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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare beskriver att de arbetar och stöttar sina elever med läsförståelse. Studien 

är inriktad mot lärare som arbetar mot förskoleklass upp till årskurs tre. Kvalitativa intervjuer har valts som forskningsmetod. 

Sex lärare från tre olika skolor som är verksamma på lågstadiet med minst tre års arbetserfarenheter har valts, vilket med detta 

kan ses som urvalskriterier. Jag har utgått från bekvämlighetsurval då informanterna är lärare som jag har kommit i kontakt 

med under min verksamhetsutbildning. Den analysmetod jag har valt är tematisk analys, där intervjuerna har spelats in, 

transkriberats, analyserats, kodats och teman hittats. 

Studiens resultat utmynnar i tre specifika teman; Lärarnas tolkningar av läsförståelse, lärarens stöttning för att utveckla elevers 

läsförståelse samt lärarens stöttning till elevers motivation för läsförståelse. Varje tema uppdelas i ett antal underteman. 

Resultatet visade att lärare uppger att läsförståelse handlar om att läsa och förstå texter samt göra inferenser mellan och 

bortom raderna. Explicit undervisning har god påverkan och kan gynna elevers läsförståelse. Läraren står som modell och 

konkret visar för eleverna hur man gör för att förstå en text. Lärarna använder sig av konceptet ”En läsande klass”, vilken 

bygger på att ställa frågor, förutspå, klargöra, skapa inre bilder och sammanfatta en text, kan öka elevers läsförståelse om 

eleverna tränar på ett medvetet sätt. Elever som läser högt, samtalar om texten, får orden förklarade ökar elevers 

läsförståelse. Lärarens feedback och kamratbedömning och kamratstöd ökar elevers läsförståelse.  
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1. Inledning 

”God läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och grunden för ett 

livslångt lärande och ett aktivt liv som samhällsmedborgare” (Reichenberg, 2008, s. 11). 

Läsförståelse innebär att man ska kunna läsa, tolka, och analysera texter mer på djupet. Det 

visar sig att många elever i åldern 9-10 har flyt i sin läsning men när de ska återberätta vad 

texten handlar om så har de inte förstått vad de har läst (Westlund, 2012).  

 

- ”Putta mig, ropade Lena. 

Nils puttade henne igen och hon såg ännu gladare ut. 

- Putta ännu hårdare! 

Plötsligt ringde klockan och de sprang iväg”(Westlund, 2009, s. 41). 

 

Det jag vill belysa med citatet ovan är att om läsaren inte förstår att Nils tar fart på Lenas 

gunga skulle denna text bli ologisk. Då har läsaren inte kunnat tolka mellan raderna, så kallat 

att göra inferenser. Inferenser handlar om att svaret inte finns bokstavligen i texten och då 

behöver läsaren tänka utöver textraderna (Westlund, 2012). 

Skolans uppdrag handlar om att elever ska inhämta och utveckla kunskaper samt väcka 

elevers lust att lära (Skolverket, 2016). Det är viktigt i dagens samhälle att eleverna i skolan 

ska kunna läsa för att förstå texter. För att elever i skolan ska klara kunskapskraven är det 

viktigt att de får lära sig att bli skickliga läsare (Bergöö, 2009). Enligt Lgr11 i kunskapskraven 

i årskurs 1 ska eleverna bekanta sig med elevnära texter med flyt och använda sig av 

lässtrategier för att förstå texter (Skolverket, 2016). Ett kunskapskrav för elever i årskurs 1, 

enligt Lgr11 är: "Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet 

på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse" (Skolverket, 2016, s. 252). Ett 

kunskapskrav för elever i årskurs 3 är ”Genom att kommentera och återge några för eleven 

viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse" 

(Skolverket, 2016, s. 252). Citaten tolkas som att redan i årskurs 1 ska alltså elever visa en 

begynnande läsförståelse, medan elever i årskurs 3 ska ha utvecklat en grundläggande 

läsförståelse.  

Vi lever på 2000-talet i ett kunskaps- och informationssamhälle där elever ska kunna tolka, 

värdera, hitta information och kritiskt granska källor, vilket har lett till att samhällets krav på 

lärarna har ökat (Bergöö, 2009). Lärarna ska undervisa så att eleverna lär sig detta samt också 
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dokumentera, observera, samtala med elever och föräldrar om elevers lärande och utveckling 

(Bergöö, 2009). Lärare som lägger tid på och följer sina elevers läsutveckling är mer 

framgångsrika än lärare som inte engagerar sig och ägnar kraft åt detta (Lundberg & Herrlin, 

2014). 

Läsförståelse är en del av alla skolämnena på ett eller annat sätt. En god läsförståelse bidrar 

till att eleven får enklare att ta in och besitta kunskaper i olika skolämnen då läsförståelse är 

en central del för kunskapsutveckling. Av dessa anledningar menar jag att läsförståelse är ett 

viktigt och betydelsefullt område att undersöka.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Målet med uppsatsarbetet är att öka kunskapen om hur lärare beskriver att de arbetar och 

stöttar sina elever med läsförståelse. Syftet med studien är också att ta reda på hur lärare 

uppger att de kan motivera elever till bättre läsförståelse. Studien är inriktad mot lärare som 

jobbar mot förskoleklass och årskurs 1-3. Den preciseras genom följande frågeställningar. 

 Hur definierar lärare god läsförståelse? 

 Hur uppger lärare att de arbetar för att stötta elevers läsförståelse? 

 Hur uppger lärare att de kan motivera eleverna till att nå en bättre läsförståelse? 
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3. Teoretisk bakgrund 

I följande del presenteras begrepp som är centrala i studien som läsning, ordavkodning, 

läsförståelse och motivation. Fortsättningsvis introduceras även delar av det sociokulturella 

perspektivet som begreppen kulturella redskap, den proximala utvecklingszonen (ZPD), 

scaffolding/stöttning och modellering som är av betydelse för undersökningen. Slutligen 

presenteras tidigare forskning som läsförståelsestrategier, Reciprocal Teaching, explicit 

undervisning, förklara ord, högläsning och samtal som är relevanta för studiens 

forskningsfrågor. 

3.1 Centrala begrepp 

I följande del introduceras begrepp som är relevanta till studiens innehåll och frågeställningar. 

3.1.1 Läsning  

The simple view of reading myntades av Gough och Tunmer (1986) och presenteras genom en 

formel: läsning = avkodning x förståelse. Det betyder att läsning består av avkodning och 

språkförståelse. För att eleverna ska behärska läsning måste de kunna avkoda (Se avsnitt 

3.1.2). Språkförståelse måste eleverna ha för att förstå texten. Om eleverna brister i avkodning 

eller språkförståelse så blir det i liten grad läsning. Det krävs övning och tid för att man ska 

kunna utveckla sin läsförmåga (Elbro, 2004). Förutom ordavkodning och språkförståelse är 

motivation en viktig del av läsning. Utan ett intresse och motivation för läsning är det svårt att 

lära sig läsa, menar många forskare (Alatalo, 2016, s. 79). För att eleverna ska få läsflyt och 

ordkunskapsutveckling behöver eleverna läsa olika slags böcker. För om eleverna läser 

samma slags böcker sker endast en viss läsutveckling och avkodningen utvecklas (Westlund, 

2012). 

3.1.2 Ordavkodning 

För att eleverna ska nå god läsförståelse måste eleverna kunna avkoda och det innebär att 

eleverna kan identifiera eller känna igen orden i texten samt att de inte behöver anstränga sig 

för mycket eller göra för många fel när de läser orden (Bråten, 2008; Lundberg & Herrlin, 

2014). Phonics även kallad ljudmetoden är när eleverna kan ljuda bokstäverna och knyta ihop 

fonem till grafem och bilda ord. Man börjar nerifrån och går uppåt. Ljudmetoden gör att 

eleverna blir självständiga läsare, lär sig läsa nya ord, blir bättre på att stava och förstå 

innehållet (Elbro, 2004). ”Vid avkodningen rör man sig från det skriftligt kodade meddelandet 

till en identifikation av orden – med allt vad det innebär av igenkännande av ordens generella 

betydelse, uttal och grammatiska egenskaper” (Elbro, 2004, s. 27). Vidare nämner Elbro 
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(2004) att när ett ord är avkodat kan man uttala ordet samt veta vad ordet betyder. 

Avkodningen blir mer automatiserad ju mer man övar på att läsa (Lundberg & Herrlin, 2014). 

Det finns ett starkt samband mellan ordavkodning och läsförståelse. Detta samband är särskilt 

starkt under de första skolåren där problem är att uppnå flytande ordavkodning, vilket är den 

vanligaste orsaken till dålig läsförståelse (Bråten, 2008). 

 

3.1.3 Läsförståelse 

Läsförståelse är komplicerat och svårt att definiera men omfattar färdigheter, strategier, 

tidigare kunskap, automatiserad ordavkodning, förståelse, motivation, självkänsla och tidigare 

läserfarenheter (Westlund, 2012). ”Läsförståelse kan definieras som att utvinna och skapa 

mening genom att genomsöka och samspela med skriven text” (Bråten. 2008, s. 48). 

Läsförståelse handlar om att kunna läsa och förstå en text. Det handlar också om att kunna 

tolka, analysera en text mer på djupet, att göra så kallade inferenser. Inferenser ingår i 

processen att skapa förståelse. Att göra inferenser eller läsa mellan raderna innebär att den 

förståelse läsaren har fått av textens innehåll inte uttrycks bokstavligen i texten. Läsaren 

måste dra slutsatser bland annat med hjälp av ledtrådar i texten, men alla svar behöver inte 

finnas i texten utan vi får bilda oss en egen uppfattning utanför texten (Lundberg & Herrlin, 

2014). Läsförståelse kräver samspel mellan läsare och text (Bråten, 2008). Den kan inte 

automatiseras, utan är rörlig och styrd av bakgrundsfaktorer som ålder, erfarenheter, 

utbildning med mera (Druid-Glentow, 2006). Forskare har upptäckt att även om avkodning 

och språkförståelse samspelar, betyder det inte att individerna har samma utvecklingsförlopp 

gällande läsutveckling. Det är viktigt att eleverna har ett rikt ordförråd, en bra 

begreppsuppfattning, kan avkoda samt har flyt i sin läsning för att få en förståelse av det de 

läser vilket är av avgörande betydelse för senare läsförståelse (Westlund, 2012). En text kan 

uppfattas på olika sätt av två olika personer beroende på hur vi förstår och tolkar den. Vi 

bildar egna inre bilder av det lästa (Franzéen, 1997, s. 5). 

3.1.4  Motivation 

Forskare har sedan två decennier tillbaka insett att det inte bara är den kognitiva utvecklingen 

och sociala interaktionen som är av betydelse för läsningen utan även motivationens drivkraft 

(Westlund, 2012). Motivation inriktar sig på hur och varför individer tar initiativ till 

handlingar för att uppnå bestämda mål (Woolfolk & Karlberg, 2015). McCelland (i Westlund, 

2012) tar upp två olika begrepp som handlar om motivation som eleven kan lära sig genom. 

Den ena är ”power motivation” (effektmotivation) som syftar på att elever upplever hög 
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tillfredställelse med sina prestationer och oftast också har goda skolframgångar. Den andra är 

”Affiilation motivation” (tillhörighetsmotivation) som syftar på att eleverna motiveras av 

uppskattning och beröm från omgivningen. Rektorer, lärare och föräldrar har påverkan på 

elevers lärande genom att stimulera motivationen hos eleverna (Westlund, 2012). 

Giota (2006) menar att motivation är ett svårt begrepp att definiera och innefattar flera 

områden som exempelvis inre och yttre motivation, behov, stress, lärande- och 

prestationsmål, förväntningar och intressen med mera. Elever som drivs av att ta sig igenom 

en text och förstå texten har en inre motivation. Kännetecken för inre motivation är att elever 

vill förstå texter, glömmer tid, läser konstant, är nyfikna och söker kunskap (Westlund, 2012). 

Elever som ser möjligheter mot att klara ett ämne eller ett tema är intresserade av att öka sin 

kompetens samt utveckla sina färdigheter. Det handlar inte om att vara duktigare än sina 

kamrater, utan mer för att lärandet och att klara av krävande uppgifter är mål i sig (Bråten, 

2008). Yttre motivation däremot, innebär att eleven läser för att få belöningar av olika 

anledningar. Eleven känner inte så stor lust att läsa, läsningen blir påtvingad och man 

anstränger sig inte för att få ny kunskap (Westlund, 2012).  

Duke och Block (2012) finner att lärare kan skapa en motiverad miljö, hjälpa eleverna att se 

och förstå fördelarna med läsning. Även göra så att eleverna känner sig framgångsrika i sin 

läsning genom att erbjuda dem val i de ämnen och texter som de läser och genom att skapa 

möjligheter för elever att arbeta tillsammans för att uppnå uppsatta mål. Eckeskog (2013) 

menar i likhet med Duke och Block (2012) att genom att erbjuda elever eget val av texter och 

att arbeta i par samt få stöd av läraren ökar elevernas motivation och därmed också deras 

läsförståelse. 

3.2 Sociokulturell teori 

I följande del presenteras delar av det sociokulturella perspektivet som den ryske psykologen 

Vygotsky beskriver. De begrepp som är av betydelse för undersökningen är: sociokulturell 

teori, språket som kulturellt redskap, den proximala utvecklingszonen, scaffolding och 

modellering. 

Säljö (2015) nämner att enligt Vygotsky föds människan in i en bestämd kulturell, historisk, 

social miljö som anger utvecklingens möjligheter och begränsningar. Det är i samspel med 

andra som vi lär oss. Barns utveckling visar sig på två sätt, dels genom den sociala nivån 

(interpsykologiskt) det vill säga mellan människor, dels genom den individuella nivån 
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(intrapsykologiskt) nämligen inom barnet. Samspel med andra har därför avgörande betydelse 

för barns utveckling och lärande (i Woolfolk & Karlberg, 2015). 

3.2.1 Språket som kulturellt redskap 

Smidt (2010) skriver att Vygotsky använder sig av begrepp som kulturella redskap. 

”Kulturella redskap är metoder för människor att hantera tänkande och problemlösning. De är 

inte medfödda, utan artificiella (det vill säga skapade av människor) och har uppstått genom 

sociala snarare än individuella handlingar” (Smidt, 2010, s. 56). Exempel på kulturella 

redskap är språk, symboler, tecken, kartor, skrifter med mera. Enligt Smidt (2010) menar 

Vygotsky att människor genom dessa redskap blir medvetna om sina tankar och ställer frågan 

”Kan man tänka utan språk?” (s. 57).  Säljö (2015) menar att genom språket kan vi tolka, 

analysera och beskriva världen på många olika sätt. Kulturella redskap kan överföras från en 

individ till en annan på tre olika sätt, nämligen lärande genom undervisning, lärande genom 

imitation och lärande genom samarbete. Språk kan alltså ses som ett redskap i lärandet 

(Woolfolk & Karlberg, 2015).  

3.2.2 Den proximala utvecklingszonen (ZPD) 

Säljö (2015) menar att enligt Vygotsky är människan konstant under utveckling och skaffar 

sig erfarenheter från sin omvärld. Ett av Vygotsky viktigaste begrepp är the zone of proximal 

development – ZPD: “It is the distance between the actual developmental level as determined 

by independent problem solving and the level of potential development as determined through 

problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers” 

(Vygotsky, 1978, s. 86). Begreppet ZPD syftar på den kognitiva klyftan eller avståndet mellan 

vad ett barn kan klara på egen hand och det barnet kan göra tillsammans med en mer 

kompetent person. När barnet klarar sig mer på egen hand rycker läraren bara in när barnet 

har det svårt (Säljö, 2015). Vygotsky påstod att: ”What a child can do with assistance today 

she will be able to do by herself tomorrow” (Vygotsky, 1978, s. 87) . Vygotsky menar att det 

stödet ett barn får idag av en lärare kan eleven själv utföra det på egen hand imorgon.   

3.2.3 Scaffolding (Stöttning) 

Inom det sociokulturella perspektivet myntade Jerome Bruner på 1980- talet begreppet 

”scaffolding” vilket betyder stödstrukturer/stöttning eller byggnadsställning. Bruner 

vidareutvecklade begreppet utifrån Vygotskys proximala utvecklingszon (Westlund, 2012). 

Hagtvet, (2004) menar att läraren är som en byggnadsställning där läraren stöttar, vägleder 

och hjälper eleverna att själva komma fram till problemlösningen. Westlund (2012) hävdar att 

lärarens kompetens är en viktig faktor för att eleverna ska nå sina kunskapsmål. Vidare menar 
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Westlund (2012) att i början av inlärningsprocessen får eleven mycket hjälp av läraren som 

stegvis trappas av ju mer eleven klarar på egen hand. Stödstrukturerna är som ett hjälpmedel i 

den kognitiva och sociala utvecklingen. Läraren använder sig av olika former av stödmodeller 

till sina elever bland annat för problemlösning, instruktioner, arbetsrutiner med mera. Här kan 

även ett rollbyte göras (växling av lärar-respektive elevroll). Då eleverna samarbetar med 

varandra kan de upptäcka nya infallsvinklar, där deras kunskap kan komma till nytta och 

uttryckas så att kamraterna förstår, vilket ger ett ömsesidigt lärande (reciprokt). Stöttning är 

en hjälp som ska leda eleverna till ny kunskap, nya begrepp och nya nivåer av förståelse. 

Westlund (2012) menar också att lärarens feedback till eleverna är av betydelse för att 

utveckla deras lärande. 

3.2.4 Modellering 

Modellering är ett begrepp som präglades av Albert Bandura som är en form av 

observationslärande och beskrivs enligt Westlund (2012) som att läraren agerar som modell 

för eleverna genom att visa hur olika tankeprocesser kan aktiveras för att ta sig igenom olika 

texter och utveckla läsförståelse. Läraren stannar upp i texten, tänker högt och berättar hur 

man gör en sak för att förstå olika texter. När eleverna får höra att läraren uttalar sina tankar 

högt görs det osynliga synligt för eleverna. Sedan får eleverna själva tänka högt, genom att 

visa hur de tänker och hur de diskutera de olika texterna. Det räcker inte med att läraren 

berättar vad och hur de ska göra för att förstå en text utan även visa det konkret (ibid).  

3.3 Tidigare forskning 

I tidigare forskning lyfts det fram, av bland annat Mahdavi och Tensfeldt (2013), att lärare 

använder sig av explicit undervisning i klassrummet som har visat på god påverkan bland 

elever och som även kan gynna elevers läsförståelse. Explicit undervisning handlar om att 

läraren är modell för eleverna och visar konkret hur man gör för att förstå en text. Så 

småningom ska eleverna själva kunna göra det som läraren gör. Explicit undervisning är 

framför allt lämplig för svagare elever (ibid). Att ge tydliga instruktioner till elever om hur 

och när man använder förståelsestrategier ökar elevernas förmåga att förstå vad de läser 

(Eckeckog, 2013; Eilers och Pinkley, 2006; Mahdavi & Tensfeldt, 2013; Othman, Mahamud 

och Jaidi, 2014).  

I följande del presenteras olika metoder som alla kännetecknas av explicit undervisning 

exempelvis läsförståelsestrategier,  RT – Reciprocal Teaching, förklara ord, högläsning och 

samtal. 
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3.3.1 Läsförståelsestrategier 

Strømsø (2008) menar att under mitten av 1970-talet intresserade sig forskare för lässtrategier 

för att få inblick i hur eleven arbetar med en specifik text. De studerade vad som skedde i 

klassrummet och fann att många lärare var mer intresserade av vad eleverna hade lärt sig än 

att ta reda på hur eleverna arbetade med texterna. Lärarna berättade inte hur de kunde arbeta 

med lässtrategier på ett bra sätt. 

Westlund (2012) menar att lässtrategier är tankemässiga hjälpmedel som läsaren använder för 

att förstå en text och är nära sammanfogade med motivation och självkänsla. Duke och Block 

(2012) menar att läsförståelsestrategier kräver hårt mentalt arbete, därför underlättar det om 

eleverna är motiverade och engagerade. Westlund (2012) säger att elever inte ska lämnas åt 

sig själva för att förstå svåra texter. Läraren ska stödja eleverna med att förstå lässtrategier för 

att sedan låta dem självständigt lösa uppgifterna när de klarar att lösa problemen själva. Det är 

inte många elever som vet att olika texter kräver olika strategier. Vidare nämner Bryce (2011) 

att läraren ville att eleverna skulle tänka först på vilken strategi som passade bäst när de läser 

texter istället för att genast bara söka efter svaren i texten. De skulle även diskutera den 

information som författaren förmedlar och vad eleverna lär sig. När de berättar om vad de lär 

sig har eleverna större möjligheter att föra samman det de vet med det de lär sig genom att 

höra texten uppläst – då ökar förståelsen (ibid). Mahdavi och Tensfeldt (2013) 

rekommenderar användning av läsförståelsestrategier före, under och efter läsning för ökad 

förståelse. Genom att eleverna lär sig lässtrategierna får eleverna möjlighet att utveckla sin 

läsförståelse (Eckeskog, 2013). 

3.3.2 RT - Reciprocal Teaching 

Palincsar och Brown (1984) har utformat en undervisningsmodell som heter Reciprocal 

Teaching, ömsesidig undervisning (RT) som kan stötta elevers läsförståelse. RT är en 

undervisningsmodell för att hjälpa svagare läsare att bli bättre på att förstå texter samt att de 

ska kunna använda strategierna när de läser själva, i grupp eller i par. RT modellen bygger på 

fyra grundstrategier, att ställa frågor, förutspå, klargöra och sammanfatta en text. Dessa 

strategier ökar läsförståelsen om eleverna tränar på ett medvetet sätt. Elever som fått 

undervisning i RT utvecklade sin läsförståelse (ibid). 

Strategin ”Ställa frågor” kan tränas genom högläsning (Eckeskog, 2013) där eleverna får 

ställa egna frågor före, under och efter läsningen (Eckeskog, 2013; Palincsar & Brown, 1984; 

Reichenberg & Emanuelsson, 2014). Genom att ställa frågor övar eleverna på att upptäcka 

vad som är viktigt eller otydligt i texten (Reichenberg & Emanuelsson, 2014). Eleverna får 
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besvara frågor, skriva ner svaren som finns direkt i texten, mellan raderna (inferenser) och 

utanför texten. Eleverna får dra egna slutsatser och använda sig av sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter (Eckeskog, 2013; Palincsar & Brown, 1984; Reichenberg & Emanuelsson, 2014). 

Eleverna får jobba i grupp, par eller individuellt (Eckeskog, 2013). 

Att använda sig av strategin ”Förutspå” innebär att låta eleverna öva på vad de tror att texten 

kommer att handla om. Exempelvis utifrån titeln på boken, bilder, om vad som kommer att 

hända fortsättningsvis i texten under tiden de läser och genom att läsa baksidan av bokens 

sammanfattning (Eckeskog, 2013; Palincsar & Brown, 1984; Reichenberg & Emanuelsson, 

2014). 

Strategin ”Klargöra” innebär att man reder ut oklarheter som finns i texten. Eleverna får öva 

på att reda ut svåra ord och komplicerade meningar. De får även läsa texten igen om de inte 

förstår den. Strategin används under läsningen (Richenberg & Emanuelsson (2014). 

Strategin ”Sammanfatta” kan övas genom högläsning. Eleverna får sammanfatta en text som 

de har läst för att se om de har förstått innehållet. Genom att eleverna arbetar i par kan de 

samtala om vad de har förstått av texten vilket medför att när de skriver ner sammanfattningen 

kan de beskriva det med fler ord och längre meningar (Eckeskog, 2013). Det är viktigt att 

kunna sammanfatta en text och ta ut det väsentliga ur texten samt att kunna återberätta det 

med egna ord (Palincsar & Brown, 1984; Reichenberg & Emanuelsson 2014). 

3.3.3 Förklara ord 

För att förstå en text behöver elever förstå de ord som finns i texten. Ordförrådet ökar om 

eleverna inte bara läser en text upprepade gånger utan också genom att man får orden 

förklarade (Biemiller & Boote, 2006; Brabham & Lynch-Brown, 2002; Bryce, 2011; Duke & 

Block, 2012; Elwér, 2014; Mahdavi & Tensfeldt, 2013). Bryce (2011) har observerat elever i 

årskurs tre som läser faktatexter. Eleverna fick först leta efter ord som de inte förstod i en text, 

därefter skrev läraren orden på smartboarden och sedan förklarade hen dem. Eleverna fick 

därmed se orden, höra orden och de fick också en förklaring till vad orden betyder. 

Författaren finner att elever som kan se, höra och få en inre bild av ordet ökar sin läsförståelse 

(ibid). Mahdavi och Tensfeldt (2013) resultatstudie visar att brett och djupt ordförråd ofta går 

hand i hand med att ha stark läsförståelse. Nyckelfunktionen för ordförrådsinstruktioner 

inkluderar att välja ut flera ord att lära ut till eleverna innan de läser. Dessa framhävs eller 

markeras i texten och efter läsningen går läraren igenom ordens betydelse. Med denna 
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aktivitet vill man att eleverna ska sätta orden i meningar och även avgöra om läraren eller 

kamraterna använt orden rätt (ibid).   

3.3.4 Högläsning och samtal 

Brabham och Lynch-Brown (2002) undersöker hur lärares högläsning påverkar elevers 

ordförråd. De undersökte tre olika typer av högläsning. Några lärare läste texten högt utan att 

samtala om texten, några lärare blandade läsning med diskussion och några lärare diskuterade 

innan och efter läsning. Deras resultat visar att de elever som hade lärare som läste högt och 

diskuterade svåra ord tillsammans med eleverna lärde sig mer ord än eleverna i de andra 

klasserna. Den bästa strategin vid högläsning är att blanda diskussion och läsning med 

varandra. Det ger bättre effekt än att diskutera innan och efter läsning (ibid). Duke och Block 

(2012) finner att ordförrådsinstruktioner oftast förekommer när läraren har högläsning i 

klassen. Ordförrådsinstruktioner ökar läsförståelsen. Elever som redan har ett välutvecklat 

ordförråd berikas ännu mer samtidigt som det ger en rikare effekt när de får höra andra läsa 

för dem och när de också läser själva (ibid). Studier visar att ett mer medvetet och 

systematiskt arbete med att utveckla ordförrådet i de lägre klasserna kan vara effektivt, och 

ännu mer om läraren använder nya ord som eleverna inte känner till (Duke & Block, 2012). 

Brahman och Lynch-Brown (2002) finner att elever som hade lärare som läste högt och 

diskuterade svåra ord tillsammans med eleverna lärde sig fler ord. Eckeskog (2013) fann att 

en kombination av högläsning och diskussion, samt förtydligande av ords betydelser, stöttar 

elevers läsförståelse. 
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4. Metod 

I detta avsnitt beskrivs kvalitativ metod för insamling av data, utifrån syfte och 

frågeställningar. Därefter redogörs för urval och kriterier vid val av informanter. Vidare 

presenteras genomförandet av intervjuerna, analysmetoden, analysprocessen och slutligen 

beskrivs de etiska principerna jag har förhållit mig till. 

4.1 Kvalitativ forskningsmetod 

I denna studie har jag valt att använda mig av kvalitativ metod, intervjuer för insamling av 

data. Syftet är att få svar på hur lärare uppger att de stöttar eleverna så att de bättre kan förstå 

texter och även utveckla elevernas läsförståelse. Enligt Bryman (2011; Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013) är intresset i kvalitativ forskning att beskriva, förklara och 

tolka människors beteende i sociala situationer och människors upplevelser av verkligheten. 

Kvalitativ forskning vill beskriva, förstå och förklara sina data i ord, information om känslor, 

värderingar och attityder. Varför jag har valt kvalitativ metod och inte kvantitativ metod är att 

jag inte är intresserad av att mäta saker, att jämföra eller kolla på samband utan jag är ute efter 

att förstå lärarnas upplevelser och därför passar kvalitativ metod bäst för min undersökning. 

4.1.2 Intervju 

Christoffersen och Johansen (2015) nämner att intervjuer är den metod som används mest för 

att samla in data, eftersom det är en flexibel metod och som gör att man får fylliga och 

detaljerade beskrivningar. Genom att använda sig av intervjuer kan jag få mer information 

genom att ställa följdfrågor vid behov, exempelvis som David och Sutton (2016, s. 115) tar 

upp ”hur tänkte du nu?”, ”kan du förtydliga?”. Det blir även lättare att förklara om 

informanterna inte förstår frågorna. Vidare nämner Christoffersen och Johansen (2015) att 

styrkan med intervju är att när forskaren ställer frågor har deltagaren större frihet att uttrycka 

sig. När intervjupersonen själv får vara med och bestämma om vad som ska tas upp 

framkommer då deras erfarenheter och uppfattningar som bäst. Forskaren kan då anpassa 

intervjun efter informantens situation. Frågorna till lärarna kommer att vara semistrukturerade  

men de kommer även att vara öppna så att intervjupersonen kan formulera svaren i egna ord. 

Enligt Christoffersen och Johansen (2015) handlar  semistrukturerad intervju om att man 

utgår från en intervjuguide där öppna frågor ställs till informanten samt att följdfrågor kan 

tillkomma. Genom att använda sig av denna typ av intervjuer kan forskaren få fylligare svar 

än vid förkodade frågeformulär. Intervjuguiden finns i bilaga 1.  



13 

 

4.2 Urval och kriterier 

Jag har valt att intervjua sex lärare från tre olika skolor som ligger centralt belägna i en större 

stad i Sverige. Jag har tagit kontakt med mina tidigare handledare och frågat dem om de kan 

ställa upp på intervju samt frågat andra lärare som arbetar på dessa skolor. Jag har då i denna 

studie utgått från bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2011) innebär det att informanterna 

finns tillgängliga för forskaren. För att få svar på mina frågeställningar har jag utgått från 

vissa urvalskriterier. Lärarna ska ha arbetslivserfarenhet på mer än tre år och de ska arbeta i 

skolår f-3. Eftersom jag också kommer att arbeta i lågstadiet är denna ålders kategori 

passande till mina frågeställningar. Christoffersen och Johanessen (2015) menar att 

kriteriebaserat urval handlar om att forskaren väljer informanter som uppfyller speciella 

kriterier. 

4.2.1Tabell för presentation av informanter 

Lärare Yrkesutbildning Ämnen Antal år på arbetet 

Lärare 1 Grundskollärare 1-6  Behörig i samtliga 

ämnen förutom idrott, 

slöjd och musik. 

Har arbetat i årskurs ett 

till tre i cirka 6-7 år. 

Lärare 2 Grundskollärare 1-7 Behörig i samtliga 

ämnen förutom idrott, 

slöjd och musik. 

Har arbetat inom yrket i 

cirka 20 år.  

Lärare 3 Förskollärare och sedan 

utbildade sig till 

grundskollärare 1-3 

Behörig i samtliga 

ämnen men fokus på 

svenska och SO- ämnen 

framförallt. 

Förskollärare i 15 år och  

grundskollärare i 12 år.  

Lärare 4 Grundskollärare 1-3 Behörig i samtliga 

ämnen förutom idrott 

och slöjd. 

Arbetat som obehörig 

lärare i 12 år och som 

utbildad lärare i fyra år. 

Lärare 5 Grundskollärare 1-7 Behörig i samtliga 

ämnen förutom musik 

och slöjd. 

Arbetat i 19 år som 

lärare. 

Lärare 6 Grundskollärare 1-6 Behörig i samtliga 

ämnen förutom musik 

och slöjd 

Jobbat som förskollärare 

i 2 ½ år och som lärare i 

fem år. 

Övrigt Samtliga lärare är kvinnor och 5 av 6 lärare jobbar i åk f-3. En lärare jobbar i 

åk 1-3. 

 

4.3 Genomförande 

Under min sista VFU - plats formulerade jag intervjufrågor som mina informanter skulle få 

svara på (bilaga 1). Fem lärare från tre olika skolor frågade jag muntligt om de kunde tänka 

sig att bli intervjuade om läsförståelse. Jag berättade även syftet med forskningen. Den sjätte 

läraren skickade jag mail till. Jag bokade tid med de sex lärarna och samtliga lärare ville att 
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intervjun skulle ske under eftermiddagen. Samtliga informanter fick i förväg intervjuguiden 

för att de kände att de ville förbereda sig på vad de skulle säga och få tänka i lugn och ro på 

vad och hur de arbetar med eleverna. Intervjuerna skedde under vecka 10 till 15. Jag spelade 

in samtalet med en mobiltelefon för att sedan i lugn och ro kunna lyssna, gå fram och tillbaka 

samt transkribera dem. Varje intervju pågick cirka en halvtimme, beroende på hur mycket 

informanten hade att tillge och på hur mycket följdfrågor jag ställde. Vi satt i grupprum för att 

inte bli störda. David och Sutton (2016) menar att tid och plats är viktigt så att informanten 

känner sig väl till mods och att intervjun kan genomföras utan avbrott. Att intervjua 

informanterna på deras arbetsplats kan ge dem trygghet och ro (ibid). Vid sista frågan ”övrigt” 

fick de tänka och tillägga om det var något de hade missat eller om det var något oklart i 

frågorna. 

4.4 Bearbetning av analysmetod och analysprocessen 

Jag använde mig av Braun och Clarkes (2006) sexstegsmodell för tematisk analys. Enligt 

Braun och Clarke (2006) är tematisk analys en bra analysmetod som forskare ska lära sig, 

eftersom den ger grundläggande färdigheter som kommer att vara användbara för att lära sig 

andra analysformer. Fördelarna med tematisk analys är dess flexibilitet. Tematisk analys är en 

metod för att identifiera, analysera och rapportera mönster, teman inom data (ibid). Jag har 

skrivit ut transkriberingen för att lättare kunna skriva på dokumenten när jag skulle analysera 

resultatet. 

Den första fasen i enlighet med Braun och Clarke (2006) är att bekanta sig med sina 

uppgifter, vilket betyder att läsa de transkriberade intervjuerna flera gånger för att se vad som 

är intressant i texten och vad som är relevant till sin forskningsfråga. I enlighet med 

författarna läste jag den transkriberade texten flera gånger för att få en förståelse för innehållet 

samt hitta relevanta svar till min forskningsfråga. 

Den andra fasen enligt Braun och Clarke (2006) är att skapa koder, vilket innebär att hitta 

nyckelord genom att exempelvis stryka med färgpenna i texten och hitta ord och meningar 

som passar till sina frågeställningar. För att få en grundläggande förståelse av informanternas 

data använde jag olika färgpennor för att markera mönster i texten i syfte att hitta nyckelord, 

meningar som passade till mina frågeställningar. Här är ett exempel på markerad text ” Jag 

använder bilder som stöd, så jag har skannat in bilderna från boken och visar det på 

smartborden, för att bilderna är nödvändiga för förståelsen (Lärare 1)”. Ur den här texten så 

kodade jag det kortfattad till begreppet ”bildstöd”. 
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Den tredje fasen i enlighet med Braun och Clarke (2006) är att söka efter teman, genom att se 

vilka koder som kan passa ihop och kategorisera dem efter dessa. Efter att ha kodat all data 

jämförde jag vilka koder som passade ihop och grupperade dem i teman och underteman. Ett 

exempel på tema eller undertema är ”att kunna återberätta en text”. 

Den fjärde fasen i överensstämmelse med Braun och Clarke (2006) är att granska teman. Det 

innebär att hitta, ändra och ta bort teman som inte är relevanta till frågeställningen. Detta 

gjordes genom att hitta likheter och skillnader från vad lärarna uppgav i resultatanalysen för 

att bedöma om temana är hållbara. 

Den femte fasen i stöd av Braun och Clarke (2006) är att definiera och namnge teman. 

Intressanta namn på temat som visar vad temat kommer att handla om. Detta gjordes genom 

att namnge teman som var relevanta utifrån innehållet. 

Den sjätte fasen enligt Braun och Clarke (2006) är den slutliga fasen som handlar om att 

producera rapporten. Efter att ha sammanställt alla teman skrev jag ner analysen utifrån vad 

bearbetningen hade framkallat.  

4.5 Etiska principer  

Enligt vetenskapsrådet (2017) har forskaren ett ansvar gentemot de människor som medverkar 

i forskningen. Det krävs att forskaren gör sitt bästa samt att forskningen genomförs av hög 

kvalitet.   

Bryman (2011) och Christoffersen och Johansen (2015) nämner att det finns fyra etiska 

principer som forskaren måste ta hänsyn till vid sin undersökning. Syftet är att skydda 

individen från att bli kränkt när forskaren vill undersöka och ställa frågor vid intervju, 

observation och dokumentation. 

Den första etiska principen enligt Bryman (2011) och Christoffersen och Johansen (2015) är 

informationskravet som innebär att forskaren ska informera den berörda om syftet med 

forskningsuppgiften. Jag har informerat informanterna muntligt om studiens syfte och vad 

undersökningen går ut på. 

Den andra principen enligt Bryman (2011) och Christoffersen och Johansen (2015) är 

samtyckeskravet som betyder att den berörda personen självmant bestämmer om hen vill vara 

med i projektet eller inte. Jag har gått igenom de etiska principerna muntligt med de 

deltagande lärarna och fick deras godkännande muntligt. Anledningen till att jag informerade 

lärarna muntligt var för att jag träffade dem regelbundet på skolan som gjorde att jag inte 
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behövde skicka ut ett informationsbrev. David och Sutton (2016) menar att det är bättre att få 

det skriftligt ifall problem skulle uppstå eftersom man då har bevis på hens samtycke. 

Den tredje principen enligt Bryman (2011) och Christoffersen och Johansen (2015)  är 

konfidentialitetskravet som handlar om att forskaren i sin undersökning inte nämner några 

namn eller personuppgifter om den berörda personen och förvarar data i säkert förvar. Vid 

varje intervju har jag gett lärarna ett namn som exempelvis lärare 1, lärare 2 och så vidare för 

att inte nämna dem vid namnet samt att jag inte skrivit eller nämnt skolan de arbetar på. De 

transkriberade intervjuerna har jag sparat i min dator men det är bara jag som har tillgång och 

lösenord till min dator. Det står inga namn, skolor eller något som anses vara olämpligt i 

dokumenten från intervjuerna.  

Den fjärde principen enligt Bryman (2011) och Christoffersen och Johansen (2015)  är 

nyttjandekravet som innebär att allt material som forskaren använder sig av bara får användas 

för forskningsändamål (ibid). Detta gjorde jag genom att berätta om att allt material som 

användas ska endast tillämpas till mitt produktionsarbete i universitet.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten från analysarbetet av intervjuerna. Jag använder mig av 

citat från de intervjuade lärarna för att underbygga min analys. Frågeställningarna lyder: Hur 

definierar lärare god läsförståelse? Hur uppger lärare att de arbetar för att stötta elevers 

läsförståelse? Hur uppger lärare att de kan motivera eleverna till att nå en bättre 

läsförståelse? 

De tre teman som har identifierats från resultatanalysen är: lärarnas tolkningar av 

läsförståelse, lärarens stöttning för att utveckla elevers läsförståelse och lärarens stöttning av 

elevers motivation till läsning/läsförståelse. Varje tema kommer att uppdelas i ett antal 

underteman. Vid citat från lärarna får de heta lärare 1, lärare 2, lärare 3, lärare 4, lärare 5 och 

lärare 6.  

5.1 Lärarnas tolkningar av läsförståelse 

Detta tema lyfter fram lärarnas tolkningar och pratar om olika områden av läsförståelse. 

Lärarna i min studie belyser att läsförståelse handlar om att kunna läsa och förstå texter. 

Eftersom att läsa och förstå en text är så brett så inkluderas många andra områden i detta.  

Jag tänker att det innebär att läsa en text och också förstå en text /…/ tänker 

jag är definition  på läsförståelse (Lärare 5). 

Lärarna lyfter fram att läsförståelse handlar om att läsa och förstå en text. När läsaren kan 

förstå texten innebär det också enligt de intervjuade lärarna att läsaren förstår sammanhanget i  

texten. 

När lärarna beskriver närmare vad det innebär att läsa och förstå en text framträder fyra 

områden. De underteman som presenteras är; att ta ut det viktigaste i texten, att kunna 

återberätta texten, att dra slutsatser baserat på textinnehållet samt att koppla till sin omvärld. 

5.1.2 Att ta ut det viktigaste i texten 

Det som framkommer ifrån analysen är att flera lärare lyfter vikten av att ta ut det viktigaste 

från texten. Genom att ta ut det viktiga i texten har läsaren kommit en bit med läsförståelsen. 

Att ta ut det centrala från texten kan se olika ut beroende på hur läsaren ser på det. 

Ja läsförståelse för mig är att du kan läsa en text och ta ut innehållet ur det 

väsentliga och det kan vara, om jag får välja själv vad som är väsentligt kan 

vara olika för mig och dig, det är inte alltid samma för var och en (Lärare 1). 
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Lärare 1 menar att när läsaren läser en text är det en del av läsförståelsen att kunna ta ut det 

centrala från texten. Att ta ut det viktiga från texten behöver inte vara lika för alla enligt 

läraren. Jag tolkar lärarens uttalande som att hen menar att läsförståelse innebär att läsaren 

kan tolka och förstå centrala delar av textens innehåll, samt att olika elever gör olika 

tolkningar utifrån egna preferenser. 

5.1.3 Att kunna återberätta texten 

I analysen av det empiriska materialet belyser flera informanter att läsförståelse handlar om 

att när man har läst en text är det viktigt att kunna återberätta det lästa för någon annan så att 

den personen förstår det man har läst. En informant uppger att i hens undervisning får halva 

klassen ibland läsa en text och sedan återberätta den. Efter det får de berätta för den andra 

halvan av klassen om sin text och hur de tolkat den.  

Så ibland när jag har halvklass så låter jag den ena klassen få informationen 

och sedan få de berätta för den andra för att liksom öva på (Lärare 6). 

Det citatet vill belysa är att läraren låter eleverna få öva på att återberätta en text genom att  

den ena halvan av klassen får informationen och sedan ska de få återberätta informationen för 

den andra halva klassen. Detta för att visa att man som läsare har förstått det man har läst, 

men även för att kunna återberätta texten på så vis att någon som inte läst texten förstår vad 

den handlar om uppger lärarna. Detta kan tolkas som att lärarna lägger vikten på att 

återberätta en text. Att förståelsen ska vara djup i vad de gör och förstå varför jag har läst det. 

Att läsaren både ska vara den som äger texten men även kunna återberätta texten för någon 

annan. 

I likhet med lärare 6 framhäver en annan lärare samma sak med att kunna återberätta texten så 

att någon annan förstår. 

/…/ redogöra det för någon annan så att den förstår vad det handlar om (Lärare 1). 

5.1.4 Att dra slutsatser baserat på textinnehållet 

Det som framkommer i materialet är att om man kan läsa mellan raderna så har man god 

läsförståelse. Läsförståelse handlar alltså enligt lärarna inte bara om att kunna läsa och förstå 

en text utan det krävs också att eleven kan tolka texter mer på djupet och göra så kallade 

inferenser, det vill säga att läsa mellan raderna. En lärare uppger att svaren inte finns i texten, 

utan läsaren måste förstå texten och sätta in dem i sammanhang. Att eleverna ska förstå 

skillnaden mellan frågor som finns i texten och frågor som finns utanför  texten. Eleverna 

behöver mycket stöttning med att läsa mellan raderna samt att det krävs mycket övning. 
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Jag tycker att läsförståelse /…/ kanske kunna se lite mellan raderna på vad 

som texten betyder och så, kan man det så är man riktig duktig med läsning 

och har god läsförståelse (Lärare 3). 

Det citatet ovan uppmärksammar är att när läsaren kan läsa mellan raderna och förstår vad 

texten betyder så har läsaren en god läsförståelse. Detta kan tolkas som att lärare 3 menar är 

att när eleven kan läsa mellan raderna betyder det att eleven förstår textens mening och syfte. 

När eleven förstår textens mening och syfte så har eleven en god läsförståelse. 

5.1.5 Att koppla till sin omvärld  

Läsförståelse enligt de intervjuade lärarna innebär att kunna reflektera vad man läser så att 

man kan tolka till sina egna erfarenheter för att få djupare förståelse för texten. En lärare 

uppger att läsaren behöver ha fantasi och vara kreativ i sitt tänkande för att kunna lösa 

problemlösningar samt ha en omvärldsförståelse. Läsaren måste ha något att mäta mot. 

För att kunna ha läsförståelse måste eleven ha fantasi /…/ kreativ i sin hjärna 

och ha omvärldsförståelse. /…/ har man inte varit med om något så är det svårt 

att tolka texter då blir allting abstrakt (Lärare 4).  

Det citatet ovan belyser är att läsaren måste ha fantasi och vara kreativ i sitt tänkande och 

kunna relatera det lästa till sin omvärld. För att läsaren ska kunna relatera det till sin omvärld 

måste läsaren ha varit med om något liknande annars blir det svårt för läsaren att tolka texten. 

Detta kan tolkas som att informanten ska ta fram texter som eleverna kan känna igen sig i. 

Texter som eleverna kan relatera till sina egna upplevelser. Då kan de lättare förstå texten och 

diskutera den. 

Ytterligare en aspekt på att förstå en text är enligt informanterna elevens förmåga att skapa 

inre bilder. Att förstå det de läser och kunna relatera det till andra saker. Exempelvis om de 

har varit med om detta förut, om de har hört det från en kompis som sa det eller sett det på tv, 

med mera. 

För mig är läsförståelse att kunna läsa en text och göra visuella bilder i 

huvudet. Att om jag har varit på en resa så kan jag förstå att när vi läser en bok 

om någon som reser så kan jag göra inferenser och göra kopplingar till min 

egen resa (Lärare 6). 

 

Citatet ovan belyser att läsaren kan göra inferenser genom att koppla den lästa texten som 

handlar om resor till sin egen erfarenhet. Det betyder att läsaren förstår texten och kan tänka 
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djupare samt använda sig av sin bakgrundskunskap. Läsaren har kunskap om världen och kan 

koppla sina erfarenheter till det lästa. Min tolkning av detta citat är att läsaren kan tolka och 

förstå texten på så vis att man kan hitta en koppling mellan texten och ens egna upplevelser. 

Alltså måste läsaren ha haft egna upplevelser för att kunna ta till sig en text.  

5.2 Lärarens stöttning för att utveckla elevers läsförståelse  

Lärarnas beskrivningar av hur de arbetar och stöttar sina elever med läsförståelse i sin 

undervisning kommer att presenteras med följande underteman: att läraren står som modell 

och konkret visar, att förklara ord och begrepp, att använda sig av bildstöd, att läsa högt 

tillsammans och samtala om texten, att använda nivåanpassad text, att använda sig av 

läsförståelsestrategier i undervisningen samt att arbeta i små grupper. 

5.2.1 Att läraren står som modell och konkret visar 

En viktig faktor för framgång med läsförståelseträning som flera av informanterna i studien 

tar upp är att läraren brukar stå som modell och konkret visa hur läsförståelsestrategier går till. 

Det räcker inte med att läraren bara säger hur de ska göra utan läraren måste också visa. Detta 

medför att eleven kan se och höra samt att deras förståelse ökar för olika lässtrategier. 

Jag försöker att modellera alltså att jag är modell när vi läser texter. Jag stannar 

upp och visar dem här strategierna. Pratar mycket om strategierna, vad vi 

behöver göra innan vi tar oss an en text, vad vi behöver göra i mitten av en 

text, vad vi måste göra i slutet (Lärare 2). 

Det empiriska citatet visar att läraren står som modell och visar konkret hur eleverna ska ta till 

sig dessa strategier. Läraren visar konkret hur läsaren ska ta sig an en text, vid mitten av en 

text och vid slutet av en text. Det vill säga att läraren stannar upp i en text och berättar och 

samtalar med eleverna så att de förstår innan läraren går vidare. Det kan vara exempelvis: vad 

tror du texten handlar om för att läraren ska se om eleverna har förstått innan hen går vidare. 

Det är viktigare att stanna upp och få med alla elever än att gå för fort fram och tappa några 

elever på vägen. Detta kan tolkas som att lärare lägger stor vikt vid att stå som modell och att 

explicit undervisa hur dessa strategier ska användas. Att läraren använder sig av explicit 

undervisning i sina lektioner så att det blir tydligt för både elever som lärare på hur man ska ta 

sig an dessa texter. Det räcker alltså inte med att bara undervisa implicit utan det är viktigt att 

explicit fokusera på strategier. 
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5.2.2 Att förklara ord och begrepp 

Att läraren förklarar ord är av betydelse för elevers läsförståelse. För att läsaren ska förstå 

texten behöver läraren förklara ord eller begrepp för att eleven ska få sammanhang av 

innehållet. Det är även relevant att elever ställer frågor för att få svar på det de inte förstår. 

Jag brukar gå igenom ord eller be dem att säga till om det är ord som de inte 

förstår, för ofta är det såna ord som är bärande i texten och om de inte förstår 

orden så försvinner en del utav helheten och då är det svårt att ta sig till vad 

det var det handlar om (Lärare 1). 

Lärare 1 vill belysa att hen använder strategin att förklara ord vilket är viktigt för att eleverna 

ska få en helhetsbild av vad innehållet i texten handlar om. Om läsaren inte förstår orden som 

står i texten har läsaren svårt att ta till sig den. Lärarna tar upp vikten av att förklara orden 

innan man går igenom texten. Lärarna tillåter eleverna att avbryta och stanna upp vid texten 

och låta eleverna hitta ord de inte förstår som läraren inte tycker är relevanta men som kan 

vara av betydelse för eleverna. Genom att läraren förklarar orden får eleverna förståelse för 

texten och då ökar deras ordförråd och förståelsen för texten. Detta kan tolkas som att lärarna 

lägger stor vikt vid att förklara ord och begrepp för att läsaren ska förstå sammanhanget i 

texten annars kan mycket information från texten gå förlorad och bli abstrakt så att läsaren 

inte förstår texten. Då informanterna nämnt detta som viktigt för att stödja eleverna i deras 

läsförståelse kan det tolkas vara en framgångsfaktor. 

I likhet med lärare 1 framhäver en annan lärare 3 samma sak. 

/… / tar upp specifika ord /… / om man tar upp ord i texten då vet man att de 

är viktiga i texten som man ska läsa så får de förståelse för de orden, sedan 

när de läser texten själva så har de med sig och detta ökar då deras läsförståelse 

(Lärare 3). 

 

5.2.3 Att använda sig av bildstöd 

Lärarna betonar att de arbetar med bildstöd men att det kan ske på olika sätt. När en elev inte 

förstår ett ord tar läraren hjälp av bilder så att eleven kan se bilden och få höra ordet samt få 

en förklaring på vad ordet betyder. En annan lärare lyfter fram att om det inte finns bilder att 

visa upp konkret använder läraren sig av en smartboard. 
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Med yngre barn och med de lässvagare (om jag får uttrycka mig så) eleverna 

så är det jätteviktigt med bilder. Att man har bilder i böcker som de lånar på 

biblioteket eller bilder vid faktatexterna som vi läser i skolan. Finns det inte 

bilder använder vi smartboarden och tittar. Så bilder är jätteviktiga (Lärare 2). 

Enligt lärarna i studien använder de sig av bilder så fort de har möjlighet. Att använda sig av 

bilder är viktigt och detta speciellt för lässvaga personer. Bilder fungerar då som ett 

hjälpverktyg för att kunna öka förståelsen hos de mer lässvaga enligt lärare 2.  

I likhet med det tidigare nämnda citatet använder lärare 4 också bilder i sin undervisning för 

att stödja och öka elevens förståelse för texten man läser.  

 

Vi stöttar med bilder / … / ibland läser vi en saga för hela klassen och då 

använder vi smartboarden och visar bilder. Och är det individen som läser så 

att de läser korta texter då har vi bildstöd så att vi har bilder till (Lärare 4). 

 

I citaten framhäver lärarna betydelsen av att använda bildstöd i undervisningen. Detta för att 

bilder gör det enklare och tydligare för elever att förstå textens innehåll. Även när en elev inte 

förstår ordet kan bilder hjälpa eleven att förstå innebörden av ordet. När en elev får konkret se 

bilder, höra ordet utvecklar det elevers läsförståelse. Min tolkning är att lärarna menar att 

bilder förstärker förståelsen och skapar en tydlighet och större förståelse i en text.  

5.2.4 Att läsa högt tillsammans och samtala om texten 

Lärarna finner att högläsning och att samtala om texten är av betydelse för läsförståelsen. Det 

framkommer att lärarna använder både skönlitterära texter och faktatexter i sin undervisning 

för att eleverna ska lära sig att bearbeta texter på olika sätt. Genom att lärarna läser högt 

tillsammans med eleverna får eleverna lyssna på hur orden sägs som kan vara svåra i texten. 

En lärare uppger att har man tid att samtala om det man läser då ökar ordförrådet. 

Jag tycker att läsförståelsen ökar med gemensam läsning och textsamtal. 

Gemensam läsning då menar jag när vi läser i hela klassen eller i en grupp. 

Att man läser hela texten till exempel i SO ämnen som jag har nu. Att man 

läser texten, en faktatext tillsammans (Lärare 3). 

Att läsa högt tillsammans och samtala om texten är viktigt anser lärare 3. Att läsa högt och 

diskutera tillsammans kan hjälpa till att öka förståelsen för en text. Som citatet nämner har 
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läraren använt sig av högläsning i SO ämnena. Lärare och elever har läst bland annat 

faktatexter tillsammans och sedan diskuterat det man finner svårt att förstå. 

Även lärare 2 använder högläsning och samtal i sin undervisning gällande texter:  

I enskilt arbete med elever så läser vi tillsammans, jag kan läsa med, jag kan 

läsa högt och stanna upp låta det ta tid helt enkelt och inte bara fokusera på 

avkodningskorrekt (Lärare 2). 

Lärare 2 framhäver också att det är viktigt att både eleverna och läraren turas om att läsa högt 

och stanna upp vid olika stycken för att samtala om texten. Läraren betonar också att när 

eleverna läser högt är läraren inte ute efter att rätta deras avkodning utan mer ute efter att få 

eleverna att reflektera över vad de har läst och kunna samtala om texten. Detta kan tolkas som 

att läraren lägger stor vikt vid att alla elever ska få läsa högt tillsammans och samtala om 

texten och låta det ta tid. 

5.2.5 Att använda nivåanpassad text 

Det som framkom i analysen är att lärarna anser att de behöver utgå från elevens behov och 

förutsättningar när de ska ge anpassad text. Det betyder att material som används i 

undervisningen bör vara individanpassat efter vad eleven kan klara av. Lärarna uppger att de 

även behöver utgå från elevens bakgrundskunskaper och vilken kunskapsnivå eleven besitter. 

Informanterna förutsätter även att lärandet ska vara lustfyllt och utmana de som är duktiga 

med utmanande uppgifter men också stötta de som är svaga.  

Enkla korta texter eller korta framförallt lagom texter som är anpassade till 

barnens ålder med tillhörande frågor, frågor som hittas direkt i texten och 

frågor där du måste gå mellan raderna (Lärare 3). 

Det citatet ovan lyfter fram är att det är viktigt att ge eleverna texter som är anpassade efter 

deras nivå, till exempel texter som är korta men framförallt texter som är lagom svåra. 

Eleverna ska kunna hitta svar som står direkt i texten och de ska även utmanas att tänka mer 

på djupet när de besvarar frågor som är mellan raderna. Utifrån informanternas svar utläser 

jag att det är viktigt att elever med olika förmåga att läsa och förstå text får ta del av texter 

med olika svårighetsgrad. 

Precis som lärare 3 nämner så använder sig även lärare 6 av nivåanpassade texter. 
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Har du svårt med läsningen då ska du ha lätta sådana uppgifter så att det inte 

blir dig övermäktigt. Men man måste även utmana de som är väldigt duktiga 

i sin läsförståelse. Att man får möta dem på rätt nivå (Lärare 6).  

Lärare 6 belyser också vikten av att ge eleverna nivåanpassade texter så att de klarar av att ta 

sig an texten. Har en elev svårt med att läsa så ska man ge anpassade texter till eleven för att 

eleven ska klara av att lösa uppgifterna. Läraren uppger också att det är viktigt att utmana de 

duktiga eleverna så att de också kan utvecklas i läsförståelse. Min tolkning av citatet ovan är 

att lärarna vill ge nivåanpassade texter till eleverna. Det innebär att de som är svagare i 

läsförståelsen också ska kunna lösa uppgifterna och känna att de kan, och de som är duktiga 

på läsförståelse ska få utmanas så att de inte står stilla i sin utveckling och tycker att texterna 

är för enkla och tråkiga. 

5.2.6 Att undervisa om läsförståelsestrategier 

Det som framkom i analysen av det empiriska materialet är att lärarna i sin undervisning 

uppger att de använder sig av läsförståelsestrategier för att utveckla elevers läsförståelse. 

Flertalet lärare använder sig av materialet läsande klass1. Det som ingår i läsande klass är 

spågumman som förutspår, reportern som ställer frågor på texten, konstnären som skapar inre 

bilder av det lästa, cowboyen som sammanfattar det viktigaste i texten och detektiven som 

reder ut oklarheter, nya ord och utryck. Lärarna säger att läsförståelse för dem är att läsa mer 

på djupet och använda sig av konceptet läsande klass för att eleverna ska förstå en text. 

Det empiriska materialet från analysen belyser att lärarna använder sig av 

läsförståelsestrategier redan från förskoleklass. Informanterna uppger också att det är många 

strategier och att man inte kan jobba med alla på en gång. Lärarna går igenom en strategi i 

taget för att eleverna ska lära sig dem och få förståelse för hur de ska tänka när de arbetar med 

texten. Lärare 5 börjar först med att presentera strategin att förutspå (spågumman) som 

handlar om att förutspå vad texten kommer att handla om och genom att titta närmare på 

rubrikerna och bilderna. 

När jag tänker på läsande klass så tänker jag på spågumman och då jobbar 

man med den, då förutspår man och ställer hypoteser om texten genom att titta 

närmare på rubrikerna och bilderna. Den strategin används innan, under och 

efter läsningen och den kallas för spågumman. Då finns det en bild på 

spågumman (Lärare 5). 

                                                 
1 Läraren avser ett material av Martin Widmark. 
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Citatet ovan belyser att lärare 5 arbetar med konceptet läsande klass och använder sig av 

spågumman som förutspår vad som kommer att hända i texten genom att ställa hypoteser om 

vad titeln på boken är och vad bilderna i texten kan handla om. Läraren tar hjälp av en bild på 

spågumman när hen introducerar strategin. Läraren belyser även att strategin spågumman 

används innan, under och efter läsningen. Detta kan tolkas som att läraren introducerar 

strategin att förutspå för eleverna som en nybörjarstrategi som anses vara lämplig vid 

högläsning, för att tillsammans tänka kring texten. 

I likhet med lärare 5 lyfter lärare 2 samma sak med att använda strategin förutspå. 

Men om barnen blir vana vid att vi alltid har spågumman, har alltid hjälp av 

bilderna, att vi ska stanna upp och inte efter en punkt utan efter tre punkter 

vart efter. Så kan man jobba djupt med en strategi i taget (Lärare 2). 

Vidare visar det empiriska materialet att flera lärare uppger att när en strategi har befästs hos 

eleverna introduceras allt fler läsförståelsestrategier i undervisningen. Informanterna menar 

också att när eleverna arbetar med flera strategier lär de sig att bearbeta olika texter. Detta 

medför att eleverna lär sig att bearbeta texter mer på djupet. Lärarna anger också att de här 

strategierna kan användas till både skönlitterär text och faktatext.  

Det är spågumman, detektiven, reportern, cowboyen och konstnären. Alla de 

behövs (Lärare 2). 

Läraren menar också att dessa strategier som att förutspå, och reda ut oklarheter, att ställa 

frågor, att sammanfatta och skapa inre bilder är strategier till att förstå en text mer på djupet. 

Detta kan tolkas som att lärare 5 betonar dessa strategier från ”En läsande klass” som 

hjälpmedel för att eleverna ska arbeta med texten mer på djupet.  

Det finns andra lärare som anger att de inte alltid använder sig av metoden ”En läsande klass” 

i läsförståelseundervisningen utan att de använder det mer sporadiskt. En lärare uppger att det 

läggs för mycket fokus på korten med lässtrategier och lite mindre på själva strategierna att 

läsa. 

Jag upplevde att senast jag använde dem blev det lite för mycket fokus på 

korten med lässtrategier och lite mindre på själva strategierna att läsa. Så jag 

kommer att göra det på annat sätt men jag tycker att de är väldigt bra och det 

finns väldigt mycket bra material (Lärare 6). 
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Det citatet vill belysa är att när läraren använde dessa strategier lades för mycket fokus på 

korten med lässtrategier än vid själva strategierna att läsa. Läraren kommer att använda sig av 

andra strategier och att det finns mycket bra material att välja på. Detta kan tolkas som att 

läraren lägger för mycket vikt på korten som exempelvis det här med spågumman att man 

tänker mer på henne som en gumma och glömmer hur man ska använda de här strategierna. 

Läraren menar att risken är att undervisningen blir för instrumentellt att man bara gör det utan 

att förstå på djupet. 

5.2.7 Att arbeta i små grupper 

Det som framkommer i analysen är att lärarna i sin undervisning uppger att de arbetar i små 

grupper när de jobbar med läsförståelse. En lärare anger att de har delat eleverna i fyra små 

grupper som är fasta och i varje grupp är det 4-6 elever. Läraren menar att i de små grupperna 

jobbar de med läsningen för att eleverna ska samtala med varandra om det lästa. Läraren 

uppger att i de små grupperna kan eleverna våga prata och fråga om det är något de inte 

förstår samt att eleverna kan diskutera mer i de små grupperna än vid helklass. Läraren uppger 

också att i små grupper är de nära eleverna och kan stötta dem hela tiden. En annan lärare 

uppger att de elever som har det som svårast med läsningen på alla sätt där består de av 3 

elever i den lilla gruppen. De elever som har flyt i sin läsning, förstår vad texten handlar om 

och kan leva sig in i texten, i den gruppen består de av 6 elever. 

Så vi jobbar i små grupper när vi jobbar med läsförståelse och då är man nära 

och stöttar hela tiden. Och de kan fråga och man uppmuntrar till diskussion 

och att nu ska vi läsa det här tillsammans, vad betyder det? /…/ så vi jobbar 

alltid med läsning i den här lilla gruppen (Lärare 4). 

Det citatet ovan belyser är att lärare 6 uppger att de jobbar i små grupper när de jobbar med 

läsförståelse. Läraren uppger att i de här små grupperna är de nära eleverna och stöttar dem 

hela tiden. Citatet belyser också att läraren uppmuntrar eleverna till diskussion och de läser 

tillsammans och ställer frågor om vad  texten kan betyda. Detta kan tolkas som att lärarna 

lägger stor vikt vid små grupper när de jobbar med läsförståelse och att eleverna hela tiden får 

stöttning. Att i de små grupperna får eleverna tillfälle att läsa och diskutera med varandra. 

5.3 Lärarens stöttning till elevers motivation för läsförståelse  

Detta tema framhäver hur lärare uppger att de kan motivera eleverna till att nå en bättre 

läsförståelse i sin undervisning. Nedan kommer följande underteman att presenteras: lärarens 
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feedback till eleverna, kamratbedömning och kamratstöd, att läsa e-böcker på datorn och 

elevers tips om bra böcker. 

5.3.1 Lärarens feedback till eleverna 

Informanter uppger i intervjuerna att det är viktigt att ge eleverna ständig feedback. Detta 

genom att synliggöra för eleverna var de är i sin utveckling och vad de har utvecklats i. 

Lärarna uppger att den positiva feedbacken ökar elevers läsförståelse.  

/…/ konkret påvisa utveckling för eleven. Att eleven hela tiden känner att den 

kommer vidare och utvecklas i läsförståelsen (Lärare 5). 

Det citatet ovan vill belysa är att lärarens feedback till eleven är av betydelse för elevens 

läsförståelse. Genom att läraren konkret visar var eleven befinner sig i sin utveckling kan 

eleven själv avgöra i vilka ämnen den behöver utvecklas i. Detta kan tolkas som att när eleven 

själv ser hur den utvecklas, så blir eleven nöjd och vill fortsätta utvecklas. 

5.3.2 Kamratbedömning och kamratstöd 

Det empiriska materialet visar att det inte bara är lärarens feedback som är viktig utan även 

kamraternas bedömning och kamratstöd till varandra också spelar roll för elevens utveckling 

enligt lärarna. När eleverna uppmuntrar varandra och ger positiv feedback till varandra så 

känner eleven att de kan och vill framåt i sin utveckling.  

När man har kamratbedömning och kamratstöd så blir det att de uppmuntrar 

varandras utveckling även om en elev har lärt sig för jättelänge sedan, så kan 

det vara att den som säger till någon som precis har kommit på något att vad bra 

du gör det där nu det kunde du inte förut och det blir något som synliggör och 

driver framåt, då vill eleverna, de blir jättestolta och vill framåt (Lärare 4). 

Läraren vill med det här citatet mena att eleverna, genom att synliggöra varandras framsteg 

stärker andra elevers positiva syn på läsning. Det skulle enligt min tolkning kunna leda till att 

eleverna för det första tror på sin egen förmåga att läsa och för det andra skulle det leda till att 

elevernas läsförståelse förbättras på sikt. 

5.3.3 Att läsa e-böcker på datorn 

Det empiriska materialet lyfter upp att eleverna inte behöver läsa böcker eller texter som bara 

finns i skolan utan att nu finns det även en inläsningstjänst ILT som skolan betalar. Där kan 

eleverna logga in hemma och välja bland många e - böcker som de kan läsa. När eleverna 

läser markeras texten och de kan höra sig själv när de läser. Läraren menar att ju mer och 

oftare man läser, desto bättre utveckling blir det av läsförståelsen. 
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Vi har börjat med inläsningstjänst ILT så att barnen läser där och kan logga 

hemma. Så att de kan välja hur mycket böcker som helst och även våra böcker 

NO och SO som vi har här som de kan läsa hemma och läsa här för att man 

måste läsa mycket och ofta (Lärare 4). 

Citatet syftar på att eleverna ska få tillfälle att läsa hemma genom att logga in sig på ett 

program som heter ILT och är en inläsningstjänst som skolan betalar. Detta program är till för 

elever att kunna välja mellan olika böcker och få tillfälle att läsa mycket och ofta. Min 

tolkning av detta citat är att man vill motivera eleverna till vilja läsa mer hemma och ge 

möjlighet till att välja olika böcker som de vill läsa. 

5.3.4 Elevers tips om bra böcker  

Det som framkommer i intervjuerna är att det är bra att ha påhittiga kamrater som kan tipsa 

och hjälpa varandra med att hitta bra böcker. Eleverna kan ta hjälp av dem som älskar att läsa 

böcker och de kan tillsammans samtala om olika böcker och delge varandra vilka böcker som 

är intressanta och roliga. Detta kan motivera eleverna till läsning och utöka deras förståelse 

för texten. 

/…/ ta hjälp av andra elever, tipsa varandra, finns alltid några bokslukare som 

älskar böcker, att ta hjälp av dem så att de visar på att böcker, texter och 

läsning kan berika ens liv (Lärare 2). 

Citatet belyser att det är viktigt att elever läser olika böcker och texter för att utvidga och 

utöka elevers nytta att lära sig nya ämnen. Citatet belyser också att det är viktigt att elever 

drar fördel av varandra genom att stötta och ge förslag på böcker som är bra. Genom att få tips 

om bra böcker motiveras läsaren att själv vilja läsa och sedan kunna diskutera med sina 

kamrater om exempelvis att den här boken var jättespännande och rolig. Detta kan tolkas som 

att elever ger feedback, stöttar och motiverar sina kamrater till läsning för att de ska få rikare 

kunskap. 

5.4 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet visar att samtliga lärare i min studie belyser att läsförståelse handlar om att kunna 

läsa och förstå en text och uppger att detta är tolkningen för läsförståelse. Eftersom läsa och 

förstå en text är så brett så inkluderas många andra områden i detta. När läsaren kan förstå 

texten innebär det också enligt de intervjuade lärarna att läsaren förstår sammanhanget i  

texten. Det som framkommer från resultatanalysen enligt lärarna är att när läsaren kan läsa 

och förstå en text kan läsaren ta ut det viktigaste från texten, att kunna återberätta en text för 
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någon annan, att dra slutsatser baserat på textinnehållet, att koppla till sin omvärld samt att 

skapa inre bilder. 

Hur lärare uppger att de stöttar eleverna med läsförståelse visar resultatet att läraren står som 

modell och explicit undervisar hur läsförståelsestrategier går till. Det räcker inte med att 

läraren säger hur de ska göra utan också visa det konkret. Vidare visar resultatet att lärarna 

beskriver att när de förklarar ord och begrepp från texten får eleverna bättre sammanhang av 

innehållet, vilket är av betydelse för elevers läsförståelse. Resultatet visar också att samtliga 

lärare arbetar med bildstöd. När en elev inte förstår ett ord tar läraren hjälp av bilder så att 

eleven kan se bilden och få höra ordet samt få en förklaring på vad ordet betyder. Resultatet 

visar att majoriteten av lärarna finner att högläsning och att samtala om texten är av betydelse 

för läsförståelsen. Genom att lärarna läser högt tillsammans med eleverna får eleverna lyssna 

på hur orden sägs som kan vara svåra i texten och samtala om det man läser då ökar 

ordförrådet. Vidare visar resultatet att lärarna utgår från elevens behov och förutsättningar när 

de ska ge anpassad text. Det betyder att material som används i undervisningen bör vara 

individanpassad efter vad eleven kan klara av. Fortsättningsvis visar resultatet att flera lärare 

använder sig av materialet läsande klass för att utveckla elevers läsförståelse. Det som ingår i 

”läsande klass” är att förutspå, ställa frågor, reda ut oklarheter, skapa inre bilder och 

sammanfatta en text. När en strategi har befästs hos eleverna introduceras allt fler 

läsförståelsestrategier i undervisningen. Resultatet visar också att lärarna arbetar i små 

grupper när de jobbar med läsförståelse för att vara nära och stötta eleverna. 

Hur lärare uppger att de stöttar till elevers motivation för läsförståelse visar resultatet att 

lärarna uppger att den positiva feedbacken ökar elevers läsförståelse. Resultatet visar att 

kamraternas bedömning och kamratstöd till varandra också spelar roll för elevens utveckling. 

Vidare visar resultatet att eleverna kan läsa böcker på datorn, en inläsningstjänst ILT som 

skolan betalar för att eleverna ska motiveras att läsa mer hemma också. Slutligen visar 

resultatet att det är bra att ha fiffiga kamrater som kan tipsa och hjälpa varandra med att hitta 

bra böcker.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras informanternas resultat, metod och slutsatser. Förslag på vidare 

forskning ges även. Diskussionen utgår från studiens forskningsfrågor som lyder: Hur 

definierar lärare god läsförståelse? Hur uppger lärare att de arbetar för att stötta elevers 

läsförståelse? Hur uppger lärare att de kan motivera eleverna till att nå en bättre 

läsförståelse? 

6.1 Resultatdiskussion 

I det här avsnittet kommer jag att analysera resultaten som framkommit i denna 

forskningsstudie som är relevanta för mina forskningsfrågor. Jag jämför och diskuterar de 

forskningsresultat som studien mynnat ut i, för att därefter dra slutsatser. Dessutom gör jag 

kopplingar till tidigare forskning, relevanta begrepp och den sociokulturella teorin som jag 

tidigare har lyft fram som är centrala för min forskningsstudie. De resultatavsnitt jag kommer 

att lyfta är; lärares definitioner av läsförståelse, lärares arbete med läsförståelse samt att 

motivera eleverna till bättre läsförståelse. 

6.1.2 Lärares definitioner av läsförståelse 

Resultatet visar att samtliga lärare i min studie belyser att läsförståelse handlar om att kunna 

läsa och förstå en text och uppger att detta är tolkningen för läsförståelse. Lärarna uppger att 

när läsaren kan förstå en text har läsaren förstått sammanhanget i texten och kan då ta ut det 

viktigaste från texten, kan återberätta, dra textbaserade slutsatser och göra kopplingar till sin 

omvärld. Dessa fyra områden som lärarna anser är läsförståelse kan kopplas till tidigare 

forskning till Duke och Block (2012) som tar upp att läsförståelse handlar om att kunna göra 

inferenser. Svaret på denna fråga anges inte uttryckligen i texten. Att läsa orden i frågan 

noggrant och flytande är inte tillräckligt för att svara på frågan. Läsaren behöver 

ordförrådskunskap, kunna förstå ordets betydelse, dra slutsatser och ha förkunskaper. En 

möjlig tolkning är att läraren ska ge texter som eleverna känner igen sig i. Texter som 

eleverna kan relatera till sina egna upplevelser. Då kan de förstå texten och diskutera den. 

Under min praktik kunde jag se att eleverna hade svårt med att göra inferenser då svaret inte 

bokstavligen finns i texten. Vi fick ge ledande frågor för att eleverna skulle kunna ge svar på 

frågan. Läraren stöttar eleverna att tänka framåt med sitt arbete. Att läraren undervisar explicit 

kan även relateras till Bruners begrepp scaffolding/stöttning då läraren hjälper, stöttar och 

vägleder eleverna till att bättre förstå och lösa uppgifter (i Hagtvet, 2004).  
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6.2 Lärares arbete med läsförståelse 

Ett tema som jag fann i analysen var att läraren står som modell och konkret visar. Resultatet 

visar att läraren brukar stå som modell och konkret visa hur läsförståelsestrategier går till. Det 

räcker inte med att läraren bara säger hur de ska göra utan läraren måste också visa. Detta 

medför att läsaren kan se, höra och elevens förståelse ökar för olika lässtrategier. Mahdavi 

och Tensfeldt (2013) menar att explicit undervisning har god påverkan och kan gynna elevers 

läsförståelse. Explicit undervisning handlar om att läraren är modell för eleverna och visar 

konkret hur man gör för att förstå en text. Så småningom ska eleverna själva kunna göra det 

som läraren gör. Explicit undervisning är framför allt lämplig för svagare elever. Modellering 

beskrivs enligt Westlund (2012) att läraren agerar som modell för eleverna genom att visa hur 

olika tankeprocesser kan aktiveras för att ta sig igenom olika texter och utveckla läsförståelse. 

Läraren stannar upp i texten, tänker högt och berättar hur man gör en sak för att förstå olika 

texter. När eleverna får höra att läraren uttalar sina tankar högt görs det osynliga synligt för 

eleverna. Sedan får eleverna själva tänka högt, genom att visa hur de tänker och hur de 

diskuterar de olika texterna. Det räcker inte med att läraren berättar vad och hur de ska göra 

för att förstå en text utan behöver även visa det konkret. Min tolkning är att explicit 

undervisning är ett framgångsrikt undervisningssätt eftersom elever behöver modeller att utgå 

från när de ska läsa och förstå en text. När läraren står som modell går det att koppla det till 

vad Vygotsky (1978, s. 87) beskriver som modellering och kallar det för den proximala 

utvecklingszonen; ”what a child can do with assistance today she will be able to do by herself 

tomorrow” . Vygotsky menar att det stödet ett barn får idag av en lärare kan eleven själv 

utföra det på egen hand imorgon.  

Ett annat tema som jag fann är att läsa högt och samtala om texten. Lärarna uppger att när de 

arbetar med högläsning och samtalar om texten får det betydelse för läsförståelsen. Det 

framkommer att de använder både skönlitterära texter och faktatexter i sin undervisning för att 

eleverna ska lära sig att bearbeta texter på olika sätt. Läraren uppger också att när de förklarar 

ord från texten får eleverna bättre sammanhang av innehållet. Lärarna tar hjälp av bilder så att 

eleven kan se bilden, höra ordet samt få en förklaring på vad ordet betyder och därigenom 

utveckla eleven läsförståelse. Detta kan kopplas till tidigare forskning och Brahman och 

Lynch-Brown (2002) och Eckeskog (2013) finner att en kombination av högläsning och 

diskussion, samt förtydligande av ords betydelser, stöttar elevers läsförståelse. Bryce (2011) 

finner att elever som kan se och höra och få en inre bild av ordet ökar sin läsförståelse. En 

möjlig tolkning är att läraren lägger stor vikt vid att alla elever ska få läsa högt tillsammans 
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och samtala om texten för att eleverna själva ska få tolka och komma med förslag om vad de 

anser om texten. Att läraren explicit förklarar ord så att eleverna ska få förståelse av texten 

och låta det ta tid. Det finns alltså starkt stöd för högläsning med samtal och med 

ordförklaring. Det är rimligt med forskningens resultat och min studies resultat att högläsning 

med ordförklaring är betydelsefullt för läsförståelsen. Det skapar en diskussion där eleverna 

ställer frågor om vad olika ord betyder för att få en klarare bild av vad som har lästs. Det 

tycks därför finnas ett starkare stöd för att lärarna skriver de okända orden på tavlan för att 

eleverna ska kunna se och höra och ta till sig de nya orden. Vid diskussion kring ord ger 

läraren explicit undervisning. Elever och lärare diskuterar orden och ordens betydelse 

förtydligas. Lärarens stöd är därför viktigare än att låta dem förstå ordens betydelse på egen 

hand.  Att läraren undervisar explicit kan även relateras till Bruner begreppet 

scaffolding/stöttning då läraren är som en byggnadsställning där läraren stöttar, hjälper och 

vägleder eleverna att själva komma fram till problemlösningen (i Hagtvet, 2004). 

Ett tema som jag fann var att undervisa om läsförståelsestrategier. Lärare uppger att de 

använder sig av materialet ”En läsande klass” för att utveckla elevers läsförståelse i 

undervisningen. Varje bildfigur företräder en bestämd läsförståelsestrategi. Lärarna uppger att 

när en strategi har befästs hos eleverna introduceras allt fler läsförståelsestrategier i 

undervisningen. ”En läsande klass” bygger på Palincsar och Browns (1984) 

undervisningsmodell som heter RT (Reciprocal Teaching, ömsesidig undervisning) som kan 

stötta elevers läsförståelse. Dessa strategier är att förutspå, ställa frågor, klargöra och 

sammanfatta. I ”En läsande klass” har en extra strategi tillagts, att skapa inre bilder vilket inte 

Palincsar och Brown (1984) har i sin undervisningsmodell. Flera forskare rekommenderar 

användning av läsförståelsestrategier före, under och efter läsning för ökad förståelse. Dessa 

strategier hjälper eleverna att förstå en text. Det är därför viktigt att lärare undervisar så att 

eleverna senare själva kan arbeta med dessa strategier. Genom att eleverna lära sig 

lässtrategierna får de möjlighet att utveckla sin läsförståelse (Bryce, 2011; Duke & Block, 

2012; Eckeskog, 2013; Mahdavi & Tensfeldt, 2013, Palincsar och Brown, 1984). En möjlig 

förklaring är att dessa strategier används som verktyg för att läsaren ska kunna se texten från 

olika synvinklar och förstå textens innehåll på en djupare plan. Ett problem som skulle uppstå 

är att om lärarna enbart arbetar med en strategi i taget utan att inkludera de andra strategierna 

skulle denna process bli långdragen och konsekvensen skulle bli att läsaren arbetar på en ytlig 

nivå och mycket kunskap skulle gå förlorad. En överensstämmelse mellan ”En läsande klass” 

och RT undervisningsmodellen är att båda strävar efter att alla dessa strategier ska användas 
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samtidigt i undervisningen, vilket även resultatet i min studie påpekar. Lärarna i min studie 

uppger att när en strategi har befästs hos eleverna introduceras allt fler läsförståelsestrategier i 

undervisningen för att utveckla elevers läsförståelse med hjälp av dessa verktyg. Detta kan 

relateras till Westlund (2012, s. 23) som menar att i början av inlärningsprocessen få eleven 

mycket hjälp av läraren som stegvis trappas av ju mer eleven klarar av på egen hand. 

Stödstrukturerna är som ett hjälpmedel i den kognitiva och sociala utvecklingen. 

6.3 Att motivera eleverna till bättre läsförståelse 

Flera informanter uppger från analysen att det är viktigt att ge eleverna ständigt feedback. 

Detta för att synliggöra för eleverna var de är i sin utveckling och vad de har utvecklats i. 

Elevers kamratbedömning och kamratstöd till varandra spelar också roll för deras utveckling. 

När eleverna uppmuntrar och ger varandra positiv feedback känner varje elev att hen kan och 

vill sträva framåt i sin utveckling. Westlund (2012) menar att lärarens feedback till eleverna är 

av betydelse för att utveckla elevers lärande. Läraren ska ge feedback på det eleven presterar 

och eleven ska vara delaktig i lärandeprocessen. Läraren och eleven ska föra dialog med 

varandra för att uppmuntra eleverna att tänka på högre förståelsenivå. Detta tolkas som att 

både lärarens feedback och elevernas kamratstöd till varandra är av betydelse för läsförståelse. 

Läraren undervisar explicit genom att läraren ger eleven information om sitt lärande så att 

eleven kan ändra sitt tänkande för att förbättra sitt lärande. Både lärarens och elevernas 

feedback till varandra är med andra ord ett slags scaffolding/stöttning. Westlund (2012) menar 

att stöttning är en hjälp som ska leda eleverna till ny kunskap, nya begrepp och nya nivåer av 

förståelse. En konsekvens av att enbart låta eleverna arbeta utan att få feedback från läraren 

eller kamraterna i vad de har lärt sig och i vad de mer kan utvecklas i, kan medföra att 

eleverna tappar motivation till att utvecklas och lära sig ny kunskap. Feedback kan enligt mig 

både vara till fördel och nackdel gällande elevers lärande eftersom det beror på hur läraren 

säger det till eleverna. 

6.4 Metoddiskussion 

Bryman (2011) och Fejes och Thornberg (2015) menar att inom kvalitetsforskning används 

begreppen validitet (trovärdighet) och reliabilitet (tillförlitlighet). Validitet handlar om att 

mäta det som ska studeras och är relevant för sammanhanget. Jag har strävat efter att ha högt 

validitet genom att det resultat som framkommit från dataanalysen besvarar mitt syfte och 

frågeställningar. Christoffersen och Johansen (2015) nämner att kvalitativa intervjuer är den 

metod där man kan få fylliga och detaljerande beskrivningar samt ställa följdfrågor. De 
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problem som jag fick vid min första intervju var att jag var för nervös och koncentrerade mig 

mer på att ställa frågorna till informanterna och när jag fick svar gick jag vidare med nästa 

fråga. Ett sätt att se det på är att i den första intervjun ställde jag inte tillräckligt med 

följdfrågor och den är då lite torftig och har inte lika rikt material som de andra. Men när jag 

märkte det löste jag problemet genom att lyssna mer på vad informanterna sa och efter det 

ställde jag mer följdfrågor som var relevanta för min studie. En fördel med att jag intervjuade 

lärarna var att jag kunde förklara om det var något som inte var tydligt i mina formuleringar. 

På detta sätt fick jag tillräckligt med relevanta svar från informanterna.  

Reliabilitet enligt David och Sutton (2016) handlar om att om någon annan forskare skulle 

göra samma arbete och komma fram till samma resultat visar det på hög reliabilitet. Ett 

problem som skulle kunna uppstå är att jag kan inte garantera att min studie har hög 

reliabilitet eftersom om någon annan skulle göra samma arbete som mitt skulle det kunna leda 

till att forskaren kommer till andra resultat. På grund av att forskaren skulle kunna ställa andra 

följdfrågor som jag inte har tänkt på. Men trots detta resonemang har jag försökt att sträva 

efter att ha hög reliabilitet vid utförandet av min forskningsstudie. Vidare menar David och 

Sutton (2016) att reliabiliteten kan förbättras om man gör en pilotstudie av frågorna innan 

man utför intervjuerna. De problem som jag hade med intervjuguiden i början var att jag inte 

hade formulerat frågorna så tydligt och de var för omfattande för mina forskningsfrågor. Detta 

löstes genom att låta någon annan titta på mina frågor och ge mig feedback på hur de kunde 

förbättras. På detta sätt kunde jag revidera mina frågor och omformulera feltolkningar av 

frågorna. På detta sätt har jag strävat efter att syftet och frågeställningarna har fått mer 

reliabilitet. 

Bryman (2011) och Christoffersen och Johansen (2015) menar att reliabiliteten har med att 

göra med hur noggrann och exakt man har varit med dataundersökningen. Reliabiliteten ökar 

om datainsamling, analys och metoder har använts på rätt sätt. Jag har använt mig av Bruan 

och Clarkes (2006) sexstegsmodell för tematisk analys. Tematisk analys är en metod för att 

identifiera, analysera och rapportera mönster, teman inom data. Fördelen med att jag har 

använt mig av Braun och Clarkes (2006) tematiska analys är att jag har följt instruktionerna 

steg för steg för att det ska bli rätt från början. Jag har läst texten flera gånger för att få 

förståelse för de olika stegen. Resultatet blir mer tillförlitligt då jag har följt analysmetoden 

steg för steg. 
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6.5 Slutsatser 

Syftet med min studie är att öka kunskapen om hur lärare arbetar och stöttar sina elever med 

läsförståelse. Syftet är även att ge en större förståelse för hur lärare uppger att de kan motivera 

elever till en bättre läsförståelse. Studien grundar sig på tre frågeställningar som jag har 

förhållit mig till under min undersökning.  

Att läsa och förstå olika texter är av betydelse för att eleverna ska klara sig i skolan eftersom 

läsförståelse är en del av alla skolämnen samt att de sedan ska kunna klara sig ute i 

arbetslivet. 

Det som har framkommit i min uppsats är att lärarna hjälper och stöttar sina elever på flera 

olika sätt för att förbättra elevers läsförståelse. Exempel på hur lärare stöttar sina elever är att 

de står som modeller och konkret visar hur eleverna ska arbeta med sina uppgifter. Några av 

dessa arbetssätt är att förklara ord, läsa högt och att samtala om texter. Detta är en viktig 

faktor som ska grunda sig i alla undervisningsämnen. Det här stärker forskare som bland 

annat Mahdavi och Tensfeldt (2013) som pekar på att explicit undervisning ökar elevernas 

kunskapsutveckling och att lärare ska använda sig av den undervisningstypen i sitt arbete.  

Slutsatsen av detta är att de resultat som jag fick fram från min intervjustudie stämmer bra 

överens med tidigare forskning från olika internationella artiklar jag använt mig av. 

Avslutningsvis har denna studie givit mig en bredare kunskap om läsförståelse och på vilka 

olika sätt lärare kan arbeta på med eleverna. Dessa kunskaper kan förhoppningsvis komma till 

nytta för pedagoger som arbetar inom skolan. 
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6.6 Förslag på vidare forskning 

Som förslag på vidare forskning finner jag det intressant att se hur lärare stöttar de svagare 

eleverna med läsförståelse Eftersom det är många nyanlända elever i skolan som inte kan 

språket och har nyligen lärt sig att läsa finner jag det intressant att se hur lärare arbetar med 

läsförståelse för elever som inte har svenska som modersmål. Ett annat alternativ är att byta 

riktning helt och se hur lärare stöttar de nyanlända eleverna att lära sig det svenska språket. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Frågor som rör mitt forskningsarbete under våren 

Inledningsfrågor 

1. Vad har du för yrkesutbildning? 

2. Hur länge har du arbetat inom yrket? 

3. Vilken årskurs har du nu? Vilka årskurser brukar du undervisa i?  

  

Fråga 1: Definition av läsförståelse   

1. Vad innebär läsförståelse för dig? 

2. Vilka förmågor anser du att elever behöver utveckla för en god läsförståelse? 

3. Vad tror du att orsakerna till att elever har svårt med läsförståelse? 

4. Vilken årskurs börjar du med läsförståelsen? 

Fråga 2: Stöttning 

1. Hur stöttar du eleverna med läsförståelse? 

2. Hur gör du när eleverna läser en text för att eleverna ska förstå texten? 

Strategier 

1. Vilka metoder använder ni när ni läser texter för att utveckla elevers läsförståelse? 

2. Finns det något lässtrategier som funkar bra för er undervisning när det gäller att 

elever ska utveckla sin läsförståelse? 

3. Använder ni samma strategier till alla texter eller varierar ni beroende på hur svår 

texten är? 

Fråga 3: Motivation 

1. Hur kan du motivera eleverna till att de når en bättre läsförståelse 

Övrigt 

1. Arbetar ni efter någon forskning som har inspirerat er att jobba efter? 

2. Har du något att tillägga förutom dessa frågor?  
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Bilaga 2. Självutvärdering 

Jag har arbetat med produktionsarbetet helt själv eftersom det inte fanns någon att jobba med. 

Det har både funnits nackdelar och fördelar med arbetet. Fördelen med arbetet är att jag har 

själv kunnat arbeta när jag vill och jag har lärt mig väldigt mycket genom förloppet. 

Nackdelen med att jobba själv har varit att inte kunna diskutera och få andras synvinklar. När 

man har fastnat är det svårt att gå vidare samt att bära alla ansvar på en person är tungt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


