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Den här studien behandlar sex pedagogers tankar och synsätt kring läsförståelse och varför de anser att det är viktigt samt 

deras arbete med läsförståelse i undervisningen. Vidare behandlar studien om pedagogerna upplevt någon skillnad i synen på 

läsförståelse under den tid de varit verksamma i sitt yrke. Studien belyser olika teoretiska utgångspunkter och förklarar 

viktiga begrepp inom läsförståelse.  
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läsförståelse. 
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1 Inledning 

 

Man ska aldrig tro att man är färdig. Tror man det är det dags att sluta. (Ann 2011) 

Citatet ovan kommer från en pedagog som jag intervjuade för denna studie. Hennes namn är 

fingerat men hennes ord är något jag kommer bära med mig. Jag tycker orden stämmer väl in 

på just läsförståelse då det är något som alltid kan vidareutvecklas och arbetas med på olika 

sätt.  

I hela mitt liv har jag haft en förkärlek till böcker. Böcker har alltid legat mig varmt om hjärtat 

och doften i en gammal uppslagen bok är bland det mest magiska som finns. Böcker bjuder in 

till en mängd olika världar, skapar avkoppling och ro men ger även tankar, funderingar, 

önskningar, insikt och bidrar till utveckling men ger även möjlighet att komma bort och 

stänga av omvärlden för en stund. När jag fick barn blev det självklart att läsa högt vid 

läggning om kvällen. Samtalet om bilderna och vad som händer skapade ibland en intressant 

diskussion. Då hade jag inte en tanke på vad läsförståelse är och jag har mer eller mindre trott 

att läsförståelse är något som kommer per automatik i samband med läsning och utvecklas 

mer och mer vartefter. Nu vet jag att så inte är fallet och att det krävs en mängd olika 

komponenter för att få läsförståelse samt att det krävs att den vuxne visar barnet hur den ska 

förstå. Läsförståelse är något som kommit att fascinera mig. Det är intressant och spännande, 

något som inte går att ta på men som ändå är kännbart. Den finns där som en osynlig slöja, 

något icke mätbart men ständigt närvarande.  

Ingvar Lundberg (Borgström 2006: 17) menar att alfabetet, skapat av människan och olika för 

olika delar av världen, är en slags kod för det skrivna språket. Som med andra koder måste 

den knäckas innan den kan förstås och användas och det är inte lätt för någon. För den som 

inte kan kinesiska eller arabiska ser tecknen bara ut som krumelurer. Vi förstår inte när vi inte 

vet vad tecknen står för och vi får ingen ledtråd till vad de kan betyda om vi inte kan den 

hemliga koden som ligger bakom tecknen. Alla skriftspråk är olika, det räcker inte att enbart 

tyda tecken, vi måste förstå innehållet – själva budskapet.  

I studien kommer jag referera från en bok där Håkan Borgström (2006) Den hemliga koden – 

aktuell forskning om läsning, är skribent och det är en bok ur en bokserie pocketerad 
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populärvetenskap från Vetenskapsrådet där flera forskare berättar utifrån sitt 

forskningsperspektiv. I fortsättningen när jag i refererar från den kommer jag hänvisa till 

personen som uttalar sig och sedan referera till Borgström.   

Min studie består av sex kapitel där första kapitlet ger en kort inledning och ger en förklaring 

över studiens disposition. I andra kapitlet presenteras studiens syfte och frågeställning. 

Kapitel tre belyser läroplanen samt teoretisk bakgrund där jag förklarar några begrepp som jag 

fann relevanta för studiens syfte. Det fjärde kapitlet förklarar utgångspunkterna för en 

kvalitativ forskningsstudie och jag redogör för mitt val av metod samt tillvägagångssätt för att 

nå studiens resultat. Kapitel fem presenterar de intervjuade pedagogerna och deras skolor 

samt redovisar studiens resultat och kopplar det till litteraturen som presenteras i kapitel tre. 

Kapitel sex innefattar en avslutande resultatdiskussionen med vidare forskningsområden.  
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2 Syfte  

Mitt syfte är att få en inblick i hur pedagoger resonerar kring begreppet läsförståelse och 

varför de anser att det är viktigt samt hur de arbetar med läsförståelse i sin undervisning. 

Vidare ville jag ta reda på hur de vet att eleven har förståelsen samt om de under sin 

verksamma tid upplevt någon skillnad i sätt att se på läsförståelse.  

2.1 Frågeställning 

Min frågeställning är följande: 

 Vad är läsförståelse och varför är läsförståelse viktigt? 

 Hur arbetar pedagogerna med läsförståelse i sin undervisning och hur vet pedagogen 

att eleven har förståelsen? 

 Under den tid pedagogerna varit verksamma, upplever de någon skillnad i synen att se 

på läsförståelse?   
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3 Bakgrund 

3.1 Vad säger läroplanen? 
I språket utvecklar människan sin identitet, uttrycker tankar och känslor samt förstår hur andra 

kan tänka och känna. Människans främsta redskap för att kommunicera, tänka och lära är just 

språket. Det är av stor vikt att ha ett varierat och rikt språk för att förstå samt verka i samhället 

där olika kulturer, generationer, livsfilosofier och språk möter varandra. Syftet med 

undervisningen i svenska är att utveckla elevernas kunskaper i och om det svenska språket. I 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal – och skriftspråk för att få tilltro 

på sin språkliga förmåga så de kan uttrycka sig i olika sammanhang och i olika syften. 

Eleverna ska genom undervisning ges möjlighet till att utveckla sitt språk för att 

kommunicera, tänka och lära.  

De centrala delarna i kursplanen för svenska i årskurs 1 – 3 och för läsa och skriva samt tala, 

lyssna och samtala är att eleverna ska få lässtrategier för att kunna förstå och tolka texter samt 

anpassa läsningens efter dess innehåll och form. De ska även kunna lyssna och återberätta i 

olika samtalssituationer. 

Vidare står det i kursplanen att undervisning ska stimulera intresset för läsning och skrivning, 

att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskap om hur de kan formulera egna åsikter och 

tankar i varierande texter och i olika slags medier. Undervisningens syfte är även att utveckla 

elevernas förmåga att skapa och bearbeta texter både enskilt och tillsammans med andra 

elever. Slutligen ska undervisning bidra till att utveckla elevernas kunskaper i hur de söker 

samt kritiskt granskar information från olika källor (Skolverket 2011: 222 – 223). 

3.2 Läsförståelse 

Begreppet läsförståelse kan definieras olika beroende på vilken teoretisk utgångspunkt som 

finns. Ivar Bråten (Bråten 2008:11–15) menar att läsförståelse är en nödvändig kompetens i 

vårt kunskapssamhälle. Det är inte enbart inom skolans värld som det är viktigt att förstå olika 

typer av texter för att tillägna sig kunskap utan det är minst lika viktigt att kunna läsa med 

förståelse utanför skolans värld för att delta i arbetslivet och samhället. För att kunna 

medverka i demokratiska processer eller påverka beslut är det viktigt att förstå vad en text 
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förmedlar. Läsförståelse är alltså inte något som ska ses som oväsentligt för människans 

personliga och sociala liv. Läsförståelse är i själva verket kärnan i skolverksamheten och i 

vårt moderna kunskapssamhälle. Han menar vidare att läsförståelse kräver ett aktivt samspel 

mellan läsare och text. Resultatet blir en djupare förståelse av det som blivit läst eftersom 

läsaren bidragit till meningsskapande. Värt att komma ihåg är att två läsare aldrig tolkar en 

text på samma sätt eftersom var läsare är unik på sitt sätt och har med sig olika 

bakgrundserfarenheter och kopplingar till viss text. 

Barbro Westlund  (2009: 41 – 42, 70) menar att god läsförståelse är att kunna läsa för 

avkopplings skull, att kunna läsa kritiskt samt att få information ur olika texter. Läsförståelse 

är när läsaren och texten interagerar på olika sätt och att läsaren fyller i de tomrum i texten 

som författaren utelämnat. Hon menar vidare att läsförståelse är en process som inkluderar 

olika färdigheter och strategier, tidigare kunskap samt motivation och att läsning skapar 

mening men att förståelsen påverkas av läsningens syfte. Läsaren ska studera och vara 

förtrogen med texten samtidigt som hon ska kunna kliva utanför textens innehåll och tillföra 

något nytt till den. Det krävs ett aktivt deltagande mellan text och läsare för att skapa mening. 

Inom läsning och läsförståelse förekommer en del centrala begrepp och jag kommer här 

förklara tre viktiga begrepp som jag fann relevanta för min studie.  

Läsaren behöver göra inferenser, alltså kunna läsa mellan raderna. Inferens är att göra olika 

kopplingar i texten som inte uttalat står skrivet vilket kräver egen slutledningsförmåga utav 

läsaren menar Åsa Elwér (I Samuelsson m.fl. 2009: 174 – 175) Hon beskriver olika typer av 

inferens, exempelvis sammanlänkade inferenser där läsaren kopplar ihop olika delar av texten, 

och fyllnadsinferenser där läsaren kopplar innehållet i texten med sin omvärldskunskap. Det 

är inte alltid nödvändigt med fyllnadsinferenser för att förstå en text men det hjälper till att ge 

en rikare bild av själva texten.  

Oliver Ellin Keene och Susan Zimmerman (2003: 168 – 169) menar att inferens inom 

läsförståelse består av läsarens slutsatser av vad hon vet om texten ihop med sina egna 

erfarenheter och kunskaper. Att göra inferens och läsa mellan raderna är både en rationell och 

mystisk konst. Att kliva över textens bokstavliga innehåll, göra den personlig, tredimensionell 

och fläta ihop med sina egna berättelser – det är inferens menar de.  
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Textrörlighet kan beskrivas är hur elever talar om sina egna och andras texter. Jenny Wiksten 

Folkeryd, Åsa af Geijerstam och Agnes Edling (I Bjar 2006: 170 – 177) vill vidga 

perspektivet från att enbart se till förståelse av en text till att utifrån begreppet textrörlighet se 

hur elever förhåller sig till textanvändning och textproduktion. De menar att 

textrörlighetsbegreppet kan indelas på följande sätt:  

Textbaserad rörlighet är när eleven befinner sig i texten på ord – sats eller heltextsnivå och 

den här formen av rörlighet innebär att eleven kommenterar texten utifrån textens struktur 

eller innehåll på ytlig eller djup nivå. Eleven kan visa en ytlig textbaserad rörlighet genom att 

exempelvis plocka ut viss fakta eller enstaka ord ur en text. Den här knapphändiga 

informationen visar att eleven har en begränsad textrörlighet i att samtala om egen eller 

andras texter. Texten fungerar inte som ett lärande redskap i detta sammanhang. En djupare 

textbaserad rörlighet innebär att eleven gör en mer detaljerad sammanfattning av en text. När 

en elev sammanfattar en sagas budskap eller inför egna tolkningar i sammanfattningen visar 

på en djupare förståelse än en elev som enbart sammanfattar vad sagan handlar om.  

Rörlighet utåt är när eleven kopplar texten med sina egna erfarenheter och associerar utifrån 

egna tankar och upplevelser. Eleven kan associera med vardagliga reflektioner som inte har 

anknytning till skolan till att knyta an med tidigare förvärvade skolkunskaper. Textens 

innehåll är grunden till associationerna då den blir levande och talar till eleven. Att röra sig 

utåt från texten gör det möjligt att koppla vardagskunskap med skolkunskap. Vardagskunskap 

är elevens konkreta och personliga erfarenheter som växer fram i ett talspråkande. 

Skolkunskap är mer abstrakt och av teknisk betydelse och växer fram ur ett skriftspråkande, 

skilt från elevens personliga erfarenheter.   

Interaktiv rörlighet är när eleven distanserar sig från texten, funderar på vem som ska läsa den 

samt funderar kring arbetet med text och textuppgift. Interaktiv rörlighet är en vidare rörlighet 

där texten diskuteras utifrån dess syfte och användare. Det är viktigt att låta eleven fundera på 

vad texten ska användas till, vem den riktas till och vad eleven vill uppnå med texten för att få 

ett kommunikativt syfte. 

Ordet literacy förekommer ofta i engelsk litteratur om språkutveckling och är ett begrepp som 

visat sig svårt att översätta på svenska (Fahlén 2002: 19). Kerstin Dominković m.fl. (2006: 

10) menar att literacy är ett begrepp som används för att förklara hur barn tillägnar sig 

skriftspråket och en närmare översättning av literacy till svenska är skriftspråklighet. Carina 
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Fast (2001: 20) menar att literacy innefattar alla situationer där läsande och skrivande 

förekommer på ett rutinmässigt sätt. Redan på morgonen kan vi väckas av radion och få en 

nyhet uppläst, vi läser morgontidningen och kanske skriver ner en inköpslista. På så sätt har vi 

varit involverade i flera olika literacy – tillfällen. Literacy är mer än att bara rent tekniskt 

kunna läsa och skriva eller enbart läsa en bok. Genom sina föräldrar socialiseras barn in i 

literacy och vårt sociala och kulturella sammanhang har stor betydelse: godnattsagor finns i 

böcker, ett vykort kan betyda att någon är på semester, biobiljetten ger inträde till en specifik 

film, texten på schampo – flaskan säger något. Det här är saker som hjälper barnet in i den 

läsande och skrivande världen. Literacy är således något vi ständigt kommer i kontakt med på 

olika sätt och kan beskrivas som en kombination av läsning och skrivning i ett socialt 

sammanhang.   

3.3 Förutsättning för god läsförståelse 

Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin (2005: 11 – 18) menar att läsutvecklingen består av 

fem dimensioner. Alla dimensioner är lika viktiga och samspelar med varandra för att bilda en 

helhet.  

Den första dimensionen är fonologisk medvetenhet. I samtal är vi inte medvetna om hur våra 

språkljud bygger orden och vi pratar automatiskt och utan ansträngning. I skrift står orden 

skilda och med mellanrum. När vi läser omformulerar vi orden på raderna till ljud och ger 

dem mening och betydelse. För att kunna läsa och skriva måste vi förstå den alfabetiska 

principen, vi måste kunna ”knäcka den alfabetiska koden”. För att förstå att bokstäver 

motsvarar språkljud krävs det att barnet inser att talade ord går att dela upp i fonemstorlek. De 

måste skifta uppmärksamheten från ordets betydelse och innehåll till hur det sägs och låter 

och vilka ljud som bygger ett ord samt förstå att ljuden bygger på varandra.   

Den andra dimensionen är ordavkodning och innebär att identifiera orden för att kunna läsa en 

text. Små barn känner ofta igen ord som en bild långt innan de kan läsa. Barnet kan känna 

igen sitt namn eller olika varumärken. Detta betyder inte att barnet förstått den alfabetiska 

principen men barnet börjar uppmärksamma ord i sin omgivning och det är ett viktigt led på 

väg mot läsning. När barn börjar skriva riktas uppmärksamheten än mer mot enskilda 

bokstäver och deras ordningsföljd. När barn är på väg att ”knäcka koden” har de tagit ett stort 

steg och rustar sig för att kunna möta ord i sin omgivning. Det är ändå en lång väg kvar från 
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det att barnet ”knäckt koden” tills ordigenkänningen sker snabbt, automatiskt och felfritt. 

Automatiserad läsning kommer inte plötsligt utan är en gradvis process. Först läser barnet 

några ord och när barnet mött ordet några gånger och i olika sammanhang ökas chanserna till 

att kunna läsa automatiskt. Ordavkodning bygger med andra ord på en ökad fonologisk 

medvetenhet och stärks av läsförståelsen. I början av barns läsutveckling har sammanhanget 

en viktig roll i ordavkodningen. När barnet kan läsa ord utan stöd av sammanhang är de på 

väg mot full automatisering.  

Den tredje dimensionen är att få flyt i läsningen men är inte detsamma som automatisering. 

Automatisering är en viktig förutsättning men flyt innefattar mer. Flyt är att få liv i meningar 

eller stycken, ha rätt satsmelodi vid högläsning, att läsa sammanhängande text lagom snabbt 

och felfritt för att klara av att ha längre meningsbyggnader i minnet. En läsare som läser 

långsamt, knaggligt och utan satsmelodi har svårigheter att förstå en text. Att läsa flytande 

innebär att dela in texten i enheter, fraser och satser. Läsaren behöver veta vart betoningen ska 

läggas och var paus ska tas. Flyt i läsningen uppstår inte plötsligt. Flyt beror på vilken text 

som läses, hur väl ord känns igen och hur mycket läsaren övat på texten. Även en skicklig 

läsare kan råka ut för en text med många okända ord som tar upp områden läsaren inte vet 

mycket om vilket gör att flytet i läsningen försvinner. Flyt i läsningen hänger samman med 

läsförståelsen och kan ses som en bro mellan ordavkodning och förståelsen. En läsare som 

läser flytande identifierar ord och förstår samtidigt. Den som inte läser flytande måste 

fokusera på ordavkodning och har svårare att koncentrera sig på att förstå texten.  

Den fjärde dimensionen innefattar läsförståelse. Läsinlärning innebär inte att koda av ord och 

sedan lära sig förstå en text. När barn kommer till skolan förstår de att det finns budskap i 

skriften och även ett barn som är osäker på ordavkodning kan ofta av sammanhanget gissa 

vad det står. Läsning innebär ett möte mellan läsare och text och läsaren behöver vara aktiv 

och konstruktiv. Läsaren är medskapare till texten och skapar innebörd från texten utifrån 

tidigare erfarenheter och förväntningar. För att detta ska funka behöver ordavkodningen ske 

utan ansträngning och snabbt, läsaren ska förstå och använda meningsbyggnaden i textens 

språk samt veta vad orden betyder. Läsarens bakgrundskunskap gör det möjligt att läsa mellan 

raderna, gå utöver informationen i texten, få en inre föreställning som gör meningarna 

sammanhängande. Läsaren gör en inferens och förstår det som inte står direkt i texten. 

Läsaren använder ledtrådar i texten för att få en inre bild och den värld som beskrivs i texten. 

En god läsare är strategisk och vet att ett sms – meddelande läses annorlunda mot en 
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instruktion, en lärobok eller en skönlitterär bok. Små barn klarar inte av detta och det är 

viktigt att redan tidigt börja stödja dem när de inte förstår och vad de kan göra för att förstå. 

Lärare får hjälpa elever att tänka aktivt, tänka framåt och fundera på vad som ska hända 

härnäst. Stanna upp i texten och fundera ut vad som ska hända genom att tänka högt. 

Den femte dimensionen behandlar läsintresse. Det är viktigt att barnet tidigt får uppleva 

läsandets lust och glädje och att läsandet ger upphov till en värld av fantasi, kunskap, äventyr 

och spänning. Läsning är en färdighet och kräver mycket övning därför räcker inte tiden i 

skolan till för att utveckla färdighet i läsning. Läsning måste ske även utanför skolan. Läsning 

kräver dock mycket energi och det är viktigt att texten är av stor vikt rent personligt. Utan 

läsning blir livet ganska skralt och det är viktigt att uppmuntra och stimulera elevernas lust till 

läsning. Här är lärarens insats viktig och betydelsefull men även andra elever påverkar och 

inspirerar till att upptäcka texter som ger mer lust till att fortsätta läsa. 

Stefan Samuelsson (Borgström 2006: 60 – 61) förklarar att när vi kan alfabetet och kan tyda 

ord i en text blir läsningen i stort automatiserad. Hur bra vi läser kan bero på vad vi har med 

oss i vårt bagage. Har vi vuxit upp i en miljö där läsning och skrivning varit en lustfylld och 

självklar del av vardagen eller har intresset inte funnits alls? För att få läsförståelse är det 

viktigt att klara av ordavkodning men förståelse är även beroende av ett stort ordförråd, 

ungefär som ett mentalt lexikon, utrustat med olika ordbetydelser. Det är även viktigt att ha 

kunskaper om omvärlden för att kunna fylla i information där texten utelämnat det. Det är 

viktigt att läsaren drar nytta av den kunskap och erfarenhet hon har för att en text ska bli 

begriplig. Han menar vidare att vi inte får någon god läsförståelse genom att avkoda ett 

enstaka ord i en text, slå upp ordet i vårt mentala lexikon för att sen fläta ihop det enskilda 

ordets betydelse i en mening eller en text. Han menar att läsaren måste lägga till egen 

bakgrundsinformation som är lämplig för texten. God läsförståelse kräver med andra ord ett 

rikt ordförråd och ett bagage fullt med egna kunskaper och fakta.  

Kristina Danielsson (Borgström 2006: 27 – 28) förklarar att det krävs övning för att knäcka 

koden och få läsförståelse och övning skapar flyt i läsningen. Barn behöver öva länge och all 

tid till övning finns inte i skolan därför måste barnet öva hemma. Redan innan barnet börjar 

skolan är det viktigt att få öva mycket på läsning därför har skolan och föräldrar ett 

gemensamt ansvar i att lära barnet läsa och skriva för att öva upp en bra förståelse som barnet 

sedan har nytta av resten av livet. En bra övning av läsförståelse är att barnet tycker det är 
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roligt samt att det ger barnet något. När en vuxen läser för sitt barn kan de diskutera 

tillsammans och relatera till det som ligger nära barnet. En bra läsare behöver ta sig an texten 

på ett aktivt sätt och för att kunna göra detta krävs det motivation. Barnet vill ofta förstå men 

när de vet inte hur de ska göra för att förstå behöver vuxna hjälpa dem med det. 

Caroline Liberg (Borgström 2006: 28 – 30) menar att det är viktigt att pedagoger förstår hur 

barn lär sig läsa och skriva så de kan underlätta för dem att bli medskapare och deltagare. Ett 

sätt kan vara att titta på en bild och prata kring bilden för att sedan titta på innehållet och 

texten. Det är ofta så små barn lär sig att läsa, menar hon. Hon menar vidare att läsning kan 

ses som en vandring i ett växlande textlandskap. Texten ihop med läsarens intressen och 

förkunskaper samt syfte påverkar hur läsaren rör sig och skapar mening i texten. Barn 

påverkas olika beroende på hur de lockas in och deltar i samtal och berättelser. Får de 

associera till saker utanför läsningen får de möjlighet att kliva utanför situationen och använda 

sin fantasi och erfarenhet. Nybörjarläsare som får denna möjlighet har goda förutsättningar i 

fortsatta språkövningar. Om barnet läser tillsammans med en vuxen och endast berör ytan, det 

vill säga orden på pappret, kan göra att barnet utvecklar sämre läsförmåga. Barnet får inte stöd 

i att använda sin fantasi, göra associationer eller använda sina språkliga erfarenheter. Det 

finns en risk att dessa barn stannar upp i läsutvecklingen. Det kan även påverka hur barnet 

uppfattar sig själv i skolan. En elev som aldrig ”fattar något” kan känna att den inte ”är 

någon” och vill därför inte delta i läsning. 

3.4 God läsutveckling genom föräldrar och högläsning  

Långt innan barnet börjar skolan kan föräldrar hjälpa till med att utveckla barnets förståelse 

och föräldrar har en viktig roll för barnets språkliga utveckling. Att prata med barnet, 

prioritera samtal och att läsa för barnet är en stor insats. Idor Svensson (Borgström 2006: 95 – 

96) menar att läsning vid läggning är en enkel handling för ökad läsförståelse. När föräldern 

läser högt innan barnet ska sova får barnet lära sig språket och får även en positiv anda som 

de kan koppla ihop med språkinlärning. Han menar att både barn och ungdomar har nytta av 

detta.  

Likt Idor Svensson konstaterar även Karin Taube (Borgström 2006: 99 – 100) att böcker samt 

högläsning och berättande i hemmet är av stor betydelse för barns läsinlärning. Genom 

högläsning kan föräldrar och barn tillsammans skapa en tradition och kultur för läsning som 
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barnet sedan bär med sig när det blir äldre. Barn kan läsa svåra texter med hjälp av föräldrarna 

och det är viktigt med uppmuntran för att barnet ska få positiv inställning till läsning. I 

samarbete med läraren kan föräldern hitta lämplig nivå på litteratur åt barnet. En text ska inte 

vara för svår men ändå innehålla svåra ord som kommer då och då. Att läsa en kvart om 

dagen är viktigt framhåller hon men situationen ska inte bli tjat som slutar i gräl. Det ger 

barnet negativ inställning till läsning.  

Genom högläsning utökas barnens ordförråd och de möter ord som de inte skulle möta i ett 

vanligt samtal. För att högläsningen ska bli givande är det en fördel om den vuxne ibland 

stannar upp och pratar med barnet om det lästa. Högläsning gör även att barn får till sig hur 

berättelser är uppbyggda och de vänjer sig vid hur det skrivna språket är utformat som ibland 

kan vara med annorlunda meningsbyggnad. Det viktigaste barnet får till sig via högläsning 

kanske ändå är att böcker kan erbjuda olika former av glädje och spänning och att de själva 

får lusten att läsa. Grunden till god läsutveckling kan sammanfattas med att barnet har 

bokstavskännedom, uppmärksammar språkljuden samt har ett gott ordförråd. Genom 

högläsning och givande samtal kan barnets lust att läsa väckas. Det allra viktigaste i vägen 

mot god läsutveckling är att av vuxna få bevis på att de är älskade och att de är viktiga och 

betyder något. Vet barnet det, är de bättre rustade för att möta de krav på uthållighet och 

koncentration som krävs vid den första läsinlärningen (Taube 2007: 23 – 24). 

Lars Melin (1989: 137 – 138) menar att högläsning har gynnande effekter för god 

läsutveckling då högläsning är en lustbetonad väg in i skriftspråket. Barnen möter sagan eller 

berättelsernas speciella skriftspråkliga och berättartekniska mönster. De behöver inte avkoda 

själva för att förstå och de får vetskap om hur berättelser börjar, hur intriger startar, hur 

konflikter skapas och löses samt att de får till sig hur berättelser avrundas och avslutas. 

Högläsning ger även en inblick i vad läsning kan erbjuda. Barnet kan lockas in i berättelsernas 

värld utan att behöva ha en högläsande vuxen med sig. Läsning kan även ges en viss status 

genom högläsning. Högläsning innebär att den vuxna ger barnet tid för samvaro och när barn 

ser vuxna läsa eller när barnet på annat sätt kommer i kontakt med läsning blir det en åtråvärd 

förmåga, att kunna läsa.  

Även Maj Björk och Caroline Liberg (1996: 23) påtalar högläsningens positiva effekter. Barn 

får god förståelse genom högläsning och samtal kring texten. När en text har lästs många 

gånger får den en ”röst” som barnet sedan kan imitera. Barnet vill prova på egen hand och de 
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kan sätta sig ner och låtsasläsa eller återberätta. När de hört en text många gånger är de ofta 

väldigt duktiga och kommer ihåg texten utantill. Har texten då en melodi eller ett innehåll 

som fängslar barnet blir det lätt att komma ihåg genom att titta på bilderna. Barnet kan på så 

sätt finna stöd både i text och bild för att kunna återberätta.  

3.5 God läsutveckling med beröm, uppmuntran och motivation 

Taube (2007: 85 – 86) nämner vikten av uppmuntran när barn börjar läsa. När barn börjar 

skolan vid sex eller sju års ålder har de en uppfattning om vilka de är. De har sin självbild 

men kan ändå påverkas av personer som betyder någonting för dem. Här spelar både lärares 

och andra kompisars attityder in och ett barns självuppfattning kan utvecklas både i positiv 

och i negativ riktning. Icke genomtänkta kommentarer från lärare kan ha en negativ påverkan 

på barnets självuppfattning.  

Avrin (2004: 5 – 11) menar att det är viktigt att elever får en identitet som läsare för att kunna 

se sig själv som läsande personer. De behöver ha tilltro till sin förmåga för att både lära sig 

läsa och utvecklas som läsare. Det är viktigt att eleverna omges med positiva förväntningar 

och att läraren bemöter eleverna som läsare vart i läsprocessen de än befinner sig. Att bemöta 

eleverna på detta sätt ger dem en egen drivkraft för vidareutveckling. Därför är det viktigt att 

eleverna tillåts läsa ”fel” innan de blir korrigerade och påvisade att de läst just fel. Läraren ska 

inte ”äga sanningen” och påtala rätt och fel utan låta eleven prova sig fram och lära av sina 

misstag. Får eleverna en känsla av att de kan lyckas och att de räcker till har de en 

grundläggande förutsättning för lust att läsa. Även lärarens sätt att bemöta och förhålla sig till 

eleverna är av stor vikt för att eleverna ska känna att de räcker till.  

3.6 Kännetecken för en god läsare och undervisning i 

läsförståelse 
Ett barn eller en elev som både i hem och skola får möjlighet att möta många olika sorters 

texter lägger en bra grund på vägen mot att bli en god läsare och dessa möten är ett viktigt led 

i att utvecklas till en god läsare. Att bli en god läsare sker gradvis ju mer ett barn eller en elev 

ges möjlighet och uppmuntran till att läsa. Många tror dock att en god läsare förstår allt den 

läser men det är missvisande. En god läsare vet däremot hur hon ska göra när hon inte förstår 

och vet hur hon ska göra för att förstå.  Läsaren har olika strategier och är medveten om att 
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olika texter kräver olika strategier. Vid ett första möte med en text vet läsaren att det krävs en 

ansträngning för att förstå och få större utbyte av texten. Läsaren kan skumläsa för att få en 

överblick sen inrikta sig på det väsentliga och läsa mer noggrant, ofta med en penna i hand för 

att skriva anteckningar eller göra understrykningar. En aktiv läsare vet att all information inte 

står specifikt i texten utan att de måste göra inferenser för att förstå skriven text. En god läsare 

kan bedöma sin förståelse och har förmågan att upptäcka brister och fel i hur de uppfattar 

texten vartefter de läser. På det här sättet kan de omarbeta sin tidigare kunskap när argument 

eller ny, mer övertygande fakta dyker upp. En aktiv läsare vet också att det finns en författare 

bakom texten som det går att föra en dialog med och som kan ifrågasättas vid undringar i 

texten. Det här gör att avståndet mellan läsaren och texten inte blir så stort (Reichenberg 

2008: 60 – 61).  

Att använda sig av läsförståelsestrategier kan vara att förutse textens innehåll, ställa frågor till 

sig själv och försöka besvara dem under läsningens gång samt visualisera utifrån texten. 

Strategier kan även vara att sammanfatta innehållet med egna ord, förklara svåra delar eller 

sammanhang i texten, dra egna slutsatser och använda sina egna förkunskaper för att skapa 

förståelse i texten under läsning. Goda läsare har ofta syftet med läsningen klart för sig och 

använder sina läsförståelsestrategier flexibelt, anpassat till syftet (Bråten 2008: 69 – 70). 

Elbro (2008: 141 – 142) menar att läsning är en stor uppgift för barn att lära sig och det är en 

fördel att hjälpa barnen förstå och bli uppmärksamma på vad som gör skrift bättre än vårt 

talade språk. Därför är det bra att börja undervisning i språkförståelse jämsides med 

undervisning i ordavkodning redan i första klass. I början kan elevernas avkodning sätta 

gränser men språkförståelse och ordavkodning är något som han anser bör ske parallellt med 

varandra.  

Genom medveten undervisning från lärarens sida blir eleven mer aktivt engagerad. Läraren 

har ett stort ansvar i början som vartefter minskar då eleven tar över ansvaret. För att elever 

ska utveckla god läsförståelse är det viktigt att läraren har direktundervisning i lässtrategier. 

Eleverna ska inte lämnas ensamma med att försöka förstå svåra texter. I direktundervisningen 

visar läraren hur han eller hon gör för att förstå en text genom att exempelvis tänka högt och 

sedan låta eleverna tänka med. Ett gott lärande kräver övning, så mycket övning att det till 

slut sitter. Då har övningen blivit en färdighet att behärska. Läraren agerar modell genom att 

visa hur olika tankeprocesser kan aktiveras för att komma förbi olika hinder i läsningen och 



 

 
14 

 

utveckla läsförståelse. Läraren kan visa de svårigheter han eller hon stöter på och visa hur de 

går att komma över. Eleverna kan sedan vid egen läsning använda strategierna som läraren 

visat som mentala verktyg på egen hand eller vid grupparbete (Westlund 2009: 38 – 39).    

Under 1980-talet kom Ann Brown och Annemarie Palinscar (1984: 120 – 132) med ett 

läsprogram de kallade reciprok undervisning (Reciprocal Teaching). För att nå god 

läsförståelse föreslår de fyra olika strategier att arbeta med:  

 Sammanfatta texten 

 Ställ egna frågor till texten 

 Klargör otydligheter 

 Förutsäga handlingen 

Strategierna utgör grundpelarna i reciprok undervisning som är en väl beprövad 

undervisningsmodell för läsförståelse. Strategiernas syfte är att förbättra läsförståelse samt att 

kontrollera om läsförståelse har uppnåtts. Reciprok undervisning sker strukturerat och bygger 

på att elevernas ansvar för aktiviteten gradvis ökar. Processen börjar med att läraren guidar 

eleven genom att exempelvis sammanfatta texten för att visa eleven och här gör läraren det 

mesta av arbetet. Efter ett tag har eleven hört läraren sammanfatta och har själv kunskap om 

att sammanfatta en text med stöd utav läraren. Därefter gör eleven det största arbetet och 

läraren finns med och lyssnar. Reciprok undervisning är inte enbart stöttande och 

accepterande utan även frågande och kritisk, allt för att uppmuntra eleven att använda 

strategierna mer målmedvetet och effektivt. Så småningom kommer eleven använda sig av 

dessa funktioner självmant. 

Rune Andreassen (I Bråten 2008: 229 – 251) menar att läsförståelseundervisning hjälper 

eleverna att förstå vad det innebär att läsa mellan raderna och hur de ska göra. Han menar 

vidare att eleverna behöver hjälp när de kommer till svåra ord eller meningar de inte förstår 

samt att de behöver vägledas i att göra sammanfattningar av det lästa, så de får med sig vad 

som är viktigt i texten för att kunna förstå. Han förklarar två läsförståelsemodeller: 

På 1990-talet kom Michael Pressley med transaktionell strategiundervisning (Transactional 

Strategy Instruction) som poängterar att god läsförståelseutveckling är beroende av 

strategiundervisning som löper som en röd tråd genom elevernas skolvardag och att detta ska 
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pågå under längre tid för att nå framsteg, helst under flera år. Tonvikten läggs på att lära ut få 

men effektiva förståelsestrategier och läraren förklarar och agerar modell. Vid behov 

undervisar läraren eleverna i hur de ska använda strategierna genom att tänka högt när de 

läser. Fokus ligger på nyttan med strategierna och eleverna blir ofta påminda om att de får 

ökad förståelse genom att använda egna strategier. Strategierna är följande:   

 Innehållet diskuteras i förväg och kopplar till förkunskaper om det som redan är läst. 

 Reaktioner på vad som kommer fram i texten kopplas till förkunskaperna. 

 Skapa bilder till vad som utgör exempel på idéer i texten 

 Läshastighet och sätt att läsa anpassas utifrån elevens förståelse. 

 Ställa frågor till texten. 

 Sammanfatta texten.  

Målet med transaktionell strategiundervisning är att eleverna själva ska reglera strategierna 

som aktiveras i gruppen.  

Mot 1990-talets slut kom John Guthrie med ett program, begreppsorienterad läsundervisning 

(Concept Oriented Reading Instruction), som betonar motivationen helt annorlunda mot 

tidigare. En begreppsorienterad undervisning innebär att ett ämnes centrala begrepp sätts i 

centrum både gällande innehåll samt syftet med läsningen. Strategierna inom 

begreppsorienterad läsundervisning är följande:   

 Aktivering av förkunskaper innebär att läraren aktiverar elevernas förkunskaper 

genom att ställa frågor om bokens titel, rubriker och bilder och låter eleverna 

reflektera kring vad de vet om ämnet. 

 Frågeställande innebär att eleverna ställer ihop frågor kring texten både före och under 

läsning för att på så sätt kunna fokusera och styra sin förståelseprocess. 

 Informationssökande syftar till elevernas sökande efter information i texten, att söka 

svar på sina formulerade frågor. Målet är inte att läsa hela texten utan att läsa och lära 

av det som är viktigt i texten.  
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 Sammanfattning innebär en riktig sammanställning efter läsning av hela eller delar av 

texten.  

Samtliga undervisningsmodeller har likheter som bygger på varandra. Reciprok undervisning 

genomförs under relativt kort tid och gärna i ett socialt sammanhang. Transaktionell 

strategiundervisning ses som en vidareutveckling av reciprok undervisning då undervisning 

sker under en längre tid för en varaktig förändring. Transaktionell strategiundervisning är mer 

flexibelt och ger större möjlighet till att individanpassa till skillnad från reciprok 

undervisning. Begreppsorienterad läsundervisning betonar motivationen och målet för 

strategiundervisningen är att förståelsen och lärandet är knutna till ämnets centrala begrepp. 

Likt transaktionell strategiundervisning anses även begreppsorienterad läsundervisning fortgå 

under en längre tid för att ge resultat. 

Barbro Westlund (2009: 264) förklarar att i alla modeller används tankekarta för att underlätta 

elevernas förståelse av texten. Det ger eleverna struktur i tänkandet och avlastar arbetsminnet 

genom att tankarna synliggörs i kartan. Vissa läsare föredrar istället att skriva nyckelord. 

Läsförståelsemodellerna inkluderar skrivandet på olika sätt och ett ömsesidigt samband 

skapas mellan läsning och skrivande.  
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4 Metod och metodval 

4.1 Kvalitativ forskning och val av metod 
Kvalitativ forskning har tonvikten på ord vid insamling av data där intervju är den främst 

förekommande metoden. Kvalitativa intervjuer kan förekomma på två sätt, ostrukturerade och 

semi – strukturerade. En ostrukturerad intervju kan liknas vid ett samtal och tillåter den 

intervjuade att svara fritt och intervjuaren ger en uppföljningsfråga vid de punkter som anses 

värda att följa upp. Vid en semi – strukturerad intervju har forskaren en intervjuguide med ett 

antal frågor eller teman att beröra men ger intervjupersonen möjlighet att svara på sitt sätt. 

Frågorna behöver inte ställas i samma ordning som intervjuguiden men i stort ställs frågorna i 

ursprunglig ordning (Bryman 2001: 300 – 301).  

Det centrala intresset i en kvalitativ intervju är den intervjuades åsikter och forskaren vill 

gärna ha detaljerade svar. Intervjun kan röra sig i olika riktningar och kan avvika från den 

utformade intervjuguiden samt att följdfrågor kan ställas. Kvalitativ intervju är således en 

flexibel forskningsmetod då den kan följa riktningen med intervjupersonens svar (Bryman 

2001: 300). Trost (2010: 32) menar att en kvalitativ studie är att föredra om forskaren vill 

förstå människors sätt att tänka och resonera eller se skillnader i olika handlingsmönster.  

Bryman (2001: 305) menar att en intervjuguide består av en frågeställning och frågorna ska 

beröra det område som forskaren är intresserad av samt utgå från intervjupersonens 

perspektiv. Frågorna ska formuleras på ett begripligt språk, vara öppna för följdfrågor men 

inte av ledande karaktär. Det är en fördel att spela in samtalet vid kvalitativa intervjuer så 

intervjuaren kan vara uppmärksam på vad som sägs och inte bli distraherad av att behöva föra 

anteckningar (Bryman 2001: 310).    

Under arbetet med min studie har jag använt mig av en kvalitativ forskningsmetod och av 

semi – strukturerad intervju med öppna frågor (se bilaga 1). Kvale och Brinkmann (2009: 19, 

39) menar att intervju som forskningsmetod är ett strukturerat samtal med syftet att förstå 

vardagsvärlden ur den intervjuades perspektiv. Intervjun sträcker sig över det vardagliga 

samtalet där åsikter utbyts till att ur ställda frågor och ett aktivt lyssnande ge intervjuaren ny 

kunskap. Forskningsintervju är inte ett samtal mellan två eller flera likställda parter eftersom 
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det är forskaren som preciserar och kontrollerar situationen. Forskaren introducerar ämnet för 

intervju och följer kritiskt upp de intervjuades svar på frågorna. 

Jag valde intervjustudie för att jag ansåg att det skulle ge mest informationsmässigt. I studien 

använde jag mig av en semi – strukturerad intervju med öppna frågor vilket innebär att 

forskaren ställer frågor utifrån redan fastställd frågeställning med frågor som tillåter att den 

intervjuade svarar fritt (Bryman 2001: 123, 157). Fördelen med denna intervjumetod är att 

forskaren under intervju kan ställa följdfrågor om något var intressant vilket inte är möjligt 

vid exempelvis en enkät.  

4.2 Etiska överväganden 

Bryman (2001: 440 – 441) sammanställer fyra etiska principer vid forskning. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera om studiens syfte samt att deltagandet 

är frivilligt och kan avbrytas om de så önskar. Samtyckeskravet informerar deltagarna om att 

de bestämmer över sin medverkan och en minderårig deltagare behöver föräldrarnas tillåtelse. 

Konfidentialitetskravet innebär att de personer som medverkar i studien ska behandlas 

konfidentiellt samt nyttjandekravet som innebär att de uppgifter forskaren samlar in enbart får 

används till studiens syfte. Då jag ringde eller pratade med samtliga intervjuade och 

presenterade mitt syfte har intervjupersonerna tillgodosetts med informationskravet och 

samtyckeskravet redan vid första kontakt. De fick även information om att intervjun kommer 

användas för min studie vilket innefattar nyttjandekravet. Intervjerna behandlas konfidentiellt 

och de intervjuade och skolor har fått fingerade namn vilket gör att även 

konfidentialitetskravet tillgodosetts.    

4.3 Urval och genomförande 

Mitt val av intervjupersoner fann sig bli ett bekvämlighetsurval vilket Bryman (2001: 114 – 

115) beskriver består av personer som för tillfället finns i forskarens närhet. På sätt och vis, då 

jag fick tips av både vän och intervjuade, har jag även använt mig av vad Bryman kallar 

snöbollsurval vilket innebär att forskaren via redan tilltänkta personer kommer i kontakt med 

ytterligare personer som kan vara relevanta för studien.  
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I början av studien hade jag tänkt göra fyra intervjuer. Under studiens gång utökades det med 

två intervjuer till. Det här såg jag dock som en fördel när jag sedan jämförde svaren på min 

frågeställning. Jag insåg att fyra hade blivit en för ”tunn” studie och sex till antalet var lagom 

för min studies storlek.  Kvale och Brinkmann (2009: 129) menar att forskaren ska intervjua 

så många personer som behövs för att få svar på sin fråga. Det är vanligt att antal intervjuade i 

en kvalitativ intervju antingen blir för få eller för många. För få intervjuade gör det svårt att se 

skillnader mellan grupper och för många gör att det är svårt att göra ingående tolkningar av 

det insamlade materialet.  

Under verksamhetsförlagd utbildning har jag kommit i kontakt med många pedagoger som 

har stor erfarenhet. Eftersom jag var klar med att jag ville studera någonting inom läsning 

passade jag på att i förväg fråga en pedagog om det gick bra att intervjua henne när jag skulle 

börja med mitt examensarbete. Det slumpade sig vidare att jag på samma skola även frågade 

en annan pedagog, som jag visste var väldigt intresserad av läsförståelse, om hon kunde tänka 

sig att bli intervjuad. Även här frågade jag i god tid om hon kunde tänka sig bli intervjuad. På 

en annan verksamhetsförlagt utbildning mötte jag en pedagog med lång erfarenhet samt en 

pedagog som inte använder färdiga läromedel i sin undervisning. Jag fann båda intressanta 

och ville höra deras synvinklar så jag frågade om de samtyckte till intervju. Jag hade tänkt 

nöja mig med att intervjua fyra pedagoger men jag fick ett tips av en vän om ännu en pedagog 

som hon trodde kunde vara intressant för min studie. Jag sökte upp denna pedagog och likt 

övriga berättade jag mitt syfte och frågade om hon kunde tänka sig att bli intervjuad. Efter vår 

avslutade intervju nämnde hon en pedagog som kunde vara av intresse för min studie. Jag 

sökte upp även den sistnämnda pedagogen och förklarade mitt syfte och frågade om hon 

samtyckte till en intervju. Jag intervjuade tre klasslärare och tre speciallärare.  

Jag pratade personligen eller ringde till intervjupersonerna för att boka tid till intervju. Jag 

presenterade mig själv och berättade att jag läser lärarutbildningen på Linköpings universitet. 

Jag berättade vidare att jag skriver C-uppsats om läsförståelse och frågade om de kunde tänka 

sig bli intervjuade om ämnet. Jag förberedde mig med min frågeställning och en MP3 – 

spelare för att dokumentera samtalen. För säkerhets skull hade jag även med anteckningsblock 

och penna samt extra batterier. Att dokumentera med en spelare gjorde att jag kunde 

koncentrera mig på samtalet och följa upp med följdfrågor om jag fann något intressant eller 

om jag ville veta mer om något. Jag kunde även fokusera på intervjupersonen eftersom jag 

inte behövde dokumentera för hand.  
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Samtliga intervjuer transkriberades och varje intervju pågick i cirka 45 minuter. Att 

transkribera är att transformera, det vill säga ändra från en form till en annan samt att utskrift 

är en översättning av talat språk till ett skrivet språk (Kvale och Brinkman 2009: 194). Ett 

problem med transkribering är att det är en tidskrävande process och genererar mycket papper 

att bearbeta under analys (Bryman 2001: 311). Alla intervjuer transkriberades med de 

intervjuades initialer för att jag skulle se vem som var vem och efter transkribering har de 

inspelade intervjuerna raderas.  

Sammanlagt fick jag en intervjutid på cirka 270 minuter vilket resulterade i 66 sidor utskrivet 

material. Jag valde att utesluta en del pauser och onödiga ord som hummanden eller 

stakningar då det inte var relevant för studiens syfte. De pausljud som jag trots allt valde att 

ha med ansåg jag fylla en funktion för mig när jag senare skulle analysera. Efter 

transkribering läste jag igenom de utskrivna intervjuerna upprepade gånger, gjorde 

understrykningar, antecknade och letade samband. Jag sammanställde slutligen alla svar i ett 

särskilt dokument för att få en bättre översikt i vad samtliga pedagoger hade berättat. Efter 

sammanställningen valde jag att göra en sammanfattning av hur pedagogerna resonerat och 

kring frågeställningen. Eftersom jag spelade in på MP3 – spelare kunde jag koncentrera mig 

på min frågeställning och intervjupersonen som att ha ögonkontakt, lyssna aktivt och ställa 

frågor om jag ville veta mer om något eller om något var oklart.  

4.4 Metoddiskussion  

Jag ringde alla mina intervjupersoner och presenterade mig, berättade om min studie, frågade 

om de ville bli intervjuade och alla samtyckte. Som forskare är det min skyldighet att 

informera om etiska principer i samband med studien. Förvisso har jag redan vid första 

kontakt informerat om de etiska aspekterna av studiens syfte dock inte om att det insamlade 

materialet kommer behandlas konfidentiellt. Det var inte förrän vid sista intervjun som jag 

insåg att jag helt glömt bort att informera intervjupersonerna om detta. Eftersom jag tog för 

givet i och med att samtliga samtyckte till intervju och att det insamlade materialet kommer 

behandlas konfidentiellt från min sida och enbart för min studie, föll det helt enkelt bort att 

informera vidare om studiens etiska principer innan intervjuerna ägde rum.  

Inför första intervjun förlitade jag mig helt till att jag kunde spela in samtalet med min 

mobiltelefon. En stor miss var att jag inte kontrollerade om det gick innan intervjun. Efter fem 
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minuter fick intervjun ett abrupt avbrott och jag fick börja dokumentera för hand. Det gick 

förvisso bra men jag kunde inte riktigt koncentrera mig på det sättet jag hade tänkt. Jag kunde 

inte vara lika delaktig i lyssnandet eftersom jag var tvungen att fokusera på att skriva för att få 

med exakt vad som sades i intervjun. Min lärdom av detta är att det är viktigt att kontrollera 

sin teknik innan genomförande. Till nästkommande intervjuer hade jag en MP3 – spelare och 

extra batterier.  

Som intervjuare är det en fördel att sitta avskilt för att inte bli störd under intervjun. Trost 

(2010: 65) menar att inga åhörare ska finnas samt att miljön ska vara så ostörd som möjligt 

men även att intervjuaren ska känna sig bekväm. Eftersom jag besökte de intervjuade på 

skolorna och deras arbetsplats var detta ingenting jag i förhand kunde påverka då jag inte 

uttryckligen sagt vid tidsbokningen att jag ville att vi skulle sitta avskilt. Intervjupersonerna 

tog dock detta som en självklarhet. Miljön var inte heller ny eller främmande för mig och jag 

kände mig bekväm i situationen och intervjuerna skedde avslappnat och naturligt. Under 

några intervjuer blev vi avbrutna men då jag spelade in samtalet var det enkelt att kunna 

lyssna förbi det oväsentliga.  

En intervju fann jag svår att transkribera eftersom det hördes ett brus och stim av skolbarn 

som lekte utanför fönstret. Vidare störde en ringsignal och jag kunde inte tyda vad som sades 

under den sekvensen men detta var inget som påverkade intervjun. Det krävdes däremot stor 

koncentration och tog betydligt längre tid att transkribera. 

Bryman (2001: 133) påtalar vikten av att hålla sig till frågornas ordningsföljd under en 

intervju. Variation i frågeställningen kan leda till att intervjuaren glömmer bort en fråga samt 

att skillnader i ordningsföljd kan påverka svaren då vissa intervjuade kan få en fråga som 

övriga inte får besvara. Under några intervjuer föll det sig så att några intervjuade kom in på 

nästa fråga i min frågeställning. Det ansåg jag inte ha någon större betydelse under pågående 

intervju men jag märkte vid genomgång av resultatet att det blev ett visst krångel i att finna 

svar på rätt fråga. Jag märkte även vid resultatgenomgång att vissa följdfrågor kunde ge bra 

information men alla följdfrågor ställdes inte till samtliga intervjuade. Anledningen var att 

mina följdfrågor kom naturligt under intervjuerna och alla intervjuer fortlöpte olika. I 

efterhand kan jag se att det hade varit en fördel om jag hade följt min frågeställning samt 

noterat eventuella följdfrågor så de funnits tillgängliga att fråga om de hade uppkommit som 

ett naturlig led i resterande intervjuer.   
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Bryman (2001: 114) menar att bekvämlighetsurval kan ge intressanta svar men det är svårt att 

generalisera resultatet då det är personer i forskarens närhet som används. Respondenterna 

svar representerar inte (som i min studie om läsförståelse) pedagogers svar generellt då 

pedagoger kan ha olika tankar och synsätt kring detta. I mitt fall valde jag att intervjua sex 

personer av två yrkeskategorier, tre specialllärare och tre klasslärare på fyra olika skolor för 

att kunna få flera synvinklar av det jag vill studera.  
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5 Resultat 

5.1 Presentation av pedagogerna och deras skolor 
Pedagogerna arbetar i lågstadiet, årskurs 1 – 3 och är utbildade mot låg – och mellanstadiet 

samt är i åldrarna 37 – 64 år. Samtliga pedagoger är kvinnor och med undantag för de tre 

speciallärarna undervisar de i alla ämnen förutom idrott och de har arbetat som klasslärare 

respektive speciallärare mellan sju till 43 år. Både pedagoger och skolor i denna studie har av 

mig fått fingerade namn. Nedan använder jag mig av förkortning av årskurserna. Att en 

skolan har exempelvis F – 9 innebär att skolan innefattar elever från förskoleklass upp till 

årskurs nio.  

Askskolan är belägen nära ett naturområde och är en mångkulturell F – 6- skola. Jag 

intervjuade två pedagoger på Askskolan. Agneta är i 60 – årsåldern och har arbetat som 

speciallärare i sju år. Innan dess var hon klasslärare i 36 år och har stor erfarenhet. Ann är i 50 

– årsåldern och har arbetat som klasslärare i 25 år och arbetar inte med traditionella 

läromedel. Agneta och Ann har ett nära samarbete.  

Cederskolan är en skola som ligger nära vatten och är en F – 5-skola och skolan arbetar 

åldersintegrerat, uppdelat i två spår. Här mötte jag Christin som började som klasslärare men 

utbildade sig under en termin till speciallärare när hon var mammaledig. Christin är i 40 – 

årsåldern och har arbetat som speciallärare i åtta år. Christin är med i ett nätverk inom 

kommunen där en grupp lärare träffas och samtalar om läsförståelse.      

Ekenskolan ligger nära vatten och är en F – 9-skola och är sedan en tid tillbaka integrerad 

med särskolan. Även på Ekenskolan intervjuade jag på två pedagoger. Erika är i 40 – 

årsåldern och är utbildad speciallärare och har arbetat som det i sex år. Ellen är också i 40 – 

årsåldern och har arbetat i 16 år som klasslärare. Erika och Ellen har ett nära samarbete. Erika 

håller i läsförståelsenätverket, som jag nämnde ovan att Christin deltar i, där en grupp lärare 

träffas och samtalar om läsförståelse.    

Glasbjörkskolan ligger nära ett skogsområde och är en F – 5-skola. Jag mötte Gry, en kvinna i 

40 – årsåldern som arbetat som klasslärare i 14 år.  
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5.2 Pedagogernas syn på läsförståelse och varför läsförståelse 

är viktigt 
För att förstå en text vid läsning kan eleven behöva aktivera sin förförståelse och fundera i 

olika banor. Erika menar att det är bra att låta eleverna aktivera sin förförståelse och fundera 

lite kring vad texten kommer att handla om. Hon säger vidare: 

Man ser att rubriken är Vikingatid eller nå´t och barn som kanske har läst om vikingatid i 

skolan, då kan de aktivera sin kunskap kring det så man kan resonera om det att ”Vad kan 

texten handla om?” och ”Vad tror jag att jag kan få veta om jag läser den här texten?” och 

så. (Erika 2011)  

Samtliga pedagoger ansåg att läsförståelse är att förstå det lästa. Gry menar att läsförståelse är 

så brett och innefattar olika substanser som att läsa med flyt för att sedan kunna fördjupa sig i 

texten och dra egna slutsatser. Agneta ser mer till individen och att vi inte får glömma bort att 

vi alla lär på olika sätt. Hon förklarar sin syn på läsförståelse:  

Läsförståelse är att man förstår varför man gör vad man gör. Att man inser att detta är 

viktigt för mig och att det har mening för just mig. Det är att förstå vad jag läser och inte 

bara för läsandets skull. (Agneta 2011) 

Ellen instämmer i att läsförståelse är att förstå texten men höjer läsförståelsen till ytterligare 

en nivå när hon vill att eleverna ska få en upplevelse av texten de läser. 

… helst vill man liksom ju ha en sån läsförståelse så att de verkligen lever sig in i 

böckerna och nästan inte hör och ser vad som händer runtomkring. Då ska de ju fastnat 

för en riktigt bra bok. (Ellen 2011) 

Att förstå en text kräver att eleven förstår orden och det språk som används i texten likväl som 

det krävs att eleven har en bra ordavkodning så att läsningen sker med flyt utan att eleven 

stakar sig fram. Ann berättar att synen på läsning brukar vara att avkodningen måste fungera 

innan barnet kan förstå. Hon menar dock att eleven måste ha båda delar samtidigt. 

Man pratar ju mer och mer om att det måste ske liksom parallellt så man måste, man kan 

inte bara hålla på med avkodning utan man måste bygga på någon sorts förståelse 

samtidigt, parallellt när man lär sig läsa i alla fall. Så att det … att orden betyder 

någonting, att det finns något bakom. (Ann 2011) 

Christin vidhåller samma som Ann, att både den lästekniska sidan måste fungera för att skapa 

sammanhang och ge förståelse. Christin menar även att läsförståelse är väldigt viktigt för att 
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motivera eleverna att komma vidare i sin läsning. Motivation är viktigt för att läsningen inte 

ska bli svår samt att eleverna blir motiverade om eleven har syftet med läsningen klart för sig. 

Hon anser att motivation är viktigast som helhet.  

Det är ju dels för att man ska få motivation till och sen är det ju egentligen det allting 

handlar om, att man ska kunna läsa för att lära så måste man förstå det man läser. Och vill 

man få en upplevelse av det man läser så måste man också förstå vad man läser. Vill man 

ha igång en motivation så är läsförståelsen väldigt viktig. (Christin 2011) 

Ellen menar att orden inte bara är svart på vitt. Hon anser att läsning måste ske på ett djupare 

plan.  

Det är ju inte bara orden utan de måste ju förstå sammanhanget mellan också, det vi säger 

läsa mellan raderna så att, ja det gäller som sagt inte att bara kunna läsa orden bra, förstå 

precis vad som står där utan man ska ju förstå vad författaren menar många gånger också. 

(Ellen 2011) 

Pedagogerna nämner nyckelord som att eleverna behöver aktivera sin förförståelse och 

fundera lite över vad texten kommer handla om. Pedagogerna menar också att läsförståelse 

innebär att eleven använder olika strategier vid läsning för att få ut mest nytta av en text. 

Strategier som att förutsäga vad texten kan komma att handla om, fördjupa sig i texten, kunna 

reflektera över svåra ord eller inte förstår handlingen samt kunna knyta an med egna 

upplevelser. Eleverna ska kunna använda sina kunskaper och strategier för att förstå texten på 

ett djupare plan, dels för att få en läsupplevelse för nöjes skull men även kunna dra kopplingar 

till sin egen omvärld eller kopplingar till annan litteratur eller kanske en sedd film. 

Gry menar att läsförståelse är viktigt men för att tillgodogöra sig en text behöver eleverna 

kunna läsa texter kritiskt för att kunna ta till sig den på rätt sätt. Eleverna behöver förstå vem 

texten är skriven till och vem som är avsändaren. Hon menar även att eleverna behöver ha 

klart för sig att läshastigheten inte är det viktigaste vid läsinlärning. 

Du ska ha ett gott flyt när du läser, du ska förstå det du läser och att det finns information 

bakom texten på något sätt. Under ytan. Få dem medvetna när de läser. (Gry 2011) 

Att läsförståelse är av stor vikt var samtliga pedagoger rungande överens om. De menar att 

läsförståelse är viktigt då det genomsyrar alla ämnen i undervisningen och inte enbart är ”låst” 

till ett ämne. De menar vidare att läsförståelse är något vi har behållning av i livet för övrigt, 
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som vuxen, i sitt kommande arbete och som samhällsmedlem. Erika anser att läsförståelse är 

viktigt för att kunna tillägna sig kunskap och hon menar likt de andra att läsförståelse går in i 

alla ämnen. Hon menar även att läsförståelse är av betydelse för att kunna läsa för nöjes skull: 

… det blir ju inget nöje om man liksom inte förstår innehållet i boken … (Erika 2011)  

Ellen förklarar vidare om varför läsförståelse är viktigt: 

Ja, dels är det ju för att du får inte i dig den kunskapen som du behöver om man tänker 

rent faktamässigt. Läser du texter i NO, SO, så förstår du ju inte. Alltså, du lär dig ju inte 

det du ska lära dig om du inte förstår, faktamässigt sett. Ska man få en läsupplevelse i en 

skönlitterär bok så måste man också ha läsförståelse. Ska man liksom förflytta sig mellan 

tid och rum som man önskar att barnen ska få göra så måste du förstå vad du läser … ja, 

få härliga upplevelser … och det är viktigt att förstå texter, faktatexter så man lär sig i 

övriga ämnen. Läsförståelsen kommer ju in överallt. Eller sen senare i livet också men 

man kan inte isolera det till svenskan. (Ellen 2011)   

Fyra pedagoger säger uttryckligen att eleven behöver klara olika uppgifter i skolan, som 

exempelvis att göra en instruktion. De menar att det kan bli svårt för eleven att bemästra om 

förståelsen inte finns. Christin instämmer och menar att i SO tillkommer nya begrepp i 

framförallt faktatexter. Hon anser att läsförståelse är det absolut viktigaste pedagoger behöver 

arbeta med i skolan. Ann menar att läsförståelse även är viktigt för utan förståelse fyller inte 

läsningen någon funktion. Hon menar vidare likt övriga lärare att läsförståelsen behövs för att 

kunna berika allting genom hela livet.  

5.3 Pedagogernas arbete med läsförståelse i undervisningen 

Alla pedagoger använder olika metoder för att arbeta med läsförståelse. Det framkommer 

klart efter analys. Agneta berättar att hon arbetar med mycket plockmaterial och många olika 

spel då hon är medveten om att vi alla lär på olika sätt. Hon arbetar helst med konkreta texter 

som passar till varje elev. Redan tidigt menar hon att lärare och föräldrar ska gå in för att 

arbeta upp barnets förståelse. 

När barnet börjar läsa – börja direkt med att ställa frågor! Barnen förstår det här om de får 

frågor och börjar man arbeta in detta redan när de är små då är det mycket lättare att 

arbeta upp förståelsen. Ibland kan barnet vara motsträvigt och inte vilja men fortsätt och 

det blir slutligen en vana. (Agneta 2011)  
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Likt Agneta delar även Ann vikten av att tidigt gå in och arbeta med läsförståelse: 

Men sen även från första början med just högläsningen kanske att stanna upp och rita till 

det man läst, att försöka omsätta det man läser högt till att sätta egna ord på vad det är. 

(Ann 2011) 

Fem pedagoger säger uttryckligen att de använder sig av läsförståelsestrategier i 

undervisningen. Deras undervisning bygger på idéer från Barbro Westlunds (2009) bok Att 

undervisa i läsförståelse och reciprok undervisning. I undervisning använder pedagogerna 

kort med följande bilder på: spågumma, en detektiv, Nicke Nyfiken och en cowboy. För att 

läsningen ska bli en aktivitet förklarar Gry följande: 

… på morgonen har ofta alla egen läsning men för att det inte ska bli så, ofta blir det ju att 

barnen sitter och läser men inte förstår så har de uppgifter under tiden. De ska använda 

sig av fyra olika läsförståelsestrategier. Vi har plockat ut fyra olika figurer för att göra det 

lite roligare när man introducerar det här med läsförståelse och lässtrategier. (Gry 2011) 

Ellen förklarar hur hon arbetar med bilderna i sin undervisning: 

Spågumman till exempel, då ska man göra en förutsägelse, man ska spå i framtiden ”Vad 

tror jag kommer att hända i boken?” och det är klart, då måste jag ha förstått vad som 

hänt hittills utifrån det som hänt. Ska man gissa sig till ”Jag tror att det här händer för att 

det här har hänt förut” så har man haft en god läsförståelse för om man inte förstått vad 

man läst hittills är det jättesvårt att gissa också. (Ellen 2011) 

Hon förklarar vidare: 

Så har vi Nicke Nyfiken, han är mer uppmärksam på vad som, om det är något som inte 

är riktigt klart, om det är något man inte förstår av vad som hänt, så att man ställer frågor 

under tiden, att man är lite kritisk till texten. Sen har vi Cowboy – Jim, han sammanfattar 

texten och det är en vanlig sammanfattning av vad som har hänt, och sen har vi detektiven 

och då kan det vara att man frågar efter svåra ord … så man inte bara läser förbi alla ord 

även om man inte förstår så struntar man i det eller att man ska förstå att man inte förstår. 

(Ellen 2011)    

Att använda sig av bilderna tycker samtliga pedagoger ger en mer konkret bild för eleverna av 

vad de ska göra. Istället för att bara säga att ”Nu ska vi förutspå” så visar de en bild av 

spågumman och eleverna vet med en gång vad de ska göra. De menar att det är så mycket 

enklare när syftet med undervisningen blir synliggjord för eleverna samt att bilderna gör 

metoden och arbetet roligare.  
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Gry berättar att de arbetar med dessa strategier i alla sorters texter. Hon har dock märkt en 

strategi som eleverna finner svårare än de andra. 

Den som barnen tycker är svårast, som vi märkt, är den här cowboy – Jim som drar 

slutsatser av texten och fångar in det med sitt lasso, fångar in det viktigaste i en text. Och 

det tycker barnen är svårt, att så kort och koncist som möjligt dra in det viktigaste ur en 

text. Oftast blir det ju att man rabblar upp hela … hela texten och historien, hela 

berättelsen, men just att plocka ur det viktigaste … (Gry 2011) 

Erika berättar att hon kanske inte visar korten för en nybörjare läsare men när de kommit 

igång en bit brukar de resonera kring boken eller texten och bilderna intar sin plats. Efter 

några veckors arbete med blandade grupper, där en del kompetenta läsare kan ”driva” med de 

elever som inte är lika kompetenta upplever hon följande: 

… då kommer barnen med bra och också såna här bra frågor och det är då man själv blir 

berikad och det är då det är så kul! Man bara ”Åh, det har inte jag heller tänkt på fast jag 

är vuxen. (Erika 2011) 

Samtliga pedagoger poängterar samtalets betydelse. Samtal och diskussion är en viktig del i 

arbetet med läsförståelse. Gemensamt för alla pedagoger är att de alla förespråkar samtalet 

kring boken samt diskussioner om vad de läst. Fyra pedagoger menar att läraren eller andra 

mer kompetenta elever kan fungera som modell i arbetet med läsförståelse. Eleverna måste få 

tydliga strategier i hur de ska tänka under läsning för att få förståelse i texten.  

… och om det börjar med väldigt enkla frågor som att man verkligen kan läsa i texten 

”Jamen, det här svaret hittar du i den här meningen.” så ska man peka på också var man 

kan hitta de olika svaren och sen kan det bli svårare och svårare där man kommer in till 

det här med att läsa mellan raderna. Då får man ju förklara sammanhanget så man inte 

lämnar barnen ensamma med de här läsförståelseuppgifterna utan att man tar upp det 

mycket mer och undervisar om det så man visar barnen att ”När du letar efter den här 

uppgiften ska du tänka på det här viset.” och ja, peka på vart man kan hitta svaret. (Ellen 

2011)  

Gry fyller på med sina tankar:  

… att vi hela tiden visar och hjälper dem i tankegångarna, visar hur de ska tänka, vi ska 

jobba som handledare och hjälpa till att vägleda dem i sina tankar. (Gry 2011) 
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Reflektion är en viktig del i arbetet med läsförståelse. Tre pedagoger arbetar även med 

recensioner av böcker där eleverna får svara på frågor till boken. En pedagog är negativ till 

recensioner av böcker, främst till yngre barn då de konkret inte kan koppla sin förståelse till 

boken som recenseras eftersom de inte själva läst boken. För äldre barn kan detta fungera men 

just till yngre är samtalet bättre än att recensera böcker. 

… då förstår ju inte Kalle vad Pelle menar när han berättar om sin bok för då har ju Kalle 

inte den förkunskapen. Man har inte samma grund att stå på när man diskuterar en 

recension. Mindre barn … de behöver mer konkreta exempel och då tror jag inte att de 

kopplar det själva om man inte läst just den boken faktiskt. (Erika 2011) 

Hon anser även att recension är ett onödigt tidsfördriv för eleverna, i alla fall om de får göra 

recensionen själva. En gemensam recension anser hon ge betydligt mycket mer. Äldre elever 

tror hon klarar av att dra paralleller till sig själva, någon annan bok eller film när någon pratar 

om sin recension. Läsförståelsestrategierna med bilder var det som belystes mest av fyra 

pedagoger men de använder sig även av traditionella läromedel med läsförståelseuppgifter i. 

Samtliga pedagoger använder sig av böcker till elevernas tysta läsning men där är det också 

viktigt att göra en avvägning och hjälpa eleverna med sina bokval. 

För du får ju varken ha en för svår eller för lätt läsebok. För svår, då blir det bara 

jättejobbigt att läsa. Dels kan det vara språket, att det kan vara för svåra ord men sen kan 

det vara textmängden att det liksom står för tätt eller att boken är för tjock. Då måste man 

göra en avvägning, där måste man verkligen ta varje barn för sig för det kan de inte sköta 

själva. Om de har hittat en bok i en serie … ja, då vill de gärna liksom kanske fortsätta 

läsa flera böcker i den serien. (Ellen 2011) 

Två pedagoger har tillgång till smartboard (en storbild kopplad till en dator där elever och 

lärare kan arbeta interaktivt med olika uppgifter min anm.) i sina klassrum vilket de är otroligt 

tacksamma över att ha. Smartboarden ger dem möjlighet att variera sin 

läsförståelseundervisning och ger eleverna möjlighet att lära på olika sätt.  

Vi plockar upp texter på smartboarden, vi har ju det här Notebook-programmet som 

ligger i smartboarden, vi har ju så mycket hjälpmedel i det programmet så vi kan klippa ut 

ord, mörka ner texts som vi inte vill att de ska läsa. Vi kan plocka fram bilden, scanna in 

bilden, ta kort på bilden. Den har så många finesser. (Gry 2011) 

Hon menar att smartboard är ett smidigt hjälpmedel bland annat till de elever som kanske inte 

nås annars. Elever som behöver både det auditiva och det visuella. Tack vare smartboard kan 
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de som hon uttrycker ”gå fram och pilla och greja”. Hon menar vidare att smartboard är ett 

sätt att synliggöra, visualisera för eleverna. Visa exempel som ”Här gör de ordet vi menar.”. 

Det är ett sätt att lära med alla sinnen. Nackdelen med smartboarden i 

läsförståelseundervisningen i helklass är att en del elever tycker det är jobbigt med texten en 

bit ifrån. De vill gärna ha känslan av en bok eller ett papper. Ann instämmer i teknikens 

fördelar och menar att teknik i undervisningen inte ska ses som en nackdel: 

 … allt kan ju grunda i det goda samtalet. Teknikutvecklingen grundas också i det goda 

samtalet. Tekniken ska hjälpa oss att kunna ha ett gemensamt fokus att kunna ha det goda 

samtalet men kunna göra visuella vinster och så också. (Ann 2011)  

Hur vet då pedagogerna att eleven har läsförståelsen? Tre pedagoger säger omgående att det 

är jättesvårt att veta det. Två pedagoger menar att de får förlita sig på sin professionalism i 

samtal och frågor med eleverna. En pedagog efterlyser ett bättre material i att bedöma 

elevernas läsförståelseförmåga. Alla pedagoger framhäver dock samtalet, diskussionen och 

dialogen som ett sätt att se om eleven har förståelsen. Att ställa frågor så de får reflektera över 

vad som kommer att hända. 

Eleven kan berätta om boken, ställa frågor. De vet vad den handlar om. De ska kunna 

redogöra för vad de konsumerar. Sen ska de kunna reflektera över vad de har läst och 

fundera över saker de läst i texten.  (Agneta 2011) 

Ellen förklarar: 

… om man sitter med dem en och en då är det klart, så kan man snappa upp om de 

exempelvis till sin läsläxa ska berätta för mig vad de läst den senaste veckan … då förstår 

man ju om de har förstått vad de läst eller inte. (Ellen 2011) 

Hon berättar vidare: 

… men om man har dem i grupp och man gör en gruppuppgift och de kanske inte svarar 

så vet man ju inte om det är för att de är blyga eller om det är för att de inte kan. Det är 

jättesvårt att veta varför de inte svarar. (Ellen 2011) 

Två pedagoger menar att det är viktigt att dokumentera på olika sätt och menar att det är 

lättare att se när de har eleverna enskilt eller i mindre grupp. Speciallärare arbetar mest med 

mindre grupper och inte med helklassundervisning som klasslärare gör. Tre pedagoger säger 
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att det är lätt att höra på en elev om den inte har läsförståelse genom att eleven inte läser ut 

orden rätt och stannar upp när det blir fel eller ställer en fråga till texten som inte är relevant.  

… på vissa är det ganska tydligt, många kan man höra när de inte förstår ett dugg av vad 

de läser för man märker att tankarna är någon annan stans. Om de läser fel så reagerar de 

inte ett dugg och de fortsätter bara att läsa. Det där är jättesvårt men man kan bara 

upptäcka det genom att ställa frågor till dem och fråga hur de tänker och så där så … 

(Christin 2011)  

5.4 Pedagogernas syn på undervisning i läsförståelse 
Alla pedagoger menar att läsförståelse har tagits upp till ytan som en mer strukturerad 

undervisning. Fyra pedagoger säger att de blivit medvetna om att det behöver ske 

undervisning i läsförståelse vilket inte förekommit på samma vis innan.  

Man har blivit mycket mer medveten överlag om att det är något som man måste 

undervisa i. Att man måste prata om det, man kan inte sitta och jobba med en 

läsförståelse själv. (Christin 2011) 

Man jobbade med de här strategierna innan också men nu har man tagit upp det till ytan 

och gjort särskilda lektioner. Att man medvetandegör det på ett annat sätt nu. Det är inte 

lätt att börja tänka i de här banorna när man är sju eller åtta år utan vi måste ju visa. Så ja 

… att man har medvetandegjort det för barnen och för en själv också. Man visar ju att 

man har strukturerad läsförståelseundervisning. (Gry 2011)  

Fem pedagoger säger att det för några år sen var mer vanligt att eleverna svarade på frågor till 

texten och två pedagoger menar att det är större medvetenhet om att eleverna inte kan lämnas 

ensamma med att svara på frågor till en text.  

Jag har blivit mer uppmärksam på att man måste undervisa i läsförståelse och det finns 

det säkert många lärare som har gjort tidigare men jag har nog varit lite blåögd att jag har 

gett dem … att jag har gett barnen texter och frågor och så har de fått sköta sig själva och 

det är inte alla som klarar det. Många gör det, många fixar det ändå men många behöver 

den här undervisningen där läraren verkligen visar … det går inte bara att lämna det till 

barnen. (Ellen 2011)  

En pedagog menar att samtalet kommit tillbaka i fokus och menar att det talade språket, det 

muntliga är det som är viktigast, framför allt för de mindre barnen. En pedagog menar att 

läsförståelse ständigt ligger i tiden och kommer alltid vara aktuellt och viktigt. Hon menar att 

det är viktigt att veta ”görandet” i samband med läsning. En annan pedagog är inne på samma 
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linje och menar att det ligger i tiden att eleverna vet vad de ska lära sig eftersom skolan idag 

är målstyrd. Innan gjordes uppgifter på ett visst sätt för att läraren sa så. 

Men nu ska ju barn veta varför man gör vissa saker och vad är det man ska lära sig så att 

det hänger ju med i den svängen att ”Varför tränar vi på läsförståelse? Och ”Vad är det vi 

ska lära oss?” Jo, strategier för att förstå bättre. (Erika 2011)  

Tre pedagoger lyfter fram att det är viktigt att samtala om ord eller begrepp som eleverna inte 

förstår. De menar att detta förekommit under alla år men nu har det belysts på andra sätt 

genom läsförståelsestrategier. De menar att det är viktigt att texter finns i barnens omgivning, 

att de är förtrogna med dess språk och är orden okända för dem måste de förklaras och redas 

ut gemensamt.   

… och det tror jag är jätteviktigt att ta upp och det kan vara många vanliga ord som de 

inte förstår också eller som de missförstår, så man totalt missuppfattar hela grejen liksom. 

(Christin 2011) 

Samtidigt menar en annan pedagog att vi inte ska glömma bort gamla skatter som klassiska 

sagor. Många barn och elever uppskattar dem även om de är ovana vid text och bild och det 

inte alls ligger i deras tid. Det är ändå viktigt att de får möta texter av olika genre. Vidare 

menar några pedagoger att det är det viktigt att stanna upp och fundera på hur och varför ett 

visst arbetssätt används. Ofta görs saker av gammal vana för att det varit uppskattat sen 

tidigare men det är bra att fundera och reflektera lite själv som pedagog om den här texten har 

betydelse för eleverna. Christin får avsluta med sina tankar i vad även några andra pedagoger 

instämt i: 

Och som sagt, det har varit mycket … det finns ju hur många böcker som helst som det 

står att det är läsförståelse och det är ju inte läsförståelse egentligen utan det är att kunna 

hitta svaret på en fråga och det tycker jag inte riktigt att det är. Och jag tror att det är fler 

och fler som har kommit på det, det är bra att det har blivit lite forskning på läsförståelse 

för det har det ju inte funnits förut utan det har ju bara varit … nu har det börjat hända 

något och det är väl det som behövs helt enkelt? Att man har lite koll på vad forskning 

visar. (Christin 2011) 
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6 Resultatdiskussion 

Mitt syfte med denna studie har varit att undersöka hur pedagoger i grundskolan ser på 

läsförståelse och varför det är viktigt samt hur de arbetar med läsförståelse i sin undervisning. 

Vidare ville jag veta om de ansåg att det är någon skillnad i synen på läsförståelse mot när de 

själva blev verksamma inom sitt yrke. Nedan kommer jag diskutera mitt resultat utifrån vad 

som har framkommit av mitt insamlade material.   

Samtliga pedagoger anser att läsförståelse kort och gott är att förstå den lästa texten och veta 

varför jag gör som jag gör men även att kunna fördjupa sig i texten och reflektera över ord 

eller sammanhang som inte går att förstå. Läsförståelse är att kunna ta till sig det lästa och 

koppla till sina egna erfarenheter eller koppla till något annat de läst vilket går i samma linje 

med Barbro Westlunds (2009: 70) tankar om att läsförståelse är en process som blir 

meningsfull när läsare och text interagerar.  

Åsa Elwér (I Samuelsson m.fl.2009: 175), menar att inferens kräver att läsaren själv kan dra 

egna slutsatser av det lästa vilket även pedagogerna vidhåller. Läsförståelse är att kunna läsa 

mellan raderna och kunna förstå det som författaren inte uttryckligen skrivit ut i texten för att 

koppla ihop olika sammanhang. Pedagogerna menar att läsning är att förstå det lästa samtidigt 

som läsningen ska ge en möjlighet att försvinna in i och få uppleva en annan värld och kunna 

koppla bort omvärlden för en stund.  

Att läsförståelse är viktigt var flera pedagoger entydigt överens om då läsförståelse är något 

som vi behöver ha med oss både för att klara av skolan men även kunna fungera i vardagslivet 

och i kommande arbete. Pedagogernas tankar utgår från kursplanen då undervisningen ska 

syfta till att utveckla kunskaper om svenska språket för att kunna verka i samhället 

(Skolverket 2011: 222). Dessa tankar delar även Ivar Bråten (2008: 11) som menar att 

läsförståelse är en nödvändighet både inom skolvärlden men även i vårt moderna 

kunskapssamhälle. Läsförståelse är således inget som enbart kan koncentreras till ett ämne då 

det genomsyrar hela undervisningen och skolgången.  

En viktig aspekt i att nå läsförståelsen enligt pedagogerna är att ordavkodningen fungerar och 

att eleven kan läsa med ett visst flyt utan att staka sig fram vilket även Ingvar Lundberg och 

Katarina Herrlin (2008: 11) stödjer då ordavkodning och flyt i läsningen utgör en grund i att 

nå läsförståelse. En annan aspekt i att nå läsförståelse är att läsinlärning och läsförståelse är 
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två delar som inte bör ske var för sig utan parallellt med varandra. Pedagogerna delger tankar 

om att synen på läsning har varit att om bara barnet läser så kommer förståelsen också. Det 

förekommer självklart men inte för alla barn. Likt pedagogerna poängterar även Carsten Elbro 

(2004: 141 – 142) att förståelsen bör ske i samband med undervisning i ordavkodning.  

En annan viktig del som pedagogerna framhåller är motivation till att läsa. Är eleverna 

motiverade går läsningen lättare och det blir roligt. Har eleven läsförståelse blir det också 

roligare att läsa samt att de blir motiverade när de förstår syftet med att läsa olika texter. Just 

motivationen är något även Minna Avrin (2004:6) påvisar då lust för läsning är en avgörande 

faktor för att nå lyckad läsinlärning. 

Att aktivera sin förförståelse och fundera lite över vad texten kommer handla om är några 

strategier pedagogerna använder sig av. De menar att läsförståelse innefattar att eleven 

använder sig av olika strategier när de läser för att få störst behållning av en text. Strategierna 

kan exempelvis vara att förutspå vad texten kommer handla om, leta efter svåra ord eller efter 

något de inte förstår, ställa frågor till texten och kunna koppla texten till egenupplevda saker 

samt den kunskap eleven har. Detta för att kunna förstå texten på ett djupare plan både för 

läsupplevelsens skull men även för att kunna finna kopplingar till annan litteratur eller film. 

Jag skulle säga att detta gör eleven textrörlig utåt då eleven kan associera på ett personligt 

plan likväl som inom skolvärlden (Folkeryd m.fl i Bjar 2006: 176)  

Läsförståelse är även viktigt på så sätt att eleven behöver klara olika uppgifter i skolan. De 

ska kanske utföra en uppgift i matematik eller läsa ett recept i hemkunskapen. I exempelvis 

SO, möter eleven en mängd olika nya begrepp i faktatexter och för att förstå begreppen är 

läsförståelse en nödvändighet för att eleven ska kunna ta till sig ny kunskap och förståelse 

inom ämnet. Det här är stora utmaningar för eleverna och pedagogerna menar att läsförståelse 

är otroligt viktigt att arbeta med i skolan. Finns inte läsförståelse hos eleven fyller inte heller 

läsningen någon funktion. 

 Det framkommer från pedagogerna att det är svårt att veta om eleven har förståelsen. De 

menar även att de får förlita sig till sin professionalism när de samtalar och har dialog med 

eleverna. Det är just i samtal, diskussion och dialog som de anser att det är lättast att höra om 

eleven har förståelsen eller ej. Ett sätt kan vara att låta eleven berätta om boken eller ställa 

frågor till texten så de vet vad den handlar om för att sedan kunna fundera över vad de läst i 

texten. Pedagogerna kan även ställa frågor kring texten för att låta eleverna reflektera över 
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vad som kommer att hända. När de sitter med eleverna en och en eller har mindre grupper 

anser pedagogerna att det är lättare att höra om eleven har förståelsen. När eleven exempelvis 

ska berätta om läsläxan hör pedagogen om det stämmer eller inte. Att ha eleverna en och en 

eller i mindre grupp underlättar också möjligheten till att dokumentera vilket några pedagoger 

menade är viktigt och alltid något de kan bli bättre på. Det framkommer även att det skulle 

behövas bättre material i att bedöma läsförståelse. 

Pedagogerna använder olika metoder, allt från spel och plockmaterial, till särskilda 

läsförståelsestrategier i sin undervisning av läsförståelse. Det är viktigt att börja ställa frågor 

till texten när barnet är liten eftersom detta lägger grunden till att lättare kunna arbeta upp en 

förståelse när barnet börjar skolan. I exempelvis högläsningen går det tidigt att börja med att 

stanna upp och låta eleverna rita en bild till vad de läst. Detta stödjer både Karin Taube (2007: 

23),  och Maj Björk och Caroline Liberg (1996: 23) men framhäver även samtalet av 

högläsningens positiva effekter för att nå läsförståelse. Som jag tidigare nämnt är just samtal 

en återkommande strategi för pedagogerna både gällande att öka elevernas förståelse samt att 

undervisa i läsförståelse. Pedagogerna har även tyst läsning i sin undervisning och de menar 

att det är viktigt att eleven får en bok på sin nivå så den varken är för lätt eller för svår. Detta 

vidhåller även Karin Taube (Borgström 2006: 100) som menar att texter inte ska vara för 

svåra men bör ändå innehålla svåra ord som dyker upp då och då.  

Flertalet pedagoger använde sig av läsförståelsestrategin reciprok undervisning hämtade ur 

Barbro Westlunds (2009) bok Att undervisa i läsförståelse. I arbetslaget eller via ett 

läsförståelsenätverk har de utformat ett arbetssätt med stöttning från boken som de sedan 

använder sig av i sin undervisning. Rune Andreassen (I Bråten 2008: 250) förklarar att 

reciprok undervisning även innefattar två andra modeller: transaktionell strategiundervisning 

samt begreppsorienterad läsutveckling och dessa modeller samspelar och bygger på varandra.  

Pedagogerna har utformat kort med bilder på en spågumma, en detektiv, Nicke Nyfiken samt 

en cowboy för att synliggöra för eleverna när de arbetar med strategierna. Dessa strategier 

stämmer väl överens med Palinscar och Browns (1984: 120) strategier gällande förutspå, 

ställa frågor, reda ut oklarheter samt sammanfatta. Att använda sig av bilder tycker samtliga 

pedagoger ger en mer konkret bild för eleverna och syftet med undervisningen blir mer synlig. 

Strategierna går att använda på alla sorters texter och några pedagoger berättade att deras mål 
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är att nå dit men än var de inte riktigt där. Den svåraste strategin som pedagogerna uppfattar 

från elevernas sida är att sammanfatta texten med cowboyen.  

I arbetet med strategierna poängterar pedagogerna att det är viktigt att läraren agerar modell 

eller handledare och tänker högt inför eleverna när de lär ut strategierna. Det är viktigt att 

eleverna får till sig strategier i hur de ska tänka för att få ut förståelse ur en text. Detta 

stämmer väl överens med Barbro Westlunds (2009: 38) tankar om att läraren ska visa 

tankeprocesser för att komma över hinder genom att tänka högt. Pedagogerna använder sig 

således av olika strategier i sin undervisning bland annat genom bilder och förklara begrepp.  

Då strategierna används genomgående i undervisningen och under en längre tid faller det 

inom ramen av vad Bråten (2008: 250 – 251) förklarar att undervisningsmodellerna (reciprok 

undervisning, transaktionell strategiundervisning och begrppsorienterad läsundervisning) är 

en kombination av varandra då de bygger på och komplementerar varandra.  

Alla pedagoger menar att arbetet med läsförståelse är en mer strukturerad undervisning som 

har tagits fram i ljuset. De är mer medvetna om att elever behöver få undervisning i 

läsförståelse och att de inte ska lämnas själva med att arbeta med texter. Strategierna de 

använder i sin undervisning har de använt sig av genom åren men idag finns särskilda 

läsförståelsetimmar och eleverna görs mer medvetna om vad det är de sysslar med på 

lektionen. Läsförståelse är något som ligger i tiden och alltid kommer vara aktuellt framför 

allt som skolan idag är målstyrd och kursplanens centrala innehåll är att eleven ska få 

lässtrategier för att kunna förstå och tolka texter (Skolverket 2011: 223).  

6.1 Avslutande diskussion och förslag på vidare forskning 

Under studiens gång har jag fått många nya tankar, idéer och inspiration från mina 

intervjupersoner. De har utstrålat lust och energi kring sina tankar och undervisning vilket har 

gjort mig än mer ihärdig att komma ut i arbetslivet och praktiken. Samtliga pedagoger visar 

stort engagemang i sina elever men även att de alla bär på en otroligt stor kunskap. I enlighet 

med Lundberg och Herrlin (2005) anser jag att de fem dimensionerna för god läsutveckling är 

av stor vikt för barns läsinlärning men jag vill personligen trycka lite extra på just 

motivationen. Är inte barnet motiverad eller får bjudas in till läsning och upptäcka den värld 

som läsning har att erbjuda, ja då blir läsning likt övriga saker jag inte är motiverad till: 

tråkigt. Det kan vara svårt att finna motivation men jag anser att utan motivation är det svårt 
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att motivera sig till att vara motiverad. Därför bör vi ta vara på barnet och elevens egen 

drivkraft och uppmuntra i allt som går att uppmuntra. Det framkommer även att läsförståelse 

är en viktig del i undervisningen för eleverna vilket jag blivit inspirerad av efter arbetet med 

denna studie. Läsförståelse är en nödvändighet för att klara sig i skolan men även i vardagen 

då läsförståelse kommer in på många tänkbara sätt.   

Efter mina intervjuer har jag fått en del uppslag som jag skulle vilja veta mer om och framför 

allt, det som väckte min nyfikenhet allra mest, är hur läsförståelsestrategierna påverkar 

elevernas framtida skolgång.  

 Det arbete pedagogerna gör och de läsförståelsestrategier de använder idag, vad ger 

det för resultat om några år?  

Alla pedagoger har på var sitt sätt gett mig tankar och idéer kring hur jag skulle vilja arbeta 

med läsförståelse och i och med att de belyser hur viktigt det är med läsförståelse i 

undervisningen har jag själv tagit till mig att samtala kring böcker med mina egna barn. Jag 

har tidigare läst och vi har pratat till bilderna i boken men nu tittar vi lite på framsidan, vad 

tror vi kommer att hända? Jag kan stanna upp i boken och ställa frågor om vad som kan hända 

eller prata mer kring bilderna. Sonen tycker förvisso att jag är jättetråkigt och vill att jag ska 

fortsätta läsa men efter ett tag kommer en gissning eller en tanke. Ibland har jag reagerat på 

några av hans ordval och känt att vissa ord kanske inte är vanligt förekommande hos en 

blivande sjuåring? Med det sagt tror jag på högläsningens betydelse, att barn ska få möta olika 

slags texter, samtala till och få reflektera över texten. Jag vill tro att detta enkla kommer ge 

stora fördelar i det långa loppet. Min ambition inom mitt framtida yrke är att låta eleverna få 

möta högläsning, berättelser och samtal av olika slag så ofta det är möjligt. Låta dem ta del av 

varandras erfarenheter samt inspirera dem in i textens och läsningens magiska värld och 

motivera dem till att komma vidare och framåt i sin utveckling.  

En annan aspekt jag blev nyfiken på är att veta mer om är om pedagoger arbetar övergripande 

samma med läsförståelse, mellan stadierna. De undervisningsmodeller jag presenterat bygger 

på varandra och transaktionell strategiundervisning påvisar vikten av läsförståelsestrategier 

under en längre tid. De pedagoger jag intervjuat finns i årskurs 1 – 3 men hur arbetar 

pedagoger med läsförståelse i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet? Hur blir det för eleven 

som lämnar ett stadie och kommer till ett annat om pedagoger inte undervisar likartat i 

läsförståelse eller har samma åsikt om att undervisning i läsförståelse är viktigt? 
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 Vore det en fördel om pedagoger arbetar övergripande med läsförståelse i 

skola/kommun/län eller ska var och ett stadie ha sin egen läsförståelseundervisning?   

Under en verksamhetsförlagt utbildning kom jag i kontakt med smartboard för första gången 

vilket jag fann väldigt intressant. Smartboard har många möjligheter i undervisningen och jag 

märkte hur eleverna drogs med och blev mer fokuserade när de själva kunde gå fram och 

skriva på tavlan eller flytta föremål. En pedagog förklarade hur hon använde smartboarden i 

sin läsförståelseundervisning men det är svårt att bilda sig en uppfattning kring undervisning i 

ett samtal mot att få uppleva det i praktiken. Eftersom smartboard användes av två pedagoger 

i undervisningen blev jag nyfiken på att veta mer om:  

 Hur kan smartboard stödja elevernas läsförståelseutveckling samt hur används 

smartboard rent praktiskt när de arbetar med den i undervisningen?  

Avslutningsvis vill jag ge tips på sevärt material på internet. Om du, precis som jag, finner 

läsförståelse intressant och vill veta mer om hur läsförståelsestrategierna används i 

undervisningen kan jag tipsa om att söka efter reciprocal teaching på www.youtube.se. Där 

finns ett flertal upplagda klipp som är trevliga att se för idéer och inspiration.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor läsförståelse 

 

1. Vad är läsförståelse? 

2. Hur arbetar du med läsförståelse? 

3. Varför är läsförståelse så viktigt? 

4. Läsförståelse ligger alltid i tiden, är det någon skillnad i sätt att arbeta nu mot tidigare? 

5. Hur vet du som lärare att eleven har förståelsen? 

6. Hur länge har du arbetat som lärare/speciallärare? 

 

 

 


