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Syftet med undersökningen är att belysa hur några lärare, som undervisar i årskurs 2 och 3, 
uppfattar läsförståelse samt att få veta hur de arbetar med läsförståelse. Undersökningen 
genomfördes med halvstrukturerade intervjuer och observationer i två kommuner i 
Mellansverige. 

Resultatet visar att läsförståelse är komplext, men lärarna är överens om att läsförståelse 
handlar om mer än att bara kunna avkoda en text. I läsförståelse inryms både läsfärdigheter 
och kognitiva läsprocesser.

Lärarna uppfattar det betydelsefullt att arbeta utvecklande med elevers läsförståelse och 
lärarna som deltagit är mer eller mindre medvetna om lässtrategier. Det är vanligt att man 
använder läromedel till hjälp och många av de intervjuade lärarna arbetade med textsamtal. 
Lärarna betonade vikten av det muntliga samtalet i ett klassrumsklimat som tillåter alla att 
komma till tals. Det verkade viktigt att i arbetet med läsförståelse ta hjälp av varandra, att 
samarbeta och bekräfta eleverna så att deras självförtroende stärks samt att miljön eleverna 
befinner sig i är trygg. 

Anpassning upplevde vi förekom i låg utsträckning och man diskuterade inte själva lärandet 
med eleverna. Däremot betonade lärarna att mycket med läsförståelse hänger ihop med 
motivation och att lyckas ”få med eleverna på tåget.” En utmaning som lärarna nämner är att 
det är svårt att räcka till för alla elever då de befinner sig på så olika nivåer.

___________________________________________________________________________

Nyckelord: explicit undervisning, läsförståelse, lässtrategier, sociokulturellt perspektiv.
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                           Många tror att när barn väl har knäckt läskoden – 

                           då kommer resten av sig själv. Men det stämmer inte. 

                          Det är då som den riktigt stora utmaningen börjar: 

                             Att förstå det man läser.

                                                              (Reichenberg, 2008, p. 5)
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Inledning
Vår studie är inriktad på hur man medvetet arbetar med läsförståelse i de yngre åldrarna i 
grundskolan. Får eleverna det stöd de behöver och har rätt till för att utveckla sin läsförmåga 
så att de når kunskapskraven i svenska? Vi är intresserade av att få ta del av hur lärare 
undervisar i läsförståelse på ett övergripande sätt. Detta intresserar oss i vår yrkesroll som 
speciallärare. Naturligtvis är vi också intresserade av att få nya idéer till hur man undervisar 
elever i läsförståelse. 

Svenska 15-åriga elevers läsförmåga har vid den senaste mätningen som PISA, Program for 
International Student Assessment, genomfört sjunkit från tidigare mätning 2009 där Sverige 
nu ligger under genomsnittet av OECD-länderna (Carp, 2013).

EU:s utbildningsministrar har satt upp som mål att de 15-åriga svaga läsarna inte ska vara 
över 15 % år 2020 (Taube, 2007). Försämrad läsförmåga gäller både hög- och lågpresterande 
elever och så mycket som var femte elev når idag inte upp till grundläggande nivå i läsning 
enligt Reichenberg & Lundberg (2011). 

Att kunna läsa är både en samhällelig fråga samt en fråga för individens självförtroende. 
Varje samhälle behöver läsare och kan man inte läsa är risken stor att man slås ut från 
arbetsmarknaden. De sjunkande resultat som visats i många internationella mätningar vad 
gäller svenska elevers läsning och läsförståelse gör det intressant att lyfta fram goda exempel 
på  undervisning av läsförståelse. 

PIRLS, Progress in International Reading Literacy study, genomförde en undersökning 2006
som fastslog att svenska elever hade backat i sin läsförmåga (Bjar & Frylmark, 2009). 
Skolverket föreslog då, bland flera åtgärder, att man redan i de yngre åldrarna ska använda 
strategier i undervisningen av läsförståelse.

Läsinlärning är komplicerad och kräver vägledning som Taube (2007) säger. Hur gör lärare 
för att utveckla elevers egna tankar kring läsning? Tränas barnen i att utveckla strategier som 
underlättar att förstå det de läser? Enligt Westlund (2009a) har lärare av tradition undervisat 
mer i läsfärdigheter än tankeprocesser. Feiker Hollenbeck (2013) menar att det finns en 
brygga mellan forskning och praktik när det gäller specialundervisning i läsförståelse och 
flera forskare lyfter fram betydelsen av att inte vänta med kognitiva övningar (Kim & Linan-
Thompson & Misquitta, 2012). Kan det vara så att elever till viss del har lämnats utan 
undervisning i förståelse av text?

Forskning pratar allt mer om mening med det man läser medan man tidigare förespråkade 
överinlärning (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001). Undervisning förr i tiden handlade mer 
om att lära sig utantill medan det nu alltmer fokuseras på innehåll och förmågor. Idag vet vi 
att det inte räcker om eleverna knäcker koden, läsförståelsen kommer inte av sig själv. 
Samtidigt behöver elever stöd för att veta hur de ska göra. 

Läroplanerna kräver av lärare att undervisa i läsförståelse men samtidigt får lärare sällan veta
hur de ska gå tillväga. Därför kan det vara intressant att studera hur lärare gör när de 
undervisar i läsförståelse ute på skolorna. 

Det har, inom läsförståelse, forskats om hur en god undervisning i läsförståelse ter sig. 
Westlund (2013) lyfter i sin avhandling fram vad som krävs för att förbättra undervisningen. 
Vi är också intresserade av hur en god strukturerad undervisning kan se ut när det kommer 
till läsförståelse, men vi har även valt att fokusera på hur man med samarbete och samtal kan 
lyfta fram eleverna till att nå längre i sin kunskapsinhämtning när det kommer till 
läsförståelse.
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Bakgrund 

Vad är läsförståelse?

Läsning är mer än att avkoda text. Det handlar också om förståelse enligt följande definition:

Läsning = avkodning x förståelse 

(Simple View of Reading, Gough & Tunmer, 1986)

Läsförståelse handlar om att förstå det man läser och att läsa mellan raderna, den berör själva
andemeningen av att läsa, ”the essence of reading” (Durkin,1993). Läsförståelse tycks vara 
del av den tankemässiga bearbetningen som sker när man läser. Ju mer medveten läsaren blir 
desto mer läsförståelse når hon/han fram till och når man inte fram riskerar läsningen att bli 
enbart mekanisk (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001). När vi lyfter läsförståelse använder vi
samma betydelse som Bråten använder sig av då han säger att: ”Läsförståelse är att utvinna 
och skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar med den” (Bråten, 2008, 
p. 14). 

Westlund (2009a) benämner inferenser som de inre mentala bilder man har när man läser. 
Hon menar att läsförståelse handlar om den förståelse som läsaren får av texter, men som 
man bokstavligen inte kan utläsa i texten, det vill säga slutledningsförmåga. Det handlar om 
att både kunna använda sin bakgrundskunskap och förhålla sig till informationen som läsaren
får i texten. Enligt Westerlund beror läsförståelse på vem som är läsare, vad man läser, vilket 
syfte man har. Därutöver påverkar omgivningen. Förståelse är en form av medskapande 
(Lundberg, 2006) och vi vill särskilt lyfta fram att det handlar om interaktion: ”We define 
reading comprehension as the process of extracting and construcing meaning throught 
interaction and involvement with written language” (Sweet & Snow, 2002, p. 23). 

Läsprocessen 

Läsförståelse tycks vara komplex. Det ställer stora krav på läsaren att klara av att förstå 
skriven text. Vi vill både belysa grundläggande färdigheter i läsning samt de kognitiva 
förmågor som behövs för att nå fram till en tillräcklig läsförståelse. Textfaktorer kommer vi 
också att nämna.

Läsaren

Läsförståelse handlar om tre komponenter enligt Lundberg (2004): 

 Färdigheter hos eleven, såsom läsflyt och ordförråd.

 Medveten läsprocess, aktivera förförståelse och ha en aktiv hållning.

 Egenskaper hos texten, exempelvis textstruktur, grafisk form och samspel text och 
bild.

I läsutveckling samspelar fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, 
läsförståelse och läsintresse (Lundberg och Herrlin, 2003).
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Språkförståelse utvecklas tidigt och bland andra Høien & Lundberg (2013) betonar vikten av 
att träna mindre barn i  fonologisk medvetenhet tidigt genom språklekar1, innan lästräning tar
vid.

Det har inom forskning diskuterats hur mycket komponenter på den lägre nivån har betydelse
för läsförståelsen. Vissa anser att läsförståelse mer är ett resultat av läsflyt och förståelse än 
svårigheter på den fonologiska nivån. Det verkar dock som om de flesta forskare menar att de
olika komponenterna samspelar och utvecklas tillsammans (Kim et al. 2012).

Allard, Rudqvist & Sundblad (2001) lyfter fram en modell för läsförståelse (barnets 
kunskaper och erfarenheter – förförståelse -innehållsuppfattning – tankebearbetning 
-läsförståelse och avläsning) och menar att när denna process fungerar har eleven en god 
läsförmåga. Redan för nybörjaren behöver man beakta läsprocessens alla aspekter.

Idag vet man att läsförståelse har starka samband med god avkodning och läsflyt, samtidigt 
uppstår inte läsförståelsen automatiskt enbart då man lärt sig att läsa med flyt (Perkins-
Gough, 2002). 

Westlunds modell om läsförståelse (bilden nedan) illustrerar samspelet.

Grundläggande språkförståelse  ------------>  Förståelsestrategier       

        

avkodning                                  ------------>  läsförståelse 

(hämtat från www.ur.se 2012)

Westlund (2013) menar att läsförståelseprocesser kan delas in i två kategorier där den ena är 
de textbaserade kategorierna och den andra de tolkande och värderande (abstrakt nivå). Hon 
anser att man dels måste förvärva grundläggande läsfärdigheter (se vänster spalt nedan) och 
samordna dessa med kognitiva läsprocesser (höger spalt). Hon förespråkar arbete med både 
bottom up- och top downprocesser 2 då dessa samverkar för att skapa mening (Westlund, 
2009b)

Grundläggande läsfärdigheter Kognitiva läsprocesser 

- fonemisk medvetenhet - inferenser

- ordavkodning      - textkopplingar

- stavningsmönster, orddelar - eftertänksam och kritisk läsning

- ordförråd - analysering och syntetisering

- flyt i läsningen - metakognition

1 Bornholm:Vägen till läsning-språklekar i förskoleklass, (I. Lundberg, 2007) är ett sådant material som ofta 
används inom förskola/skola för att bygga upp elevers fonologiska medvetenhet.

2 Bottom up-processer betyder arbete med avkodningsstrategier, top down-processer handlar om 
förståelsestrategier (Westlund, 2009b).
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Westlund betonar att den som automatiserat sin läsning har större förutsättning att förstå 
texter på djupet. När avkodningen väl behärskas påverkas läsförståelsen av andra 
komponenter anser hon, såsom: arbetsminne, motivation, kunskap om omvärlden, kunskap 
om texter och övervakning av den egna förståelsen (Westlund, 2009a). 

Svårigheter i läs-förståelse kan, enligt Westlund, beror på:

 dålig avkodning

 svag läslust (kognitiv anspänning att läsa)

 svårt att urskilja vad som är viktig information

 svårt att sammanfatta textens huvudbudskap

 felaktiga lässtrategier

 anpassar inte läshastigheten efter textens svårighetsgrad

 otillräcklig lästräning

 dålig motivation. 

Även Snow anser att svag läsförståelse kan bero på misslyckanden inom någon av 
färdigheterna i läsning såsom avkodning, ordförråd, läsflyt, textminne, förförståelse, 
utveckling av lässtrategier och motivation (Snow, 2010). Taube (2007) lägger, förutom 
ordförråd, till svag erfarenhet från omvärlden, dålig förtrogenhet med skriftspråkets ordval 
och meningsbyggnad samt passiv ställningstagande från elevens sida som orsaker till 
problem med läsförståelse. 

Metakognition

För att nå fram till läsförståelse så måste man enligt Taube kunna inta en reflekterande och 
distanserad hållning till språket. Det är inte enkelt för barn att klara, då det är lättare att prata 
om det som är här och nu men betydligt svårare att prata om saker som kommer att hända 
eller har hänt menar hon (Taube, 2007).

Det har visat sig att barn med inlärningsproblem mycket ofta använder ineffektiva strategier. 
Taube (2007) menar att det beror på en metakognitiv svaghet vilket innebär att eleven inte får
någon signal om vilken strategi han/hon ska använda. Därför menar Taube att det är viktigt 
att eleven själv blir medveten (egenkontroll) om faktorer som har inflytande på effektiv 
inlärning och att eleven blir bättre på att anpassa sina inlärningsaktiviteter efter de 
omständigheter som råder i varje inlärningssituation (Taube, 2007). 

Metakognition kan beskrivas som ”.. läsarens förmåga till strategisk läsning, självkontroll 
och självreflektion över egna tankeprocesser” (Høien & Lundberg 2013, p.120). Dessa 
komponenter kan vara avgörande om eleven förstår en text eller inte. Eleven bör få lära sig 
att gå från att vara en passiv läsare till en mer aktiv sådan och bli medveten om sina egna 
tankeprocesser, det vill säga metakognition (Reichenberg & Lundberg, 2011). Vilket val av 
strategi eleven väljer hänger därmed ihop med elevens förmåga till metakognition (Westlund,
2009). 
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Förförståelse

Det är när man lyckats automatisera de grundläggande processerna som kognitiva resurser 
kan aktiveras och användas till förståelsen (Reichenberg, 2008). Därför är det intressant att 
ställa sig frågan om man först måste lära sig läsa och sedan ta sig an förståelsen. I USA pratar
man om begreppet ”poor comprehenders”(Reichenberg, 2008). Med det menas att det finns 
många barn som inte har några större svårigheter när det kommer till att avkoda, men där 
förståelsen ändå inte fungerar tillfredsställande. Lundberg (2006) menar att man inte bör 
vänta med att arbeta med förståelsen utan han betonar vikten av att gå direkt till betydelsen. 

Även Snow menar att man parallellt med avkodningen bör arbeta med ordförråd, 
ordförståelse samt förförståelse (Snow 2010).

Arbete med läsförståelse ställer stora krav på läsaren och många lyfter fram vikten av just 
förförståelse för att nå fram till läsförståelsen. För att klara av att förstå det man läser behöver
eleven kunna kombinera avkodningen med sin förförståelse i ords betydelse, språkliga 
restriktioner och vad de kan om innehållet (Reichenberg 2008). En god läsare är inte den som
aldrig läser fel eller missförstår men en god läsare vet hur han/hon ska gå tillväga för att klara
av förståelsen. De vet också att olika texter kräver olika tillvägagångssätt (Reichenberg, 
2008). Vi tar ett exempel: “Alex and Ali run to the swing and jumped on”(Snow, 2010, p. 
413). Denna enkla mening kan vålla stora bekymmer, menar Snow (2010). Hon säger att det 
dels handlar om att eleven exempelvis måste veta att Alex och Ali är namn på personer. Snow
ställer sig frågan om läsaren måste ansluta sig till att personerna började gunga? Handlar det i
så fall om läsförståelse eller mer om förutsägelse? 

Läsförståelsen handlar alltså om att, när läsningen är automatiserad, både aktivera 
bakgrundskunskaper och kunskaper om omvärlden och förhålla sig till texten och den 
information man kan finna där (Westlund, 2009a). 

Texten

Vilken betydelse har valet av text när det kommer till läsförståelse?

För att förstå det man läser krävs det att texter har en god läsbarhet (Kamhi, 2012). Om 
texten eleven får i sin hand är alltför svår blir läsförståelsen lidande (Westlund, 2013). 
Westlund menar att en text med många svåra ord gör en text mer svårbegriplig. Ofta är det 
faktatexter som kan vålla de största svårigheterna på grund av att man där ofta möts av ord 
och begrepp som man inte använder så mycket i talspråket. 

Det vi i vardagligt bruk kallar lättlästa texter är inte alltid så enkla att läsa och det är inte så 
enkelt att man bara behöver ge elever lättlästa texter så fungerar läsförståelsen. Det man 
brukar kalla ”lättlästa böcker” är inte alltid så lätta att läsa som man kan tro. På grund av just 
dess enkelhet kan texten få dålig rytm och det kan vara svårt att göra inferenser om lättlästa 
texter. En text behöver så kallade murbruk, såsom: därför att, eftersom, för att, så att, för att 
underlätta läsning och för att se samband mellan orsak och verkan, som Reichenberg (2008) 
skriver. Hon betonar också vikten av bra bilder till texten, att en text med bra bilder är lättare 
för läsaren att förstå.  

Sammanfattning: Man kan dela upp läsprocessen i två kompetenser; grundläggande 
läsfärdigheter och kognitiva läsprocesser. För att klara av läsförståelse krävs både att man 
kan läsa med flyt, ha bra ordförråd och aktiv hållning. Många betonar vikten av förförståelse.
Texter man läser ska vara läsbara. För att nå fram till läsförståelse bör eleven bli medveten 
(metakognition) vad hon/han kan och behöver kunna, för att finna vägar att nå framåt i sin 
läsprocess.
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Styrdokument  

I den nya läroplanen för grundskolan, Lgr11, framgår under centralt innehåll för år 3 att man 
ska jobba med att utveckla elevers lässtrategier. Elever ska få lära sig: ”Lässtrategier för att 
förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.” 
(Skolverket, 2011, p. 223). Detta är en förändring sedan tidigare läroplaner av det centrala 
innehållet. Samtidigt säger Lgr11: ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska 

varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga
förmåga” (Skolverket, 2011, p. 9). Läroplanen fokuserar på att undervisningen ska anpassas 
till elevernas olika förutsättningar och behov och de ska få möjlighet att både arbeta 
självständigt och tillsammans med andra. Att utveckla sin språkliga förmåga poängterar 
läroplanen som något särskilt viktigt och säger att eleverna ”.. ska ges möjlighet att utveckla 
språket för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 2011, p. 222).

Eleverna ska via svenskundervisningen ges förutsättning att utveckla följande förmågor:

 Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

 Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

 Söka information från olika källor och värdera dessa.  

(Skolverket, 2011, p. 222)

I kunskapskraven lyfter man även fram att eleverna ska kunna relatera budskapet i det de 
läser till egna erfarenheter. 

 

Didaktik

När det kommer till att beskriva arbetssätt i läsförståelse är det intressant att belysa vanligt 
förekommande typer av undervisning. Det är också intressant att se vad som tycks gynna, 
men även försvåra för elever i deras försök att erövra läsförståelse. Att få se förslag på 
forskningsbaserade modeller är också värdefullt.

Lässtrategier

Läsförståelse är en process och läraren måste aktivt, via direktundervisning, visa sina elever 
vilka lärandestrategier som är mest effektiva att använda sig av. Eleverna ska inte lämnas 
ensamma med sitt arbete med förståelsen, menar Westlund (2009a). Hon förespråkar en 
undervisning som består av förståelsefrämjande dialog (Westlund, 2013). Lässtrategier är ett 
medvetet verktyg som tillämpas i läsakten och som underlättar förståelsen. Målet med den 
typen av lärande är att eleven ska bli en strategisk tänkare. Strategierna finns på olika nivåer 
både ytliga och djupa strategier3  kan användas. 

3 Ytliga strategier kan handla om att läsa om texten, anpassar läshastigheten, eller försöker förstå svåra ord av 
sitt sammanhang. Djupa strategier berör förmågan att plocka ut huvudbudskapet, jämföra eller ifrågasätta 
texter (Westlund, 2009).            
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Goda läsare läser medvetet och är aktiva övervakare av sin förståelse av vad de läser. Tydlig 
undervisning av olika strategier som att ställa frågor, sammanfatta och övervaka sin 
förståelse kan hjälpa svaga läsare att organisera, behålla och utvärdera informationen av vad 
de läser. Man framhåller att om eleverna lär sig att strategierna är verktyg för att förstå 
texterna då kan strategierna bli en ändamålsenlig och integrerad del av läsningen (Perkins-
Gough, 2002). Lärarens uppgift blir att från början kartlägga elevens val av strategi-
användning och målet med lässtrategierna är en självreglerande läsare som kan bedöma när 
och i vilken ordningsföljd de olika strategierna ska användas (Andreassen, 2008). ”Det är 
först genom stöttad praktik under lång tid som strategierna blir en integrerad del av elevernas
eget tänkande i förhållande till läsning och förståelse” (Andreassen, 2008, p. 252).

Barn som är i behov av särskilt stöd är kanske de som behöver strategier mest av alla. Att 
skapa en mental modell och som gör att eleven förstår den skrivna texten är inte något som 
sker automatiskt. Det krävs mental fokus för att lära på det viset menar Palinscar och Brown 
(1984). De problem som många elever har stött på i sin läsförståelse är att de haft fel 
förväntningar på texten eller att man stött på för många svårigheter efter vägen när man läser.
Palinscar & Brown menar att det är viktigt att ge stöd åt minnet i jobbet med läsförståelse för 
att hjälpa eleven framåt. Det kan läraren göra genom att påpeka att tänka när man läser, läsa 
om, titta tillbaka på det man hittills läst, försvara sina tankar om det man läst, förhands-
fundera vad boken kommer att handla om eller att diskutera fortsättningen efter att man 
exempelvis har läst ett kapitel (se vidare om reciprok undervisning, s. 15).

Det är viktigt att arbeta strukturerat. Det gör läraren genom att förklara och exemplifiera, 
samt instruera hur eleven tar sig an en text genom att först skumläsa, göra understrykningar, 
göra inferenser, planera för hur man kan använda kunskaperna i till exempel en textuppgift, 
hur man kan göra förutsägelser och använda bilderna i texten (Reichenberg & Lundberg 
2011).

När det gäller inferenser menar Reichenberg (2008) att det finns både framåt- eller 
bakåtriktade inferenser. Du behöver både kunna leta ledtrådar i texten och gå till det som 
finns lagrat i minnet. Reichenberg lyfter fram tre frågor där de som stimulerar tänkandet ger 
bättre läsutveckling:

 Det-står-där-frågor. 

 Tänk-efter-och-leta-frågor. 

 Svaret-finns-bara-hos-mig-frågor.

Att gemensamt diskutera dessa frågor är viktigt: ”För eleven är den gemensamma läsningen 
och det återföljande samtalet ett nödvändigt arbetssätt på väg mot den självständiga 
läsningen” (Reichenberg, 2008, p. 68).

Stödja elevers självförtroende och motivation 

Det är viktigt för elevens självförtroende att få lyckas i sitt lärande då en elev som tidigt 
misslyckats i sin läsutveckling ofta får dras med läs- och skriv-svårigheter (Taube, 2007). 
Ofta beror det på ett undvikande beteende och risken är stor att det blir en typ av Matteus-
effekt4. Även Westlund (2009a) säger att en elev som tidigt mött svårigheter i sin 
läsinlärning, läser allt mindre och ju mindre man läser desto sämre utvecklas läsförmågan. 

4Stanovich (1986) myntade detta begrepp som syftar på den nedåtgående spiral som uppstår. Begreppet  
kommer från Bibeln. ”Var och en som har, han ska få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom 
skall tas också det han har” (Taube, 2007).
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Eleven riskerar då att utveckla ineffektiva lässtrategier (till exempel undvikarstategier) och 
motivationen rasar. Eleven kan då behöva hjälp genom att få möjlighet att utvecklas på sin 
kognitiva nivå och med nya stöd som sätts in efterhand som eleven når en ny nivå. Westlund 
menar att stödet kan komma från läraren, kamrater eller den grupp man befinner sig i 
(Westlund, 2009a).

Hattie & Timperley (2007) har forskat om feedback och menar att det är en av de starkaste 
påverkansfaktorerna på lärandet. Samtidigt menar de att det är beroende av på vilket sätt 
stödet ges. Mycket handlar om att tydliggöra för eleven vart hon/han är på väg, hur det går 
för eleven samt vart eleven ska härnäst.

Den minst effektiva typen av feedback menar de är när man endast säger till eleven att 
hon/han är bra, eftersom det inte ger eleven någon utmaning. Det vanliga i 
undervisningssammanhang är att elever oftast bara svarar på frågor som de är säkra att de 
kommer att svara rätt på, detta av rädsla för att säga fel. Hattie & Timperley (2007) menar att 
det inte utvecklar lärandet. Bättre är då att lyfta fram de övriga nivåerna av feedback. Att 
stödet framförallt handlar om att eleven får stöd i att utvärdera sig själv samt i bearbetning av
uppgifterna.

Dysthe (1996) håller med om att läraren ska agera som stödgivare och att det då är viktigt 
med positiv respons och återkoppling. Man måste lägga sig på en lagom nivå vilket enligt 
Dysthe kan innebära en utmaning för pedagogen. Hon menar också att det är viktigt att ha 
höga förväntningar på eleven och att hjälpa eleven att se nyttan med läsningen för att 
bibehålla motivationen (Dysthe,1996). Även Kamhi (2012) poängterar elevens engagemang. 
Det är en utmaning att undervisa i läsförståelse på grund av att det består av flera färdigheter 
varav engagemang är en av dem. Man kan inte bortse från elevens intresse, uppmärksamhet 
och motivation, menar Kamhi.

Taube (2007) menar att vägen för att förebygga elever med svag läsförmåga och svagt 
självförtroende går via ett förtroendefullt klassrumsklimat. Hon menar att det är viktigt att 
barn får tillfälle att använda sitt talade språk på många sätt och i ett tillåtande klimat. Därför 
torde det vara av största vikt att lärare skapar en tillåtande miljö som uppmuntrar elever att 
våga tala och där det är tillåtet att säga det man vill, samt att betona vikten av att allas tankar 
är viktiga. Det får man genom: ”En varm och positiv atmosfär, som kännetecknas av en 
accepterande inställning och förståelse för elevers olika behov...”(Taube, 2007, p. 110).

Explicit undervisning

Efter att PIRLS hade gjort sin datainsamling 2001 fann man att elevers läskompetens i hög 
utsträckning är beroende av en god läsundervisning. Eftersom det inte är en enkel sak för 
elever att lyfta sig till en annan abstraktionsnivå, vilket krävs då man ska lära sig få fram 
mening av en text, behöver elever strukturerad undervisning för att klara det (Säljö, 2000). 
De metoder som visat sig särskilt framgångsrika är de metoder som bygger på guidad social 
interaktion (Reichenberg & Lundberg, 2011). 

Trots forskning om effekten av hur undervisning kan öka förståelsen så menar Perkins-
Gough (2002) att det typiska klassrummet inte speglar denna forskning: ”Despite research 
establishing the effectiveness of instruction designed to enhance comprehension, typical 
classrooms across the primary and upper elementary grades do not devote adequate time and 
attention to comprehension instruction” (Perkins-Gough, 2002, p. 2). Vad Perkins-Gough 
menar är att vissa av eleverna som går i åk 3 kommer att utveckla färdigheter i läsning, men 
inte alla. Många behöver explicit och strukturerad instruktion i läsförståelse för att kunna 
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göra framsteg. Lärare ”who gives students choices, challenging tasks, and collaborative 
learning structures increase students´motivation to read and comprehend text” (Perkins-
Gough, p. 2).

Rosén, Myrberg & Gustafsson (2005) menar att det inte varit så utbrett i Sverige att samtala 
om texter. Visserligen har elever fått visa att de förstått texter genom att förklara hur de 
menar, identifiera huvudbudskap och jämföra med egna erfarenheter. Däremot har de sällan 
fått jämföra innehåll i texter, generalisera, dra slutsatser, förutse händelseförlopp och 
beskriva stil och struktur. Det förekommer därmed för lite träning och reflektion och det 
vanligaste är att lärare har ställt kontrollfrågor till eleverna (Reichenberg, 2008).

Andreassen (2008) lyfter vikten av användandet av multistrategiprogram och beskriver 
skillnaden mellan explicit och implicit läsförståelseundervisning där den senare utgörs av 
kontrollfrågor medan explicit undervisning i läsförståelse är mer konkret och direkt. Till den 
explicita undervisningens nackdel så är det så att undervisning som riktas mot enklare 
förståelse ger snabbare mätbara vinster än den som riktas mot djupare förståelse (Kamhi, 
2012).

Hattie (2012) lyfter klassrumsklimatet som en av de största faktorerna för att främja lärandet.
Elevers lärande måste synliggöras för varandra, menar Hattie, då inlärning sker inne i elevens
huvud. Han pratar om differentierad undervisning då man flyttar elevernas inlärningsfas ett 
steg bortom där de är. Läraren måste säkerställa att det sker en kognitiv förändring hos eleven
och det gäller att ge utmaningar för att få till en progressiv utveckling samt känna till flera 
inlärningsstrategier och pedagogiska metoder som man kan erbjuda elever när de inte förstår. 
Just att söka svar på frågan varför en elev har svag läsförståelse är en utmaning för läraren 
men den är nödvändig för att kunna sätta in insatser (Snow, 2010).

Även Westlund (2009a) säger att ett bra klassrumsklimat handlar om ett kooperativt lärande i
dialog med andra, och det menar hon gynnar alla barn. Framgångsrik undervisning i 
läsförståelse, anser hon, vilar på sju grunder:

  Eleverna övervakar sin förståelse och blir medvetna om hur de förstår.

  Eleverna lär sig strategier tillsammans.

  Man använder grafiska och semantiska hjälpmedel. 

  Läraren ställer frågor om texten till eleverna och eleven får feedback direkt. 

  Eleverna lär sig att formulera frågor.

  Eleverna får undervisning i berättelsestruktur.

 Eleverna lär sig sammanfatta, integrera idéer och se vad som är viktig respektive 
oviktig information.                        

(Westlund, 2009a)

Westlund lyfter fram några evidensbaserade läsförståelsemodeller med dokumenterad effekt 
och som vilar på dessa principer. Hon poängterar också att man ska lära eleverna att bli 
skickliga läsare genom att skifta mellan olika strategier. 
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Några kända modeller är: Transactional Strategies Instuction (TSI), Concept-Oriented 
Reading Instruction (CORI) samt Textkopplingar. 
Även IT, inference teaching finns som metod samt QtA (Questioning the Author). 
TWA (Think before reading, Think while reading, Think after reading) är ytterligare en 
metod som internationell forskning har lyft fram. Vi kommer endast beskriva reciprok 
undervisning närmare eftersom det var en av de metoder vi såg under våra observationer.

Reciprok undervisning (reciprocal teaching, RT)

Paslinscar och Brown (1984) har utvecklat ett elevaktiverande undervisningssätt som kallas 
Reciprocal Teaching (RT). Barnens utvecklingszoner överlappar varandra och eleverna får 
direkt feedback. De menar att läsförståelse är en produkt av textens läsbarhet, innehållet och 
elevens förkunskaper, elevens strategier i samband med läsning och hur textsamtalen sker i 
klassrummet. Modellen bygger på fyra strategier som handlar om kognitiva aktiviteter som 
goda läsare använder sig av i sin förståelse av text. Målet är att elever ska delta aktivt i 
gemensamt förståelsebygge samt få ett metaperspektiv på sitt lärande och tänkande. 

The main objective of strategy instruction was to foster comprehension monitoring. 
This method involves provision of support adjusted to students difficulties and peer
teaching of strategies. Control subjects were exposed to direct instruction of basic 
reading skills that were presented sequentially and practice solitarily by the students. 
                                                   (Alfassi, Weiss & Lifshitz, 2008, p. 291)

I undervisningen använder man fyra figurer som symboliserar de olika strategierna. De fyra 
strategierna är

 att förutspå handlingen (spågumman)

 att ställa frågor till texten (frågeapan)

 att klargöra otydligheter (fröken detektiv)

 att sammanfatta texten med egna ord (cowboy-Jim).

(Bolmstedt, Grundskoletidningen nr 5, 2013, p. 8)

Palinscar och Brown (1984) menar att det är viktigt att elever är aktiva och tar del i grupp-
samtalet och att eleven använder ny och existerande kunskap. Man når fram till förståelsen 
genom att interagera med andra: ”The groups efforts are externalised in the form of a 
discussion. This allows novices to contribute and learn from the contributions of more 
capable peers” (Alfassi et al. 2008, p. 294). 
Därför är det i reciprok undervisning viktigt att man skapar en social miljö där man kan 
skapa mening åt texten. Läsförståelse ses som en problemlösande aktivitet där man 
uppmuntrar att tänka och ställa frågor under läsningens gång. Inom RT är det är viktigt att 
dela upp texten i mindre bitar vilket gynnar minnet fast med risk att läsningen blir en aning 
sönder-styckad (Lundberg & Reichenberg, 2011).
Läraren måste använda sig av lärarstyrda övningar innan eleverna får prova. Läraren visar 
eleverna hur hon/han tänker högt och använder de olika strategierna. Successivt kan eleven 
bli alltmer självständig och kan använda de redskap han/hon fått för egen tillämpning.
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Så här säger Westlund (2013) angående de många modeller som finns:

.. det inte är modellerna/metoderna i sig som utvecklar elevernas läsförståelse – 
det är hur lärare använder sig av dessa anpassade till den egna undervisningsgruppen 
som ger effekt och därmed en genomtänkt och strukturerad läsförståelseundervisning. 
Det centrala är just att undervisningen är genomtänkt och strukturerad.

              (Westlund, 2013, p. 50) 

Sammanfattning: Elever behöver ofta hjälp att hitta effektiva strategier när det handlar om 
läsförståelse. Lärare behöver erbjuda flera strategier för att nå fram till förståelse av text. Det 
handlar till stor del om att diskutera texter tillsammans med andra och då är det viktigt att 
man har ett accepterande klimat i klassrummet som möjliggör att alla vågar komma till tals. 

Det finns många undervisningsmodeller inom läsförståelse, några av dessa är TSI, CORI, IT, 
QTA, TWA, ”Talking about books” och RT. Inom RT (reciprocal teaching) arbetar man kring 
fyra ”områden”; förutspå handling, ställa frågor, klargöra otydligheter samt sammanfatta text.

Teoretisk bakgrund

Vi belyser forskning som lett fram till de undervisningsmodeller som idag finns runt 
läsförståelse. Våra teoretiska utgångspunkter har vi främst hämtat från Snow, Vygotskij och 
Bruner.

I slutet av 70-talet fann Durkin (1978/1979) att undervisning i läsförståelse var knapphändig 
(till skillnad mot läsinlärning). Den undervisning som bedrevs handlade om ”rätt -och -fel 
svar” samt att det saknades tillräckligt stöd för elever. Forskningen började se läsförståelse 
som en tankeprocess som går att utveckla. Davey (1983) skapade då en första modell där 
läraren visar eleverna hur man gör (”Think-aloud”). Sedermera fick schemateorin5 kritik för 
att den bortsåg från den kommunikativa delen av läsförståelseundervisning, vilket gjorde att 
de praxisorienterande modellerna växte fram (Reichenberg & Lundberg, 2011).

Forskningen har dels tittat på läsförståelse utifrån sociokulturella, men också kognitiva 
teorier. Sweet och Snow (2002) ser samband mellan dem båda enligt följande modell: 

t  l        
    A Heuristic for Thinking About Reading Comprehension                                     

(Sweet and Snow, 2002, p. 24)

“The reading comprehension process includes three dimensions: the reader, the text and the 

5 Schemateori handlar om den kunskap läsare har om ett kunskapsområde, som underlättar förståelsen av en 
text. Texter förstås olika beroende på vad man har för bakgrundskunskap och vilken erfarenhet man har.
(Westlund, 2009).
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activity. These three dimensions define a phenomenon that occurs within a larger social 
context...” (Sweet & Snow, 2002, p. 23). Snow (2010) menar att man når framgångsrik 
läsförståelse då de tre dimensionerna, läsarens förmåga, textfaktorer och uppgiftsfaktorer, är 
väl anpassade till varandra. Om det blir en obalans mellan dessa tre fallerar resultatet av 
läsförståelse (Snow, 2002). 

Snow lyfter också fram en modell där man kan se läsförståelse som en uppsättning med fyra 
koncentriska cirklar och som bygger på olika sorter av läsning. I mitten, eller kärnan, finner 
man den grundläggande läsförståelsen medan den andra cirkeln kan beskrivas som kärnan av 
läsförståelseprocessen. Den kräver textminne och inferensläsning. Tredje cirkeln omfattar en 
mer utarbetad läsförståelseprocess och innefattar en djupare förståelse av texten (visualisera, 
skriva ner frågor när man läser, identifiera textens budskap etcetera). Till sist finns den yttre 
cirkeln som handlar om ”hightly elaborated comprehension processes” som till exempel 
innefattar djup-inlärning från text. Dessa fyra cirklar samverkar och Snow menar att man inte
kan tolka modellen som att processen rör sig från kärnans mitt till dess utkant då läsförståelse
inte har så tydliga gränser (Snow, 2010).

Vygotskij anses som en av grundarna till konstruktivismen, han introducerade begreppet zone
of proximal development (ZPD). Vygotskijs sociokulturella teorier belyser vikten av att lära 
tillsammans med andra och gärna med den som befinner sig lite längre fram i sin 
kunskapsinhämtning. Han menar att det ett barn kan göra med stöd idag kan barnet klara 
själv i morgon ”imitation and instruction play a major role. They bring out the specifically 
human qualities of the mind and lead the child to new development levels” (Vygotskij, 1978, 
p. 188). 

Inom det sociokulturella perspektivet ser man kommunikation som en viktig del av lärandet. 
Både vad gäller hur sociokulturella resurser skapas samt att det är kommunikation som gör 
att kunskap förs vidare (Säljö, 2000). Bakhtin (1981) är en av de som lyfter fram språket och 
menar att människans existens bygger på kommunikation. Via samtal möter man andras 
uppfattningar och deras synsätt och detta föder nya tankar hos mig själv och ger andra 
reflektioner. I en dialog kan jag, till skillnad mot i monologen reflektera, kritisera och  för-
ändra åsikter. I en monolog förstärker man bara sin åsikt (Bakhtin, 1981).

Dysthe (1996) är känd för att ha gjort klassrumsstudier. Hon lyfter fram samspelet och dialog
med en konstruktivistisk kunskapssyn.

Om språket är en så pass central faktor i inlärningsprocessen och att formulera egna tankar 
och åsikter en så viktig del av kopplingen mellan ny och tidigare kunskap, blir följden att en 
inlärningssekvens måste skapa tillfällen för så många elever som möjligt att använda språket 
aktivt.                        

 (Dysthe, 1996, p. 240)  

Bruner myntade begreppet scaffolding (stödstrukturer) som är nära besläktat med Vygotskijs 
tankar om imitation om att nå en djupare nivå av lärandet. Det handlar om hur vi behöver 
stödja elever under läsprocessen (Westlund, 2009a). 

Sammanfattning: Det sociokulturella perspektivet lyfter fram den utvecklingszon där eleven 
med stöd kan nå sin potentiella utvecklingsnivå. Bruner benämner det stöd man kan ge elever
för scaffolding. Tillsammans, och i dialog med andra, får eleven chansen att lyfta sitt 
tänkande till en annan abstraktionsnivå så att förståelsen av det lästa kan bli möjlig.
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Syfte

Syftet med undersökningen är att belysa några lärares uppfattning om läsförståelse samt att
synliggöra hur deras undervisning i läsförståelse gestaltas. 

Frågeställning

För att ta reda på lärarnas uppfattning om läsförståelse samt hur undervisningen gestaltas i 
klassrummet, har vi valt följande frågor:

 Vad är lärarnas uppfattning om läsförståelse? 

 Vad berättar lärarna om sin undervisning i läsförståelse?

 Hur gestaltas undervisningen i klassrummet?
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Metod 
Vi kommer här att presentera de forskningsmetoder som vi har använt oss av. Vi går igenom 
vårt urval samt visar hur vi har gjort när vi har samlat in samt analyserat materialet. Vi 
kommer även nämna vårt arbetes reliabilitet och validitet samt lyfta fram vårt etiska 
ställningstagande.

Metodansats

Vår metod är en kvalitativ undersökning inspirerad av fenomenografin. Vårt problemområde 
fokuserar på läsförståelse och vi vill veta hur intervjupersonerna tänker kring begreppet 
läsförståelse samt hur undervisningen av läsförståelse gestaltas i klassrummet. 

Vi vill också belysa vad deras undervisning grundas på. Dahlgren & Johansson (2012) menar
att fenomenografin är anpassad för att analysera och beskriva olika människors tankar kring 
olika fenomen som finns i omvärlden. Det som intresserar oss är att se skillnader och likheter
mellan människors uppfattningar om läsförståelse och därför har vi valt att göra en kvalitativ 
undersökning.”I de flesta fall vill man vid kvalitativa studier få en så stor variation som 
möjligt och inte ett antal likartade” (Trost, 2010, p. 137). Därför har vi gjort vår studie i olika
skolor och vi har använt oss av olika datainsamlingsmetoder.

Datainsamlingsmetod 

Vi har genomfört observationer i åk 2 och 3 på olika skolor och gjort intervjuer med lärare 
som undervisar i dessa klasser. Detta arbete baseras på 12 genomförda observationer, som 
sedan följdes av halvstrukturerade intervjuer av lärarna. På detta sätt kunde vi få tillgång till 
mer data samt att vi kunde ställa direkta frågor om undervisningen efteråt då vi intervjuade. 
Vi fick även möjligheten att se lärarna arbeta med de metoder vi diskuterade och att dessa 
överensstämde med varandra. För att veta något om verkligheten måste man observera den 
(Backman, 2008). 

Observationsschema

Modellen till observationsschemat hämtade vi från Skolinspektionens hemsida 
(Skolinspektionen, 2012) som de använder när de observerar undervisning (se bilaga 3). Vi 
gjorde om och anpassade observationsschemat  utifrån vårt syfte. 

Vi valde, utifrån vår frågeställning och metodansats, att på observationsschemat ha ett fåtal 
fokusområden att observera utifrån för att göra det enklare för oss: 

 Trygg, stödjande och uppmuntrande lärande miljö.

 Individanpassning, variation och utmaning.

 Tydlig struktur, instruktion och ”stöttor”.

 Uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet.
 

Vi hade fokusområdena med oss vid observationen och antecknade i löpande text det vi 
tycktes se i klassrummet.
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Vi genomförde en direkt observation, den var öppen i och med att alla visste varför vi var 
där. Den var icke-deltagande (Bryman, 2006) vilket betyder att vi själva inte deltog i själva 
undervisningen utan satt vid sidan om och iakttog. 

Vår observation kan ses som teorigenererande då vi framför allt söker ny kunskap (Chiriac &
Einarsson, 2013). 

Intervjuer

Intervjuerna var halvstrukturerade och tematiska (Dahlgren & Johansson, 2012). Kvale & 
Brinkman (2009) beskriver att syftet med den halvstrukturerade intervjun är att försöka 
erhålla ”beskrivningar av intervjupersonens levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos
de beskrivna fenomenen” (p. 43). 

Vi använde en intervjuguide (se bilaga 1) med några stödfrågor och olika kategorier (Kvale 
& Brinkman, 2009). Denna hade vi som stöd, men följde den inte helt utan vi kunde, vid 
behov, följa upp med ytterligare frågor. Trost (2010) säger att i en kvalitativ intervju bör man 
inte besvära den man intervjuar med för många frågor utan listan bör vara ganska kort och ta 
upp större delområden. Intervjuerna spelade vi in. Vi transkriberade noggrant och slutligen 
analyserades intervjusvaren. 

Urval

Utifrån vår frågeställning och syftet med arbetet valde vi ut ett antal lärare som arbetar med 
läsförståelse i de yngre åldrarna. Vi valde att undersöka läsförståelse bland yngre barn men 
var noga med att eleverna skulle ha kommit en bit i sin läsning. Pedagogerna som vi träffade 
är valda utan tanke på kön och ålder. Vi såg det dock som positivt att lärarna hade skiftande 
antal år i yrket bakom sig men det var inget medvetet val vi gjorde. 

Vi har till viss del använt oss av bekvämlighetsurvalet (Sverke, 2011) då vi sökt informanter 
som vi tidigare kände och vet arbetar med läsförståelse. Några lärare valdes strategiskt då vi 
visste att de alla gick en fortbildning inom läsförståelse. Vi intervjuade 12 lärare och 6 av 
dem gick fortbildning inom läsförståelse. 

Vi kommer från två olika delar av landet och därför besökte vi olika kommuner. Vi anser att 
det gjorde vårt urval ännu mer intressant.

Eleverna i klasserna visste vi inte så mycket om i förväg, det vi bad att få veta runt eleverna 
var dels hur många de var i klassen samt hur många elever som hade åtgärdsprogram.

Tillvägagångssätt

I ett tidigt skede kontaktade vi lärarna som vi ville intervjua och besöka, detta skedde huvud-
sakligen via mail. Vi presenterade oss och förklarade vårt syfte med undersökningen så noga 
vi kunde. ”Den första kontakten är mycket viktig för om intervjun överhuvudtaget skall 
komma till stånd och också för hur intervjun kommer att bli” (Trost, 2010, p. 82).

Vi förklarade att vi ville träffa lärare som arbetade med läsförståelse i de lägre åldrarna. Vi 
talade om att vi ville göra ett besök samt intervjua läraren. 

När läraren hade godkänt att delta skickade vi ut ett missivbrev (se bilaga 2). Vi bokade in 
besök när lärarna hade tänkt att jobba med läsförståelse. Observationerna skedde i lärarnas 
klassrum. 
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Vi tyckte att miljön kändes naturlig även om man inte kan garantera att vår närvaro inte 
påverkade eleverna eller läraren. Intervjuerna skedde i lärarnas klassrum eller i direkt 
anslutning därtill. Intervjuerna och observationerna skedde under en period av cirka en 
månads tid eftersom vi fyllde på vårt material med ytterligare intervjuer och observationer.

Direkt efter våra besök och intervjuer skrev vi ner våra iakttagelser. Särskilt viktigt var det att
vi renskrev våra anteckningar från observationerna medan besöket fanns färskt i minnet. 
Intervjuerna hade vi spelat in och transkriberat i sin helhet.

Vi fördelade arbetet på så sätt att vi gjorde lika många intervjuer och observationer var, som 
var och en transkriberade. Vi har diskuterat innehållet i arbetet över internet och gemensamt 
beslutat hur det slutgiltigt skulle utformas.

Analysmetod

Intervjuer

Vi använde oss av en fenomenografisk analysmodell (Dahlgren & Johansson, 2012) som 
beskrivs här. Vi transkriberade intervjuerna i sin helhet och bekantade oss med materialet. I 
steg 2 analyserades intervjuerna och de mest intressanta passagerna markerades. Syftet var 
att få en representativ bild av det insamlade materialet utifrån våra frågeställningar kring 
fenomenet läsförståelse. Vi jämförde sedan de olika passagerna och sökte efter likheter och 
skillnader då det primära målet för fenomenografin är att sortera dessa utifrån skillnader och 
variationer i materialet (Dahlgren & Johansson, 2012). 

Vi grupperade likheterna och skillnaderna. Vi utgick ifrån kategorierna i vår intervjuguide (se
bilaga 1) och delade in passagerna i underkategorier och letade efter något som relaterar dem 
till varandra. Därefter tydliggjorde vi underkategorierna, vilket innebär att vi letade efter 
kärnan i varje underkategori. Det är den kritiska delen av analysen menar Dahlgren & 
Johansson (2012). Vi namnsatte kategorierna utifrån innehållet. Slutligen granskade vi alla 
passager för att se om de skulle kunna passa inom fler än en kategori, den så kallade 
kontrastiva fasen (Dahlgren & Johansson, 2012). Detta gjorde vi för att hitta en exklusiv 
kategori, det vill säga en kategori som är uttömmande. 

Observationer

Vi samlade in allt material vi hade från våra observationer; observationsschema och egna 
anteckningar. Det vi hade skrevs ner i löpande text där vi redogjorde för våra besök och vad 
vi såg utifrån våra fokusområden. Observationerna blev ett stöd i vår analys av intervjuerna, 
då vi kunde koppla de svar vi hade fått till det vi hade sett under våra observationer. Därefter 
gjorde vi kopplingar till tidigare forskning.

Reliabilitet och validitet

Så här säger Trost (2010) angående reliabilitet: ”Inte sällan menar man med reliabilitet att en 
mätning vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat vid en förnyad mätning”  (p. 131). 
Verkligheten ska avspeglas väl i den insamlade informationen.

Vi har valt att intervjua och observera. Vi har dock inte ordagrant följt en intervjuguide eller 
ett observationsschema vilket eventuellt kan ha minskat reliabiliteten. Vi intresserar oss för 
interaktion mellan människor och då kan det vara svårt att resultaten skulle vara helt 
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oföränderliga. Ett förhållande är ju inte statiskt. Dessutom är interaktion en slags process och 
då kan ju resultat ändras vid skilda tidpunkter. I en kvalitativ intervju är man ju dessutom 
intresserad av förändringar. Vi möter och studerar aktiva människor. Människan är 
föränderlig. Vi gör nya erfarenheter och möts av nya situationer och bakgrunden till ett svar 
som vi får ändras då föreställningsvärldar förändras, menar Trost (2010). ”Det blir därför en 
smula egendomligt att tala om reliabilitet eller tillförlitlighet vid kvalitativa intervjuer” 
(Trost, 2010, p. 132). Den är ju inte standardiserad. Inga mätningar görs.

Eventuellt har reliabiliteten ökat i och med att vi har studerat och fått in flera svar från flera 
rektorsområden. Vi har observerat och hållit oss i bakgrunden samt besökt lärare och elever i 
dess naturliga miljö. Nackdelen har kanske varit att vi varit ensamma i vår observation och 
kanske missat viktiga skeenden.

Traditionellt menar man med validitet (giltighet) att frågan, eller instrumentet, ska mäta det 
den avser att mäta (Trost, 2010). I en kvalitativ studie är jag intresserad av att veta vad den 
intervjuade menar med läsförståelse, inte hur läsförståelse uppfattas i största allmänhet.

Kvalitativa studier och kvalitativa intervjuer har som största problem just trovärdigheten 
menar Trost (2010). Därför måste jag som gjort studien kunna visa att mina data och analyser
är trovärdiga. Informationen ska vara relevant för problemställningen. Den ska inte innehålla 
för många åsikter. Det är viktigt hur vi har ställt våra frågor/följdfrågor (Trost, 2010).

Vi har försökt, i vår analys, att inte övertolka de svar vi har fått men naturligtvis finns risken 
att så har skett. Det faktum att vi även har gjort observationer kanske ändå ökar validiteten. 
Trost menar att det är svårt att tala om validitet när det kommer till kvalitativa studier:

Att kvantitativt försöka mäta reliabilitet och validitet blir då på något sätt malplacerat eller 
till och med en smula löjligt vid kvalitativa studier. Självfallet skall ändå intervjuer och 
annan datainsamling ske så att data blir trovärdiga, adekvata, relevanta etc. 

(Trost, 2010, p 133)

Etiska ställningstaganden

Vetenskapsrådet (2011) lyfter fram forskningsetiska principer som vi har använt oss av i vårt 
arbete. 

Först och främst har vi tänkt på individskyddskravet. De individer som deltar i vår forskning 
ska inte komma till skada eller kränkas. ”Vi ska utföra kvalitativt god forskning med ett 
viktigt syfte och samtidigt skydda individer som deltar i forskningen. Hur detta avvägs och 
genomförs i forskningen blir avhängigt av vad slags forskning (frågeställningar, metoder, 
deltagargrupper, osv.) det är frågan om” (Vetenskapsrådet, 2011, p. 18).

Det viktiga torde, enligt Vetenskapsrådet, vara att man håller ihop metoden med de 
(angelägna) frågor man har samt att undersökningen verkligen ger svar på det man vill veta. 
Metoden ska inte på något sätt vara skadlig för någon.

Vår forskning har inneburit att vi varit intresserade av lärare och deras undervisning, vilket 
innebär att vi inte har ansökt om föräldrars tillåtelse för att vistas i deras barns klassrum. Vi 
har kommit fram till att en sådan tillåtelse inte krävts då vi ju inte har intervjuat några barn. 
Hade så varit fallet hade det naturligtvis varit viktigt att få samtycke från den minderårigas 
vårdnadshavare, enligt lagen om etikprövning (Lag, 2003:460).
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I vårt missivbrev (se bilaga 2) har vi klargjort för de lärare vi intervjuar vad syftet är med vår 
undersökning och att de närsomhelst kan avbryta intervjun samt att vi har bett om deras 
samtycke till undersökningen.

Vi har även gjort observationer och här menar Vetenskapsrådet att dessa ska utföras 
systematiskt, exempelvis genom observationsschema eller anteckningar. De säger också att 
”Forskaren ska eftersträva objektivitet och ska försöka att inte påverka försökspersoner och 
skeenden.”(Vetenskapsrådet, 2011, p. 42)

Vi kommer att tänka på konfidentialitetskravet, vilket innebär att uppgifter runt personerna 
som deltar i forskningen ges största möjliga konfidentialitet och att vi skyddar person-
uppgifterna runt de deltagande. 

Resultat och analys
Vårt syfte med studien är att belysa några lärares uppfattning om samt synliggöra hur 
undervisningen i läsförståelse gestaltas i klassrummet. Genom intervjuer och observationer 
har vi fått en bild av lärarnas uppfattning om läsförståelse samt hur undervisningen 
utformas.

Vi presenterar här resultat och analys av intervjuer och observationer utifrån våra 
övergripande frågeställningar. Frågeställning 1 besvaras under rubriken ”Vad är lärarnas 
uppfattning om läsförståelse?”. Frågeställning 2 och 3 besvaras under gemensam rubrik (se 
nedan) där vi visar exempel från både intervju och observation. 

Under de övergripande frågorna har vi delat in resultatet i kategorier och underkategorier. De 
kategorier som vi har valt är delvis hämtade från intervjuguiden (se bilaga 1) och 
underkategorierna utifrån analysen av det insamlade materialet. Underkategorierna 
presenteras under respektive kategori. 

Vad är lärarnas uppfattning om läsförståelse?

 Definition av läsförståelse 

Vad berättar lärarna om sin undervisning i läsförståelse samt hur gestaltas det i klassrummet?

 Arbetssätt

 Lärandemiljö

 Anpassning 

 Utmaning  

Vi intervjuade 12 stycken grundskollärare i årskurs 2 och 3. Samtliga lärare har en lärar-
utbildning i grunden, flera av dem har även läs- och skrivinlärning i sin utbildning. Dessutom
var det 6 stycken av lärarna som under vår studie gick en fortbildning i att undervisa i 
explicit läsförståelse.
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Vad är lärarnas uppfattning om läsförståelse?

Definition av läsförståelse 

Lärarna definierar läsförståelse som att det handlar om att dels förstå det man läser, men 
också att det handlar om en djupare förståelseprocess. 

Utifrån analysen av det insamlade datamaterialet om lärarnas uppfattning om läsförståelse 
har det framkommit följande underkategorier: 

 Att förstå det man läser. 

 Läsförståelse – en djupare förståelseprocess.

Att förstå det man läser

För lärarna i studien handlar läsförståelse om mer än enbart mekanisk läsning, det handlar 
om att man förstår texten man läser. Det innebär som en lärare uttrycker det: ”.. att man kan 
läsa en text, i sin egen takt och förstå det som står där”. Läsförståelse innebär även att läsaren
kan återberätta eller som lärarna uttryckte det, att det är när man kan berätta med egna ord 
som man har lärt sig det man har läst. Läsförståelse är för lärarna också att kunna svara på  
frågor om texten som lästs.

Vid våra observationer pratade lärarna med barnen om vad läsförståelse handlar om, att det 
inte bara gäller att läsa av en text så att det låter rätt, utan att även förstå det lästa.

Läsförståelse - en djupare förståelseprocess 

Enligt lärarna i studien inrymmer läsförståelse något mer än bara att förstå det man läser. De 
uttrycker att läsförståelse också handlar om något djupare. Det innebär att förstå det som inte 
uttryckligen står i texten, att man kan tyda ut saker, att analysera eller att läsa mellan raderna.
Eller som en lärare sa: ”... i lite mer avancerade texter så är det väl att man kan analysera och 
att man förstår lite mer på djupet. Man kan dra lite egna slutsatser”.

Läsförståelse för lärarna innebär även en upplevelse där fokus ligger på vad texten säger till 
läsaren. En lärare frågade vid en observation, när de diskuterade vad läsförståelse innebär, 
om barnen liksom hon brukade få bilder i huvudet när de läser. Lärarna återkommer ofta till 
att läsförståelse innebär att se saker för sitt inre under tiden läsningen pågår.

Lärarna uttrycker att läsförståelse handlar om att få en känsla som dröjer sig kvar hos läsaren,
att det är som en resa man gör.

.. att sätta sig in, att få en känsla av det man läser/.../.. till exempel om man är i en skog och 
om man träffar någon och sådär, så ska ju den känslan finnas i mig när jag läser/.../.. att 
boken ska vara en upplevelse, att texten ska ge en liksom, en bild, en upplevelse, en känsla 
liksom.

Läsförståelse handlar, för lärarna, om att förstå att texten har ett budskap, att förstå att texten 
vill förmedla något. En uppfattning som lärarna har är, att läsförståelse är att förstå, att det är 
som att ”någon” pratar till läsaren, samt att man behöver förstå vad det är författaren vill med
texten. Läsförståelse handlar också om att kunna göra kopplingar till sin egen erfarenhet, 
något man kan relatera till, att ha en förförståelse om det man läser, menar lärarna.
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Vad berättar lärarna om sin undervisning i läsförståelse samt hur 
gestaltas den?

Vi är särskilt intresserade av hur lärarna i åk 2 och 3 berättar om hur de lägger upp sina 
lektioner samt vad de har för tankar om vad god undervisning i läsförståelse är. 

Vi har ju även fått möjligheten att besöka 12 lektioner som dessa lärare haft med sina elever, 
vilket gjorde att vi fick se likheter och olikheter i hur lärare väljer att lägga upp sin 
undervisning.

Arbetssätt

Lärarna arbetar ofta med olika typer av läromedel.  Textsamtal är ett mycket vanligt arbetssätt
hos lärarna. De arbetar även med olika typer av strategier. Under arbetssätt har vi därför 
utifrån analysen av datamaterialet funnit följande underkategorier: 

 Läromedel

 Textsamtal 

 Strategier

Läromedel

Under våra observationer såg vi att lärarna ofta använde olika slags läromedel om 
läsförståelse6. Många uttryckte att de upplevde det svårt att själva hitta lämpliga texter att 
arbeta med och lärarna tyckte att det läsförståelsematerial som finns att tillgå var en bra 
tillgång i arbetet. 

De lärare som går fortbildning i läsförståelse uttryckte vid intervjuerna att de ville jobba 
mindre läromedelsstyrt och använda mer av det de lärt sig på kursen om lässtrategier: 
”Spågumman har jag med. Jag har inte hunnit med dom andra än det har jag tänkt att jag ska 
börja med till hösten för det har varit lite mycket nu..”

Lärarna uttryckte att viljan fanns att utveckla sin undervisning till att bli mer explicit genom 
att modellera och visa hur eleverna kan tänka kring texter. När vi gjorde våra observationer 
så tyckte vi ändå att de till stor del jobbade gemensamt med eleverna trots att de hade valt att 
jobba med ett läromedel. När vi observerade lärarnas lektioner såg vi flera exempel på när 
läraren och eleverna läste texter tillsammans och sedan diskuterade kring dessa. Ibland 
jobbade de med en text som läraren själv hade valt eller med ett läromedel. Vid vissa besök 
läste de samma text flera gånger om. Läraren läste, sedan fick eleverna läsa. Det var bara vid 
ett besök som eleverna arbetade mera självständigt med läromedlet. 

De lärare som arbetar efter reciprok undervisning säger att de lagt bort mycket av läroböcker 
i svenskan. Lärarna jobbar med böcker och varierar genre. ”.. en text kan räcka väldigt 
väldigt länge. Det finns ju så mycket man kan göra med en text..” menar en lärare.

Lärarna lyfter också fram att läsförståelse inte bara är arbete med läromedel utan att man 
jobbar med läsförståelse även i vardagen och att man tror på att göra på lite olika sätt, det vill
säga att variera sitt arbetssätt.

6 Man använde bland annat följande material:  Karlsson & Ståhl,  Läsa mellan raderna (Stockholm, 
studentlitteratur, 2012), Solem & Hydén, Läsförståelse för lågstadiet (Stockholm, studentlitteratur, 2011) 
samt Wredenfors & Holm, Tummen upp – svenska kartläggning (Stockholm, Liber, 2012).
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Textsamtal

Textsamtal förekom under flera av våra observationer. Samtalen byggde på diskussioner runt 
texter man hade läst tillsammans ur ett läromedel, från en dikt eller en sagobok. En lärare 
beskriver hur hon tänker kring hur hon går tillväga för att lyfta fram de olika tankarna som 
föds hos eleverna, när de har läst en text:

.. läser samma bok... diskuterar texterna... får höra vad andra tänker och tycker...Varför man 
tänker som man gör? Varför måste alltid finnas med. Så brukar jag spegla barnens frågor. 
Hur tror du att det är här egentligen? Så att de får tänka ett varv till./.../.. våga ge dem 
utmaningar i tankegången som till exempel: Om du tänker så här, hur kommer det sig att du 
tänker just det? 

Elevernas tankar, och vikten av att synliggöra dessa, lyftes särskilt tydligt fram av lärarna. 
Lärarna sa att de både tyckte det var nyttigt och underhållande att ha samtal med barnen. Vid 
våra besök lyfte lärarna fram elevernas tankar genom att de ställde följdfrågor till eleverna. 
När de läste högt för barnen så bad de eleverna att återberätta vad som hade hänt i boken och 
de berättade att de ibland även lät eleverna gissa vad boken skulle handla om. 

Vid ett av våra besök förekom ett intressant textsamtal som vi fick följa. Klassen fick läsa en 
mening i taget av en text där ny information dök upp efter hand som barnen fick flera 
meningar att läsa. Samtalet och elevernas tankar ändrades hela tiden. Det började med att 
eleverna fick veta att texten handlade om en pojke som hostade hela tiden. Diskussion som 
läraren förde kring varför pojken hostade fick barnen att lyfta idén om att pojken nog var 
förkyld. Sedan fick barnen mer information vilket gjorde att någon undrade om inte pojken 
var allergisk. Slutligen fick barnen veta att det fanns snö på träden och då sa eleverna att han 
inte kunde vara pollenallergisk för det var vinter ute. Under detta samtal kunde vi bevittna att
eleverna deltog på sin nivå av förståelse. Alla drog inte samma slutsatser, några ändrade sin 
åsikt när de fick höra någon annans tankar om texten. Men lärarna tillät allas åsikter att 
komma fram. 

I intervjuerna med lärarna lyfte de fram vikten av att få fram ”djupare” svar från eleverna och
man betonade vikten av att ställa öppna frågor i stil med: Varför tror ni att han gjorde så? Vad
tror du boken kommer att handla om? Lärarna sa att den typen av frågor är mer av det slaget 
att barnen kan resonera sig fram till ett svar och det tycker lärarna är bra i och med att, som 
en lärare sa: ”Där kan ju alla vara med och berätta hur dom tänker.”

Strategier 

Under våra besök såg vi att lärare använder strategier för att ta sig an förståelse, däremot var 
det bara ett fåtal som använde en särskild läsförståelsemodell med lässtrategier. Två lärare 
hade utbildning inom reciprok undervisning och ett antal lärare berättade att de gick 
fortbildning inom RT. Lärarna i vår studie poängterar att de i sin lärarutbildning inte fått lära 
sig så mycket om läsförståelsestrategier, utan att det lärarna kan om läsförståelse har de fått 
lära sig ”efter vägen” ,som en lärare uttrycker det, eller genom kurser som lärarna gått efter 
att de tagit sin lärarexamen. De lärare som är nyexaminerade nämner dock att de har fått viss 
kunskap om strategier i läsförståelse i sin lärarutbildning.

En uppfattning som lärarna har är att det är viktigt att lära eleverna hur man läser en text, 
men också att hjälpa eleverna sålla bland all information som finns i texter. Lärarna menar 
också att det hjälper eleverna om de får strategier hur de ska tänka för ”..annars blir det ett 
virrvarr varje gång du får en ny text.” Man uppfattar även att det är viktigt att eleverna får 
strategier för att klara av att bli en självständig läsare.
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Under en observation fick vi se hur en lärare visade strategierna, som är typiska för reciprok 
undervisning, för elevgruppen. När man arbetade med en text, gjorde läraren flera stopp i 
texten hon läste och visade eleverna hur hon bland annat ”tänkte högt”. Det gjorde hon för att
illustrera för barnen hur hon gick tillväga för att klara av förståelsen av texten. 

När hon läste ur en bok kunde hon, när hon kom fram till ett svårt ord, plötsligt stanna upp 
samt lyfta upp ett kort på en detektiv för barnen. Sedan sa hon att hon tänkte vara detektiv. 
Utifrån texten och informationen hon fick från exempelvis bilderna kunde hon säga högt: 
”Kan speja vara när man tittar noga på något?” 

Det var vanligt att man vid observationerna jobbade just med ordförståelse när det kommer 
till strategier för att ta sig an förståelsen av text. Även i intervjuerna berättade lärarna att de 
ofta diskuterar svåra ord ur texterna med barnen.

 .. ofta har vi att de stryker under viktiga ord. Grejen är att jag vill att de ska få en 
studieteknik nu redan när de är små. Att stryka under är en metod man kan lära sig. Jag 
försöker att de ska stryka under ord, diskutera och förklara.

Lärarna berättar att de kan låta eleverna stryka under betydelsebärande ord som de sedan 
låter eleverna återberätta texten utifrån. På så sätt menar lärarna att man kommer åt 
förståelsen. När man arbetade med texter var det vanligt att lärarna ställde ”kontroll-frågor” 
för att se om eleverna förstod innehållet i texten men även lite mer djupgående tolkningar 
kring förståelsen av texten förekom liksom att man gärna repeterade flera gånger.

Flera av lärarna vi intervjuade önskade att de arbetade mer medvetet med lässtrategierna som
de fått del av genom den fortbildning de deltar i inom reciprok undervisning.

Jag tror att det blir mer och mer det här eller så som det här projektet egentligen alltså det är 
det jag kommer jobba med nu.. man modellerar och visar liksom hur man kan göra och hur man kan 
tänka..strukturerat..för jag tror att tidigare har det varit lite mer individuellt jobb att man läser och 
svarar på frågor om texter utan att man gör det här gemensamma.
Nä jag känner att det blir mer så..Det blir mer och mer det här samtalet och diskussionen. 
Inget rätt eller fel utan “hur tänker du” och sådär. 

Lärarna är på gång att jobba mer med det, eller som en lärare uttryckte det;  ”..man har blivit 
lite inspirerad av det här ..Martin Widmarksatsningen..så man har börjat prata lite grann om 
dom här olika..delarna i texter..att dom får vara lite detektiver å..spågummor”.

Lärandemiljö

I vårt resultat framkommer att lärarna ofta uppmuntrar eleverna på olika sätt. Lärarna lyfter 
fram vikten av att skapa trygghet kring eleverna. Man är också mycket positiv till samarbete 
mellan eleverna. Under lärandemiljö har vi därför utifrån analysen av datamaterialet valt 
följande underkategorier:

 Feedback och uppmuntran

 Skapa trygghet 

 Samarbete  

Feedback och uppmuntran

För lärarna i studien är uppmuntran till eleverna viktigt i undervisningen av läsförståelse. 
Lärarna berömmer eleverna på olika sätt genom att exempelvis ge eleverna bekräftelse. 
Under våra observationer såg vi att lärarna bekräftade eleverna genom att läraren lät eleverna
berätta om sina egna erfarenheter. När eleverna hade sagt något tackade lärarna ofta eleven 
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för svaret, sa ”bra” till eleven och ibland upprepade lärarna det svar eleven hade sagt. Det 
förekom också att lärarna sa till eleverna att de hade intressanta tankar.

Sen försöker jag uppmuntra att även om dom svarar nåt som inte låter troligt
eller inte är rätt svar försöker jag ändå uppmuntra att det var en intressant tanke. 
Att ”så kan man se på det” och ”kan man tänka på nåt annat sätt?” Så dom inte känner 
att dom svarar fel. 

En uppfattning lärarna hade var att det är viktigt att lära barnen att man kan göra fel och att 
det är okej ändå. Lärarna kan bjuda på sina egna misstag och säga att ”Nu gjorde ju jag fel 
och det här blev tokigt..”

Det förekom också att lärarna använde sig av olika former av belöningssystem för att 
berömma en elev. Det kunde dels vara att läraren gav eleverna klistermärken eller genom att 
läraren sa till eleven att hon/han först skulle göra det som läraren ville att eleven skulle få 
gjort och sedan skulle uppgifterna bli mer valbara för eleven. 

För med honom är det ju att det är det här luststyrda./.../.. han vet att när han kan bli klar 
jättefort och kunna få komma vidare till annat.../Då spelar det inte så stor roll att det är 
tråkigt utan då kan han ta sig igenom det bara för att han vet att jag får göra det här efteråt.

En lärare menade att hon inte bjöd på saker, men att hon bjöd på sig själv istället. Där var det 
istället viktigt att genom att ha eleven nära sig, knyta an till eleven och på så vis skapa en 
nära relation med barnet. Man nämnde vikten av att barnen får känna att läraren tycker om 
dem.

Vid en observation läste klassen en text om att vara unik. Det utmynnade i diskussioner om 
vad det innebär att inte vara exakt som alla andra. Då passade läraren på att säga till barnen 
att hon tyckte att de alla var unika och att det inte finns någon som kan ta var och ens plats. 

När det kommer till att ge eleverna feedback för deras arbete såg vi vid observationerna att 
feedback till eleverna bestod i att läraren sa ifall om eleven hade utfört uppgiften väl eller om
det var något eleven behövde ändra på. Det kunde också vara att man ställde följdfrågor till 
eleverna för att få de att utveckla sina svar. En uppfattning lärarna hade var att det är 
lyckosamt att eleverna ger varandra feedback på det de presterar. Däremot såg vi inte att 
lärarna valde att diskutera med eleven vart hon ska nå eller att tala om för eleven vilket steg 
som hon/han ska ta härnäst. Den typen av feedback såg vi inte.

Skapa trygghet

Enligt lärarna i studien är det viktigt att skapa en bra lärandemiljö för eleverna. Upplevelsen 
av observationerna är att lärarna ville skapa ett lugn kring barnen och vi kände i flera av 
klassrummen att det var en positiv atmosfär där eleverna kände sig trygga och visste vad som
förväntades av dem. 

För att komma dit till läsförståelse så tror jag att miljön måste vara trygg man måste försöka 
bygga upp en trygg miljö alla måste trivas och vilja gå till skolan. Och sen måste man liksom
fånga dom och det kan man inte göra om det inte är ordning liksom i klassen.

Lärarna skapade trygghet genom att bland annat ha en tydlig struktur och tala om för 
eleverna, i början av lektionen, vad de skulle göra. Några av lärarna arrangerade lektionen 
genom att samla eleverna i ring eller runt ett stort bord. När eleverna skulle delas in två och 
två var dessa grupperingar redan förutbestämda och bekanta för eleverna. Lärarna tvingade 
aldrig någon elev att svara på frågor och om läraren ställde en fråga till eleven som hon/han 
inte kunde svara på så bad hon någon annan hjälpa till. 
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Vid intervjuerna framkom att lärarna ser vikten av att ha en tillåtande miljö där alla får 
komma till tals. Vid våra observationer såg vi flera exempel på miljöer där det var möjligt för
eleverna att lyfta en åsikt och bli lyssnad på.

Inget svar ska nånsin bli ett fel svar för det är också viktigt att dom vågar. /../ Det viktiga är 
ju att dom vågar tänka högt eller vågar dela sina tankar med någon. Det är ju dit man vill få 
dom...

Lärarna betonar i sina intervjuer hur viktigt det är att undvika att tänka i termer av rätt eller 
fel och de flesta klasser som vi besökte kännetecknades av arbetsro och där det förekom stor 
respekt lärare och elever emellan. 

Samarbete 

Lärarnas uppfattning är att det finns flera fördelar med att låta eleverna samarbeta vid arbetet 
med texter och lärarna ser det som ett tillfälle till lärande. ”Jag tycker att dom lär sig mycket 
av varandra om man låter dom komma till tals.” var det en lärare som sa. Eleverna får då 
höra vad andra tycker och tänker och får en möjlighet att stöta sina tankar med andra och 
eleverna får därmed tänka ett varv till anser lärarna. Lärarna ser det också som att eleverna 
kan få tips, hur de kan ta sig an text, genom att höra hur kamraterna gör. Lärarna menar att 
det därför är viktigt att barnen får ”.. berätta för varandra vad de ser och hör i sina texter.” 
Däremot uttryckte lärarna att det är viktigt att läraren är med och styr upp samarbetet och ser 
till att det flyter på bekymmersfritt samt att läraren styr vilka grupperingar hon/han gör.

Under observationerna såg vi olika exempel på samarbete, till exempel vid diskussioner i 
grupper, när eleverna läste för varandra samt när de jobbade i par med en uppgift. Vi såg flera
exempel under observationerna då eleverna mötte varandras tankar under deras arbete med 
läsförståelse. Bland annat såg vi att lärarna använde något som de kallade ”bikupan”. Då fick
barnen under några minuter diskutera någon uppgift som läraren gav, med sin förutbestämda 
samarbetskompis, och när minuterna hade gått fick en grupp i taget lyfta fram vad de hade 
kommit fram till. Att samarbeta och hjälpa varandra menade lärarna är ett sätt att bjuda på 
kunskap. 

Även Vygotskijs proximala utvecklingszon nämns under våra intervjuer där man menade att 
eleverna stärks om de arbetar tillsammans med någon som ligger snäppet över den egna 
kunskapsutvecklingen. Av den som ska förklara för någon annan krävs att den eleven får 
tänka till en extra gång, vilket gör att även den som förklarar lär sig något menar lärarna.     
”.. alltid när man själv måste tänka till och förklara för en annan så gör det ju att jag själv 
måste liksom sätta ord på mina egna tankar och det gör ju att jag måste tänka till också”.

Lärarna uttryckte det också som att det kunde vara bra att få saker förklarat för sig från olika 
håll. De menade att det kan vara positivt att en kompis förklarar istället för en vuxen person, 
att det då kanske skulle vara lättare för eleven att förstå vissa saker. Dessutom menade 
lärarna att barn lyssnar mycket på sina kompisar och hur de använder sitt språk och att 
chansen är större att barnen tar till sig det kompisarna uttrycker än det läraren säger.

Anpassning

Resultatet visar att det inte är lätt med anpassningar men att lärarna har många goda idéer till 
hur man kan ge individuellt stöd till elever som är särskilt i behov av det. Utifrån analysen av
datamaterialet delas anpassning in i endast en underkategori: 

 Individuellt stöd
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Individuellt stöd 

Den anpassning som vi såg mest av vid våra observationer var att läraren vid de gemen-
samma genomgångarna gick fram till den elev som behövde extra stöd och exempelvis 
pekade var man var i texten så att eleven kunde följa med ordentligt. Lärarna verkade ha en 
ambition att alla skulle kunna delta i den gemensamma lektionen. 

Lärarna sa bland annat att det är viktigt att man går igenom texter tillsammans och att, för att 
man ska vinnlägga sig om att alla hänger med, är det viktigt att man läser texterna ihop och 
att man förtydligar det man gör och agerar modell för eleverna. Genom de gemensamma 
genomgångarna får eleverna även ordkunskap var en av uppfattningarna som lärarna hade.

En lärare sa, att hon tack vare sin lugna klass tycker att hon hinner med att ge stöd i 
klassrummet. ”Jag tycker att det kan vara bra att dom sitter kvar på sina platser och att jag 
smyger förbi tittar till å.. utan att göra så stor affär av det.”

Lärarna lyfter också fram behovet av att ibland ge barn stöd även utanför klassrummet och på
de skolor där speciallärare saknas lyfter lärarna fram att det är något de tycker skulle 
behövas.

Lärarna berättar att de ibland lyckas få till mindre grupper för de barn som behöver extra 
stöd, ofta är det läraren själv som håller i detta stöd. 

Förra året satt jag personligen med var och en elev, minst en eller två gånger i veckan. Med 
dom som var särskilt svaga läste jag ännu mer./.../Så, men samtal, finnas där, vara med dom, 
hjälpa dom på traven, som vuxen måste man det.

Lärarna betonar vikten av att elever med svårigheter behöver mycket träning. 

Det förekom att lärarna växelläste med eleverna, att eleven på det viset fick träna sig i att läsa
och komma framåt i texten och att läsförståelsen inte skulle tappas efter vägen på grund av 
att eleven stakade sig fram. På det viset menade man, att nyfikenheten kring textens innehåll 
kunde bibehållas hos barnet. 

Lärarna lyfte i intervjuerna fram olika former av kompensatoriska hjälpmedel som kan vara 
bra att använda sig av för att underlätta för barn i behov av särskilt stöd. Lärarna nämnde att 
de ibland kunde använda ljudböcker och datorer som hjälp vid arbete med läsförståelse. ”Och
så kan man ju testa sån här ljudbok, skiva och band eller skiva och bok, passar rätt bra för 
vissa, men inte för alla”. Att använda bilder för att underlätta förekommer också. Lärarna sa i 
intervjuerna att ibland har de fått gjort särskilt material för vissa av eleverna, samt att det 
kräver mycket förberedelse. 

När man arbetar efter reciprok läsförståelsemodell, menade lärarna, att man lättare kan 
anpassa de böcker som barnen arbetar med. Trots att barnen läser en väldigt enkel bok på sin 
nivå så kan man komma åt läsförståelsen. En uppfattning som lärarna hade är att det är 
viktigt att tänka att det är förståelsen man vill åt och att eleven inte ska hindras om hon/han 
har svårt att läsa eller skriva.

När vi gjorde våra observationer jobbade de flesta med samma material och kompensatoriska
hjälpmedel utnyttjades inte vid just de tillfällena när vi besökte klasserna. Däremot var 
lärarna noga med att ha gemensamma genomgångar vilket man sa borde gynna de barn som 
behövde extra stöd. 
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Utmaning 

För lärarna finns det flera utmaningar med att undervisa i läsförståelse. Lärarna nämner att en
av dessa utmaningar är att få eleverna att uppleva sin läsning och att eleverna känner 
motivation. En utmaning som lärarna särskilt lyfter fram är de olika nivåer eleverna befinner 
sig, kunskapsmässigt. Under utmaning har vi därför utifrån analysen av datamaterialet valt 
följande underkategorier:

 Motivation

 Olika nivåer

Motivation 

För lärarna i studien handlar utmaningen, att undervisa i läsförståelse om, att motivera 
eleverna på olika sätt för att få dem att uppleva sin läsning, som något positivt. De vill få 
eleverna att orka läsa, att inte ge upp och att de ska hitta viljan att läsa. 

Asså det är lite det här att få dom att ta sig tid att läsa en text och jag kan tycka att barn 
många gånger känner fort färdig så är jag duktig..Det här med att det ska inte gå fort. Du 
ska tänka över det du läser. Du ska förstå det du läser. Att våga ge sig tid och sätta sig och 
läsa boken en gång till.

Lärarna ställer sig frågan hur böcker kan förmås att bli lika intressant som en dator eller tv 
och hur blir det om inte gnistan finns hos eleverna? Hur motiverar läraren elever som kanske 
inte frivilligt skulle välja läsning? Då måste man på något sätt få eleverna att känna 
entusiasm menar lärarna, eller som en lärare sa: ”.. du måste vrida och vända lite på det för 
att komma framåt liksom..” 

Vid observationerna som vi gjorde fick vi se exempel på där lärarna tycktes gilla det de 
gjorde. De menade att om lärarna själva tycker det är kul med läsförståelse, så tror de att det 
ska smitta av sig på eleverna eller som en lärare sa: 

Sen tror jag det är viktigt att vara lite förberedd och ha lite inlevelse i det man gör också så 
att man kan locka med eleverna mer om man visar att man själv tycker att det är kul och att 
man kanske har jobbat med texten.

Lärarna menar att ett bra tillvägagångssätt är att försöka utgå ifrån elevens intressen och vad 
de tycker är roligt. Att ”fånga elevernas sug” och att det är viktigt att, i alla fall till en början, 
jobba med det som är välbekant för eleven. En uppfattning är att man även kan diskutera  
nyttan med det man gör för att på så sätt motivera eleverna.

Olika nivåer 

Flera av lärarna i studien upplever att det är svårt att hitta rätt nivå för undervisningen då 
spridningen på elevernas kunskapsnivå kan variera. ”Det spretar ju så väldigt”, sa en lärare 
vid intervjutillfället. Lärarna menar att det är svårt att få med alla på tåget och att alla ska få 
chansen att utvecklas på sin nivå. 

Svårigheten blir väl det här när man kanske har en grupp eller en klass då som där 
kunskaperna är väldigt spridda. När dom är på olika nivåer alltså. Jag har ju alltifrån dom 
som har jättesvårt då att..kan inte alla bokstäverna fortfarande och hur dom låter till dom 
som alltså sitter och läser tjockare böcker flytande. Å då är det ju en enorm spännvidd. 

En uppfattning som lärarna har är att det är lätt att hamna på en nivå som är ”mittemellan”, 
som ska passa alla. Lärarna frågar sig, hur de ska få elever med så skilda förutsättningar att 
lära sig samma saker och att både den som redan kan mycket ska tycka att den får sin 
utmaning, samtidigt som den som har svårt att hänga med inte ska uppleva att den inte alls 
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förstår.”Men, det är ju såklart en utmaning att hitta bästa sättet för dom olika barnen kan jag 
tycka, att man inte kan tänka att alla måste göra på samma sätt”.

Känslan är trots allt, att lärarna tycks undra hur de ska räcka till för alla elever och kanske 
framför allt för de som har särskilt svårt. Hur gör man om man exempelvis har någon elev 
som har svårt att minnas det de läser fastän de är en god läsare? Eller om all kraft har gått åt 
till läsningen och ingenting finns kvar till förståelsearbetet. 

Hur ska man som lärare hinna hitta något som passar alla? Alla är olika och behöver träna 
olika saker, menar lärarna, och det är en utmaning för dem.

Sammanfattande analys

Vad är lärarnas definition av läsförståelse?

Lärarnas definition av läsförståelse ses som att det dels handlar om att förstå det man läser 
och att man kan svara på frågor kring det som lästs. Det handlar även om att kunna 
återberätta det lästa.
Läsförståelse handlar om något ”djupare”, en djupare förståelseprocess, att förstå det som 
inte står uttryckt i texten. Det handlar om att kunna analysera och dra egna slutsatser samt 
läsa mellan raderna. 

Det är också att få en känsla av läsningen och förstå att texter har ett budskap och en 
avsändare. Läsaren bör kunna koppla det de läser med egna erfarenheter och förförståelse.

Vad berättar lärarna om sin undervisning i läsförståelse, samt hur gestaltas 
det i klassrummet?

När det gäller lärarnas arbetssätt så uttrycker lärarna att de tycker att det kan vara svårt att 
hitta lämpliga texter och därför arbetar lärarna gärna med läromedel även om önskan tycktes 
finnas om att vara mindre läromedelsstyrd. Däremot jobbade de som använder en särskild 
lärobok gemensamt med de texter som finns i läroböckerna.

Lärarna använde sig av textsamtal och då lyftes elevers tankar fram. De diskuterade textens 
innehåll och exempelvis svåra ord. Samtalen ägde rum i större eller mindre sammanhang.

Lärarna jobbade delvis med olika strategier där det vanligaste var att man jobbade med just  
ordkunskap. Det gjordes exempelvis genom att använda en överstrykningspenna. Några 
lärare sa sig vara på gång att arbeta alltmer efter en speciell läsförståelsemodell, i och med att
de går kurs inom reciprok undervisning. Två av lärarna är utbildade inom RT och en visade 
strategiskt hur hon gör när hon tar sig an förståelse av text. 

När det kommer till lärandemiljön såg vi en viss skillnad mellan feedback och uppmuntran. 
Vi såg att lärarna uppmuntrade eleverna. Det gjorde de genom att berömma eleverna och att 
knyta an till dem. Belöningssystem förekom också. Sådan feedback där läraren diskuterar 
med eleven var eleven ska nå eller vilket nästa steg är såg vi däremot mindre av. 

Lärarna lyfte fram vikten av att skapa en trygg miljö för eleverna där man får uttrycka sina 
åsikter.

Samarbete ansågs viktigt och tycktes ses som ett sätt att lära av varandra och sätta ord på sina
tankar. 
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Individuellt stöd behövs, ansåg lärarna, men kunde vara svårt att få till rent praktiskt. I 
intervjuerna lyfte lärarna fram olika kompensatoriska hjälpmedel som kan vara bra att 
använda, men vi såg inte att det nyttjades nämnvärt under våra observationer.

Utmaningen med att undervisa i läsförståelse består enligt lärarna av att få eleverna att känna 
motivation. Lärarna menar även att det faktum att eleverna befinner sig på olika nivåer 
kunskapsmässigt innebär en stor utmaning för lärarna.

Diskussion
Här kommer vi att diskutera våra resultat och vår metod. I resultatdiskussionen kopplar vi 
vårt resultat till bakgrunden och syftet med vår undersökning.

Resultatdiskussion

Vi ville med vår studie belysa några lärares uppfattningar om läsförståelse samt synliggöra 
hur undervisningen gestaltas i klassrummet. Vi tycker att vi har lyckats med att fånga in 
lärarnas bild av läsförståelse, samt att vi har fått se flera exempel på undervisning i förståelse 
av text. 

Lärarna vi träffade tycker att läsförståelse är mer än bara mekanisk läsning och de 
intervjuade lärarna säger att läsning är att förstå det man läser. 

Förutom avkodningen handlar läsförståelsen om förståelse precis som Gough & Tunmers 
(1986) definition: 

Läsning = avkodning x förståelse 

Bland lärarna förekom uppfattningen att läsförståelse handlar om ”någonting djupare” såsom 
att läsa mellan raderna och relatera till sig själv och att se att texten har ett budskap. Lärarna 
kunde också beskriva läsförståelse som att det handlar om att få en bild i huvudet. Vi tror att 
lärarna menar ungefär samma sak när de definierar läsförståelse på ett djupare plan men att 
de uttryckte sig på olika sätt. Deras olika svar tror vi bekräftar det faktum att läsförståelse 
framstår som komplex eller komplicerad (Taube, 2007).

Snows (2010) läsförståelsemodell visar att det finns olika ”djup” av läsförståelse, alltifrån de 
grundläggande läsprocesserna till djupare förståelseprocesser. Vi såg att lärarna både jobbade
med grundläggande läsfärdigheter samt kognitiva läsprocesser som Westlund (2007) 
beskriver.

Under våra observationer fick vi både se lärare som jobbade med ett bestämt läsförståelse-
material i form av lärobok, samt se lektioner där lärare arbetade med diskussioner runt en 
sagobok eller en dikt. Det förekom att lärarna ägnar sig åt textsamtal med eleverna under 
lektionerna vilket bland annat Reichenberg & Lundberg (2011) förespråkar. Lärarna jobbade 
medvetet med det som står i Lgr11 i syfte att utveckla elevens språk för att tänka, 
kommunicera och lära. Eleverna ska få formulera sig och kommunicera i tal och skrift, att 
analysera olika typer av texter, vilket vi också såg (Skolverket, 2011). 

Det förekom att lärarna arbetade med strategier på olika nivåer även om inte alla nämnde det 
i intervjuerna. Vissa jobbade med en speciell läsförståelsemodell som kallas reciprok 
undervisning, där undervisades eleverna om hur hon/han kan tänka strukturerat. De lärare 
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som gick fortbildning i läsförståelse pratade om sin strävan om vad de ville att 
undervisningen skulle utvecklas till. Känslan var att vissa av lärarna kände sig mer styrda av 
läromedel än vad de önskade. Det var även lärare som lyfte fram sitt missnöje med den 
lärarutbildning de hade gått då de tyckte att den innehöll för lite om läsförståelse och någon 
uttryckte önskan om mer fortbildning. Det bekräftar det Perkins-Gough (2002) säger att 
undervisning i skolan länge har saknat. 

Två av lärarna har tidigare gått kurs och lärt sig en speciell modell, reciprok undervisning. 
Lärarna betonar att mycket av det de lärt sig är erfarenheter de fått efter vägen. Därmed 
kommer målet med den undervisning läraren bedriver påverkas av vilken bakgrund läraren 
har (Kamhi, 2012). De lärare som nyligen gått sin lärarutbildning har dock fått med sig 
kunskap om lässtrategier vilket kanske är ett tecken på att lärarutbildningen håller på att 
förändras.

Det vi såg att lärarna fokuserade på i sin undervisning av läsförståelse var att förklara och 
diskutera svåra ord, samt att innehållet diskuterades på olika sätt. 

Reichenberg & Lundberg (2011) lyfter fram vikten av att få eleven att blir en mer aktiv 
läsare. Det tycker vi att lärarna till viss del tänker på, både i sina intervjusvar och i sina 
upplägg av lektioner. Vissa lärare börjar sina lektioner med att beskriva skillnaden mellan att 
läsa en text och att förstå text. De beskrev vad läsförståelse är bra för, samt hur man kan göra 
för att nå fram till förståelsen, till exempel att läsa om texten en gång till, göra 
understrykningar, med mera. Däremot får eleverna inte reflektera så mycket över sina egna 
tankeprocesser.

Reichenberg (2008) gör skillnad på tre olika frågor (det-står-där-frågor, tänk-efter-och-leta-
frågor samt svaret-finns-bara-hos-mig-frågor) och dessa känns det som att lärarna hela tiden 
tänker på när de undervisar. Ibland pratar lärarna om svar som går att hitta direkt i texten 
medan de ibland lyfter frågor där eleverna måste tänka och fundera på ett tag. En lärare lyfter
fram vikten av att eleverna tillåts ”...tänka ett varv till.” 

Det förekom att lärarna nämnde förförståelse och vikten av att plocka fram det barnen har 
erfarenhet av, det kan handla om både att jobba på ordnivå eller innehållsmässigt. 
(Reichenberg, 2008) Vi såg exempel på båda nivåerna.

Lärarna nämner vikten av att fånga elevernas intresse, variera sig samt att uppmuntra elever 
utan att bedöma det de säger med ”rätt” eller ”fel”. Några lärare nyttjar olika belönings-
system. I våra observationer såg vi tydliga exempel på att lärarna var noga med att vara 
positiva och bjuda in elevernas tankar i samtalen. Lärarna undviker att säga att någon har 
levererat ett korrekt svar, utan vi såg flera exempel på när läraren sa att eleven hade en 
”intressant tanke”. Vi upplever att lärarna var bra på att uppmuntra eleverna, något som 
Taube (2007) menar är viktigt. Däremot kanske de inte så ofta bekräftade eleven vad det var 
som hon/han hade gjort bra. Uppmuntran bestod mest i att lärarna sa uppmuntrande ord. 
Frågorna om vart eleven är på väg, hur det går för eleven och vart eleven är på väg (Hattie & 
Timperley, 2007) såg vi inte i praktiken.

Lärarna nämner ett tillåtande klassrumsklimat som både Taube (2007) och Hattie (2012) 
uppmuntrar. Vi ser flera goda exempel på klassrumssituationer där eleverna och lärarna visar 
stor respekt gentemot varandra. Vi ser inga lektioner där elever skrattar åt varandras svar. 
Däremot ser vi goda samarbeten mellan eleverna. Palinscar & Brown (1984) menar att det är 
viktigt att aktivt få delta i förståelsebygge genom gruppsamtal. Det är också vad de 
praxisorienterade modellerna bygger på. Dessa går att knyta till Vygotskijs sociokulturella 
teorier och även Bruners tanke med stödstrukturer. 
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Vi såg många lektioner som byggde på samtal och dialog. En lärare nämner just Vygotskijs 
utvecklingszon i vår intervju och menar att hon tänker på det i sin undervisning. Lärarna 
betonade att eleverna lär sig mycket när de hör andras tankar och en lärare nämner det som 
att samarbete är ”kunskap som man bjuder på”. Lärarna nämner det kunskapsutbyte som 
uppstår, att även den som förklarar måste sätta ord på sina tankar och därmed kanske når 
djupare förståelse. 

Vi fick inte se så många anpassningar för elever. Det är en utmaning att hitta lämpliga 
insatser för de som inte förstår, menar Snow (2010). De elever som hade särskilt svårt för 
läsförståelse fick läshjälp men oftast jobbade alla med samma material och inga övriga 
anpassningar såg vi under observationerna annat än att läraren stannade särskilt länge vid 
dessa elever för att ge dem extra hjälp. Däremot berättar lärarna att de ibland har möjlighet 
att få enskild hjälp. 

Dysthe (1996) nämner elevernas olika nivåer som en utmaning för läraren vilket vi också får 
uppleva att lärarna tycker i våra intervjusvar. Lärarna tycker att det är svårt att få till en 
”lagom nivå” för undervisningen när några har kommit långt och andra har uppenbara 
svårigheter. Det förekom att lärarna sa att de då oftast lägger sig på en nivå ”mittemellan”. 

Det är svårt i själva förståelsearbetet att motivera eleverna som Kamhi (2012) nämner. Det är 
inte lätt, menar lärarna, att få eleven att ta sig tid att läsa eller reflektera och inte skynda sig 
igenom och bli fort färdig. Att få eleven att orka. Att tycka det är roligt. Hur får man med 
eleverna på tåget, frågar sig en lärare. Hur får man de att uppleva tjusningen med att läsa? 
Detta är frågor lärarna ställer sig kring utmaningen med att undervisa i läsförståelse.

Metoddiskussion

I vår undersökning gjorde vi tolv intervjuer och lika många observationer. Vi gjorde sex 
intervjuer och sex observationer var och en för sig, vilket vi så gott som var tvungna till i och
med att vi bor så långt ifrån varandra och det inte fanns möjlighet att göra på något annat sätt.
Kanske finns risken att vi förbisett viktiga saker när vi bara var en observatör eller 
intervjuare på plats. Resultaten borde vara mer trovärdiga med tanke på att vi använde två 
slags metoder. Hade vi bara använt oss av intervju så vet vi inte om de svar vi fick om 
exempelvis lärarnas undervisningen hade varit med sanning överensstämmande. Nu fick vi 
själva se när lärarna hade sina lektioner och bekräfta det vi i en intervju fick fram. På det 
sättet fick vi säkerligen också fram fler synvinklar.

Vi förde anteckningar när vi gjorde våra observationer, för att minnas bättre det vi såg. Ändå 
finns självklart risken att vi missade något. En videoinspelning hade kanske visat mer fast å 
andra sidan är risken stor att de vi observerade inte hade känt sig bekväma i situationen. Vi 
tror att barnen och lärarna kände sig ganska avslappnade när vi var där. Detta på grund av att 
alla visste att vi skulle komma. En av lärarna uttryckte dock vid intervjun efteråt att det varit 
nervöst att ha haft besök i klassrummet och en av eleverna i hennes klass hade inte känt sig 
bekväm med en annan persons närvaro i klassrummet. I övrigt tyckte vi barnen och 
pedagogerna verkade ganska oberörda av vår närvaro. 

Vid ett besök hade läraren haft en stressig morgon och hon kände sig inte förberedd för 
besöket. Samma lärares intervju komplicerades av problem med tekniken vid 
inspelningstillfället. Vi blev avbrutna i vår intervju och svaren var svåra att tyda vid 
transkriberingen. Efter noga överväganden och i samråd med pedagogen bestämde vi oss för 
att göra om intervjun några dagar senare.
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Barnen visste i förväg att vi skulle komma på besök och innan lektionen började hade vi 
presenterat oss. Barnen och lärarna befann sig i sin ”naturliga miljö” och det kändes inte som
om något var tillrättalagt bara för att vi skulle komma.

En nackdel kan vara att vi bara besökte varje klass en gång. Naturligtvis hade det varit 
betydelsefullt att komma tillbaka och observera flera lektioner, men vi anser att tiden inte 
räckte till för det. Vi ökade dock på vårt material från att först ha koncentrerat oss på tre 
intervjuer och tre observationer var, till det dubbla. Det gjorde vi för att få mer material att 
tillgå i undersökningen. 

Det känns positivt att vi valde att använda intervju som metod. Det gav oss möjlighet att 
ställa följdfrågor om det var något vi inte förstod. Däremot märkte vi att vi i några fall ställt 
följdfrågor som kan ha gjort att frågan vi ställde har tolkats olika av de vi intervjuade. Det 
gällde frågan vi ställde till lärarna om utmaningen med att undervisa i läsförståelse. 

I alla våra fall utom ett gjorde vi intervjuerna efter observationen vilket gav oss möjlighet att 
ställa frågor om det vi hade sett under lektionstillfället.

Från början var tanken med att först observera och sedan intervjua att det skulle kännas mer 
naturligt för de vi intervjuade än om vi hade intervjuat först. Då kanske risken hade varit att 
lärarna hade förstått vad det var vi ville se i undervisningen och kanske känt sig obekväma. 
Rent etisk kändes inte det rätt. 

Att välja att observera först visade sig vara positivt för själva intervjun, då vi direkt kunde 
fråga om det som vi undrade från besöket. Anledningen till att vi i en intervju gjorde tvärtom 
var att tiden rann i väg för oss och att vi var tvungna att anpassa oss efter när läraren kunde ta
emot besök, samt intervjuas. Intervjun passade vi på att ta när läraren spontant hade tid att 
genomföra den. Vid intervjutillfällena spelade vi in för att kunna transkribera materialet. Det 
var viktigt för att komma ihåg vad lärarna sa. 

Genom att använda en fenomenografisk analysmodell (Dahlgren & Johansson, 2012) fick vi 
fram olika underkategorier. Vi diskuterade sedan dessa med utgångspunkt i de olika 
kategorierna.

Vi känner att vi har fått in tillräckligt med material och genom att ha använt dubbla metoder, 
så har vi kunnat få fram svar på de frågor vi hade och belyst dessa från flera håll.

Slutsats

Vi har kommit fram till att de lärare som deltagit i vår undersökning är mer eller mindre 
medvetna om lässtrategier. Vissa arbetar mer medvetet för att främja eleverna i läsprocessen, 
så som lästräning och diskussion kring elevernas tankar i bearbetning av texter.

Däremot verkade det som att de flesta av de lärare som går fortbildning i läsförståelse vet hur
de skulle vilja undervisa, men att de inte tycker att de har nått ända fram i sin strävan att få 
till en mer aktiv läsförståelseundervisning. Dessa lärare verkar tycka att de är mer bundna till 
ett läromedel än vad de skulle önska. Upplevelsen är att dessa lärare vet att läsförståelsen i 
skolan måste förbättras, men de har tidigare till viss del lämnats ensamma till att utforma en 
bra undervisning i läsförståelse. Några lärare arbetade ibland med läromedel medan andra 
jobbade med texter de själva hade valt ut. Lärarna betonar vikten av det muntliga samtalet 
och även vikten av att ha ett klassrumsklimat som tillåter alla att komma till tals och där allas
tankar är lika viktiga. 
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De flesta av lärarna lyfter fram vikten av att entusiasmera eleverna och att mycket av arbetet 
med läsförståelse handlar om motivation. 

Vi ser inga stora skillnader mellan de olika pedagogerna, annat än att en lärare uttrycker att 
hon jobbar efter en bestämd läsförståelsemodell (RT), kanske för att hon känner sig trygg 
med den. Alla utom en av lärarna jobbar med textsamtal, vilket är intressant. Vi tänker att det 
kanske är så att när man vill frångå att eleverna jobbar enskilt med läsförståelse, så blir 
textsamtal det naturliga valet då man vill öka den gemensamma undervisningen där samtalet 
lyfts fram. 

En av oss hade räknat med att få se undervisning som kanske skulle ha uppfattas som 
gammaldags”, men upptäckte att så inte var fallet. Den andra trodde att hon skulle få se mer 
kunskap om lässtrategier än vad hon gjorde.

De flesta lärarna upplever vi jobbade efter Lgr11, även om några tycktes sakna kunskaper om
de lässtrategier som omnämns i centrala innehållet. Frågan är om det är en brist i den tidigare
lärarutbildningen? 

Det hade varit roligt att kunna följa upp resultatet längre fram, till exempel att få återkomma 
till de pedagoger som gick en fortbildning i explicit läsförståelse-undervisning. Då hade vi 
fått se när de hade börjat jobba mera aktivt med metoden samt börjat känna sig mer ”varma i 
kläderna” med det tillvägagångssättet. Det hade varit spännande! 

Det hade också varit intressant att få göra om undersökningen med lärare som har en nyare 
lärarutbildning i botten och se om de använder strategierna på ett medvetet sätt. 

När vi läste om läsförståelse så kom ofta diskussionen fram om vikten av ett fungerande 
arbetsminne. Det hade också varit intressant att undersöka vidare. Hur hjälper man eleven att 
träna sitt arbetsminne? Går det att träna upp ett svagt korttidsminne för att utveckla sin 
förståelse av text?

Det vi kommer att ta med oss från vår undersökning är dels hur viktigt det är att arbeta med 
lässtrategier för en djupare läsförståelse samt betydelsen av att faktiskt samtala och diskutera 
text med elever - texter av olika slag och med olika metoder, både grundläggande och 
kognitivt. 
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Bilaga 1

              Intervjuguide

Definitionen  

Utbildning i ämnet

Arbetssätt/Lässtrategier 

Samarbete

Anpassningar

Förebyggande arbete

Utmaningar

1. Hur definierar du läsförståelse?

2. Vilken utbildning har du fått inom läs-och skriv-inlärning och läsförståelse i synnerhet? 
Fortbildning?

3. På vilket sätt brukar du vanligtvis lägga upp arbetet med läsförståelse? Var kommer 
idéerna ifrån?

4. Hur gör du för att entusiasmera alla elever att våga delta aktivt i genomgångar?

5. Hur ser du på att låta elever lära av varandra?

6. Vad gör du, rent praktiskt, för att underlätta för barn som har särskilda svårigheter inom 
läsförståelse?

7. Ser du några svårigheter när det kommer till undervisning i läsförståelse?

8. Vari består utmaningen i undervisning av läsförståelse?
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Bilaga 2

           Missivbrev

2014-01-22                                Hej! 

Jag heter ________ och jag är student vid Malardalens hogskola och gar 
Speciallararprogrammet, inriktning svenska, sjatte terminen. Tillsammans med 
en kollega ska jag nu skriva ett examensarbete som kommer att handla om 
lasforstaelse. 

Jag är intresserad av att observera undervisningssituationer och att intervjua 
larare om lasforstaelse. 

Intervjun kommer att ta ca 30-45 minuter. 

Allt sker pa frivillig basis och man kan nar som helst avbryta intervjun om man 
sa onskar. Du kommer att vara helt anonym och inga barn kommer att deltaga. 
Vid observationstillfallet ar det undervisningen och samspelet som intresserar 
mig. 

Vid fragor ar du valkommen att kontakta mig pa min mailadress och 
telefonnummer: 

XXXXXX

Handledare:

Gunilla Sandberg, telefon nr.: 021-107343 

                                       Tack pa forhand! 

 

                        _____________________________
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Bilaga 3   Sid 1 (2)

Observationsschema

Antal elever i klassen:___________

Antal elever med åtgärdsprogram:____________

Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Individanpassning, variation och utmaning.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Observationsschema Sid 2 (2)

Tydlig struktur, instruktion och ”stöttor”.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Att titta på:

1.Självförtroende och läsande hänger ihop, hur stödjer läraren elever i detta?

2. Alla barn är olika; anpassas undervisningen och får barn använda hjälpmedel eller annat 
stöd? Utmanas eleverna att jobba lite över sin förmåga så att utveckling sker? Använder 
läraren sig medvetet av samspelet mellan elever, att låta alla komma till tals och utbyta 
erfarenheter?

3. Har läraren tydlig struktur och hjälper elever med tankestöd och instruktioner - hur de kan 
tänka när det kommer till läsförståelse?

4. Följer läraren upp elevernas svar, får eleverna vara med och reflektera över sitt eget 
lärande, vad de tränar och varför?
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