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Läsförståelsearbete – Tre lärares syn på läsförståelse och dess undervisning 

Reading work – Three teachers´ outlook on reading comprehension and their tuition. 

Therese Jonsson  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka tankar tre lärare har kring läsförståelseundervisning samt se hur 

de undervisar i läsförståelse. Dessa lärare arbetar i årskurs två respektive årskurs fyra och i studien genomfördes 

en intervju och två observationer med varje informant. Jag har valt att undersöka detta område då jag under den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen noterade ett flertal elever som visade bristande förmågor i sin 

läsförståelse. Jag blev intresserad av hur det kunde komma sig att så många elever visade samma tendenser även 

om de gick på olika skolor i olika kommuner. Denna studie är skriven ur ett sociokulturellt perspektiv där 

modellering, kommunikation och stöttning är centrala delar. Vidare har detta kopplats till reciprocal teaching 

och andra metoder i läsförståelseundervisningen, där reciprocal teaching varit ett viktigt inslag. 

Informanterna är i skilda åldrar med liknande utbildning och arbetar på två skolor. Två av mina informanter 

arbetar på en mångkulturell skola i stadsmiljö, och den tredje informanten på en lantligt belägen skola. 

Resultaten visade att två av informanterna hade liknande tankar kring läsförståelse där egna erfarenheter och 

läsning mellan raderna var tydliga inslag. Den tredje skiljde sig åt då hon var mer påläst inom ämnet. Hon 

arbetar utifrån beprövade metoder som poängterar kommunikation, stöttning och modellering inom ramen för 

undervisningen. Det var också denne informant som skiljde sig i tillvägagångssätt i undervisningen, då hon 

arbetar med utveckling av läsförståelsestrategierna. Jämförelsevis med de andra två informanterna som arbetar 

mer med en kontroll av elevernas läsförståelse istället för att utveckla den.  

 

Nyckelord: Läsförståelse, läsförståelseundervisning, sociokulturellt perspektiv 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka tankar tre lärare har kring 

läsförståelseundervisning samt se hur de undervisar i läsförståelse. Dessa lärare arbetar i 

årskurs två respektive årskurs fyra och i studien genomfördes en intervju och två 

observationer med varje informant. Jag har valt att undersöka detta område då jag under den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen noterade ett flertal elever som visade bristande 

förmågor i sin läsförståelse. Jag blev intresserad av hur det kunde komma sig att så många 

elever visade samma tendenser även om de gick på olika skolor i olika kommuner. Denna 

studie är skriven ur ett sociokulturellt perspektiv där modellering, kommunikation och 

stöttning är centrala delar. Vidare har detta kopplats till reciprocal teaching och andra metoder 

i läsförståelseundervisningen, där reciprocal teaching varit ett viktigt inslag. 

Informanterna är i skilda åldrar med liknande utbildning och arbetar på två skolor. Två av 

mina informanter arbetar på en mångkulturell skola i stadsmiljö, och den tredje informanten 

på en lantligt belägen skola. Resultaten visade att två av informanterna hade liknande tankar 

kring läsförståelse där egna erfarenheter och läsning mellan raderna var tydliga inslag. Den 

tredje skiljde sig åt då hon var mer påläst inom ämnet. Hon arbetar utifrån beprövade metoder 

som poängterar kommunikation, stöttning och modellering inom ramen för undervisningen. 

Det var också denne informant som skiljde sig i tillvägagångssätt i undervisningen, då hon 

arbetar med utveckling av läsförståelsestrategierna. Jämförelsevis med de andra två 

informanterna som arbetar mer med en kontroll av elevernas läsförståelse istället för att 

utveckla den.  
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Inledning 

Mitt intresse för val av examensarbete uppstod under de verksamhetsförlagda 

utbildningstillfällena inom ramen för utbildningen. Genom undervisningen växte mitt 

engagemang för läsutvecklingen där läsförståelsen är en betydande del, som eleverna kan 

uppfatta som svår. Jag har avlagt min VFU på sex skilda skolor i två kommuner. Under tiden 

jag undervisade noterade jag att flertalet elever hade bristande förmågor när det gällde 

läsförståelsen. Då väcktes min nyfikenhet och jag började fundera vad detta kunde bero på. 

Självklart varierar förståelsen mellan eleverna men det syntes ett problem.  I läroplanen för 

grundskolan under syftet för svenskämnet står det att: 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att 

de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. 

Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att 

tänka, kommunicera och lära. (Skolverket, 2011a, s. 222). 

Eftersom detta citat uttryckligen står i läroplanen, hur kommer det sig då att detta är ett sådant 

utbrett problem i skolan? Skolverket (2009, s. 49) pekar på att på senare tid har det skett en 

individualisering i klassrummen, det läggs mer ansvar på eleven där engagemanget och 

motivationen påverkas negativt. Detta leder till att stödet hemifrån blir allt viktigare och 

föräldrarnas inkomster och utbildningsbakgrund har större betydelse över elevernas resultat i 

skolan. Risken med dessa situationer är att svensk skola inte förser alla elever med en 

likvärdig utbildning som det uttryckligen står i läroplanen att den ska göra (Skolverket, 2011a, 

s. 8). 

Som lärarstudent har jag även under utbildningens gång fått se och läsa om de undersökningar 

som gjorts av PIRLS och PISA. I PIRLS undersökning från år 2011 har läsförståelsen bland 

eleverna minskat. Likaså jämförs resultaten från år 2000 med 2009 års resultat där det ses en 

minskning bland både hög- respektive lågpresterande elever (Skolverket, 2010; Skolverket, 

2012). Kommentarmaterialet för kursplanen i svenska nämner även denna nedåtgående trend i 

både internationella och nationella lästester (Skolverket, 2011b, s. 8). Dessa resultat ovan 

styrker de observationer jag tidigare genomfört under utbildningens lopp och tycker att dessa 

resultat måste förbättras, som de gjort för våra grannländer Danmark och Finland (Skolverket, 

2012). Nedan tänker jag nu presentera syftet med studien och de frågeställningar jag utgått 

ifrån. 
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Syfte 

Syftet med detta arbete är att genom intervju och observation undersöka vilka tankar tre lärare 

har kring läsförståelseundervisning samt se hur de undervisar i läsförståelse. Detta tog jag 

reda på genom mina frågeställningar nedan. De utvalda lärarna är verksamma i årskurs 2 

respektive årskurs 4 på två skilda skolor.  

Frågeställningar: 

1. A) Hur tolkar lärarna begreppet läsförståelse i undervisningen?  

B) Hur förhåller sig lärarna till citatet ur läroplanen? ”Eleven ska kunna använda 

lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters 

budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.” (Skolverket, s. 224, 

2011). 

2. Hur arbetar lärarna med att undervisa eleverna i läsförståelse? 

3. Vilka likheter och skillnader återfinns i lärarnas tankar kring läsförståelse och 

läroplanscitat, samt tillvägagångssätt i undervisningen? 
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Teoretisk ansats 

Inom det sociokulturella perspektivet anses det att inlärningen sker i interaktion med fler 

aktörer än den undervisande läraren. Det är igenom detta perspektiv jag valt att se min studie 

för att språkanvändning och kommunikation utgör en central länk mellan omgivningen och 

barnet. Genom att vara modell, stötta och visa hur man kan gå tillväga med en uppgift tar 

läraren barnet ett steg närmare till att bemästra tillvägagångssättet på egen hand.  

Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv  

Vårt sätt att behärska språket, tänka och agera i olika situationer, användning av fysiska samt 

intellektuella redskap är formade av de sociala och kulturella aspekter vi vuxit upp och lever i 

(Säljö, 2000, s. 81; Westlund, 2009, s. 22). Varje situation för lärande är unik och barnet kan 

ta till sig nya mönster och redskap i samspelet med andra människor (Jönsson, 2009, s. 15). 

Att utveckla ett stort ordförråd fram till sju års ålder sker inte om barnet inte samspelar med 

andra människor. Det sker genom internalisering där exempelvis barnet hör ett ord, tar till sig 

det och använder det i framtida situationer (Säljö, 2000, s. 106). Det handlar inte bara om 

språket och ordförrådet utan om olika tillvägagångssätt man tar till sig genom livet. Det är 

språket som utmärker oss människor menar Säljö (2000, s. 24-25), genom att vi kan jämföra, 

tolka, lagra kunskaper, dela erfarenheter och översätta termer och begrepp till fysisk handling. 

Den proximala utvecklingszonen är ett väletablerat begrepp inom dagens skola. Det 

kännetecknas av att det som en elev inte klarar av att prestera ensam idag, kan med stöd och 

stöttning prestera själv i morgon (Säljö, 2000, s. 120; Westlund, 2009, s. 21). Genom att 

imitera lärarens tanke- och tillvägagångssätt eller en mer kunnig klasskamrats tar eleven sig 

an ett nytt tänkande i samspel med andra människor. Agerar läraren som modell och visar hur 

man kan tänka och gå tillväga så kan eleven förhoppningsvis anamma detta sätt och utföra 

liknande uppgifter på egen hand. Att läraren är medveten om sina elevers kunskapsnivåer är 

väldigt viktigt, för att kunna ge dem de utmaningar som krävs för vidareutveckling.  

Scaffolding även kallat stöttning på svenska är en central del inom det sociokulturella 

perspektivet för lärande. När det gäller scaffolding kan man jämföra det med en 

byggnadsställning som gradvis tas bort när den inte behövs längre (Reichenberg & Lundberg, 

2011, s. 52). Denna stöttning kan ges av både läraren och andra elever. Läraren hjälper till 

med instruktioner, problemlösningar och handledning, även att en mer kunnig elev får arbeta 

med den som är lite svagare, för att på så vis bidra med nya tankesätt. Det är också viktigt att 
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eleven får byta perspektiv, så att den inte alltid är den som inte kan. Byter man perspektiv får 

man nya infallsvinklar och befäster kunskapen genom att förklara och demonstrera för någon 

annan. På detta vis menar Westlund (2009, s. 23) att inlärningen är reciprok (ömsesidig).  

Vidare kommer jag att lyfta fram och koppla till begreppen för en tydligare koppling till att 

lärandet sker inom ett sociokulturellt perspektiv. 

Styrdokument 

I skolan finns den vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet, då människan inte är en 

passiv mottagare av information inom synen för ett sociokulturellt perspektiv för lärande.  I 

vår nuvarande läroplan Skolverket (2011a, s. 8) läggs stor betoning på de förmågor som är 

karaktäristiska för varje enskilt ämne. Själva kunskapen är inte det viktigaste utan att kunna 

tillämpa kunskaperna i sociala praktiker, i ett meningsfullt sammanhang är desto viktigare. I 

läroplanen betonas även att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och att 

undervisningen skall ta tillvara på elevernas tidigare erfarenheter med allt vad det kan 

innebära. Läraren skall i undervisningen sträva efter att ta hänsyn till varje enskild elevs 

behov, vilket kan kopplas till den proximala utvecklingszonen. Läroplanen syftar även till att 

läraren ska handleda (modellera) i undervisningen och stödja (scaffolding) den 

kommunikativa utvecklingen. Läraren ska även arbeta för att organisera ämnesövergripande 

undervisning (Skolverket, 2011a, s. 14). Således kan man se att läroplanen vilar en del tankar 

inom det sociokulturella lärandet.  

För årskurs 1-3 står det att eleven ska utveckla ”lässtrategier för att förstå och tolka texter 

samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll” (Skolverket, 2011a, s. 223). 

För årskurs 4-6 står istället att eleverna ska utveckla ”lässtrategier för att förstå och tolka 

texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som 

står mellan raderna” (Skolverket, 2011a, s. 224). Här med kan man se att utvecklingen ska gå 

framåt gällande lässtrategierna genom de olika åldrarna, och att kraven höjs i och med att 

eleverna blir äldre. 
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Tidigare forskning 

Under tidigare forskning kommer jag att redogöra vad det innebär att läsa, för att få en bättre 

förståelse för avkodning och förståelseprocessen. Därefter går jag vidare vidare till att 

definiera läsförståelse och slutligen beskriva läsförståelsemodeller som kan användas i 

undervisningen. 

Vad är läsning? 

Läsning innebär både avkodning och språkförståelse anser Elbro (2004). Har du 

avkodningsförmågan men inte förståelsen förstår du inte det du läst och har du förståelsen 

men inte avkodningen kan du inte läsa vad som står i texten. Elbro (2004, s. 27) sammanfattar 

läsningen med formeln (L=A*S) och innebär att, är språkförståelsen eller avkodning lika med 

noll blir produkter dvs. i detta fall läsfärdigheten noll. Vid läsning menar Persson (2007, s. 

187) att för den skickliga läsaren är både avkodning och språkförståelse en självklarhet i 

läsningen, medan för den svagare läsaren är avkodning den dominerande delen där det läggs 

mest fokus.  

Avkodningen går till på så vis att eleven måste bli varse att ord kan delas upp i bokstäver och 

att varje bokstav har tillhörande ljud (Freebody & Luke, 1990, s. 8; Lundberg, 2010, s. 38). 

Svensson (2009, s. 87) påpekar att detta innebär att barnet kan skifta uppmärksamheten från 

hur någonting sägs, till hur det skrivs och kan därmed göra en jämförelse sinsemellan. 

Syntetisk läsinlärningsmetod dvs. sammanljudning är vanligt i läsundervisningen men 

garanterar dock inte att barnet kan läsa ut hela ordet, därför kan en blandning av analytiska 

och syntetiska läsinlärningsmetoder gynna fler elever. Läroplanen menar att ”hänsyn ska tas 

till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet” 

(Skolverket, 2011a, s. 8).  En syntetisk inlärningsmetod går ut på att ljuda ihop bokstäver till 

ord, du utgår från delarna alltså bokstäverna till helheten dvs. ord och sedan meningar. En 

analytisk metod är motsatsen till den syntetiska och innebär att man utgår från helheten som 

bryts ned till delar dvs. bokstäverna (Lindö, 1998, s. 28). Helheten kan här ses som en hel text 

och exempel på de inlärningsmetoderna kan vara LTG, Kiwi eller Whole language.  

Det finns flera stadier inom avkodningen som eleven går igenom för att uppnå ortografisk 

läsning. Ortografisk läsning innebär enligt Lundberg (2010, s. 55) att barnet känner igen ord 

som mönster, läsningen sker därefter utan vidare ansträngning och automatiseras. Cain (2010, 

s. 29) menar att regelbundna mönster återfinns i de ord som kan kopplas direkt mellan 
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bokstav och bokstavens ljud som exempelvis bil och mus. De lärs in snabbare än 

oregelbundna ord så som beige och skjuta. 

Språkförståelsen innefattar ”alla de komponenter som leder till att man kan återskapa ett 

föreställningsinnehåll med utgångspunkt i uppfattade ord.” (Elbro, 2004, s. 27). 

Språkförståelsen medverkar till att man kan förstå språkliga bilder, har kännedom om genrer, 

texters världar, författaren och dess åsikter samt underförstådda betydelser i textsammanhang. 

För språkförståelsen spelar kontexten en stor roll, vet du inte vad enskilda ord betyder så kan 

du ändå förstå innehållet genom sammanhanget i texten. Många gånger står information 

implicit i texten, eller mellan raderna vilket du inte kan ta reda på om du inte har 

språkförståelsen. Stämmer texten överens med tidigare erfarenheter eller finns det ett 

underbyggande syfte som förmedlas (Lundberg, 2010, s. 82).  

Läsförståelse 

Bråten (2008, s. 14) definierar läsförståelse enligt följande: ”Läsförståelse är att utvinna och 

skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar med den.” Bråten menar 

vidare att läsförståelse i denna betydelse gäller skriven text och inte text i form av film, ljud 

eller dylikt. Det finns två delar av läsförståelsen, den ena är att utvinna information ur texten 

så att budskapet förtydligas. Den andra innebär att skapa mening med utgångspunkt i texten 

(Bråten, 2008, s. 14). Man kan beskriva det som att läsaren interagerar med texten. Läsaren 

tar inte bara emot information utan man tillför också, det sker ett samspel mellan texten och 

läsaren (Lundberg, 2006, s. 35). Vid läsning mellan eller bortom raderna där information inte 

står explicit i texten måste läsaren göra inferenser och dra egna slutsatser för att få 

meningarna att passa ihop (Lundberg, 2010, s. 82; Lundberg, 2006, s. 36; Lundberg & 

Herrlin, 2005, s. 15). Detta kopplar Franzén (2003, s. 5-6) till inre scheman som går ut på att 

olika texter förutsätter olika förkunskaper, bland annat genom den kulturella livserfarenhet 

eleverna besitter. Denna kulturella livserfarenhet vid en given tidpunkt kallar Langer (2005, s. 

15) för föreställningsvärld.  

Föreställningsvärldar är textvärldar i våra sinnen och de skiljer sig åt mellan olika individer. De 

är en funktion av ens personliga och kulturella erfarenheter, ens relation till den pågående 

upplevelsen, vad man vet, hur man känner sig och vad man är ute efter. (Langer, s. 2005, s. 23).   

Franzén (2003, s. 5-6) menar att olika personer kan läsa samma text, men tolkar inte denna 

text på samma sätt på grund av inre scheman. Det inre schemat kan ändras under läsningens 
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gång. Om läsaren upptäcker att det första schemat man trodde texten handlade om inte 

stämmer, ändrar läsaren schemat för att få en bättre förståelse av texten. Skillnader i genrers 

utformning ställer även olika krav på läsaren. En skönlitterär text ställer inte samma krav som 

faktatexter, då de läses för olika syften och måste tas an med olika lässtrategier. Det ter sig 

olika hur människor tolkar texten de läser beroende på tidigare erfarenheter, hur de mår, 

platsen där de läser och övriga förhållanden. 

Står det i en text att de plockade en banan kan läsaren ställa sig frågan var de plockade den 

ifrån. Vet inte läsaren att bananer växer på träd kan det vara svårt att föreställa sig att bananer 

växer på träd. Lundberg & Herrlin (2005, s. 15) menar att ”Vi är medskapare och utnyttjar 

ledtrådar i texten för att få fram inre bilder eller föreställningar om den värld som texten 

behandlar”. Allt för mycket detaljer i en text gör det väldigt besvärligt för läsaren att läsa, det 

måste ges utrymme för medskapande i läsningen (Lundberg & Herrlin, 2005, s. 15). 

För att veta vad man inte förstår i en text nämner Lundberg (2010, s. 93) begreppet 

metakognition. Metakognition innebär att läsaren använder sig av strategier för att identifiera 

viktiga partier i en text. Måste jag gå tillbaka och läsa igen för att jag inte förstått innehållet, 

eller för att klargöra vad syftet med läsningen är. Är läsningen för nöjes skull eller för att lära? 

Persson (2007, s. 188) menar att duktiga läsare kan uttrycka sig bättre och är medvetna om 

vad de gör när de läser, de har utvecklat deras metakognition. Hon menar vidare att kognitiva 

färdigheter och metakognitiva färdigheter utvecklas till viss del parallellt och kan hämmas om 

läsningen inte utvecklats normalt. Det är skillnad på kontroll av läsförståelse och att undervisa 

i läsförståelse anser Elbro (2004, s. 140). När eleverna besvarar frågor antingen muntligt eller 

skriftligt av innehållet i en skriven text, sker en kontroll av förståelsen. Instruktioner om hur 

eleven skall gå tillväga är sällsynt för att läraren förutsätter att eleven förstår det den läser 

menar Elbro (2004, s. 141). 

Zimmermann & Keene (2003, s. 139) talar om erfarna läsare och vad som kännetecknar dem. 

Erfarna läsare ställer frågor före, efter och under tiden de läser en text. De kan leta upp svar 

som både står implicit och explicit. De kan fundera över texten, tolka författarens intentioner, 

innehåll och bokens stil samt klargöra innebörden av en text (Zimmermann & Keene, 2003, s. 

139). 
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Undervisningsstrategier 

Anmarkrud (2008, s. 199) anser att en god läsförståelseundervisning börjar med att eleven ska 

få tid till att lära. Det är viktigt att alla elever får arbeta färdigt med uppgiften för att känna att 

de har slutfört något.  

Anmarkrud (2008, s. 201) menar också att arbete i goda lärmiljöer och anpassning av 

undervisning efter eleveras behov (proximala utvecklingszon), gynnar 

läsförståelseinlärningen. Ett gediget ordförråd och förkunskaper om textgenrer och 

textstrukturer underlättar förståelsen, genom att vara ett hjälpmedel för hur eleven ska läsa 

den aktuella texten. Elever stöter ofta på texter i olika ämnen där det finns olika förväntningar 

på läsaren hur texten skall läsas. Därför menar både Anmarkrud (2008, s. 200) och 

Reichenberg & Lundberg (2011, s. 56) att det är viktigt att undervisa ämnesintegrerat. 

Läsförståelse är inte något man kan ta ur svenskundervisningen för att arbeta med enskilt, den 

återkommer i alla ämnen oavsett vad eleven läser (Anmarkrud, 2008, s. 200). Författaren 

menar vidare att om undervisning i läsförståelse frigörs från textläsning, kan det leda till att 

eleverna inte anpassar lässtrategierna till de texter som läses.  

Nedan tänker jag gå igenom reciprocal teaching, genrepedagogik och några 

undervisningsmodeller Westlund (2009) förespråkar och som grundar sig i tanke- och 

tillvägagångssättet hos Palincsar & Brown (1984) om reciprocal teaching. Det var dessa 

modeller informanterna i min studie använde sig av i sin undervisning under observationerna. 

Westlund (2009, s. 269) förespråkar att efter varje undervisningstillfälle ska en metakognitiv 

diskussion följa, där strategins syfte och tillämpningsområden skall diskuteras. 

Reciprocal teaching 

År 1984 lades en stark grund inom läsförståelseundervisningen av Palincsar & Brown (1984), 

som på senare tid delvis utvecklats av olika forskare. Denna metod heter Reciprocal teaching 

och vilar på grundtankar inom lärande för det sociokulturella perspektivet där modellering, 

scaffolding, interaktion och kommunikation är centrala delar (Andreassen, 2008, s. 233). 

Reciprok betyder ömsesidig och i detta sammanhang används det på så vis att det sker i dialog 

med andra, man skapar mening tillsammans menar Reichenberg & Lundberg (2011, s. 55). 

Palincsar & Brown (1984) kom fram till att en ledande dialog som skiftades mellan elev och 

lärare ledde till ökad förståelse och bättre resultat med att förutspå, ställa frågor, sammanfatta 

och utvärdera texter. Dessa var också karaktäristiska drag för en skicklig läsare. Detta 
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framkom genom två studier. Den ena hade en försöksledare och var en jämförelse mellan 

reciprocal teaching och det typiska klassrummet som de kallar det. Den andra studien 

genomfördes med frivilliga lärare och deras undervisningsgrupper. Reciprocal teaching eller 

reciprok undervisning i svenskt tal kännetecknas av fyra huvudstrategier som innefattar att 

förutspå, ställa egna frågor, sammanfatta och utvärdera (Palincsar & Brown, 1984, s.120; 

Andreassen, 2008, s. 236; Westlund, 2009, s. 76; Persson, 2007 s. 201; Reichenberg & 

Lundberg, 2011, s. 56). 

Dessa fyra strategier förekommer i alla metoder som utgår ifrån reciprocal teaching. För att 

klargöra och reda ut vad dessa strategier innebär har jag valt att citera Reichenberg & 

Lundbergs (2011, s. 56) översättning av strategierna enligt följande:  

1. Förutspå/förutsäga/ställa hypoteser om handlingen. Med hjälp av t.ex. rubrik och bilder ska 

eleverna öva på att förutspå vad de tror att texten kommer att handla om, dvs. göra 

inferenser. Det innebär också att eleverna ska kunna dra slutsatser från vad de redan vet i 

ljuset av ny information som dyker upp i texten. 

2. Ställa egna frågor före, under och efter läsningen av texten. Eleverna ska öva att skilja det 

väsentliga i texten från det oväsentliga. När eleverna ställer frågor, får läraren ett ypperligt 

tillfälle att se om de har förstått texten. 

3. Reda ut oklarheter, exempelvis svåra ord, komplicerad syntax och finna centrala idéer. 

4. Sammanfatta texten med egna ord. 

Dessa punkter arbetas med genom att eleverna använder sig av ett aktivt förhållningssätt 

(Persson 2007, s. 201). Undervisningen går ut på att läraren tänker högt, demonstrerar, 

förklarar, modellerar för hur eleverna kan tillämpa dessa strategier i sin egen läsning. Detta 

benämner Reichenberg & Lundberg som ”guided practice”. Guided practice innebär således 

samma sak som scaffolding alltså stöttning som jag valt att presentera det i denna studie. 

Centralt i reciprocal teaching är att skapa sociala, kommunikativa lärmiljöer där även roller 

byts så att även läraren blir deltagare och eleven talledare för att på så vis nå en mer reciprok 

(ömsesidig) inlärning påpekar Reichenberg & Lundberg (2011, s. 59). Westlund (2010, s. 77-

78) anser att arbetsgången för reciprocal teaching går till enligt följande:  

Läraren har valt ut en kortare text med hög kvalitet som klassen ska bearbeta. Läraren börjar 

med att förklara strategin. Läraren tänker högt medan han/hon tillämpar modellen och eleverna 

iakttar och lyssnar.  Eleverna provar själva på strategin i grupp eller enskilt på den fortsatta 

texten. Läraren summerar vad man gjort genom att diskutera strategin tillsammans med 

eleverna. – Varför användes strategin? Hur fungerade den? När kan den användas i ett annat 
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sammanhang? Eleverna tränar samma strategi vid upprepade tillfällen på olika slags texter, där 

de själva omväxlande agerar ”lärare” och ”elev”. (Westlund, 2010, s. 77-78).  

Genom denna arbetsgång ger läraren feedback och tillför en tillfällig stöttning (scaffolding). 

Westlund (2009, s. 78) menar även att de fyra ovanstående huvudstrategierna inte behöver 

följa en speciell ordning. Hon menar även att alla strategier inte behöver användas vid samma 

tillfälle, men att fler än en strategi används åt gången. 

Genrepedagogik 

Under vår uppväxt tillägnar vi oss en genrekompetens genom att lyssna till och läsa olika 

slags texter. Syftet med att undervisa i genrepedagogik menar Johansson & Sandell Ring 

(2010, s. 25) att eleverna ska bli medvetna om olika språkmönster. Detta görs genom stöttning 

av läraren i explicit undervisning om hur kommunikation kommer till uttryck i en specifik 

genres språkliga drag och struktur. Johansson & Sandell Ring (2010, s. 25) menar vidare att 

det behövs ett metaspråk för att kunna samtala om språk, ett språk om språket. Detta 

metaspråk byggs stegvis upp genom att läraren påvisar mönster vid skrivning och läsning av 

texter i ett visst sammanhang, där dessa sammanhang återkommer i alla skolämnen. 

Metaspråket kan betraktas som ett skolspråk och behärskar eleven detta skolspråk kan det 

utvecklas till ett mer abstrakt tänkande som sedan kan uttryckas med ord.  

Genrepedagogiken vilar på tre ben menar Johansson & Sandell Ring (2010, s. 28), där första 

benet behandlar en teori om lärande i enlighet med det sociokulturella perspektivet. I denna 

teori är stöttning, modellering och den proximala utvecklingszonen centrala delar. Andra 

benet behandlar teori om språk, där fokus ligger på språk och kontext, språk som verktyg för 

kommunikation och grammatik som betydelseskapare. Tredje och sista benet kännetecknas av 

skolgenrer och cykeln för undervisning och lärande. Där ämne, språk, specifika skolgenrer, 

explicit och stegvis undervisning om språkliga mönster samt ett gemensamt metaspråk är 

centrala delar. 

Jag tänker inte gå in djupare på att utveckla genrepedagogiken, då jag enbart ville beröra 

denna del för att få en bättre förståelse av resultatet som framkommer i studien. 

 Völ-strategin 

Den första undervisningsmodellen jag presenterar benämns som VÖL-strategin. V står för vet, 

Ö står för önskar veta och L står för lärt mig.  VÖL används i undervisningen för att 
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synliggöra hur eleverna kan integrera kunskap med kunskap de redan besitter (Westlund, 

2009, s. 274). Stensson (2006, s. 34) benämner samma strategi fast med namnet syntetisera. 

Strukturen gås igenom där eleverna ska fundera på vad de redan vet om ämnet/området, 

formulera sedan vad det är de vill eller behöver veta och slutligen ta reda på nya fakta inom 

området. För att tydliggöra dessa tre områden kan ett papper vikas i tre delar med en bokstav i 

varje kolumn, där eleverna kan skriva ner allt de kan komma på. Längst ned på papperet skall 

eleverna skriva ned hur de tänkte när de utförde uppgiften. En uppföljning där metakognition 

framhålls följer där läraren ställer frågor så som varför lärde jag er denna strategi, när kan den 

användas, kan den användas på andra sätt, förklara hur ni tänker? Nedan visar bilden hur 

strukturen kan se ut vid användning av denna modell. 

Det här vet jag. Det här önskar jag att veta. Det här har jag lärt mig. 

Det finns  

soldatmyror.  

De kan vara  

farliga.  

Vilka är  

fienderna?  

Hur försvar den  

sig?  

 

Figur 1. Exempel på VÖL-modell tagen ur (Westlund, 2009, s. 276).  

 

Urskilja olika typer av frågor 

Andra undervisningsmodellen som presenteras benämns att urskilja olika typer av frågor. 

Denna modell tydliggör för eleverna att olika frågor kräver olika svar. Westlund (2009, s. 

269) menar att eleverna ska lära sig att identifiera olika typer av frågor, finns de synligt i 

texten, på ytan? Under ytan finns svaren både hos mig och i texten. Vad betyder den här 

texten för mig personligen? Ytterligare frågor som kan tas upp är så kallade livsfrågor. Vad 

menar författaren, vad är min uppfattning och hur anknyter det till de tidigare erfarenheterna? 

Frågorna hjälper oss att föra oss djupare in i texten och förstå de antaganden som står implicit 

(Stensson, 2006, s. 32). Franzén (2003) har utvecklat en modell där man arbetar med att 

urskilja olika typer av frågor, i detta fall är de tre stycken. Första är detaljfråga och 

kännetecknas av att svaret är enkelt att hitta och står uttryckligen i texten. Andra frågan är att 

svaret finns i texten men är lite svårare att hitta än föregående. Här måste eleven tänka efter 
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och leta efter svaret i texten. Tredje frågan går ut på att leta efter svaret i huvudet, denna 

kallar Franzén för ”på egen hand fråga” (Reichenberg & Lundberg, 2011, s. 67). Läraren 

modellerar och stöttar i detta tillvägagångssätt och meningen är att eleverna skall bemästra 

detta senare på egen hand. 

Inre bilder 

Syftet med denna modell enligt Westlund (2009, s. 281) är att synliggöra vad som menas med 

inre bilder och att se hur författaren gör berättelsen beskrivande. Texten som skall arbetas 

med är bra om eleverna har hört tidigare. Som introduktion kan läraren ställa frågan om vad 

som menas med inre bilder, där några meningar ur en text läses för att se vad eleverna fick för 

inre bilder när de lyssnade. Läraren läser en bit ur en text och modellerar hur hon tänker, vad 

hon får för inre bilder och sammanfattar dem med alla fem sinnen på en OH-bild där följande 

teman står: Miljö, karaktär 1 och annan karaktär. 

Miljö Karaktär 1 Annan karaktär 

Figur 2. Exempel på del av modell tagen ur Westlund (2009, s. 283). 

Läraren återkopplar till att alla elever inte ser samma bilder, utan vi ser bilder utefter de 

erfarenheter och upplevelser vi upplevt, ingen är den samma (Stensson, 2006, s. 33). Som en 

sammanfattning kan yngre elever måla sina inre bilder medan äldre kan försöka börja skriva 

egna små berättande texter.  

Att undervisa i ordkunskap 

Denna övning kan ses som både en övning och ett förhållningssätt, om hur man kan aktivera 

ordkunskap innan man läser menar Westlund (2009, s. 286). Detta är en gruppövning som 

aktiverar flera lässtrategier i samma övning. Det behövs tre större skyltar och på dem skall det 

stå (miljö), (händelser) och (personer). Ytterligare skyltar skulle kunna behövas med specifika 

ord tagna ur den valda texten. Först får eleverna var sin skylt som de ska gå runt med i 

klassrummet och samtala med kamraterna om orden på skylten. Sedan får eleverna säga vilka 

ord de anser vara svåra och som då förklaras och tydliggörs av läraren. De tre stora skyltarna 

sätts upp på väggen för att eleverna ska organisera orden tillsammans genom dialog och 

interaktion. Med hjälp av dessa ord skall de försöka förutspå den valda texten som sedan ska 

läsas av läraren. Texten läses först av läraren en gång, sedan läses den en gång till för att se 

om barnen känner igen sina ord. Med hjälp av orden på väggen skall eleverna i par, dels 



18 

 

återberätta sagan, dels ange vilka ord som är väsentliga för återberättelsen. Eleverna får även i 

uppgift på vilka frågor man kan ställa till de ord som finns kvar efter återberättelsen. Dessa 

ord kommer att kopplas till en ny stor skylt med ordet känslor på. 

Miljö Händelser Personer Känslor 

Figur 3. Exempel på skyltar i att undervisa i ordkunskap, tagen ur Westlund (2009, s. 286, 

288). 

Läraren och eleverna diskuterar tillsammans vilka känslor som tydliggörs i texten och vilka 

som inte gör det. Slutligen följer en diskussion om huvudbudskapet i berättelsen, där man kan 

använda sig av frågeorden vad, varför, vilka m.m. (Westlund, 2009, s. 287-288). 
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Metod 

Här nedan ska jag presentera mitt val av datainsamling, urvalsgrupp, förberedelse, 

genomförande, val av analysmetod, forskningsetiska principer och studiens tillförlitlighet. Till 

fråga 1a i min frågeställning har jag använt mig av intervju för att få säkrare svar. Till fråga 

1b och 3 har jag använt mig av både intervju och observation. Till fråga 2 har jag använt mig 

enbart av observation. 

Datainsamling 

I denna studie tillämpade jag en kvalitativ forskningsmetod genom semi-strukturerade 

intervjuer samt observationer. I och med den kvalitativa forskningsintervjun vill jag som 

undersöker se genom de intervjuades ögon, ta del av deras erfarenheter och se hur deltagarna 

tolkar sin verklighet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17; Bryman, 2002, s. 250). Genom att 

välja en semi-strukturerad intervju utgick jag från ett antal teman och frågor (se bilaga) som 

skulle beröras under intervjuns gång (Bryman 2002, s. 301). Det är en flexibel metod som gör 

att frågorna inte behöver ställas i kronologisk ordning och jag som intervjuare kan ställa 

följdfrågor för mer utvecklande svar. Jag valde att intervjua och observera tre lärare för att få 

mer kvalitet än kvantitet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 130). 

Inom ramen för observation agerade jag fullständig observatör. Detta innebär enligt Bryman 

(2002, s. 287) att jag ej var delaktig i undervisningen och den observerade läraren samt dess 

elever inte behövde ta någon hänsyn till mig. Detta sätt valde jag för att påverka så lite som 

möjligt under lektionstillfället. Jag genomförde två observationer och en intervju hos varje 

lärare, varvid intervjun ägde rum mellan de båda observationerna. Detta var ett medvetet val 

från min sida för att se om informanterna förändrade sitt tillvägagångssätt av undervisningen 

efter intervjun. 

Urval  

I valet av undersökningsgrupp har jag gjort både ett bekvämlighetsurval och ett strategiskt 

urval där jag valde lärare som jag kommit i kontakt med under utbildningens gång. Ett 

bekvämlighetsurval går ut på att man skaffar sig information från den person som finns 

tillgänglig och som är villig att delge den fakta som jag som intervjuare är intresserad av 

(Bryman, 2002, s. 290).  Vad som är intressant med dessa lärare ur ett strategiskt perspektiv är 
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skillnaden i undervisningsmetoder, deras erfarenheter och elevernas åldrar. Jag har tidigare 

sett alla informanternas undervisning genom verksamhetsförlagd utbildning.  

De personer jag intervjuat och observerat är tre lärare som undervisar på två skilda skolor. 

Dessa två skolor är väldigt olika varandra där den ena är en så kallad mångkulturell skola i 

stadsmiljö där mina informanter Julia och Erika arbetar. Den andra skolan där Felicia arbetar 

är en lantlig belägen skola med majoritet av barn med svenskfödda föräldrar. Under studiens 

gång har jag valt att använda fiktiva namn på de medverkande för att ingenting skall kunna 

härledas tillbaka till dem. Jag har valt att presentera dem som Felicia, Julia och Erika.  

Felicia är utbildad grundskollärare sedan år 1998 i ämnena svenska, samhällsorienterade 

ämnen och engelska för årkurs ett till sju, där hon på senare år kompletterat med matematik. 

Hon undervisar nu i årskurs fyra. Felicia har ej haft någon speciell kurs eller utbildning inom 

läsförståelse att tillgå, bara arbetserfarenhet och läsning av forskning och metodlitteratur.  

Julia tog examen år 2001 som grundskollärare årskurs ett till sju i ämnena svenska och 

samhällsorienterade ämnen. Därefter har en komplettering av svenska som andraspråk 

tillkommit men ingen kurs inom läsförståelse. Hon har fortbildat sig genom studiedagar och 

studiecirklar. Julia undervisar i årskurs två, men är nu mammaledig.  

Erika är förskollärare i grund och botten men vidareutbildade sig till lärare i svenska och 

musik för årskurserna ett till sju med examen år 2003. Inte heller hon har genomfört någon 

kurs i läsförståelse, däremot har hon lyssnat på en del föreläsningar och är nu aktiv i en 

studiecirkel som berör ämnet. Erika undervisar även hon i årskurs två, parallellt med Julia.  

Förberedelse 

Jag inledde min studie med att formulera arbetets syfte samt frågeställningar för att få en 

tydlig utgångspunkt i arbetet. Nästa steg var att införskaffa mig mer kunskap inom ämnet och 

tog därmed del av tidigare litteratur och forskning på området. Vid utformning av 

intervjuguiden utgick jag från mitt syfte och mina tre frågeställningar. Denna intervjuguide 

skulle senare vara till hjälp att täcka de frågor och teman som intervjun skulle behandla.  

Jag informerade informanterna muntligt om min studies syfte, vilket kan ha påverkat 

resultatet. De etiska principerna framfördes samt varför jag valt att behandla detta område, där 

de på så vis hade en chans att avbryta sin medverkan innan studien sattes igång. 
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Genomförande 

Intervju 

Inför intervjuerna spelade jag in ett antal samtal hemma för att på så vis lära mig mer om 

inspelningsprogrammet och hur långt ifrån man ska tala från telefonen för att få bästa möjliga 

kvalitet i inspelningen. Inför intervjuerna hade jag även skickat ut intervjuguiden till 

informanterna så att de kunde se över frågorna och förbereda sig på bästa sätt inför intervjun. 

Intervjuerna genomfördes i respektive lärares klassrum efter skoltid där de alla kände sig 

bekväma vilket Trost (2010, s. 65) menar är viktigt och att de inte skulle bli störda av 

omgivningen. Intervjuerna pågick omkring 20 minuter med varje informant. 

Jag valde att spela in intervjuerna med min mobiltelefon för att kunna vara mer fokuserad på 

själva intervjun, behålla ögonkontakt vilket är viktigt menar Trost (2010, s. 94) och ställa 

följdfrågor, där igenom blir det lättare att tolka svaren vid senare analys (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 127). Det blev en del följdfrågor hos en del av informanterna för att få ett mer 

utvecklat svar, då det emellanåt var knapphändigt. Det skall även finnas en medvetenhet hos 

mig som intervjuar att följdfrågor kan vara både positiva och negativa förstärkare, inte bara 

verbalt utan kan ses tydligt med mitt kroppsyttryck menar Kvale & Brinkmann (2009, s. 188). 

Jag transkriberade ordagrant talspråkligt både vad jag och informanterna sade för att inte 

missa något viktigt senare till analysen.  

Observation 

Observationerna ägde rum på svensklektioner vid olika tillfällen under en treveckorsperiod 

och varje lektion varade mellan 40 min och 60 min.  Just de här passen valdes för att de var 

lämpligast för både personen som skulle observeras och mig då det passade våra scheman.  

Vid observationerna satt jag placerad längst ner i hörnet i respektive klassrum för att inte störa 

miljön med mina anteckningar, då jag agerade fullständig observatör (Bryman, 2002, s. 287). 

Jag gjorde fältanteckningar under lektionens gång över vad informanten förklarade, 

förtydligade och gjorde för att få en så heltäckande bild av lektionsförloppet som möjligt. 

Efter varje observation renskrevs mina fältanteckningar för en bättre förståelse av vad som 

hände i undervisningen och för att lättare kunna gå tillbaka i anteckningarna.  
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Forskningsetiska principer  

Inom svensk forskning finns det etiska principer där man som forskare måste informera 

informanterna gällande individsskyddskravet, som är en självklar utgångspunkt inom 

forskningsetiska överväganden (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Individskyddskravet delas upp i 

fyra huvudkrav som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6; Bryman, 2002, s. 440-441). Jag ska nu redogöra 

hur jag tagit ställning till dessa krav och förhållit mig till dem under studiens gång.   

Vad gällande informationskravet informerade jag att deltagandet i studien var frivilligt och att 

om de kände att de vill avbryta under studiens gång så hade de rätt till det. Därefter 

redogjorde jag för de deltagande vilka moment som ingick i min studie dvs. intervjun och 

observationerna för att se om deras vilja att medverka i min studie förändrades 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Nästa del var samtyckeskravet, där deltagarna har rätt att 

bestämma över sin medverkan i studien konstaterar även Vetenskapsrådet (2002, s. 9). 

Eftersom mina informanter var myndiga ansåg jag att deras muntliga samtycke räckte för 

deltagande i studien. I enlighet med konfidentialitetskravet har all information förvarats 

oåtkomligt för obehöriga. Alla intervjuer och observationer har transkriberats där personerna 

har fiktiva namn och på så vis kan inget härledas tillbaka till de riktiga informanterna. I 

enlighet med konfidentialitetskravet innefattas också tystnadsplikt påpekar Vetenskapsrådet 

(2002, s. 12), vilket är viktigt att tänka på i och med den första kontakten med informanterna 

(Trost, 2010, s. 61). Det är viktigt att poängtera för informanterna vilket jag också gjort, att de 

insamlade uppgifterna endast skall användas till detta forskningsändamål, allt i enlighet med 

nyttjandekravet (Bryman, 2002, s. 441; Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

Analys  

Jag har valt att arbeta utifrån en tematisk analys, för att urskilja likheter och skillnader i 

informanternas uttalanden vid intervjun samt observationerna. Denna analysmetod utgår ifrån 

tre steg som presenteras enligt följande av Hjerm & Lindgren (2010, s. 87): ”1. Reduktion av 

data (kodning), 2. Presentation av data (tematisering), 3. Slutsatser och verifiering 

(summering)”. Till en början sker en så kallad kodning vilket är en reducering av materialet 

(Hjerm & Lindgren, 2010, s. 91).  Jag har läst igenom materialet ett flertal gånger för att sätta 

ut nyckelord även kallade koder för att kategorisera innehållet. Jag har valt att utgå från mitt 

syfte och frågeställningar för att finna svar och valt namn på kategorier som hjälper mig att se 
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helheten. Koder har även varierats under arbetets gång för mer passande uttryck. I 

intervjuerna och observationerna har jag satt ut radnummer för att lättare kunna organisera 

arbetet och hitta tillbaka till de delar jag önskat analysera vidare. När kodningen känts mättad 

var det tid att gå över till själva tematiseringen.  

Tematiseringen går ut på att förfina materialet ytterligare där kategorier och koder bildar 

teman. Teman är mönster jag upptäckt i materialet som har strukturerats upp i form av 

tankekartor. Hjerm & Lindgren (2010, s. 94) anser att dessa tankekartor kan ses i form av ett 

släktträd där vissa grenar kan stå för sig själva och andra grenar passar ihop. Hjerm & 

Lindgren (2010, s. 116) menar att en del av den kvalitativa forskningens främsta utmaningar 

är att identifiera det mest betydelsefulla i materialet, vilken information kan undanröjas utan 

att det påverkar resultatet. Teman kan liknas med kodning av koderna menar Hjerm & 

Lindgren (2010, s. 116).  

Sista steget i analysen är slutsatser och verifiering av resultatet dvs. summeringen (Hjerm & 

Lindgren, 2010, s. 94-95). Jag har sammanställt materialet och har skrivit ihop min analys och 

mitt resultat till en beskrivande text (Hjerm & Lindgren, 2010, s. 122). På detta sätt tydliggörs 

de resultat jag kommit fram till och för att jag anser att det ger texten ett bättre flyt. För att 

stärka mitt resultat har jag valt att citera vissa delar ur mitt material. 

Studiens tillförlitlighet 

Inom kvalitativa forskningsstudier är det viktigt att reflektera över tillförlitligheten, alltså 

reliabiliteten och validiteten i arbetet.  Syftet med min studie var att undersöka hur tre lärare 

tänker kring läsförståelse och hur de tillämpar detta i sin undervisning. 

Datainsamlingsmetoderna jag använde mig av var en intervju och två observationer hos varje 

informant. Båda de lektioner jag observerade hos alla informanter var läsförståelselektioner 

på utsatt tid då de brukade förekomma, förutom en observation som skedde utanför det 

vanliga undervisningsmönstret bara för att informanten ville att jag skulle se hur en 

läsförståelselektion kunde se ut. Intervjuerna valde jag att spela in och sedan transkribera för 

att inte missa viktiga detaljer som annars lätt kan missas genom skriftliga anteckningar. Jag 

hade även kunnat videofilma intervjun för att få med ansiktsuttryck och reaktioner, men jag 

ansåg här att det inte var nödvändigt då det bara var svaren jag ville åstadkomma.  

Viktigt att tänka på vid intervjuer är tendenskriteriet menar Hartman (2003, s. 45) och det 

innebär att informanten talar för sin egen del och inte åt någon annans vägnar, då minskar 
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reliabiliteten i svaren. Vid observationerna använde jag mig av fältanteckningar då jag ansåg 

att med respekt för eleverna ville jag inte filma dem, då det inte var dem jag var där för att 

observera. Hade jag valt att filma hade jag även varit tvungen att ha föräldrarnas tillåtelse, då 

det skulle krävt ett merarbete som inte var nödvändigt i denna studie. 

Begreppet validitet innefattar om jag har mätt det som avsetts att mäta i studien. Jag anser att 

mina intervjufrågor inte kunde tolkas olika då de var grundliga och konkreta. Vid all 

informationsinhämtning har jag använt mig av samma utförande och insamlingsmetoder för 

att få en tydlig precision (Trost, 2010, s. 131). Det analyserande arbetet genom studien har 

analyserats objektivt där mina värderingar inte påverkar tolkningarna om informanternas svar 

och agerande i enlighet med oberoendekriteriet (Hartman, 2003, s. 45;Bryman, 2002, s. 261). 

Jag anser att i enlighet med syftet i studien har jag valt de mest relevanta och pålitliga 

mätinstrumenten då jag mätt det som var avsett att mäta. Den tid som förflutit mellan intervju 

och observation är emellertid kort och jag anser att det inte har någon inverkan på 

samtidighetskriteriet (Hartman, 2003, s. 45). Samtidighetskriteriet bedömer källans värde i 

relation till den tid som gått mellan min skriftliga utsaga och själva händelsen alltså intervjun 

eller observationen. Ju längre tid som förflutit, desto mer opålitlig blir den skriftliga utsagan. 

Nedan skall jag nu redogöra för resultatet som framkommit i studien genom olika teman med 

koppling till mina frågeställningar. 
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Resultat 

Jag kommer löpande att framställa mitt material utefter tre övergripande rubriker och flera 

teman där fråga 1a och 1b besvaras genom rubrikerna tankar kring läsförståelse, tankar kring 

läroplanen och hur säger lärarna att de arbetar med läsförståelse. Fråga 2 kommer att 

besvaras under rubriken observationer och slutligen fråga 3 besvaras under likeheter och 

skillnader. 

Tankar kring läsförståelse 

Felicia har en bred tolkning av begreppet läsförståelse och är medveten om vad hon tycker 

läsförståelse handlar om. Erika däremot har inte lika många tankar kring läsförståelse som 

Felicia. Erika menar att läsförståelse för henne är att läsa och förstå en text och sedan veta vad 

man ska göra med den. Läsförståelse innebär också att läsa en instruktion och arbeta efter den, 

få inre bilder av en text i och kunna återberätta. Erika kopplar även läsförståelse till att läsa en 

text och svara på frågor. Felicia menar att för henne kan läsförståelse innebära många saker: 

Det innebär att man förstår det man läser, kan sätta ord på det man läser genom att fundera och 

tolka och tänka på vad det är som läses. Det är viktigt att kunna koppla till sig själv och sina 

tankar. Fundera hur ord och bild hör ihop. Läsförståelse får inte bli något man rycker ur 

undervisningen utan att använda sig av läsförståelsestrategier hela tiden i alla texter i alla ämnen. 

(Utdrag ur intervju med Felicia den 7/10 - 2013.) 

Julia pratar om energi och energiåtgång vid avkodning. Hon menar att istället för att lägga 

energi på avkodning lägger man sin energi på att tänka på vad texten handlar om, vad den här 

texten ger mig och vad säger den här texten. Läsförståelse handlar också om att läsa mellan 

raderna, koppla till egna erfarenheter och förhålla sig kritisk till en text anser hon. 

Tankar kring läroplanscitat 

Hur tänker lärarna Felicia, Julia och Erika om citatet ur läroplanen då? ”Lässtrategier för att 

förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade 

och sådant som står mellan raderna.” (Skolverket, 2011a, s. 224). Detta citat är hämtat ur det 

centrala innehållet i Lgr11 för årskurs fyra till sex. 

Tolkning och förståelse 

Felicia anser att citatet är bland ett av de viktigaste citaten i hela läroplanen, eftersom det 

handlar om läsning och det finns i alla ämnen även de mer praktiskt lagda så som slöjd, idrott 
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och musik. Grunden för läsning och för att komma vidare måste eleven kunna förstå och tolka 

texter av olika medier. Text är mer än det skrivna ordet, text är en film man ser eller en låt 

man hör exempelvis. Vid tolkningar menar Felicia att det är väldigt viktigt att påpeka att 

ingenting är rätt eller fel, eftersom man utgår från sig själv och kopplar det till sina egna 

tankar, erfarenheter och föreställningar. Texter innehar budskap som står både explicit och 

implicit, att se och kunna tolka båda dessa kan vara svårt för barn då vissa författare skriver 

med ironi som barnen inte förstår, vilket barnen heller inte är medvetna om menar Felicia. 

Lässtrategier 

Utifrån citatet tänker Julia på lässtrategier, sökläsa, djupläsa och svara på frågor angående 

texten. Hon poängterar också att det är viktigt för henne att hon synliggör (modellerar) för 

barnen om varför man använder en viss strategi och vilken nytta man kan dra utav det. Barnen 

ska vara medvetna om texter och på så vis lära sig att tidigt prata om texter dels skrivna och 

dels från olika medier. Här poängterar Julia att hon har sina grundtankar inom 

genrepedagogiken. 

Stödord 

Erika tänker istället på stödord och att med hjälp av dem kunna skriva en text igen. Hon anser 

för att barnen ska förstå texter måste de vara medvetna om att det finns ord som stöttar upp 

texten och att det är bra att kunna hitta de orden. Erika kopplar citatet till sådant de arbetar 

med just nu. Användning av olika lässtrategier nämns så som sökläsning och att kunna 

använda dem, läsa mellan raderna och försöka få inre bilder i tankarna. Antingen när eleverna 

själva läser eller när de får en text uppläst för dem. 

Ur en text tar vi ut stödord och sen av stödorden kunna skriva en text igen. Så att lära barn att en 

text för att förstå den finns det ju ord som stöttar upp och det är ju att kunna hitta de här orden, 

för sen då när vi jobbar självständigt med att ta ut stödorden för det är ju också en typ av 

läsförståelse, att hitta dem. Och sen så ska vi göra övningar med sådant som står mellan raderna 

och det är också att få inre bilder, och kunna använda olika lässtrategier. Sen kommer man ju till 

att man ska sökläsa, att man ska skumma igenom en text för att leta efter någonting. (Utdrag ur 

intervju med Erika den 2/11 – 2013). 

Likheter och skillnader 

Alla informanterna är eniga om att eleverna ska förstå det de läser, fast på olika nivåer. Felicia 

och Julia tänker att läsförståelse innebär, vad det är jag läser, vad syftet är med texten, hur jag 
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tolkar det här och vad författaren vill berätta. För informanterna är också synen om att sätta 

ord på det man läser, egna erfarenheter, tolka och relatera till sig själv väldigt viktig.  

Julia och Felicia säger båda att de anser att det inte bara är i svenska som läsförståelse ska 

arbetas med. De menar båda att det skall arbetas ämnesintegrerat vid olika tidpunkter över 

dagen. Läsförståelse är en vital del inom alla ämnen och går inte att frångå undervisningen. 

Medan Julia och Felicia arbetar ämnesintegrerat med olika medier och uppgifter anser Erika 

att det handlar om att arbeta efter instruktioner och läsa text och svara på frågor.  

Hur säger lärarna att de arbetar med läsförståelse? 

Hos alla informanter framgick det väldigt tydligt att de jobbar i helklass. Grundläggande 

avkodningsförmåga är en förkunskap de prioriterar högt. Alla tre lärarna arbetar konkret med 

läsförståelse en gång i veckan, i övrigt integrerar de i de resterande ämnena sporadiskt. Erika 

och Julia påpekar att under den timmen läser de tillsammans med eleverna, svarar på frågor 

och diskuterar innehållet i texten. När Julia arbetar utanför denna timme använder hon sig av 

genrepedagogik som bas i undervisningen, där de ofta diskuterar olika slags texter, vad är det 

texten vill framföra m.m. För att främja läsförståelse förklarar både Julia och Erika muntligt 

de begrepp som de tror eleverna inte förstår.  

Struktur och kommunikation 

Alla tre lärare använder sig av en tydlig struktur i sin undervisning där de använder sig av 

samma procedurer varje gång. De går långsamt fram för att underlätta för eleverna och med få 

överraskningar i undervisningen. Felicia påpekar att ju längre de kommer i sin utveckling 

desto fler strategier läggs till över tid. Felicia utgår från reciprocal teaching och modeller som 

Barbro Westlund förespråkar. Kommunikation är jätteviktigt enligt Felicia där eleverna 

berättar för varandra hur de tolkar texten genom att självständigt fundera och sedan överlägga 

med varandra. På så vis är eleverna modeller för varandra och främjar läsförståelsen. Felicias 

klass förutspår, överblickar, undersöker rubriker, underrubriker och ställer frågor om vad man 

tror texten kommer att handla om. Där får de samtidigt fundera och försöka svara på både 

kamratens och egna frågor. Felicia läser högt inför klassen, kopplar till olika strategier där 

hon visar hur hon tänker och går tillväga, hon modellerar i sin undervisning. Klassen 

diskuterar vilka ord som är ovanliga för dem, då brukar Felicia fråga om hon och eleverna 

hittar samma ord. De ord som förekommer här förklarar antingen eleverna själva, eller 

Felicia, eller så får eleverna slå upp orden i ordlistan och delge informationen med varandra. 
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De elever som kommit längre med användningen av strategierna får göra allting själva men 

med stöttning av Felicia. De får gå till biblioteket och ta olika böcker där de utför samma 

procedurer som de andra eleverna i klassen. 

Observationer 

Första observationen hos Erika årskurs 2 

Erika inleder sin lektion om inre bilder med att fråga, varför lär vi oss att läsa? Erika förklarar 

sedan varför hon själv läser. Hon säger att hon läser för njutnings skull och att det är kul att se 

bilder av en fantasivärld. Hon visar sedan en text och läser upp den, en mening i taget. Det är 

tänkt att eleverna ska få bilder i huvudet av det lästa, barnen lyssnar och Erika förklarar en del 

ord som hon tror eleverna tycker är svåra. Hon ställer sedan frågor om både explicit och 

implicit information i texten exempelvis vem är i bilen, vad är Bo och Siv för människor, hur 

ser bilen ut och är bilen ny? Barnen fick här inre bilder menar hon och kunde relatera till sina 

egna erfarenheter.  

Andra observationen 

Andra observationen handlar också om inre bilder. Lektionen börjar med en introduktion om 

inre bilder, film och egna erfarenheter. Alla elever ska lägga huvudet på bordet och tänka på 

ordet glass, hur såg din glass ut frågar Erika sina elever?  

Eleverna pratar två och två om hur glassen såg ut, tankarna delas med kompisen bredvid. Alla 

elever fick sedan beskriva sin glass inför klassen samtidigt som de övar på att lyssna på 

varandra. Sedan gör de samma procedur igen fast med ordet hund och ordet (och) där de 

kommer in på funktionsord. Erika förklarar för eleverna vad ordet funktionsord betyder och 

att det inte går att ”ta på”, det är ett abstrakt begrepp. Erika frågar sedan eleverna om man kan 

måla med orden, och får olika svar, hon menade beskrivningar. Alla barnen lade ned huvudet 

igen och lyssnade. Hon läste en text där hon beskrev en godisklubba med färg, form och 

storlek. Ser ni era bilder i huvudet frågade hon och läste vidare. Prata med varandra om vad ni 

fick för inre bilder säger hon och skriver upp förslag på tavlan hur de kan förklara sin klubba. 

Efter att de förklarat sin klubba skulle de rita och måla klubban. 
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Första observationen hos Julia årskurs 2 

Under observationerna arbetade Julia inte med någon tidigare känd modell för 

läsförståelseundervisning och första observationen gick till enligt följande. Lektionen börjar 

med att klassen ska lyssna på läsläxan på cd och sedan läser de texten tillsammans från 

början. Julia ställer frågor till texten om innehåll som inte står uttryckligen i texten och hur de 

tolkar bilderna exempelvis, hur lockar tjejen på en hund? En diskussion följer om när man ska 

använda talstreck och utropstecken för att sedan fortsätta läsa texten tillsammans och tolka 

den. Efter detta går de vidare till arbetsboken. Övningen går ut på att formulera vad som stod i 

texten och vem som sa vad.  

Nästa övning är att dra streck till bilden, vem gör vad? Eleverna får går fram till tavlan och 

dra streck. Övningen efter det går ut på att de ska läsa tre meningar för att sedan välja en 

mening och rita en bild till det som står i meningen, på så vis ser hon om de förstår vad som 

står i texten. Självständigt arbete följer sedan på sista sidan där Julia och hennes student går 

runt och hjälper till med att läsa meningar och instruktioner för eleverna. 

Andra observationen hos Julia 

Julia tar upp läsläxan på projektorn genom en kamera för att alla ska läsa samtidigt och peka 

med fingret i texten. Under tiden texten läses frågar hon om olika ord och varför de används 

just där? De fortsätter att läsa och påpekar att (de) låter som (dem) i texten och ställer sedan 

frågor om bilden i boken.  

Julia och eleverna fortsätter att läsa igen för att sedan få frågan om deras pappor var trötta på 

morgonen, för att relatera texten till barnens egna erfarenheter. Efter det att läsningen var klar 

tog de upp övningsboken. De arbetade enskilt med ett antal uppgifter i övningsboken där de 

fick be om hjälp med att läsa instruktioner eller att Julia skulle förklara svåra begrepp. 

Arbetsboken läggs undan och eleverna får ett lösblad som förklaras där de ska läsa och rita i 

rutan. Barnen får läsa texten själva för att se hur mycket de förstår. Julia sitter och läser 

enskilt med två elever som har lässvårigheter, därefter går hon runt och hjälper till och 

förklarar svåra begrepp som barnen säger att de inte förstår. 

Första observationen hos Felicia årskurs 4 

Klassen arbetar med att förutspå genom att läraren tänker högt och stöttar eleverna medan de 

tittar på framsidor av böcker och ställer frågor till omslaget. De har tidigare arbetat med vad 
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som händer i huvudet när man läser. Felicia frågar klassen vad eleverna lär sig genom att 

förutspå böcker. De svar hon får är många exempelvis att de letar ord, läsa med inlevelse och 

att vi lär oss svenska språket.  De tar ett nytt blad och skriver dagens titel högst upp. Eleverna 

ska fundera ut vad boken handlar om.  

Tre förslag på ord som man kan börja en mening med skrivs upp på tavlan av läraren: Jag vill 

veta, jag undrar och jag tror boken handlar om. Eleverna tänker själva och skriver sedan ned 

vad de tror boken handlar om. Klassen tar upp och frågar vad allahelgona och helgon betyder. 

Felicia och elever i klassen förklarar tillsammans så att alla förstår. 

Felicia frågar sedan hur många det är som har en idé om vad boken handlar om. Hon går tyst 

runt och lyssnar på elevernas idéer medan de pratar med varandra, för att sedan delge sina 

svar inför klassen. Eleverna ska sedan själva ställa så många frågor som möjligt om framsidan 

under en bestämd tid, de skriver själva ner de frågor de funderar över. Sedan ska de dela sina 

frågor med sin granne. Eleverna ska försöka gissa svaret på en av kompisens frågor. Svaret 

ska skrivas ned i den skrivbok de använder. Sen är det dags att försöka svara på sina egna 

frågor. Klassen är indelad i två grupper som de vanligtvis använder sig av, och den ena 

gruppen får nu gå fram till tavlan för att redovisa sina svar. Felicia läser sedan på baksidan av 

boken för att ta reda på vad den handlar om. Finns det några ovanliga ord frågar hon och det 

fanns det. De förklaras på samma vis som tidigare, antingen tillsammans, ordbok eller av 

Felicia. 

Andra observationen hos Felicia 

Andra observationen hos Felicia arbetar de med VÖL-metoden som jag beskrivit ovan under 

undervisningsstrategier. Inför denna lektion har de gemensamt, läraren och eleverna, läst en 

del av en text som handlar om havsörnen. De har rett ut ovanliga begrepp genom diskussion 

och uppslagsverk samt strukit under svar på frågor. Nu fortsätter de med samma procedur 

genom nästa stycke i texten. 

Felicia börjar med att skriva upp på datorn/projektorn vad de kommit fram till att de redan vet 

om havsörnen sedan lektionen innan. De hade tidigare läst om havörnens utbredning och nu 

skall de gå vidare och läsa om havsörnens utseende. Felicia frågar vad utseende betyder och 

får svar från sina elever, och sedan börjar en elev läsa ur texten om havsörnens utseende. 

Instruktionerna framgår tydligt: om du hittar svar på någon av dina frågor så stryker du under 

dem, detta pågår under enskilt arbete. Felicia går runt tyst i klassrummet och lyssnar på 
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eleverna om de hittar några svar. Sedan stryker hon under svaren i texten på datorn/projektorn 

och frågar eleverna om de upptäckt några ovanliga ord som återfinns i texten. De kommer 

fram till ordet variera och barnen får slå upp ordet i en ordbok och sedan berätta inför klassen. 

Felicia ger sedan exempel på när ordet variera kan användas och frågar om de hittat några fler 

ord i texten. För att åskådliggöra vad kroppslängd och vingbredd innebär, ritar hon upp en 

fågel på tavlan och förklarar. Mening efter mening läses och fler ovanliga ord kommer upp så 

som rektangulär, havsörnen har rektangulära vingar. Felicia visar en bild från datorn på en 

havsörn och poängterar formen på vingarna. Sedan frågar hon vad ungfågel är och när örnarna 

räknas som en äldre örn, vad står det i texten? När räknas man som en äldre människa då 

frågar hon eleverna, vad tycker ni? Felicia frågar även vilken färg ungörnens näbb hade och 

vad betyder mestadels. Barnen får komma med förslag och slår upp ordet mestadels i 

ordboken. Sedan går de vidare till nästa text som handlar om föda. Samma procedur 

genomförs med att läsa, svara på frågor, leta upp ovanliga begrepp i ordboken och 

demonstrerar vid tavlan ordens innebörd. 

Likheter och skillnader  

De likheter jag funnit är att alla tre informanter tar upp och förklarar begrepp fast på olika sätt 

för att främja läsförståelsen. Erika och Julia tar upp det de tror barnen inte förstår. Felicia tar 

ut orden gemensamt med eleverna både sådana som eleverna upplever som svåra och sådana 

som Felicia tror eleverna tycker är svåra. De hjälps åt att förklara orden, antingen förklarar 

någon elev som vet, ibland förklarar Felicia men också att de slår upp i ordböcker och lär sig 

använda dem. 

Erika och Julia använder sig av slutna frågor med ett ”rätt” svar. De ställer frågor som ofta 

innehåller vad, vem, hur, när och liknande. Barnen svarar på frågorna förutom i en av Erikas 

lektioner där hon utgick från Westlunds modell om inre bilder och barnen fick diskutera 

tillsammans. Felicia arbetar mer med en flervägskommunikation där alla får komma till tals 

antingen genom att prata med grannen eller i grupp, då hon anser att kommunikation är en 

viktig del i undervisningen. Detta visas också genom att både läraren och elever får läsa 

texterna, hos Erika och Julia läses alltid texterna enbart av dem, alltså av läraren.  

Alla tre informanter har en tydlig struktur i sin undervisning, där de alla förklarar för eleverna 

vad de gör i undervisningen. Felicia förklarar före lektionen startar om vad som är meningen 

med lektionen, medan Julia och Erika förklarar efter då de redan har utfört uppgifterna. 
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Felicia demonsterar (modellerar) och förklarar på olika sätt både muntligt och genom att rita 

på tavlan, där hon även visar hur hon gör och hur hon tänker i olika situationer. Julia och 

Erika förklarar enbart muntligt hur de tänker och går tillväga.  De brukar alla ha en gemensam 

genomgång vid lektionens början om vad de ska göra och försöka koppla till elevernas 

erfarenheter under lektionens gång.  

Slutsatser 

Ur mitt resultat framkommer det att läsförståelse är viktigt för mina informanter. Läsförståelse 

är mångfacetterad och innebär för mina informanter bland annat att eleverna ska kunna tolka 

texter, ställa och svara på frågor, förstå instruktioner samt använda sig av olika strategier för 

att öka förståelsen för en text. Läsförståelseundervisningen ligger schemalagt en gång i 

veckan med försök till ämnesintegrerad undervisning. Informanterna framhåller vikten av 

tydlighet och struktur där de anser att det gynnar elevernas inlärning. Under observationerna 

framkom flera undervisningsmodeller och förhållningssätt som lärarna medvetet valt att 

arbeta utefter i den aktuella undervisningen. Två av tre informanter betonar vikten av att den 

grundläggande avkodningen är lagd, för att bättre kunna fokusera på förståelsen i texten. På så 

vis försöker de utforma undervisningen efter alla elevers förutsättningar och behov för bästa 

resultat. 
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Diskussion 

Resultaten som framgick i studien var av varierande karaktär, där en del likheter och 

skillnader fanns gällande informanternas tankar och tillvägagångssätt. De var alla tre överens 

om att läsförståelse är viktigt för dem, att koppla till egna erfarenheter, tolka texter, ställa 

frågor och förklara svåra begrepp, vilket återkommer i läroplanen Skolverket (2011a). Genom 

observationerna framkom tillvägagångssätt i läsförståelseundervisningen som kan kopplas 

samman med de svar lärarna gav mig vid intervjuerna. 

Förhållningssätt 

Felicia tar sin läsförståelseundervisning steget längre och strävar efter dialoger och samspel i 

klassrummet vilket är väldigt gynnande enligt Palincsar & Brown (1984) och Säljö (2000). 

Erika och Julia vill ha det tyst och koncentrerat i klassrummet där eleverna svarar på deras 

frågor, men det förekommer inte mycket mer kommunikation än det. Hos Erika och Julia är 

det mycket enskilt arbete medan hos Felicia arbetar eleverna ofta i par då det skall diskuteras 

under lektionens gång. Ämnesintegrerat arbete förespråkar alla tre lärarna vilket är att föredra 

menar också Anmarkrud (2009) och Reichenberg & Lundberg (2011). 

Under observationerna höll sig Julia och Felicia till den vanliga undervisningen de brukar 

bedriva på de utsatta lektionerna, medan Erika inte gjorde det. Hon ansåg att eftersom jag var 

där för att observera läsförståelseundervisning ville hon visa mig det. Med det uttalandet låter 

det som att hon inte brukar ha läsförståelseundervisning, utan skulle visa det nu så att jag 

skulle få se hur det kunde gå till. Hon prövade då en lektion som var en uppgift i deras 

studiecirkel, den handlade om inre bilder från Westlund (2009). Därför kan jag anse att jag 

inte fick se hennes vanliga tillvägagångssätt i läsförståelseundervisningen då denna 

undervisning inte brukade förekomma förutom vid lektionerna där de hade genomgång av 

läsläxan. Analysen kan här i viss mån bli påverkad, då hon inte höll sig till sitt ”normala” 

undervisningssätt och är mitt i en utvecklingsfas. Felicia är väl medveten om sin undervisning 

och hur hon bedriver den. Hon utgår från beprövade metoder i Westlund (2009) trots att hon 

inte är med i någon studiecirkel och integrerar det med andra ämnen så som de 

samhällsorienterade ämnena och engelska. De föredrar alla en tydlig struktur i sin 

undervisning där tillvägagångssätten alltid kommer i samma ordning. De går lugnt och 

metodiskt fram då det hjälper svagare elever, vilket också observationerna bekräftade. 
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Som Anmarkrud (2008) påpekade ovan att om man har explicit läsförståelseundervisning 

finns det en risk att eleverna inte kan använda strategierna i andra texter. Det blir inga 

naturliga sammanhang och sambanden mellan texter synliggörs inte. Läsförståelsen måste 

återkomma i alla ämnena och då används olika strategier. Mina informanter påstår att de 

arbetar explicit med läsförståelse en gång i veckan och sedan sporadiskt integrerat med andra 

ämnen. En tanke som väcks är om eleverna kopplar samman läsförståelsestrategierna med all 

typ av läsning? 

Kontroll av läsförståelse 

Enligt ovanstående resultat framkommer det att Erika arbetar mer med kontroll av 

läsförståelse än att undervisa i läsförståelsestrategier. Julia verkar vara mer medveten inom 

detta område än Erika men mindre medveten är Felicia, vilket kan bero på att de utgår från 

olika åldrar i kursplanens centrala innehåll för ämnet svenska. Felicia arbetar med äldre barn 

där oftast den grundläggande avkodningsförmågan redan är lagd och Julia och Erika 

prioriterar den grundläggande avkodningen i sitt arbete för att underlätta förståelsen. Det sker 

mer kontroll av läsförståelse i nuläget än undervisning i användning av lässtrategier. Det som 

framgått i denna studie är att ingen av de tre informanterna har erhållit någon kurs eller 

liknande från sin högskole/universitetsutbildning i läsförståelseundervisning. Detta är något 

de har fått ta initiativ till att läsa om själva, antingen enskilt eller genom studiecirklar och 

dylikt. 

Sociokulturellt lärande som grund 

Felicia anser att man bör arbeta med modellering, kommunikation och stöttning integrerat med 

andra ämnen, då hon arbetar utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Felicia sade i 

intervjun att:  

Det var ju länge jag jobbade med att läsa mellan raderna men det var ju oftast bara frågor på det 

som fanns i texten eller om man kunde förstå vad det stod och det som inte stod. Men inte gått 

mycket djupare liksom utan det som står i texten eller det som finns mellan raderna. Men nu vet 

jag ju att det är djupare liksom, det handlar om mycket mer än det som står mellan raderna. 

(Utdrag ur intervjumaterial med Felicia den 7/10 - 2013). 

Felicia har tagit sig vidare i sin utveckling kring läsförståelseundervisningen då det är högre 

prioritet på mellanstadiet. Man kan även se Julia och Erikas uppfattning kring läsförståelse 

handlar mest om att läsa mellan raderna och svara på frågor utifrån en text.  
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Det syns tydligt genom intervjun och observationerna att Felicia vilar sina tankar i ett 

sociokulturellt perspektiv som Säljö (2000) förespråkar och i reciprocal teaching enligt 

Palincsar & Brown (1984).  

Julias tankar går tillbaka till genrepedagogiken vilket också Erikas gör. Detta underlättar för 

dem båda då de arbetar parallellt i sina klasser och planerar undervisningen tillsammans. 

Genrepedagogiken har också sin grund i det sociokulturella perspektivet så som reciprocal 

teaching, vilket kan kännetecknas vid exempelvis stöttning, kommunikation och den 

proximala utvecklingszonen (Johansson, Sandell Ring, 2003). Alla informanternas strategier 

och modeller vilar i det sociokulturella perspektivet, men ur insamlingsmaterialet 

framkommer inga tydliga kopplingar till kommunikation, proximala utvecklingszonen eller 

modellering. Däremot framkommer det att stöttning (scaffolding) är en central del i 

undervisningen.  

Jag lyfte tidigare under metoddelen att jag genomförde två observationer med en intervju 

emellan, för att se om informanterna förändrade sitt tillvägagångssätt efter intervjun. Enligt 

mina observationer och tolkningar förändrade inte deras uttalanden tillvägagångssättet, vilket 

jag kan se som positivt då de blev påverkade av om de yttrade något annat i intervjun. 

Metod och framtida studier 

Den tematiska analysmetoden enligt Hjerm & Lindgren (2010) passade väl in i hur jag ville 

att mitt arbete skulle struktureras och tydliggöras. Hade jag valt en annan analysmetod eller 

sett mitt arbete ur ett annat perspektiv än det sociokulturella perspektivet, hade svaren kanske 

sett annorlunda ut. Jag tycker det sociokulturella perspektivet var passande då det är en grund 

som både läsförståelsemetoder och vår läroplan Skolverket (2011a) representerar.  

Denna studie skulle mycket väl kunna utvecklas vidare med fler informanter av olika kön och 

ålder, bredare åldersgrupper hos eleverna och kanske med andra metoder än observation och 

den kvalitativa intervjun. Att genomföra en kvalitativ studie där informationen inhämtades 

genom intervju och observation, var det mest självklara tillvägagångssättet enligt mig då jag 

hade en vision om hur min studie skulle vara. Transkriberingen av intervjuerna gjorde det 

enklare för mig att analysera mitt material, då det genast hade blivit mer besvärligt om jag 

skulle analyserat genom ljudfilen. Genom transkriberingen kunde jag få fram tydliga svar som 

senare skulle vara användbara i analysdelen. Mitt resultat kan ha påverkats av att jag sett 

informanteras undervisning tidigare och att jag då omedvetet hade förutfattade meningar om 
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deras undervisning. Resultatet kan även ha påverkats av att informanterna enbart var kvinnor, 

frågan som kan ställas då är om resultatet blivit annorlunda eller fått en annan infallsvinkel 

om någon informant var man?   

I inledningen lyfte jag att läsförståelseresultaten enligt PIRLS och PISA undersökningarna 

minskar (Skolverket, 2010; Skolverket, 2012). Vad detta beror på är svårt att avgöra, men där 

motivation och ökat elevansvar visar sig vara en del av de bakomliggande faktorerna 

(Skolverket, 2009). Kan ytterligare en faktor tilläggas om att lärarutbildningen inte 

tillhandahåller någon explicit kurs i läsförståelse, utan bara enstaka föreläsningar och 

seminarier?  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Läraren 

o Vad innebär läsförståelse för dig? Hur tolkar du begreppet? 

o Ser du att eleven lär sig något genom läsförståelseundervisningen? 

o Sätter du ett högt värde på läsförståelseundervisningen, eller finns det andra bitar i 

läsutvecklingen som du prioriterar?  

o Hur arbetar du för att främja alla elevers läsförståelse? 

o I läroplanen står detta stycke. Hur förhåller du dig till det? ”Eleven ska kunna använda 

lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters 

budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.” (Skolverket, s. 224, 

2011). 

 

Läsförståelsearbete 

o Hur ofta arbetar du med läsförståelse?  

o Arbetar alla elever med läsförståelse eller bara vissa? 

o Hur strukturerad är er läsförståelseundervisning? 

o Arbetas det mest enskilt eller i grupp? Varför? 

o Vad använder ni för material? Varför? 

o Vad tycker du personligen om materialet?  

o Vem har valt materialet? 


