av tid stadigt försämrat sina 

prestationer i läsning och läsförmåga. Och i rapporten från PISA 2012 står det att det är viktigt 

att försöka att hitta de orsaker som ligger till grund för dessa resultat, för först då kan trenden 

vändas. Rapporten pekar ut några rimliga antaganden till varför Sveriges resultat sjunkit: 

 

 Mängden elever med utländsk härkomst har ökat (rapporten betonar dock att detta inte 

kan ses som en stor bidragande orsak, utan möjligtvis som en mindre del). 

 Skolsegregationen. Högpresterande elever väljer bort skolor med låga resultat vilket 

bidrar till att det saknas förebilder för de kvarvarande eleverna. Resultaten för dessa 

tenderar då att sjunka ytterligare. 

                                                           
22 ibid. s. 18. 
23 ibid. s. 139. 
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 Fördelningen av resurser till skolverksamheten mellan olika kommuner och mellan 

olika skolor inom kommunerna. 

 Kvaliteten på undervisningen som sker i klassrummet.24 

 

Rapporten nämner ytterligare en orsak, som Sverige delar med bland annat Island, Australien 

och Finland som också försämrat sina resultat i PISA-undersökningarna, nämligen att 

ungdomar i dessa nämnda länder har en relativt stor möjlighet att själva påverka sina liv och 

utveckla sina egna intressen. Kanske, menar rapporten, kan det vara så att denna frihet innebär 

att skolarbete prioriteras lägre än annat som känns viktigare för dem, exempelvis tid på sociala 

medier. Även om det inte finns ett direkt samband mellan dessa faktorer är det inte helt omöjligt 

att dessa omständigheter på något vis hör ihop. Oavsett anledningar, framgår fakta med all 

tydlighet, att för att kunna bryta den negativa utvecklingen i svensk skola, måste man möta 

elevernas individuella intressen och behov. 25 

 

Avslutningsvis kan man förstås fråga sig om det går att lita på svaren från bland annat PISA:s 

undersökningar? Är verkligen Sveriges 15-åringar så ”dåliga” på läsförståelse som rapporterna 

ger sken av? Liksom alla internationella kunskapsundersökningar bygger även PISA sina 

resultat på ett representativt urval. Därför finns alltid en statistisk osäkerhet som gör att man 

inte bör lita blint på de resultat som framkommer. Men enligt rapporten från år 2012 presenteras 

ändå bevis som talar för att resultaten kan ses som tillförlitliga, bland annat därför att den 

nedåtgående trenden har skett över tid, samt att fler undersökningar än PISA:s har genomförts 

under ungefär samma tidsperiod, med liknande negativa resultat.26 

 

3.4 Från avkodning till tolkning av en text 

Monica Reichenberg, författaren till kapitlet ”Att läsa mellan och bortom raderna”, i boken Det 

hänger på språket27 skriver att läsning brukar beskrivas som ett möte mellan text och läsare. 

Men för att detta möte ska bli så bra som möjligt, alltså att läsaren har full förståelse för vad 

texten egentligen säger, behöver läsaren komma till insikt om att denne måste vara en aktiv 

medskapare. Det räcker helt enkelt inte att man mekaniskt avkodar de bokstäver som bildar ord 

                                                           
24 ibid. s. 154 f. 
25 ibid. s. 156. 
26 ibid. s. 153. 
27 Monica Reichenberg, ”Att läsa mellan och bortom raderna”, I Louise Bjar (red) Det hänger på språket, 
Studentlitteratur, Lund, 2006. 
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och meningar, det krävs också förkunskaper som tillsammans med den rena avkodningen ger 

oss ett sammanhang att hänga upp dessa kunskaper på.28 

 

Westberg menar, liksom Reichenberg, att goda avkodningsstrategier och flyt i läsningen är 

avgörande för hur god läsförståelse man har. Dock poängterar de att det inte räcker att kunna 

läsa flytande för att förstå vad man läser.29 Westlund skriver att man med ”god läsförståelse” 

menar att läsaren kan läsa både för nöjes skull och dessutom med kritisk urskiljning för att 

kunna inhämta viktig information ur olika typer av texter. Detta innebär med andra ord, att 

oavsett vilken slags text en elev träffar på, vare sig det är i skolsammanhang eller på fritiden, 

måste de hitta sätt att inte bara läsa texten utan också tolka den för att skapa meningsfullhet. De 

behöver ha ordentliga förkunskaper och veta hur de ska kunna använda dessa, för att till 

exempel dra slutsatser eller jämföra dem med andra texter och/eller egna erfarenheter. Eleverna 

ska kunna göra så kallade inferenser, alltså kunna läsa mellan raderna.30 Detta ansåg även 

Reichenberg vara viktigt. 

 

3.5 Läsförståelse och andraspråkselever 
För elever med svenska som andraspråk är läsprocessen ofta en mödosam och krävande 

procedur, som kräver många och långa timmars envis träning. Reichenberg menar att de elever 

som kanske fortfarande kämpar med förmågan att kunna avkoda, hindras från att lägga sin 

koncentration på att förstå en texts implicita information. Om man dessutom lägger till faktorn 

att eleven inte har tillräckliga omvärldskunskaper och/eller förkunskaper om textens ämne, är 

det uppenbart att läsförståelsen för denna elev inte är särskilt hög. Detta fenomen kan gälla 

elever med såväl svenska som förstaspråk som med andraspråk, och därför är det alltså viktigt 

att uppmuntra och lära alla elever, både de med svenska som modersmål och de som har det 

som andraspråk, att utveckla ett aktivt och reflekterande förhållningssätt som de kan använda i 

sin läsning.31 

 

Westlund hänvisar i detta sammanhang till Jim Cummins, en framstående kanadensisk 

andraspråksforskare, som koncentrerat sig på undervisning i klasser med hög grad av olika 

kulturer och olika språk. Cummins menar att lärare som arbetar med sådana elever, måste 

                                                           
28 ibid. s. 214. 
29 Westlund. s. 49. 
30 ibid. s. 41. 
31 Reichenberg. s. 216. 
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intressera sig för deras specifika bakgrunder, erfarenheter och kulturer och implicera detta i 

undervisningen. Detta för att höja elevernas motivation att jobba mot olika mål, trots att de inte 

behärskar inlärningsspråket särskilt bra. Cummins betonar fyra faktorer som är särskilt 

betydelsefulla att tänka på i undervisning för andraspråksinlärare: aktiv meningsfull 

kommunikation, kognitiva utmaningar, kontextuellt stöd, och utvecklande av elevernas 

självtillit.32 

 

Senare i texten kommer det finnas anledning att återvända till Cummins, men om en 

sammanfattande slutsats ska dras utifrån ovanstående olika resonemang bör detta vara; att för 

att en elev ska kunna tillägna sig god läsvana och hög läsförståelse, måste denna kunna avkoda 

med lätthet, det vill säga; läsa med flyt, vara motiverad och befinna sig på en lagom svår nivå. 

Eleven bör också ha ordentliga förkunskaper om ämnet och om omvärlden (varav det senaste 

bland annat skapas av elevens sociokulturella kontext.) 

4. Undervisning i läsförståelse och lässtrategier 

Westlund refererar på många ställen i sin bok till något som kallas NRP (National Reading 

Panel). Denna organisation skapades i USA, och dess syfte är att presentera en översikt av 

internationell läsforskning. NRP är av hög betydelse för de tre olika modellerna som längre 

fram ska redogöras för, då de som arbetar i denna grupp har urskilt tre viktiga utgångspunkter 

vid diskussioner av läsförståelse. Dessa är här kort sammanfattat: 

 

1. Läsförståelse är en komplicerad kognitiv process som bara kan förstås om man inser vikten 

av en god utveckling av ordförrådet och att man förstår betydelsen av de ord som ingår i detta 

förråd. 

2. Läsförståelsen förutsätter att läsaren och texten samspelar med varandra. 

3. Elevernas utveckling av läsförståelse är beroende av att lärare vet hur man undervisar i olika 

lässtrategier.33 

 

Här kan det dock vara på sin plats att förtydliga, att det är skillnad på undervisningsmodeller 

och de faktiska lässtrategierna. Westlund beskriver lässtrategier som de medvetna verktyg som 

används under läsningen för att underlätta förståelsen av texten. De är medvetna handlingar och 

                                                           
32 Westlund. s. 24. 
33 ibid. s. 52, 74. 
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kan jämföras med hur en snickare använder sin verktygslåda.34 Undervisningsmodellerna 

däremot talar om hur man lär ut dessa strategier till eleverna. 

 

Författaren Ester Stadler har skrivit boken Läs- och skrivinlärning35. I ett avsnitt tar hon upp 

något som bör anses röra både elever med svenska som modersmål och de med svenska som 

andraspråk. Det är nämligen att läsning är en handling som från början, liksom många andra av 

våra dagliga handlingar, varit kontrollerad men som sedan blivit automatiserad. Avkodningen 

har med upprepande träning blivit en rutin som kräver mycket lite tankeverksamhet. Vad som 

däremot inte kan bli automatiserat och gå på rutin är läsförståelse. Stadler menar därför att ju 

mer läsvana en elev har, desto mindre ansträngning behöver läggas på själva avkodningen, och 

istället ägnas åt läsförståelse och på att uppfatta olika nyanser i språket och att lättare läsa mellan 

raderna. Så Stadler anser alltså, att läsaren till slut reagerar automatiskt på ord och bokstäver, 

vilket leder till att denne lär sig att läsa utan att för den skull uppmärksamma sitt eget läsande. 

Men Stadler menar att personen ifråga trots det förstår innehållet i texten, dock utan att alltid 

veta varför han eller hon förstår.36 

  

Vid undervisning i läsförståelse är det viktigt att läraren själv har lärt sig att tänka högt, för att 

på ett mer medvetet sätt kunna vägleda eleverna med samma metod genom de olika strategierna. 

Modellerna fungerar både i helklassammanhang och i ”en-till-en-undervisning”, och 

lektionerna kan organiseras som ”minilektioner” eller som längre pass. Bilderböcker eller 

enklare texter kan användas som hjälpmedel. 37 

 

4.1 Forskningsmodeller som utvecklar läsförståelse 

I en del av boken Att undervisa i läsförståelse, beskriver Westlund olika forskningsmodeller 

som är framtagna och utprovade för att optimera chanserna att bli en god läsare. I alla tre 

modellerna ska läraren fungera som en coach och synliggöra olika tankegångar för eleverna, 

och i alla modellerna praktiseras olika lässtrategier. 

4.1.1. RT 

Den första modellen kallas Reciprok undervisning (RT), och verkar till synes vara den som 

används mest och är lättast att ta till sig. Syftet med denna undervisningsmetod är att hitta ett 

                                                           
34 ibid. s. 43. 
35 Ester Stadler, Läs- och skrivinlärning, Studentlitteratur, Lund, 1998. 
36 ibid. s. 34 f.  
37 Westlund. s. 75. 
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sätt att hjälpa svaga läsare att använda samma läsmetoder som goda läsare. Forskarna som 

skapade modellen utgick inte bara ifrån elevernas kognitiva utveckling, utan också ifrån olika 

sociokulturella aspekter. Genom att studera vad forskarna kallade expertläsare, kom de fram till 

att dessa använde sig av fyra huvudstrategier för att på bästa sätt uppnå god läsförståelse. Goda 

läsare; 1. förutspår handlingen/ställer hypoteser, 2. ställer egna frågor om texten, 3. klargör 

otydligheter, och slutligen; 4. sammanfattar texten.38 Westlund har försvenskat namnen på 

ursprungsmodellens benämningar på strategierna och kallar dem således för ”Spågumman 

Julia”(förutspår), ”Nicke Nyfiken”(ställer frågor), ”Fröken Detektiv” (klargör otydligheter) och 

slutligen ”Cowboy-Jim med lasso” (fångar in/sammanfattar det viktigaste)39. 

 

I den reciproka undervisningsmetoden (RT), ska alltså rollerna som lärare respektive elev växla 

fram och tillbaka, och den kan ses som en vägledd diskussionsteknik, vilken bygger på de 

ovannämnda fyra strategierna som goda läsare använder sig av. Strategierna ska gås igenom en 

i taget och tillvägagångssättet med RT-tekniken fungerar som så: att läraren väljer ut en 

passande text med hög kvalitet som klassen ska arbeta med. Sedan ska strategin, (exempelvis 

förutspå/ställa hypoteser) noga förklaras, genom att läraren tänker högt och elevernas lyssnar 

och iakttar. Nästa steg går ut på att eleverna själva testar att tillämpa strategin på resten av 

texten, antingen enskilt eller i grupp. Slutligen ska läraren sammanfatta strategin via en 

diskussion med eleverna. Frågor som kan användas är till exempel: Varför användes just denna 

strategi? Fungerade den bra eller dåligt? När kan den användas igen? Viktigt är också förstås 

att eleverna får chansen, att vid upprepande tillfällen träna strategin på olika texter där de turas 

om att vara lärare och elev.  Det är också bra att läraren klargör för eleverna att valet av strategi 

ska baseras på vilken typ av text de läser, viket kan innebära att alla de fyra strategierna kanske 

inte kommer att användas vid varje lästillfälle. De behöver inte heller komma i samma 

ordning.40 

 

4.1.2 TSI 

Den andra modellen; Transaktionell strategiundervisning (Transactional Strategies Instruction, 

TSI) utgår från samma fyra grundstrategier som RT, men bygger på s.k. aktionsforskning. Detta 

innebär att lärarna forskar på sin egen undervisning med anledning av att förbättra den. TSI och 

                                                           
38 ibid. s. 75 f. 
39 ibid. s. 79. 
40 ibid. s. 75 ff. 
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RT påminner mycket om varandra, men det finns trots allt en del olikheter som skiljer dem åt. 

Den främsta av dessa skillnader är lärarens förhållningssätt till läsundervisningen. 

I TSI betonas några få men viktiga lässtrategier, dels de fyra som redan nämnts, men också 

tänka-högt-strategier och användningen av grafiska modeller. Modellen kallas ”transaktionell” 

eftersom lärarens uppgift är att lyssna på hur eleverna sätter ord på sin läsförståelse, istället för 

att som traditionellt bedöma om svaren är rätt eller fel. TSI är konstruerad efter två principer: 

utbytet av strategier mellan elever och lärare och utbytet av det meningsskapande, som sker 

mellan lärare och elev, vars uppkomst är sprunget ur texten. I modellen uppmuntras alltså 

eleverna att tänka högt om de strategier som används, och läraren värderar inte i rätt eller fel, 

utan uppmanar istället eleven att berätta hur de tänker kring sina svar. 

Ytterligare tre viktiga lässtrategier utmärker TSI: 

 Monitor for sense som innebär att eleverna alltid ska kräva att de förstår innehållet i en 

text. 

 Look for patterns vilket uppmuntrar eleverna att leta efter ledtrådar i texten. Detta kan 

vara vilken genre texten tillhör, om det har något tema eller vilket budskap författaren 

vill ge läsaren. 

 Make inferences, som ger eleverna metoder att använda sin bakgrundskunskap och 

därmed upptäcka kopplingar och göra jämförelser med andra texter. 

När läsningen sker individuellt ska eleverna använda sig av lässtrategierna på egen hand. Det 

kan innebära att de sätter till exempel post-it-lappar på texten för att markera svåra ord eller 

sammanhang de inte förstår. Sedan ska de diskutera dessa ”läshinder” med läraren och/eller 

klasskamraterna. TSI utmärks således av att eleverna ständigt delar med sig av sina 

läserfarenheter och tankar och funderingar kring texten. Det är meningen att läsningen både ska 

vara aktiv och ställa krav på delaktighet.41 

4.1.3 CORI 

Den tredje forskningsmodellen CORI, står för Concept-Oriented Reading Instruction och kan 

översättas med begreppsorienterad läsundervisning. Denna modell bygger på att elevernas 

läsförståelse kommer ifrån deras intresse för särskilda naturvetenskapliga ämnen. Studier har 

visat att om elever medvetet letar efter en viss information i faktatexter, ökar deras läsförståelse. 

Utgångspunkten för CORI blir därmed att man spinner vidare på elevernas naturliga nyfikenhet 

                                                           
41 ibid. s. 80 ff. 
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om hur naturen fungerar, och att deras motivation ökar då de förstår att läsning är den viktigaste 

bryggan mellan deras nyfikenhet och de kunskaper de tillägnar sig. Nyckelord inom CORI är 

motivation, begreppskunskap, strategianvändning och social interaktion samt att dialogen står 

i centrum. Dessutom betonar CORI vikten av att läraren varje dag ska undervisa eleverna i hur 

lässtrategier kan kopplas till ämneskunskap.42 

 

4.2 Lektioner i läsförståelse med avsikt att lära eleverna läststrategier 

För att återgå till vad Cummins säger om andraspråkselever och läsning, menar han att hur väl 

eleverna förmår läsa på sitt förstaspråk, är en av de mest avgörande faktorerna för hur det 

kommer att gå för dessa barn att lära sig att läsa på ett andraspråk. Men även om de är duktiga 

läsare på sitt modersmål, behöver de allra flesta ändå någon form av stöttning när det kommer 

till inlärningen av ett annat språk. Det beror då på att texten många gånger behandlar andra 

kulturella referensramar än vad eleven är van vid. Här betonar därför Cummins återigen vikten 

av att ge barnen en chans att bekanta sig med en text innan de ombeds läsa och förstå den. 

Förförståelse och språkbehärskning kan därför ses som nyckelord angående stöttning vid 

läsförståelse för andraspråkselever.43 

Gibbons skriver att läsaktiviteter ska fylla två viktiga funktioner: 

 De ska hjälpa läsarna att förstå just den text de läser. 

 De ska hjälpa läsarna att utveckla goda lässtrategier inför läsandet av andra texter. 

Författaren menar med detta, att läraren genom att medvetet använda olika aktiviteter ger 

eleverna en modell för hur en duktig läsare tar sig igenom en text. Till exempel, skriver 

Gibbons, om man förklarar alla svåra ord i en text, gör man det för stunden lättare för eleven 

(eller förvårar det, ifall eleven inte kan ta in all ny information). Men detta tillvägagångssätt 

hjälper dem inte när de själva stöter på, ett för dem, okänt ord. Om man istället ger eleverna 

strategier klargörs en kunskap som de kan använda sig av nästa gång de läser en ny text.44 

Med detta sagt fortsätter Gibbons att redogöra för tre nödvändiga punkter att tänka på innan en 

text presenteras för eleverna: Vad man gör innan läsningen, under läsningen och efter läsningen. 

Tillvägagångssätten fungerar lika bra oavsett om det gäller hög- eller enskild läsning eller 

                                                           
42 ibid. s. 83 ff. 
43 Gibbons. s. 118 f. 
44 ibid. s. 120. 
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läsning i mindre grupper, det man dock alltid ska se över är hur mycket i texten som kan vara 

främmande för barnen. För att nämna några företeelser är till exempel jul, påsk och midsommar, 

födelsedagskalas och semestrar eller att äga ett husdjur, långt ifrån självklart att alla barn är 

bekanta med.45  

Min avsikt är nu att gå igenom några av de aktiviteter som Gibbons anser främjar läsförståelse 

för elever med svenska som andraspråk. Men vill jag understryka att dessa strategier med fördel 

kan användas även i undervisning för elever med svenska som modersmål. Då måste man dock 

självklart välja ut och anpassa metoden och materialet man vill använda, samt tona ner det som 

fokuserar på just andraspråksinlärning. Samtligt underlag till de tre kommande avsnitten har 

jag hämtat från Gibbons Stärk språket stärk lärandet46 

 

4.2.1 Aktiviteter före läsningen 

Att utföra aktiviteter innan en text läses, har syftet att förbereda elever inför eventuella 

kulturella och språkliga hinder, samt att öka deras förkunskaper. Målet med dessa handlingar 

är att barnen ska få en uppfattning om vad texten handlar om, inte få svårigheterna förklarade 

för sig. Nedan följer några exempel på bra aktiviteter att använda sig av innan det är dags för 

att eleverna själva ska läsa en text: 

 

Titel/inledning/illustration som ledtråd 

Läraren skriver upp textens/bokens titel/den första meningen på tavlan, eller visar en illustration 

och ber eleverna gissa vad för typ av text det är och vad den kommer att handla om. 

 

Frågor på texten 

Läraren berättar för barnen vad boken heter och/eller visar en bild från den, samt eventuellt 

talar om vad den handlar om. Sedan uppmanas de att ställa frågor om texten. Frågorna som 

framkommer är naturligtvis styrda utifrån vad eleverna fått veta om bokens innehåll och vad 

den handlar om. Men oavsett så är det ett bra tillfälle för att öva på vad en fråga är och hur de 

kan formuleras. Dessa frågor kan sedan användas vid läsningen för att se om det går att hitta 

svaret på dem i texten, och i så fall vad det är. 

  

                                                           
45 ibid. s. 120. 
46 Ibid. s. 120 -136.  
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Genomgång på modersmålet 

Denna aktivitet kräver att man har tillgång till någon som kan elevernas förstaspråk, exempelvis 

en modersmålslärare, en annan lärare eller kanske en förälder. Med denna persons kunskap 

berättas eller läses texten på elevernas modersmål. Gibbons menar att detta är en nyttig 

erfarenhet, även för de elever som eventuellt har svenska som förstaspråk i klassen, (om detta 

görs i en blandad klass vill säga). Det kan ge eleverna en ökad respekt och acceptans för andra 

språk än sitt eget, och att de får se att alla språk är till för att kommunicera på. 

Gibbons avslutar detta avsnitt med att påpeka, att ju mer tid som ägnas åt förberedelser innan 

den aktuella texten faktiskt läses, desto bättre kommer det att gå. Det är mycket troligare att 

elevernas kunskap och förståelse om och för en text ökar, när de får möta ord och uttryck i ett 

naturligt sammanhang, istället för att de lär sig dem som separata glosor. 

 

4.2.2 Aktiviteter under läsningen 

Målet med aktiviteter under läsandets gång är att synliggöra processer som duktiga läsare utövar 

hela tiden, men utan att tänka på det. Dessa läsare förutsäger vad som ska hända, engagerar sig 

i texten och ställer frågor och reflekterar över vad de läser. Syftet med nedanstående övningar 

är således att uppmärksamma svaga läsare på samma strategier som de erfarna redan använder 

sig av. 

 

Skumma och sökläsa 

Ett par av de kanske viktigaste, samt några av de första strategierna som eleverna bör lära sig, 

är att skumläsa och sökläsa. Att skumma igenom en text är något en van läsare gör när denne 

snabbt vill få en uppfattning om dess innehåll. Sökläsning har samma syfte, men då finns det 

oftast något särskilt som läsaren letar efter, kanske ett svar på en fråga eller en viss uppgift. Det 

är vanligt att elever behöver träna på den här övningen då de inte sällan fått lära sig att vara 

noggrann och uppmärksam på detaljer och svåra ord redan under första genomläsningen. Som 

lärare gäller det att förklara att de olika strategierna har olika funktioner beroende på med vilken 

avsikt man läser en text. Om det bara gäller att få ett hum om vad texter handlar om passar 

skumläsning bättre än sökläsning, som istället lämpar sig bättre när något ska letas rätt på. 
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Närläsning 

Den här gången ombeds eleverna att läsa texten igen, men mer noggrant. Efter att läraren har 

förvissat sig om de i stora drag har förstått innehållet, ska de nu fokusera på detaljer de inte 

förstått. Detta kan exempelvis synliggöras genom att eleverna stryker under eller skriver upp 

svåra ord eller uttryck som de reagerat på under läsandets gång. Sedan kommer det som är det 

är kärnan i detta moment. Läraren upplyser om att det finns olika grundknep att ta till för att 

lista ut vad ett ord betyder. Strategierna Gibbons förespråkar är: 

 Läs hela meningen och se om betydelsen blir klarare. 

 Läs ett stycke text före och efter ordet och se om sammanhanget kan hjälpa till 

förståelse. Om ordet dessutom dyker upp i fler sammanhang en bara ett kan det i många 

fall lösa problemet. 

 Titta på bilder och andra illustrationer efter ledtrådar. 

 Vilken funktion har ordet? Att veta vilken ordklass det tillhör kan ge mer hjälp än man 

tror. 

 Finns det någon del av ordet som känns igen? Är det ett sammansatt ord kanske för- 

eller efterledet kan ge en ledtråd om dess betydelse. 

 Och så slutligen, slå upp ordet i ett lexikon. Detta ska ses som sista utvägen och 

elevernas bör uppmuntras att testa de övriga strategierna först. Att titta i ett lexikon är 

en kortsiktig lösning som stoppar upp läsningen om det sker för ofta och kan även göra 

att eleverna inte tränar på de andra strategierna. Dessutom kan ibland översättningen 

från ett lexikon förvirra om eleven inte vet vilket av förslagen som bäst passar 

sammanhanget. Dock är det självklart att det emellanåt är nödvändigt att använda just 

lexikon. 

Gibbons menar att det är en bra idé att skriva upp dessa tips någonstans i klassrummet så att de 

är väl synliga för eleverna hela tiden. Man ska också påminna dem om hur de ska användas och 

i vilket sammanhang vissa passar bättre än andra. Vid avslutad läsning kan läraren fråga 

eleverna vilken strategi de använde sig av för att förstå de svåra ord eller meningar de stötte på 

problem med. Kanske har någon kommit på en ny strategi som de kan dela med sig av. Men 

det är också viktigt att klargöra att det inte är nödvändigt att kunna varje litet ord i en text, så 

till vida det inte är nyckelord av stor betydelse för innehållet. 
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Gör paus och gissa 

Stanna till i läsningen och låt eleverna bli delaktiga i meningsskapandet. Ställ därför frågor som 

tillåter olika typer av öppna svar som kan ses som alternativ till det som står i texten. Frågorna 

kan vara av typen; vad tror ni kommer att hända nu? Eller; om det var dig det handlade om, 

vad skulle du göra nu? 

 
Låt eleverna sammanfatta 

Ett tecken på att eleverna har förstått en text, är att de kan sammanfatta den. Har de svårt med 

detta moment är det således troligt att de inte har innehållet klart för sig ännu. Ett exempel för 

att belysa vad svårt det kan vara att sammanfatta en text man inte vet vad den handlar om följer 

nedan:    

Tillvägagångssättet är mycket enkelt. Först ordnar man allt i olika högar. Det kan förstås 

räcka med en enda hög beroende på hur mycket det handlar om. Om du måste gå hemifrån 

för att du saknar den rätta utrustningen blir det nästa steg, annars är det bara att sätta igång. 

Det viktigaste nu är att inte förhasta sig. Hellre för lite åt gången än för mycket. I det långa 

loppet verkar kanske inte det här ha någon betydelse, men det kan lätt inträffa olyckor. Ett 

misstag kan bli dyrköpt lärdom … När det hela är klart sorterar man allt i högar igen. Sedan 

läggs allt på sin plats för att användas igen allt eftersom. Så småningom måste hela processen 

upprepas (anpassad efter Bransford och Johnson 1972).47 

 

Trots att antagligen alla, eller åtminstone de flesta orden, är bekanta för oss och vi kan dess 

betydelse, skapar det inget sammanhang. Så att förstå att ovanstående text handlar om tvättråd 

är långt ifrån självklart. Men i samma stund vi fick veta vad texten behandlade för ämne, blev 

innehållet också begripligt. Alltså, att be en elev sammanfatta något skriftligt eller muntligt, 

kan vara en mycket nyttig aktivitet, men man ska se till att de fått den rätta förförståelsen om 

textens innehåll innan, för att inte försätta dem i situationer som skapar osäkerhet och en känsla 

av okunnighet. 

 

Högläsning 

Det är nödvändigt att eleverna får en bra förebild att lyssna på vid högläsning. Anledningen är 

att en duktig högläsare vet hur man ska få fram det viktiga i en text, vilket bland annat lär barnen 

att kunna lyssna och plocka ut textens budskap. Detta är mycket betydelsefullt både för yngre 

och äldre elevers läsutveckling. 

                                                           
47 ibid. s. 115. 
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Det här avsnittet har behandlat aktiviteter som främjar läsförståelse under läsning. Nästa kapitel 

kommer att redogöra för ett antal metoder att arbeta med efter avslutad läsning. Dessa 

förutsätter dock att eleverna vid det laget är bekanta med texten, och att de inte har några större 

svårigheter med att läsa och förstå den. 

 

4.2.3 Aktiviteter efter läsningen 

Här nedan, under de kursiva rubrikerna, beskrivs vilka funktioner dessa aktiviteter fyller, och 

de är: 

 Att den bekanta texten används för att arbeta med exempelvis olika grammatiska 

moment eller ett visst ordförråd eller andra språkliga företeelser.  

 Att ge eleverna chansen att bearbeta den lästa texten genom att använda sina kreativa 

förmågor, till exempel att rita, dramatisera eller musicera. 

 Att ge eleverna kunskaper om att innehållet i texten går att använda i flera olika 

sammanhang. 

 

Gissa ordet i luckan 

På senare år har intresset för lucktexter, som metod för utveckling av elevers lässtrategier, ökat. 

Tidigare användes denna aktivitet mest för att testa av om eleverna kunde fylla i rätt ord som 

fattades, i till exempel en mening. Men en väl konstruerad lucktext, skriver Gibbons, är också 

ett bra redskap för att uppmärksamma lärare på vilka strategier elever använder sig av. I detta 

sammanhang för att bland annat förutsäga innehållet i en text. I en lucktext där vart femte till 

sjunde ord tas bort, tvingas eleverna att gå både bakåt och framåt i texten, för att lista ut vilket 

ord som fattas. Detta är av de strategier som skickliga läsare använder sig av och som ökar 

elevernas läsfärdigheter. 

 

En lucktext kan också utformas att inrikta sig på specifika områden, som till exempel 

grammatik, där bara en viss typ av ord tas bort som verb eller adjektiv. Eller så fokuserar man 

på att stryka innehållsord, för att visa hur viktiga de är för förståelsen. Den här övningen är 

nyttig att göra i par, för att ge eleverna möjlighet att diskutera och argumentera för sina val av 

ord. Syftet med den här aktiviteten, liksom med många av de andra beskrivna metoderna ”är ju 
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inte att det ska bli ’rätt’ utan att eleverna ska bli uppmärksammade på vad det är de gör när de 

läser.”48 

 

Sant eller falskt? 

Läraren konstruerar ett antal påståenden om texten som är antingen sanna eller falska. Eleverna 

ska sedan avgöra vilket av alternativet som är korrekt. Något man bör ge akt på, är att se till att 

påståendena är formulerade så att både elevens läsförståelse och slutledningsförmåga testas. 

Det senare ger till exempel en bättre bild av hur mycket läsaren faktiskt förstått av texten, då 

läsförståelsefrågor många gånger kan besvaras utan att de nödvändigtvis har greppat innehållet. 

 

Gibbons skriver också att det är viktigt att prata med eleverna om stereotypa beskrivningar. Det 

är nödvändigt att de lär sig att allt de läser, inte alltid behöver vara sant. Det kan finnas olika 

sanningar beroende på till exempel vem det är som berättar något. Dessutom bör läraren vara 

beredd på, att läsa kritiskt ibland kan ge upphov till diskussioner som kanske berör eleverna 

personligt. Som lärare måste man lyssna och bemöta elevernas tankar och känslor med empati, 

och framför allt aldrig tvinga någon att vara med i en diskussion som denne skulle kunna må 

dåligt av. 

 

En kort sammanfattning av den typ av böcker som är lämpliga att välja i 

undervisningssammanhang, får avsluta detta kapitel. Gibbons skriver, att man lär sig ett språk 

under tiden som man läser, och om texterna är valda med omsorg utvecklas språkfärdigheterna 

medan läsningen pågår. Ju fler texter andraspråksinlärarna möter, desto större kontakt får de 

med språket de håller på att lära sig. Gibbons pekar på att forskning visar, att elever lättare kan 

tolka innebörden i meningar med främmande struktur om de förekommer i ett sammanhang. 

Kontentan av ovanstående resonemang är således, att de böcker som lärarna väljer ut till 

eleverna måste ha ett innehåll som ger dem en språkligt god miljö.49 

                                                           
48 ibid. s. 132. 
49 ibid. s. 136 f.  
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5. Metod 

5.1 Val av metod - Intervjuer 

5.1.1 Urval 

Metoden (intervjuer) började med att urvalet av lärare som var relevanta utifrån syftet med 

uppsatsen, undersöktes. Många av de lärare som fanns i åtanke var intressanta ur flera aspekter, 

men efter ett noggrant övervägande blev det uppenbart att just två stycken var särskilt passande. 

En av de främsta anledningarna till att just dessa erbjöds att delta i intervjuerna var, att båda har 

stor kunskap i att undervisa barn med svenska som andraspråk, men att de också har en 

mångårig erfarenhet att undervisa elever med svenska som modersmål. 

 

5.1.2 Informanterna 

Åsa är 48 år och utbildad låg- och mellanstadielärare (årskurs 1-7) i ämnena svenska, SO 

(samhällskunskap, geografi, religion och historia) och svenska som andraspråk. Hon har arbetat 

som lärare i 21 år och menar att man lär sig något nytt varje dag, och därför kan man aldrig 

anse sig vara färdiglärd. 

  

Pernilla är 47 år gammal och hennes yrkesverksamma titel är adjunkt. Hon är behörig lärare 

från årskurs 4 till och med gymnasiet i ämnena svenska, svenska som andraspråk och tyska och 

hennes yrkesverksamma år som lärare har uppnått 17 år. Pernilla menar att läraryrket är 

föränderligt och det gäller att ständigt hålla sig uppdaterad för att alltid kunna ge eleverna bästa 

möjliga utbildning. 

  

Båda lärarna har under årens lopp arbetat på alla stadier inom grundskolan (låg- mellan- och 

högstadiet), samt gymnasiet och har tack vare den erfarenheten fått en känsla för vilken 

åldersgrupp de trivs bäst inom. De har alltid tyckt om sitt yrke och ingen av dem har några 

planer på att sluta arbeta som lärare på många år än. 

 

Jag kom i kontakt med de två informanterna med anledning av att de båda arbetar på skolor 

som jag själv utför/utfört undervisning på. De två skolorna ligger i samma område och delar 

vissa elevlokaler som till exempel matsal, idrottssal och slöjdsalar med varandra trots att de 

riktar sig till olika åldersgrupper. Detta innebär således att personerna har kännedom om 

varandra och om det arbete de båda utför. Dock har dessa lärare ingen daglig kontakt med 
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varandra, då de undervisar på olika stadier och de delar inte heller samma personalutrymme, 

eller har samma huvudman (rektor). Mot denna bakgrund ansåg jag inte att de båda 

informanterna skulle påverkas av varandra, om de skulle få frågorna i förväg. 

  

5.1.3 Etik  

Denscombe skriver i Forskningshandboken, att samhällsforskare ska vara etiska. Han nämner 

tre etiska principer som forskaren ska ta i beaktande vid insamling, analysering och publicering 

av information. Han menar att forskaren ska: 

 respektera deltagarnas rättigheter och värdighet; 

 undvika att deltagarna lider någon skada genom att medverka i forskningsprojektet; 

 arbeta på ett sätt som är ärligt och som respekterar deltagarnas integritet.50 

Alla ovanstående punkter är viktiga att ta hänsyn till, varför jag var noga med att redogöra för 

bakgrunden och syftet med undersökningen, samt varför det var troligt att deras medverkan 

skulle bidra med intressant och kunskapsavgörande information. Lärarna har gett sitt samtycke 

till att resultatet av intervjun redovisas i den färdiga sammanställningen och de är försäkrade 

full anonymitet, något som var ett önskemål från båda. De gav även sitt samtycke till att banda 

intervjuerna som stöd för minnet, och det klargjordes i samband med detta att inspelningarna 

skulle raderas vid avslutat arbete. Efter klartecken från de tilltänkta intervjuobjekten började 

jag således att formulera intervjufrågorna. 

 

5.1.4  Intervjuernas upplägg 

Författarna till boken Forskningsmetodikens grunder51 menar, att i en kvalitativ intervju kan 

svaren aldrig vara av ”rätt” eller ”fel” karaktär, utan både den som håller i intervjun och den 

som blir intervjuad är medskapare i samtalet.52 För detta arbetets resultat var det också viktigt 

att informanterna skulle ha så stora chanser som möjligt att beskriva svaren med egna ord. Av 

den anledningen föll valet på en metod med hög standardisering men låg strukturering. Med låg 

strukturering menas att frågorna man ställer i en intervju inte har givna svar, utan informanterna 

får en god möjlighet att formulera sina svar så öppet det vill.53 Hög grad av standardisering 

                                                           
50 Denscombe. s. 193. 
51 Runa Patel & Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur, Lund, 2003. 
52 ibid. s. 78. 
53 ibid. s. 72. 
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innebär att man ställer likadana frågor, samt i samma ordning, till flera intervjuobjekt. Och i 

det här fallet ville jag skapa en viss disposition i intervjun, därav den bestämda frågeordningen.  

För att ytterligare öka chanserna att få ett gott resultat på intervjuerna, gav jag även 

informanterna frågorna i god tid före intervjun, med anledning att ge dem en möjlighet att 

förbereda sig på svaren i lugn och ro. 

 

5.1.5 Validitet och reliabilitet 

Vid en studie där det förekommer någon form av mätning, det kan vara till exempel kunskap, 

inställning till något eller upplevelser, ska man kontrollera överensstämmelsen mellan vad som 

avses att undersökas med vad som faktiskt undersöks. Termen för detta fenomen kallas enligt 

Patel och Davidson för validitet.54 Men författarna menar att det inte räcker med att bara se till 

validiteten i en studie. Man måste också kontrollera dess reliabilitet, det vill säga instrumentets 

tillförlitlighet, alltså hur väl det står emot olika typer av slumpinflytande. I denna uppsats består 

mätningen av intervjuer, vilket innebär att mina informanter får fungera som undersökningens 

”mätningsinstrument”. Med reliabilitet menas med andra ord hur säker mätningens resultat är.55 

Och detta kan vara svårt att kontrollera vid kvalitativa intervjuer då det, som tidigare nämnts, 

egentligen inte finns något rätt eller fel svar. Med det sagt kan det i denna undersökning alltså 

finnas brister i tillförlitligheten eftersom jag inte kunnat kontrollera svaren jag fått på 

intervjufrågorna, utan har fått förlita mig på att intervjuobjekten gett mig sann information. 

Patel och Davidson nämner ytterligare ett resonemang som har betydelse för mitt 

diskussionsavsnitt. De skriver att i en kvalitativ studie ska validiteten genomsyra hela 

forskningsprocessen. Detta kan visa sig angående hur forskaren använder sin förförståelse 

genom hela studiens gång, från insamlandet av data till analyseringen av resultatet.56 För min 

del innebär det att jag i egenskap av lärare i svenska som andraspråk, tillämpar min unika 

tolkning av uppdraget, samt min förförståelse om ämnet jag behandlar i uppsatsen, genom att i 

mitt diskussionsavsnitt göra utblickar på min egen undervisningssituation. Därför kommer det 

i diskussionen framföras resonemang som inte redovisats i studiens tidigare delar, då det är först 

i diskussionen som dessa resultat är av betydelse. 

                                                           
54 Patel & Davidson. s. 98. 
55 ibid. s. 100 f. 
56 Ibid.s. 102. f. 
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6. Resultat 

Frågorna som ligger till grund för undersökningen finns med som en bilaga och resultatet av 

undersökningen kommer att presenteras utifrån de olika teman som frågeställningarna utgörs 

av. Informanterna intervjuades var för sig, men deras svar kommer att redovisas i en och samma 

text. 

6.1 Intervju med Pernilla (högstadielärare) och Åsa (mellanstadielärare) 

6.1.1 Om begreppet läsförståelse 

Pernilla, lärare i svenska som andraspråk på högstadiet, menar att läsförståelse betyder att en 

person kan tolka olika typer av texter, och att man genom att lära eleverna hur de kan jobba 

aktivt med läsförståelse, ger dem redskap för livet. Hon anser att det är lika viktigt att en elev 

kan förstå en artikel i en dagstidning som en SO-text i en skolbok. 

 

Åsa anser också att läsförståelse innebär att en elev kan ta till sig och tolka olika texter, både 

innehålls- och känslomässigt, samt att en god läsare kan ta till sig genren och genom den plocka 

ut det viktiga ur texten och läsa mellan raderna.  

 

Vidare berättar Pernilla att det brukar vara i SO och NO som skillnaderna mellan elever med 

svenska som modersmål och svenska som andraspråk blir märkbart synliga. En text i till 

exempel en samhällskunskaps-bok, är enormt informationsrik och ofta fylld med olika typer av 

expertord. Det gör att det är viktigt att eleverna då har förstått både syftet och användbarheten, 

med att lära sig att läsa och förstå olika sorts texter, då nyckeln till all kunskap ligger i en god 

läsförståelse. Även Åsa tycker att det är en självklarhet att eleverna har en god insikt i varför 

läsförståelse är så viktigt, då hon menar att det skapar ett naturligt självförtroende och 

tillfredsställelse att läsa och förstå innehållet i olika texter!  

 

Pernilla anser även att det nya betygssystemet har haft en positiv påverkan angående elevernas 

medvetenhet om läsförståelse. Detta på grund av att kunskaperna nu mäts lite annorlunda, och 

att det i kraven står tydligare vad eleverna faktiskt ska kunna för att nå önskad måluppfyllelse. 

Läsförståelse är därför en av de punkter som gynnats av det nya betygssystemet, vilket både 

Åsa och Pernilla menar märks, både teoretiskt och praktiskt. 
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6.1.2  Om arbetet med att öka elevernas färdigheter inom läsförståelse 

Åsa är väl insatt i att arbeta genrepedagogiskt och återkommer till det arbetssättet flera gånger 

under intervjun. Hon menar att man bör inleda allt arbete som inkluderar texter, med att ge 

eleverna olika strategier för respektive text-typ. Sedan påminner man dem under arbetets gång, 

varför de ska läsa dessa texter och hur de kan förstå dem på bästa sätt. 

 

Pernilla berättar att man i nuvarande årskurs 8 på X-skolan, under förra året (ht -12 och vt -13) 

jobbade med ett projekt som kallades ”Bokjuryn”. Arbetet innebar att alla elever under denna 

period skulle läsa minst fem böcker i olika genrer, och sedan samtala och skriva om dessa. 

Pernilla säger att något av det bästa hon vet är när en elev som vanligtvis inte är förtjust i att 

läsa, plötsligt frågar om denne får ta med boken hem och läsa även på fritiden. Det, menar 

Pernilla, är det bästa betyget en bok kan få, för det innebär att texten har nått läsaren och det 

har skapats en kontakt som är av stor vikt för elevens kompetens inom läsförståelse. 

  

Båda lärarna tycker också att det är viktigt att framföra till eleverna att allt de läser är av stor 

betydelse för deras inlärning och utveckling. Det spelar ingen roll om det är lättlästa böcker 

(märkta med LL på bokryggen), eller serietidningar. Eller om boken är tjock eller tunn. Det är 

inte mängden eller ”kvaliteten” på böckerna som räknas (åtminstone inte för den ovana läsaren), 

utan hur och vad eleven tar till sig av innehållet. Pernilla säger att hon har märkt att vissa elever 

tror att lärare, särskilt svensklärare, har en nedsättande syn på sådant som är enkelt. Att det 

liksom inte skulle ”duga” att läsa böcker eller texter av lättare karaktär. Och det vill Pernilla 

omedelbart dementera, för som hon sade tidigare, allt är bättre än inget! 

 

På vilket sätt eleverna läser, menar Pernilla, kan också hjälpa lärarna att lista ut på ungefär 

vilken läsnivå en elev ligger. Om eleven läser högt eller mumlar fram orden, innebär det ofta 

att denne ännu inte knäckt läskoden helt. Att läsa högt för sig själv kan alltså vara en strategi 

som dessa elever använder sig av, för att tydligare medvetandegöra läsprocessen och det innebär 

inte sällan att de är mer koncentrerade på att avkoda bokstäverna, än att ta in vad som står i 

texten de läser. 

 

Åsa menar att ovana läsare ofta hellre vill få texten uppläst för sig, än att läsa själv därför att de 

då kan koppla bort avkodningen och istället fokusera på innehållet och betydelsen av texten.  
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6.1.3 Om lässtrategier och undervisning 

Pernilla menar att kunskaperna kring de fyra huvudstrategierna (förutspå handlingen, ställa 

egna frågor om texten, klargöra otydligheter, sammanfatta texten57) som goda läsare använder 

sig av, egentligen inte är nya. Däremot har ämnet och sättet att arbeta aktivt med dessa strategier 

fått en skjuts framåt, då ”alla” plötsligt pratar om det nuförtiden. Pernilla förtydligar genom att 

förklara att metodiken om strategierna har funnits länge, det som istället blivit mer synliggjort 

nu och som är den stora skillnaden mot förr, är didaktiken kring ämnet. Alltså hur man ska lära 

ut lässtrategierna till eleverna. Hur ska man som lärare föra fram budskapet om vikten av en 

god läsförståelse till eleverna? Och hur ska användbara lässtrategier läras ut i den rent praktiska 

undervisningen? 

 

Pernilla anser att hon lärt ut och använt de fyra ovanstående strategierna i undervisningen 

relativt medvetet under året, men utan att egentligen ha talat om för eleverna att de arbetar just 

med just speciella strategier. 

 

Åsa däremot säger att hon medvetet har undervisat eleverna i olika lässtrategier, särskilt de fyra 

huvudstrategierna och att hon har talat om vad de kallas och hur de ska utföra arbetet med dem 

när de läser olika texter. Vidare menar Åsa att hon tycker att man ska anpassa undervisningen 

på så vis, att eleverna kan relatera till det som ska läras ut. Det är synnerligen angeläget att 

lärarna och eleverna jobbar med en gemensam referensram. För att bara genom att lära barnen 

lässtrategier, och sedan sätta vilken text som helst i händerna på dem, och anta att de med hjälp 

av dem ska kunna förstå texten, är att vara mycket naiv. Åsa anser att man först måste ge 

eleverna en viss förförståelse för ämnet de ska läsa om, och detta gäller särskilt i undervisning 

av elever med svenska som andraspråk, som kanske inte alls kan relatera till något som vi 

eventuellt tar för givet att alla barn känner till. 

 

Båda lärarna anser att alla lärare borde ha kompetens att undervisa och lära ut olika lässtrategier 

som är kompatibla med det ämne som de undervisar i. De tycker inte att det bara ska ligga på 

svensklärare att göra eleverna medvetna om hur de ska lära sig att närma sig ämnestexter. Även 

om det kanske är mest naturligt att detta tas upp i svenskan och det där bör läggas mycket tid 

på det, så är varje lärare expert på sitt eget ämne. Det skulle antagligen höja elevernas resultat 

                                                           
57 Westlund. s. 76. 
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på de nationella proven, om de i varje ämne fick hjälp och stöd att utveckla lässtrategierna och 

tillämpa dem på de texter som dyker upp under terminernas gång. 

7. Diskussion 

Som avslutning kommer jag nu att diskutera vad som har tagits upp i detta arbete, med syfte att 

svara på frågeställningarna. 

 

I inledningen togs frågan upp om vad det innebär att vara en god läsare, och resultatet på 

intervjuerna hjälpte till att ge svaret på den frågan. Båda lärarna, Pernilla och Åsa, liksom bland 

annat författarna Westlund58 och Reichenberg59, anser att goda läsare är personer som avkodar 

med lätthet, är motiverade och har ordentliga förkunskaper om ämnet som texten behandlar. 

Westlund anser dessutom att en god läsare har förmågan att läsa, dels för nöjes skull och dels 

med kritisk urskiljning. Mina tankar avseende förkunskaper, går omedelbart till Gibbons och 

Cummins förmaning om just detta. För när vi ger våra elever uppgifter, måste vi se till att det 

finns något i dem de kan relatera till. Det borde vara självklart att en nyanländ elev som har 

liten, eller ingen erfarenhet av undervisning och mycket dåliga omvärldskunskaper, inte kan 

ombes beskriva vad det bor för djur i den svenska skogen. Något vi antagligen utan att tveka 

skulle kunna be en infödd svensk elev.  

 

Men att vara aktsam på detta är inte bara gällande för elever från andra länder, med andra 

kulturella/religiösa referensramar, utan också för dem som kanske bott i Sverige i hela sitt liv, 

men tillhör en minoritetsreligion/kultur. Det är således antagligen inte lämpligt att ge en elev, 

vars familj tillhör Jehovas vittnen, en uppgift att skriva om vad hen fick för 

födelsedagspresenter. För denna elev kanske aldrig fått några. Jag instämmer därför här med 

Jim Cummins i hans åsikt om att intresset för elevernas bakgrund, oavsett härkomst, är av stor 

vikt för deras förutsättningar att lyckas med sin inlärning. 

 

Ett syfte med uppsatsen var att ta reda på vad begreppet läsförståelse står för, och enligt 

informanterna, samt de författare vars böcker jag studerat inför arbetet, innebär det att kunna 

tolka och förstå innehållet i olika typer av texter. Dock är både Pernilla och Åsa samt 

forskningen avseende läsförståelse, överens om att bara för att man kan avkoda och läsa en text 

                                                           
58 Westlund, Att undervisa i läsförståelse, 2009. 
59 Reichenberg, Att läsa mellan och bortom raderna, 2006. 
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med flyt, innebär det inte att man automatiskt förstår innehållet i texten. Det senare gäller även 

barn som inte kan läsa utan att staka sig eller ta pauser. Stadler skriver att läsning efter mycket 

träning blir en handling som kräver lite energi och att fokus istället flyttas från avkodning till 

läsförståelse.60 Pernilla menar att man ibland kan upptäcka om barnet har lyckats med denna, 

enligt Stadler automatiska övergång, på vilket sätt hen läser. Om eleven läser högt eller mumlar 

fram orden, kan det vara så att hen ännu inte knäckt koden helt. Pernilla menar att man då kan 

anta att fokus vid dessa tillfällen ännu inte ligger på innehållet utan på avkodningen. Åsas 

erfarenhet gällande detta, säger att ovana läsare många gånger hellre vill få texten uppläst för 

sig, än att själv läsa texten, för att de då lättare kan koncentrera sig på innehållet.  

 

För att gå vidare i det här resonemanget, kommer jag att relatera till arbetet med mina egna 

elever. I klassen finns nämligen några barn, som vid vissa tillfällen maskerat sin okunskap om 

textens faktiska innehåll, med en felfri avkodningsförmåga. Det finns också elever som haft 

stora problem med avkodningen, men som istället förstått texten och besvarat mina frågor 

korrekt utan att blinka. Att läsa med flyt eller inte, avslöjar således inte något om elevernas 

egentliga läsförståelse!  

 

Så eftersom det verkar som, att det inte finns några icke ifrågasättbara ledtrådar angående om 

eleverna förstått den lästa texten eller inte… hur ska man då veta? Gibbons menar att 

användning av vissa aktiviteter före, under och efter läsning, kan hjälpa till att underlätta och 

kontrollera förståelsen. Särskilt en av dessa strategier anser jag att vara någon, som lärare måste 

bli bättre på. Nämligen att inte bara undersöka elevernas läsförståelse, utan också deras 

slutledningsförmåga. För som Gibbons skriver, visar frågor, vars svar bara efterfrågas utan att 

leda någon vart, egentligen inte om eleven förstått det. För att verifiera den faktiska förståelsen 

av texten måste eleven därför dra en slutsats av svaret ifråga.61 

 

Här kan vi definitivt dra paralleller till de PISA-resultat som togs upp i forskningsöversikten. 

För PISA testar ju bland annat hur väl eleverna kan sätta in sina kunskaper (till exempel svaret 

på en fråga) i ett sammanhang, liksom deras problemlösningsförmåga samt tolkning och 

värdering av information. Något som även de nationella proven i svenska och svenska som 

andraspråk till viss del gör. Min slutpoäng med denna diskussion är att vi knappast kan klandra 

eleverna för att de presterar dåligt på dessa prov. För vi ger dem uppenbarligen inte alltid 

                                                           
60 Stadler. s. 34 f. 
61 Gibbons. s. 134. 
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tillräckliga kunskaper om hur de ska göra, för att uppge de korrekt efterfrågade svaren på de 

angivna uppgifterna.   

 

För att lära sig och fördjupa ovanstående kunskaper menar informanterna att genrepedagogik 

är ett utmärkt redskap att ta till. Åsa arbetar mer än gärna på detta sätt och anser att det påminner 

eleverna om hur och varför det är viktigt att läsa och förstå olika typer av texter. Det får dem 

också att förstå skillnaderna i de olika texternas uppbyggnad och att varje genre har ett specifikt 

syfte. Därför förmedlar de också olika budskap till läsaren. Pernilla berättade att hon, när hon 

undervisade i årskurs 7 förra året, arbetade med ett temaprojekt kallat ”Bokjuryn”. I detta arbete 

använde de sig av olika genrer och bearbetade texterna både skriftligt och muntligt. Dessutom, 

tycker både Åsa och Pernilla, att genrepedagogik fungerar som ett mycket bra verktyg i arbetet 

med olika lässtrategier. Lässtrategier är nämligen något som både enligt arbetets resultat och 

enligt litteraturen, är något som det krävs en medvetenhet om för att någon ska kunna 

tillgodogöra sig olika texter optimalt.  

 

Det har också i arbetet framkommit att det finns en hel del teorier och forskning om hur man 

på bästa sätt kan undervisa om lässtrategier i skolorna. Jag har redogjort för tre modeller (RT, 

TSI, och CORI62), som alla haft gemensamt, att de utgår från fyra grundstrategier som baserats 

på undersökningar om hur goda läsare närmar sig en text. De fyra strategierna är att; förutspå 

handlingen/ställa hypoteser, ställa egna frågor om texten, klargöra otydligheter, och att 

sammanfatta texten. Det visade sig, enligt de två informanterna, som intervjuades bland annat 

med syfte att undersöka huruvida de var medvetna om att det finns olika lässtrategier och om 

de i så fall undervisade sina elever i dessa, att båda hade insikt om dessa fyra huvudstrategier, 

samt att båda undervisade eleverna i dem. En av lärarna ansåg att hon medvetet lärde ut 

tillvägagångssätten till eleverna, medan den andra ansåg att hon mer implicit bakade in detta i 

sin undervisning. 

 

Även Gibbons tog upp lässtrategier i sin bok, utan att hon egentligen kallade dem för just det. 

Hennes benämning på de olika strategierna var istället aktiviteter före, under och efter läsning. 

Jag ska nu påvisa hur vissa av Gibbons aktiviteter och Westlunds svenska namn på de fyra 

grundstrategierna, ”Spågumman Julia”(förutspår), ”Nicke Nyfiken”(ställer frågor), ”Fröken 

Detektiv” (klargör otydligheter) och slutligen ”Cowboy-Jim med lasso” (fångar 
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in/sammanfattar det viktigaste), faktiskt beskriver samma sak. Således ger författarna samma 

viktiga ”verktyg” till eleverna trots de olika benämningarna på dem. 

 

För det första, Gibbons aktiviteter: Titel/inledning/illustration som ledtråd och Stanna upp och 

gissa samt Gissa ordet i luckan fungerar på samma sätt som Westlunds ”Spågumman Julia”. 

De går ut på att förutspå och gissa vad som ska hända härnäst. På så vis uppmärksammas läsaren 

både på textens handling och vad det är för typ av text (genre). Dock måste man innan man ber 

eleverna lista ut om det är en berättande eller instruerande text, ge dem en viss introduktion i 

genrepedagogik. Annars kommer de inte veta vad för typ av ord de ska använda för svara på 

frågan. När jag har använt denna strategi i arbetet, har jag även använt baksidestexten som 

ledtråd. 

 

Andra aktiviteter som Gibbons tar upp kan jämföras med Westlunds ”Nicke nyfiken”, 

nämligen: Frågor på texten och Skumma och sökläsa. Dessa strategier förespråkar att eleverna 

ställer frågor om och på texten – Vad? vem? hur? när? varför? Dessutom kan de läsa för att se 

om deras gissningar och förutsägelser stämde. 

 

”Detektiven” kallar Westlund den strategi som innehåller samma egenskaper som Gibbons 

Närläsning. Här gäller det att utreda oklarheter. Vad finns det för svåra ord och begrepp, samt 

förstår eleven dessa? Förstår eleven sammanhanget? Kan eleven tillgodogöra sig textens 

information?  De främsta fördelarna med dessa strategier är att de ger eleverna kunskaper om 

hur de själva tar reda på svaren på ovanstående frågor, om svaret på dem är nej. Dessa strategier 

har jag med stor framgång använt i min egen undervisning. När eleverna fick upp ögonen för 

hur självständigt de kan arbeta med hjälp av dessa aktiviteter, växte deras självförtroende fler 

steg på en gång. För övrigt blev de av med känslan av att ständigt vara beroende av en lärares 

direkta tillgänglighet för att förstå och komma vidare på egen hand.  

 

Den sista av Westlunds strategier är ”Cowboy Jim med lassot”. Det är ganska självklart att 

Gibbons svar på denna är Sant eller falskt och Låt eleverna sammanfatta. Dessa aktiviteter har 

gemensamt att de fokuserar på att ta reda på om eleverna förstått textens innehåll och på vilket 

sätt de kan redovisa det. 

 

Det jag nu har beskrivit visar att det finns olika namn på ungefär samma företeelser. I det här 

fallet, sätt att undervisa i läsförståelse. Men undersökningen skulle också ta reda på hur de två 
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lärarna aktivt jobbade för att öka elevernas kunskaper inom området. Resultatet intervjufrågorna 

gav, var att båda anser att läsförståelse är en färdighet som alla elever bör kunna behärska av 

många anledningar. De tycker att en god läsförståelse kan liknas vid ett ovärderligt redskap som 

kan användas om och om igen, under hela livet i många olika situationer, därför är de noga med 

att gång på gång påminna eleverna om vikten av att kunna läsa och förstå olika texter. Till 

exempel tycker de, som redan nämnts, att genrepedagogik alltså är ett mycket bra sätt att 

medvetandegöra denna kompetens hos eleverna. 

 

Dock, att upprepande undervisa och framföra nyttan med läsförståelse och lässtrategier gör inte 

lärarna bara för att de själva anser det vara nödvändigt. De gör det dessutom för att det faktiskt 

står i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk. Alla elever ska under hela 

grundskoleperioden få undervisning i hur man går tillväga för att läsa olika typer av texter.63 

Och för att återgå till elevernas låga prestationer i läsförståelsetesterna i PISA-

undersökningarna, vittnar det om nödvändigheten med att lärare som till exempel mina 

informanter, men också jag själv, lär ut aktiviteter som främjar läsförståelse. Detta behov har 

till och med lett till att skolans kursplaner till stor del skrivits om. Det är anmärkningsvärt och 

ett tydligt tecken på att lässtrategier inte bara bör, utan skall läras ut i båda dessa ämnen. Detta 

betonas även i det centrala innehållet i kursplanerna för både svenska och svenska som 

andraspråk i årskurs 1-9.64   

* 

Denna uppsats har förbättrat och fördjupat mina kunskaper om vad begreppet läsförståelse står 

för, och jag har fått en mycket större insikt om olika lässtrategiers syfte och funktion. Debatten 

om nödvändigheten i undervisning i dessa färdigheter är med största sannolikhet inte över. 

Därför behövs mer forskning om och hur vi ska lära eleverna i skolan att bli goda läsare med 

en hög läsförståelse.  

                                                           
63 Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i svenska, Skolverket, Stockholm, 2011, s. 12. 
64 Skolverket, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm, 2011. 
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Bilaga 

 

Intervjufrågor 

1. Vad innebär begreppet läsförståelse för dig? 

2. Tycker du att det är viktigt att eleverna har en god insikt i vad läsförståelse är och vad 

den kan användas till? (Om svaret är ja: varför?) 

3. Hur arbetar du med att öka dina elevers medvetenhet och kompetens inom läsförståelse? 

4. Tror du att det finns en skillnad på elevernas läsförståelse är vid högläsning respektive 

tyst läsning? (Oavsett svar: Hur kan det komma sig?) 

5. Är du medveten att det finns olika lässtrategier? / Arbetar du med lässtrategier i 

undervisningen? 

6. Om ovanstående svar är ja: Vilka strategier undervisar du eleverna i? Hur arbetar du 

med dessa? Varför just dem? 

 


