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Sammanfattning 

I denna kvalitativa studie har syftet varit att undersöka hur fyra lärare i den svenska 

skolan arbetar med att utveckla läsförståelsen hos elever i årskurserna 4-6. För att få 

en inblick i detta har jag genomfört fyra intervjuer och fyra observationer. Observat-

ionerna har skett på svensklektioner. Fokus har legat på vad lärarna tycker är viktig-

ast för att utveckla elevers läsförståelse, hur lärarna arbetar med läsförståelse i sin 

undervisning och hur lärarna bedömer elevernas läsförståelse.  

 Det jag har funnit är att dessa fyra lärare koncentrerar en stor del av sin under-

visning om läsförståelse kring läsförståelsestrategier. Användningen av dessa strate-

gier genomsyrar stora delar av deras undervisning om läsförståelse. Lärarna vill att 

eleverna ska lära sig dessa strategier så att eleverna själva och i samarbete med läraren 

och klasskamraterna ska kunna arbeta med texter, både skriftligt och muntligt, för att 

kunna förstå texter på djupet. Att eleverna får arbeta tillsammans och med en stor del 

muntliga uppgifter är något som kännetecknar alla fyra lärarna undervisning. Högläs-

ning är också något som lärarna värderar högt då det gäller att lära ut läsförståelse. 

Bedömning av elevernas läsförståelse varierar hos de olika lärarna. Vissa lägger större 

vikt vid skriftliga uppgifter och vissa vid muntliga uppgifter. Feedback och omdömen 

förmedlas till eleverna på olika sätt av de olika lärarna. 

 Anledningen till varför de fyra lärarna i studien undervisar på det sätt de gör 

kan jag inte vara helt säker på. Lärarna i studien säger att de väljer att arbeta på det 

sätt som de gör för att de tycker att det ger bäst resultat. Det är i alla fall tydligt att de 

alla fyra har blivit influerade av materialet "En läsande klass", som fått att fokusera på 

läsförståelsestrategier.   

 Precis när denna studie var genomförd och i stort sett färdigskriven, i december 

2017, så offentliggjordes resultaten från PIRLS 2016. Dessa visade att de svenska ele-

vernas resultat hade förbättrats jämfört med PIRLS 2011 och resultaten var på samma 

nivå som i PIRLS 2001. Något som är mycket glädjande då resultaten 2001 var de 

bästa som svenska elever noterat i PIRLS. Resultaten i PIRLS 2016 behandlas dock inte 

i denna studie utan nämns bara här och i slutsatsen i slutet av studien.  

 

Nyckelord: läsförståelse, läsförståelsestrategier, högläsning, textsamtal, bedömning, 

lässvårigheter, läsläxa, årskurs 4–6.  
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1. Inledning 

Problemställningen som jag har valt att utgå ifrån i min studie är: Hur kan lärare ut-

veckla elevers läsförståelse i årskurserna 4-6?  

 Svenska elevers resultat i olika internationella prov när det gäller läsförståelse 

har dalat under de senaste åren och Skolverkets studie av PIRLS 2011 visar på att det 

finns flera förbättringsområden i den svenska skolan (Skolverket, 2012, s.6). Dessutom 

är forskning av läsförståelseundervisning i skolans mellanår sparsamt utförd (West-

lund, 2013, s.9). Därför känns det angeläget att studera ämnet närmare för att kunna 

bidra till en förbättring i den svenska skolan.    

 Totalt sett har dock en hel del forskning om läsförståelse genomförts och det är 

med den forskningen i kombination med PIRLS-mätningen i bakgrunden som jag 

gjort min egen studie. Genom att ta del av tidigare forskning så har jag en stor mängd 

intressanta fakta att jämföra resultatet av min studie med.  

 En annan bidragande orsak till genomförandet av min studie är det faktum att 

läsförståelse är något som är värdefullt för elever i alla skolämnen. Genom att be-

härska läsning av olika typer av texter så kan elever lättare ta till sig kunskaper i samt-

liga ämnen. Jag ser med andra ord läsförståelse som en väldigt värdefull del av under-

visningen och därför känns det intressant att göra en studie med fokus på just läsför-

ståelse. Detta är något som Westlund påpekar:  

 

Elevers läsförståelse påverkar deras lärande inom alla skolämnen ef-

tersom kunskap i hög utsträckning utvecklas genom förmågan att ta 

till sig skriftlig text (Skolverket, 2016). 

 

 Intervjuer och observationer anses lämpligt för den här typen av kvalitativa stu-

dier (Eliasson, 2013, s.22), så därför har jag använt mig av det.  

 I min studie har jag intervjuat fyra lärare som undervisar i svenskämnet i års-

kurs 4-6. Jag har kompletterat intervjuerna med observationer av undervisningen för 

att få en helhetsbild av hur dessa lärare arbetar för att utveckla sina elevers läsförstå-

else. Jag har observerat fyra svensklektioner där läsförståelse stått i fokus.  

 Dispositionen studien är denna: först innehåller den en sammanfattning, en in-

nehållsförteckning och en inledning där det framgår varför studien har gjorts. Däref-

ter kommer avsnittet Syfte där jag beskriver varför jag har gjort denna studie och vad 

jag hoppas att uppnå med min studie och teoretiska utgångspunkter, där jag beskriver 

att jag utgår från ett hermeneutiskt, fenomenologiskt och ett sociokulturellt perspektiv 

i min studie. Efter det följer ett avsnitt under rubriken Bakgrund om den definition av 

läsförståelse som studien utgår ifrån, på vilket sätt läsförståelse finns med i läroplanen 

Lgr11 samt om tidigare forskning inom området läsförståelse. Därefter presenteras 

under rubriken Metod vilka metoder och vilket material som har använts i studien 

samt vilka forskningsetiska utgångspunkter studiens genomförande har genomförts 

utifrån. Efter det kommer resultatdelen, där resultatet av de fyra intervjuerna och de 

fyra observationerna presenteras. Sedan finns det en diskussionsdel, där resultatet av 

studien diskuteras och jämförs med tidigare forskning och där förslag på framtida 

forskning finns. Avslutningsvis finns slutsatsdel där jag drar några slutsatser baserat 

på det jag har kommit fram till i studien Och allra sist finns en litteraturförteckning 

och bilagor.  
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar för att utveckla elevers 

läsförståelse i årskurserna 4-6. Forskningsfrågor som jag har utgått ifrån för att uppnå 

syftet är: 

• Vilka faktorer anser lärarna är av störst betydelse när det gäller att utveckla 

elevers läsförståelse? 

• Hur arbetar lärarna för att utveckla elevers läsförståelse? 

• Hur bedömer lärarna elevernas läsförståelse och hur används denna bedöm-

ning i kombination med den övriga undervisningen? 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Här kommer jag att presentera vilka tre teoretiska utgångspunkter jag utgår ifrån i 

min studie och kopplar dessa till studiens innehåll. De tre utgångspunkterna är her-

meneutiskt, fenomenologiskt och sociokulturellt perspektiv.  

3.1 Hermeneutiskt perspektiv 

Jag har i min studie en hermeneutisk ansats på så vis att jag försöker tolka hur varje 

lärare har tänkt när de planerat och genomfört sin undervisning. Hermeneutiken 

handlar om att göra tolkningar och att försöka förstå hur olika personer har tänkt när 

de har svarat för vissa handlingar. (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.195) 

 "Ett huvudtema för hermeneutiken har ända från början varit att meningen hos 

en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten" (Alvesson & Sköld-

berg, 2008, s.193). Jag försöker i min studie att förstå hur delarna i lärarnas undervis-

ning hänger ihop som en helhet. Genom att jämföra delarna med helheten och vice 

versa så försöker jag skaffa mig djupare kunskaper hur allting i lärarnas undervisning 

hänger ihop. Detta försöker jag sedan i nästa steg att sammankoppla på en mer över-

gripande nivå då jag kopplar samman det som framkommit i analysen av lärarinter-

vjuerna och i observationerna med det som framkommit i tidigare forskning inom 

området för studien, nämligen läsförståelse.  

3.2 Fenomenologiskt perspektiv 

Jag har även en fenomenologisk ansats i min studie då jag har genomfört observat-

ioner på de skolor som jag varit på. Jag har observerat en svensklektion som var och 

en av de fyra lärare som jag har intervjuat har hållit i där eleverna har arbetat med läs-

förståelse på något sätt.  

 Fenomenologin fokuserar på människors subjektivitet, till exempel i observat-

ionsstudier där forskaren intresserar sig för hur människor som subjekt agerar i för-

hållande till eller med varandra. Fenomenologin ligger alltså ofta till grund för kvali-

tativa observationsstudier. Man kan till exempel observera hur en lärare agerar i 

klassrummet under sin undervisning (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.65).  
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3.3 Sociokulturellt perspektiv 

Jag har även det sociokulturella perspektivet med i min ansats. Jag utgår från Lev 

Vygotskijs idéer om att språket är grundläggande för all utveckling och att lärande 

sker i samspel med omgivningen och att dialogen har en central plats. Centralt i 

Vygotskijs teori är den proximala utvecklingszonen, som är skillnaden på de uppgif-

ter som eleven klarar av på egen hand och svårighetsgraderna på de uppgifter eleven 

klarar med lite hjälp. Eleven ska utmanas så att eleven ska bli mer och mer självstän-

dig (Tjernberg, 2013, s.28). Jag vill undersöka hur läraren gör för att eleverna ska kun-

na utvecklas vidare, med hjälp från både läraren och klasskamrater, för att sedan 

kunna prestera på egen hand. Jag vill undersöka hur lärarens undervisning påverkar 

elevens lärande och specifikt i detta fall läsförståelsen.  

 

4. Bakgrund 

I det här avsnittet kommer jag att gå igenom den definition av läsförståelse som jag ut-

går ifrån i denna studie och på vilket sätt läsförståelse finns med i läroplanen Lgr11. 

4.1 Definition av läsförståelse 

Precis som Westlund (2009, s.69) konstaterar är begreppet läsförståelse komplext och 

det är svårt att göra en enkel definition av begreppet. Westlund väljer att använda sig 

av Afflerbachs definition och jag väljer att anamma det jag också:  

 

Läsning är en dynamisk och komplex process, som inbegriper färdig-

heter, strategier och tidigare kunskap. Den är utvecklingsbar av natu-

ren och den består av identifierbara komponenter (ordavkodning och 

förståelse, till exempel) som interagerar för att göra läsningen fram-

gångsrik. Läsutveckling och framgång påverkas av motivation, själv-

känsla och tidigare läserfarenheter (2009, s.69). 

 

 Westlund utvidgar betydelsen av begreppet med att konstatera att man läser 

för att skapa mening och att förståelsen påverkas av syftet, det vill säga vilken uppgift 

som formulerades innan läsningen. Westlund påpekar vidare att läsaren och texten in-

teragerar för att skapa mening, att texten kommer till liv först när den läses och får be-

tydelse för läsaren. Hon nämner även att mellan texten och läsaren finns de viktiga be-

tydelserummen som kallas inferenser, att läsa mellan raderna. Westlund säger att 

dessa inferenser "utgör kittet mellan läsaren och texten" (2009, s.70). 

4.2 Läsförståelse i Lgr11 

Läsförståelse finns med på flera ställen i Skolverkets läroplan, Lgr11. I det centrala in-

nehållet för svenskämnet i årskurs 4-6 står det: "Lässtrategier för att förstå och tolka 

texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och så-

dant som står mellan raderna" (Skolverket, 2011, s.249) och "Berättande texters bud-

skap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbaka-

blickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger" (Skolverket, 2011, s.250). Och i 

de kunskapskraven i svenskämnet för årskurs 6 finns detta med (på E-nivå):  
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Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdo-

mar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fun-

gerande sätt. Genom att göra enkla kronologiska sammanfattningar 

av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss 

koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. 

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla 

och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande 

budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av 

läsningen (Skolverket, 2011, s.253) 

4.3 Svenska elevers resultat- och enkätsvar i PIRLS 2011 

För att ge bakgrund till hur läsförståelseundervisningen ser ut i de svenska skolorna i 

dag väljer jag här att presentera det som kom fram när Skolverket gjorde sin studie av 

PIRLS 2011. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) undersöker läs-

förmågan bland elever som går i fjärde klass och i PIRLS ingår även resultat från en-

käter som lärare, rektorer, elever och deras föräldrar har besvarat. Undersökningen 

sker vart femte år. I PIRLS-undersökningen som genomfördes 2011 deltog 49 länder 

och 4 622 svenska elever. Syftet med PIRLS är att ge kunskap om elevers läsutveckling 

i ett internationellt jämförbart perspektiv. Det handlar både om läsförståelse av skön-

litteratur och sakprosa och resultaten visar elevernas förmåga att förstå, tolka och vär-

dera texter (Skolverket, 2012, s.6). 

 De svenska elevernas resultat 2011 visade att eleverna läste bra i jämförelse med 

elever från andra deltagande länder. Det genomsnittliga resultatet för de svenska ele-

verna var högre än genomsnittet för de EU- och OECD-länder som deltog. Negativt 

var dock att de svenska resultaten fortsatte att dala. Sedan 2001 hade resultaten gått 

från 561 till 542 poäng. Sverige var ett av fåtal länder som försämrade sina resultat 

från 2001 till 2011. I stort sett alla svenska elever nådde resultat som låg över den 

lägsta nivån för läsfärdighet enligt PIRLS, men andelen elever som presterade på den 

höga och avancerade nivån hade minskat (Skolverket, 2012, s.6). 

 I Skolverkets studie av PIRLS 2011 dras slutsatsen att utifrån resultaten i både 

PIRLS 2001 och PISA 2009 kan det konstateras att förändringarna då det gäller de 

svenska elevernas resultat är tecken på en genomgripande nedgång i läsförmågan 

som börjar i tidigare årskurser och som sedan består upp genom skolåren. PISA är en 

internationell studie som mäter 15-åringaras kunskaper i läsförståelse, naturvetenskap 

och matematik. Den genomförs vart tredje år.  (Skolverket, 2012, s.80). 

 98 procent av de svenska eleverna nådde resultat som var över den absolut 

lägsta nivån för läsfärdighet enligt PIRLS. Men antalet svenska elever som nådde den 

medelgoda nivån hade ökat medan andelen på den höga och avancerade nivån hade 

minskat. Att allt färre elever nådde upp till den nivån vilket innebär att de i mindre 

grad klarar av de mer komplexa och språkligt avancerade sätten att bygga upp en för-

ståelse av det de läser. Det handlar till exempel om att dra slutsatser, generalisera, 

tolka händelser och karaktärers handlingar eller att hitta övergripande teman. Det rör 

sig också om att läsa mellan raderna, tolka metaforer och bildspråk (Skolverket, 2012, 

s.80). 
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Varför har då svenska elevers förståelse av sakprosa, som är ett annat ord för faktatex-

ter, försämrats mer än den av skönlitteratur? Skolverket ger en tänkbar förklaring i att 

de svenska elevernas ordförråd inte räcker till då det i PIRLS dyker upp faktatexter 

inom olika områden och att svenska elever då kanske når sämre resultat på grund av 

sitt begränsade ordförråd. En annan tänkbar anledning till varför svenska elever var 

sämre på att läsa sakprosa var att det enligt PIRLS 2011 var vanligare att de svenska 

eleverna fick läsa skönlitterära texter än faktatexter i skolan. En annan förklaring till 

elevernas resultat är att en betydligt mindre andel av den svenska befolkningen läser 

facklitteratur i dag jämfört med för tio år sedan och att folk i dag istället söker fakta på 

internet på sina datorer. Dessa texter är generellt sett kortare än de i den traditionella 

litteraturen. Det är också den typen av längre sakprosatexter som eleverna får läsa i 

PIRLS 2011. Det som talar emot en sådan förklaring är dock att det nästan bara är Sve-

rige som har sjunkande resultat för enbart läsning av sakprosa (Skolverket, 2012, s.82-

83). 

4.4 Skolans kompensatoriska uppdrag 

Det är skolans uppdrag att kompensera för elevernas olika förutsättningar. Undervis-

ningen ska utgå från elevernas olika behov och förutsättningar (Skolverket, 2011, s.8). 

Enligt Skolverkets studie av PIRLS 2011 visar resultaten att elever med en hög grad av 

hemresurser har presterat bättre i PIRLS 2011 än de som inte har det. Med hemresur-

ser menas i PIRLS föräldrarnas utbildningsnivå och yrkesstatus, antal böcker i hem-

met och om eleven har tillgång till ett eget rum och internetuppkoppling. Det framgår 

också att elever som är födda i Sverige med minst en förälder född i Sverige i genom-

snitt presterar bättre än både elever som är födda i Sverige med utlandsfödda föräld-

rar eller är födda utomlands (Skolverket, 2012, s.7, s.41). 

 Skolverket ser allvarligt på dessa siffror och skriver i studien:  

 

Utifrån ett likvärdighetsperspektiv är det också bekymmersamt att 

den socioekonomiska bakgrunden har en stor betydelse för läsför-

mågan. Skolans kompensatoriska roll har förtydligats i den nya Skol-

lagen, men det är tydligt att skolan inte förmår kompensera för elever-

nas olika bakgrund (Skolverket, 2012, s.9). 

 

 

5. Tidigare forskning 

I det här avsnittet ges exempel på tidigare forskning inom området läsförståelse. 

5.1 Lärarens betydelse 

Läraren har en nyckelroll i elevers utvecklande av läsförståelse, något som Tjernberg 

(2011, s.47) tar upp. Hon betonar vikten av att läraren anpassar undervisningen efter 

elevernas individuella behov och har en bra dialog och ett bra samspel med eleverna.  

 Tjernberg påpekar också att aktuell forskning visar att lärarkompetens är den 

mest betydelsefulla faktorn skolor har för att säkerställa framgångsrik läs- och skriv-
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pedagogik. Tjernberg nämner också Hatties studier, som visar att den viktigaste kom-

ponenten i effektiv undervisning är interaktionen mellan lärare och elev (Tjernberg, 

2013, s.69) 

 Tjernberg tar även upp Alatalos studie, som visar på lärarens betydelse för ele-

vers lärande. Alatalo visar i sin studie på betydelsen av att läraren har kunskap om 

språkets strukturer och att läraren använder denna kunskap i sin undervisning. Ala-

talo betonar även att en förutsättning för att lärarens förmedling av innehållet ska leda 

till kunskapsutveckling är lärarens förmåga att organisera och genomföra undervis-

ningen (Tjernberg, 2013, s.51). 

5.2 Att undervisa i läsförståelsestrategier 

Något som återkommer i flera avhandlingar och vetenskapliga artiklar är använd-

ningen av läsförståelsestrategier i undervisningen. Jag kommer under det här avsnit-

tet att ge exempel på flera typer av läsförståelsestrategier och vilka effekter undervis-

ning genom och om sådana strategier har fått för undervisningen.  

 En systematisk och strukturerad undervisning i läsförståelsestrategier är något 

som Tjernberg (2013, s.50) konstaterar förespråkas av flera forskare. Hon nämner som 

exempel Reichenberg & Lundberg, Moats, Kintsch & Rawson och Pressley.  

 Tjernberg (2013, s.50) nämner att enligt Pressley är utveckling av läsförståelse 

något som sträcker sig över lång tid och en förutsättning för att kunna utveckla läsför-

ståelse är en medveten och strukturerad undervisning. I den processen interagerar 

flera faktorer med varandra. Dit hör tidig bekantskap med olika texter, språkutveckl-

ing, ordförrådsutveckling, att läsa mycket så att man skaffar sig ett flyt i läsningen, att 

man bygger upp sitt ortografiska lexikon och att man lär sig läsförståelsestrategier. 

Pressley betonar vikten av att göra eleverna till aktiva läsare genom att lära dem hur 

man använder olika läsförståelsestrategier för att skapa mening i olika texter. Något 

som också framhålls som betydelsefullt för elevens utveckling av läsförståelse är även 

samspelet både mellan lärare och elev och mellan eleverna.  

 Det konstateras i Skolverkets studie av PIRLS 2011 att färre svenska elever får 

arbeta med olika typer av lässtrategier än elever i många andra länder. Tidigare stu-

dier visar att eleverna behöver hjälp med att lära sig olika lässtrategier och Skolverket 

konstaterar att det är oroväckande att det inte skett någon förbättring när det gäller 

den här biten trots att det redan i PIRLS 2006 konstaterades att de svenska eleverna 

fick ägna mindre tid åt lässtrategier än elever i andra länder (Skolverket, 2012, s.8-9). 

 Sullivan Palincsar och Brown utvecklade metoden reciprok undervisning, som är 

en modell för utveckling av läsförståelse som bygger på deras forskning. Den mo-

dellen består av fyra olika strategier, nämligen att förutspå handlingen, ställa rele-

vanta frågor före, under och efter läsning, att reda ut oklarheter och sammanfatta tex-

ten med egna ord. En modell som många lärare i dagens svenska skola använder. 

Palincsar och Brown betonar att de fyra strategier ingår i en helhet som lärare måste 

känna till för att kunna få ut det mesta av undervisningen. Modellen bygger på att lä-

raren vägleder eleverna och först demonstrerar för eleverna hur en god läsare läser en 

text med eftertanke och hur man löser problem som dyker upp. Syftet med modellen 

är att eleverna mer och mer ska ta mer ansvar för sitt eget läsande och lärande. Det är 

eleverna som ska lära sig att ställa frågor om de texter de läser (Sullivan Palincsar och 

Brown, 1984, s.117, s.123-124, s.135). 
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Duke och Pearson är inne på samma spår och de betonar också betydelsen av att un-

dervisa om läsförståelsestrategier och att få eleverna att använda dessa strategier på 

ett ändamålsenligt sätt. De påpekar att läraren måste ha kunskaper om hur elevernas 

läsprocess går till. Från att lära sig läsa och sedan till att kunna använda olika strate-

gier för att tolka och förstå texters innehåll för att kunna lyckas med att få eleverna att 

utvecklas vidare och få en djup läsförståelse. Duke och Pearson hävdar dessutom att 

det inte finns en slags läsförståelse som elever behöver utveckla för att kunna läsa 

olika slags texter utan de hävdar att elever behöver utveckla olika slags läsförståel-

sestrategier för varje slags text de ska läsa. Duke och Pearson hävdar att forskning vi-

sar att det är sex speciella strategier som utvecklar elevers läsförståelse: att förutspå, 

att tänka högt, att lära sig textstrukturer, att arbeta med bilder kopplat till texter, att 

sammanfatta samt att ställa frågor om en text (Duke och Pearson, 2002, s.208-211, 212-

224).  

 Det är tre olika sätt att arbeta med strategierna som Duke och Pearson kommit 

fram till är särskilt effektiva i utvecklandet av läsförståelse. Dessa är: reciprocal teach-

ing, transactional strategies instruction och Questioning the Author. Reciprocal te-

aching innebär att man förutspår, ställer frågor, söker information och summerar. 

Transactional strategies instruction innebär att man arbetar med att förutspå, visuali-

sera, ställa frågor, klargöra, göra antaganden och summera. Questioning the Author 

handlar om att försöka förstå varför en författare har skrivit en text på ett visst sätt. 

Att ta reda på skribentens syfte och ta reda på vad den menar med innehållet i en text 

(Duke och Pearson, 2002, s.224).  

 Westlund (2013, s.2) skriver att tidigare forskning visar att många elever efter 

årskurs 3 förväntas utveckla sin läsförståelse på egen hand. Westlund påpekar att hon 

tycker det är fel och att elever behöver stöd i att utveckla kognitiva läsförståelsestrate-

gier. Sådana strategier som eleverna behöver för att kunna läsa mer komplexa texter 

än de har läst tidigare. 

 I sin avhandling där Westlund (2013, s.28) jämförde undervisningen i några 

svenska skolor med undervisningen i några kanadensiska skolor så hittade Westlund 

flera skillnader. Att Westlund valde just Kanada var på grund av att landets elever 

presterat toppresultat när det gäller läsförståelse i olika internationella prov. West-

lund konstaterade att i den svenska lärargruppen saknades en explicit diskurs om att 

undervisa i läsförståelse medan detta var starkt uttalat bland de kanadensiska lärarna. 

De kanadensiska lärarna följde ett visst schema och byggde upp elevernas läsförstå-

else steg för steg.  

 Annat som präglade undervisningen i de kanadensiska skolorna var att lärarna 

arbetade med kooperativt lärande och gav eleverna stöd i förståelsestrategier. De upp-

muntrade även tänkandet om det egna tänkandet hos eleverna och hade regelbunden 

läsförståelseundervisning och tyst läsning. De använde strategier för elever som inte 

lyckades. De var noga med att betona att både lärare och elever på skolorna skulle ha 

ett gemensamt språk om läsförståelse så att alla skulle förstå instruktioner och text-

samtal. Dessutom vill de att eleverna skulle kunna hjälpa varandra med uppgifter ge-

nom att lära av varandra. Syftet med den kanadensiska undervisningen var att ele-

verna successivt skulle ta mer ansvar för sitt eget lärande. De svenska lärarna som del-

tog i studien som låg till grund för Westlunds avhandling hävdade att det är viktigt 
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att eleverna läser mycket för att skapa läslust medan de kanadensiska lärarna i stu-

dien betonade att det är viktigt att eleverna lär sig att bli medvetna om sitt eget tän-

kande när de läser och att det skapar läslust (Westlund, 2013, s.241-246). 

5.3 Att samtala om texter 

Skolverkets studie av PIRLS 2011 visar att när det gäller uppföljning av elevernas läs-

ning är det i svenska skolor vanligt att eleverna får svara på frågor om det de har läst, 

men samtal om texter är mindre vanligt (Skolverket, 2012, s.62). 

 Duke och Pearson betonar att det är viktigt att man lyckas skapa en hög moti-

vation hos eleverna för att de ska kunna lära sig så mycket som möjligt. För att göra 

det rekommenderar de att man som lärare väljer ut motiverande texter och har gi-

vande textsamtal där eleverna är aktiva (Duke och Pearson, 2002, s.211-224). 

 Tjernberg (2013, s.60) tar upp att Liberg och Reichenberg ser strukturerade text-

samtal av läromedelstexter som en viktig del i undervisningen. Genom textsamtal 

skapas en möjlighet för eleven att knyta an till erfarenheter och förkunskaper. Om lä-

raren ställer metakognitiva frågor, det vill säga frågor om hur eleverna ser på textens in-

nehåll, skapas ett tillfälle för eleven att reflektera. Detta menar Reichenberg är utveck-

lande för inte bara språket, utan även tankeförmågan som sådan. Textsamtalen kan, 

enligt Reichenberg vara effektiva för att utveckla språkliga förmågor som att se or-

sakssamband, dra slutsatser, generalisera, sammanfatta innehåll och identifiera bud-

skap.   

 Tjernberg nämner även Chambers, som framhåller värdet av boksamtal. Cham-

bers hävdar att man genom boksamtal lär sig att upptäcka mönster som gör samman-

hang begripliga (Tjernberg, 2013, s.60). 

 Enligt Dysthe, som också nämns av Tjernberg, så är verklighetsbetonade och 

öppna frågor ett viktigt redskap för läraren då det gäller att få eleverna engagerade, 

utmana deras tänkande och hjälpa dem att se samband mellan det nya och det de 

kunde sedan tidigare (Tjernberg, 2013, s.60). 

5.4 Att skapa bra förutsättningar i klassrummet 

Tjernberg (2013, s.50, s.230) kommer i sin avhandling fram till att en framgångsrik läs- 

och skrivpedagogik uppnås genom att läraren har en strukturerad undervisning, där 

eleverna aktiveras i lärandet, syftet är klart förklarat för eleverna och där undervis-

ningen anpassas efter på vilka nivåer eleverna är. Dessutom betonar Tjernberg vikten 

av att man som lärare tar hänsyn till arbetsuppgifter, sammanhang och elevernas kun-

skapsnivå vid gruppsammansättningar. Andra viktiga bitar för att skapa bra möjlig-

heter för läsförståelseundervisning ser Tjernberg är språkutveckling och ordförrådsut-

veckling, att eleverna får en tidig bekantskap med olika texter, att de får läsa så att de 

får flyt i läsningen och kan bygga upp sitt ortografiska lexikon och sedan får lära sig 

olika läsförståelsestrategier (Tjernberg, 2013, s.50, 230). 
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5.5 Att kombinera läsande och skrivande 

Tierney och Shanahan påpekar att det finns ett samband mellan läsande och skri-

vande och att de två bitarna kompletterar varandra. De två forskarna hävdar att ele-

ven skapar sig sin egen mening genom både läsande och skrivande och på grund av 

likheterna mellan dessa två processer så hävdar de att läsande och skrivande borde 

läras ut samtidigt. Deras studie visar att elever förbättrar både sitt läsande och skri-

vande när dessa två moment kombineras. När skrivande kombineras med läsande så 

ökar man elevernas nyfikenhet och motivation att vilja lära sig nya saker. Dessutom 

skapas flera olika möjligheter att resonera kring texters innehåll. Skrivandet får ele-

verna att reflektera och granska vad de har läst. Vidare påpekar Tierney och Shanahan 

att kombinationen också kan leda till att eleverna lättare kommer ihåg vad de har skri-

vit och att det blir lättare att reflektera kring texters innehåll om man både skriver och 

läser (Tierney och Shanahan, 1991, s.265-275). 

 Pressley, som Tjernberg nämner, pekar också på vikten av att kombinera skrift-

språksaktiviteter med att eleverna får explicit undervisning i olika färdigheter som av-

kodning, läsförståelsestrategier och skrivfärdigheter. Enligt Pressley är detta särskilt 

viktigt för de elever som har läs- och skrivsvårigheter (Tjernberg, 2013, s.53). 

 Även Tjernberg betonar att för att läsundervisningen ska bli framgångsrik så är 

det viktigt att lärare kopplar ihop läsning och skrivande och att eleverna får många 

möjligheter till att utvecklas både muntligt och skriftligt (Tjernberg, 2013, s.168). 

 Ett sätt att kombinera läsande och skrivande är att arbeta med metoden genrepe-

dagogik, där man arbetar med olika genrer i undervisningen. Tjernberg tar upp att Li-

berg betonar att en lärare genom en medveten undervisning om olika genrer skapas 

genrekunskap hos eleverna, vilket gör att de bättre kan förstå olika typer av texter. Li-

berg påpekar att en del genrer inte finns i vardagen och därför måste eleverna få hjälp 

med dessa (Tjernberg, 2013, s.59).  

5.6 Att skapa motivation hos eleverna 

Skolverkets studie av PIRLS 2011 visar att den positiva inställningen till läsning hos 

de svenska eleverna har minskat med tio procent. Just motivation kan ligga bakom 

den svenska resultatnedgången då det enligt PIRLS-resultaten finns ett tydligt sam-

band mellan elevers inställning till läsning och deras resultat. De elever som tycker 

om att läsa har också presterat bättre i PIRLS än de som uppgett att de inte tycker om 

att läsa (Skolverket, 2012, s.50). 

 I Westlunds studie betonar både de svenska och kanadensiska lärarna betydel-

sen av att skapa läslust hos eleverna och att det är viktigt att eleverna ska känna hög 

motivation inför läsmomenten i skolan. De har dock olika sätt att försöka skapa läs-

lust. De svenska lärarna tror på att läslust kommer om eleverna får läsa texter de 

tycker intressanta och om de får läsa mycket. De kanadensiska lärarna däremot foku-

serar mer på hur eleverna läser och tror att om eleverna får bli medvetna om sitt tän-

kande medan de läser så skapas en läslust hos eleverna (Westlund, 2013, s.244-245). 

 Westlund nämner att Allington och Johnston i sin studie visar på att flera bitar 

är viktiga för elevernas utveckling av läsförståelse. De nämner användning av auten-

tiska texter, tillgång till mycket litteratur av olika texttyper och att lärarna har en 

undervisning som utgår från eleverna är viktigt för att eleverna ska utvecklas. Vidare 
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betonar de att andra faktorer som är viktiga är att arbeta med att öka elevernas enga-

gemang, ge eleverna utmaningar och att både lärare och elever vet om vilka centralt 

styrda mål man siktar på. Dessutom visar studien att det är viktigt att lärarna utgår 

från elevernas intressen, styrkor och svagheter och vilka olika behov eleverna har. Det 

framgår också att ett samarbete mellan eleverna, där eleverna lär sig av varandra, är 

något som är viktigt i en undervisning som är effektiv (Westlund, 2013, s.69, s.269-

272). 

 Pressley visar i sin studie, som Tjernberg nämner, att de skickliga lärarna fick 

eleverna att fokusera på sina uppgifter, knyta an till sina erfarenheter och gav dem 

tillfälle att praktisera sina nyvunna färdigheter. Eleverna var dessutom engagerade 

med lust att lära. Några anledningar till den lusten var att lärarna hade en positiv tro 

på att alla elever kan och vill lära, att eleverna var aktiva och utmanades och att ele-

verna tog emot hjälp när de behövde det. Samma sak visar Hattie i sin studie där han 

identifierat expertlärare, uppger Tjernberg (2013, s.53). 

 Hasselbaum (2006, s.7) betonar vikten av att ha högläsning i skolan. Hon påpe-

kar att elevernas språkutveckling, ordförråd, koncentrationsförmåga, fantasi och inle-

velseförmåga utvecklas vid högläsning. Hasselbaum nämner även att elevernas in-

tresse för böcker ökar och att de får reda på hur olika ord uttalas då de får en text upp-

läst för sig. 

5.7 Att använda formativ bedömning 

Duke och Pearson påpekar att det är av största vikt att läraren gör en formativ bedöm-

ning av eleverna för att se att de är på rätt väg och för att få eleverna att själv förstå 

vad de kan förbättra (Duke och Pearson, 2002, s.212). 

 Fahlén, som Tjernberg tar upp, betonar att det är viktigt för läraren att förstå 

vilken utgångspunkt som den enskilda eleven har för att kunna ge rätt stöd till eleven 

(Tjernberg, 2013, s.51). 

 I Westlunds avhandling framkommer det att vid de framgångsrika kanaden-

siska skolorna observerade lärarna vid bedömning hur eleverna gjorde kopplingar, 

ställde egna frågor/svarade på frågor, gjorde inferenser, visualiserade text (skapade 

inre bilder), transformerade tänkandet (förändrade tänkandet/använde sin förståelse) 

och gjorde förutsägelser om en text. Lärarna gav kontinuerlig feedback till eleverna 

och använde resultaten även till feedback av sin egen undervisning. Rektorerna på de 

kanadensiska skolorna betonade att de tyckte att det viktigaste med bedömning var är 

hur den används i det fortsatta lärandet. Av den anledningen betonade de att det är 

bra med bedömning i unga åldrar, så att man kan få de elever som ligger efter att få en 

chans att hinna ikapp (Westlund, 2013, s.222-230). 

5.8 Att arbeta med elever med lässvårigheter 

I Skolverkets studie av PIRLS 2011 framgår det att det är vanligt i den svenska skolan 

att lärare delar in eleverna i olika grupper så att de svagare läsarna får läsa samma 

text som de andra men i en långsammare takt. Den undervisningen går ofta till så att 

eleverna får arbeta på egen hand. Just att svenska elever får arbeta mycket individuellt 

har även andra studier visat och flera studier har visat att det är många elever som 

inte gynnas av det arbetssättet. Speciellt de elever som är i behov av särskilt stöd har 

särskilt svårt att klara av att arbeta på det sättet (Skolverket, 2012, s.85). 
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Tjernberg betonar betydelsen av kompensatoriska hjälpmedel för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. I sin forskning där hon studerat framgångsrik läsförståelseundervis-

ning har lärarna enligt Tjernberg använt sig av ett system där de tidigt identifierat de 

elever som har svårigheter och har tidigt satt in extra stöd för dessa elever. I sitt arbete 

med dessa elever strävar lärarna efter att försöka förstärka det positiva för att moti-

vera eleverna istället för att ständigt påpeka vad eleverna behöver förbättra (Tjern-

berg, 2013, s.182).  

 Tjernberg nämner även att Alatalo betonar för att se till att alla elever ska ut-

vecklas inom både läsning och skrivning är det viktigt att kunna identifiera elever i 

riskzonen för läs- och skrivsvårigheter och anpassa undervisningen efter elevernas be-

hov (Tjernberg, 2013, s.51). 

 Tjernberg påpekar vidare att resultat i Reichenberg och Lundbergs studie om 

elever med lässvårigheter visar att strukturerade och lärarledda textsamtal leder till 

framgång, särskilt när det gäller att förstå faktatexter. I de samtalen modellerar läraren 

genom att visa hur man gör och tänker högt och låter sedan eleverna själva få öva på 

hur man gör. Enligt Reichenberg och Lundberg kan alla elever lära sig att göra infe-

renser, det vill säga "läsa mellan raderna", och reflektera över texter om de får en di-

rekt undervisning i det. Vidare påpekar Reichenberg och Lundberg att det är viktigt 

att lärare vågar utmana elever med lässvårigheter i deras närmaste utvecklingszon för 

att de ska kunna utveckla sin läsförståelse. Annars är det lätt att man som lärare ger 

dessa "svagare" elever för mycket hjälp (Tjernberg, 2013, s.50). 

 Intressanta fakta om vilken skillnad det kan vara mellan olika länder framkom i 

Westlunds avhandling, där svensk och kanadensisk undervisning undersöktes. När 

det gäller att utveckla läsförståelse hos de elever som har störst problem med läs-

ningen såg de svenska lärarna det som den viktigaste åtgärden att dessa elever fick 

läsa mer än tidigare medan de kanadensiska lärarna betonade att dessa elever borde 

läsa en viss typ av böcker och att de skulle få mer hjälp med att använda sig av läsför-

ståelsestrategier. I Sverige fokuserade man alltså mer på mängden av läsning, medan 

man i Kanada fokuserade på metod och material (Westlund, 2013, s.246-247). 

 

6. Metod 

Här följer en beskrivning om hur min studie har gått till. Vilka metoder som jag har 

använt mig av för att undersöka det som är studiens syfte, hur urvalet har gjorts, hur 

intervjuer och observationer har genomförts. Det beskrivs även från vilka forskningse-

tiska utgångspunkter studien utgår ifrån och dessutom diskuteras metoden och ge-

nomförandet beskrivs i korthet.  

6.1 Metodval 

Mitt syfte har varit att göra en kvalitativ undersökning där jag försöker ta reda på hur 

olika lärare arbetar med elevers läsförståelse. Jag har därför intervjuat fyra lärare som 

undervisar i årskurserna 4-6 och dessutom observerat en lektion i svenskämnet per lä-

rare.  
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6.2 Urval 

Jag har gjort ett subjektivt urval då jag har valde ut vilka fyra lärare som jag skulle in-

tervjua i den här studien. Jag visste att dessa fyra lärarna undervisade i svenskämnet i 

årskurserna 4-6 och därför valde jag ut just dessa fyra. Med ett subjektivt urval menas 

att man som forskare aktivt väljer ut personer som är välinformerade om det ämne 

som ska undersökas (Eliasson, 2013, s.50). 

6.3 Intervjuer 

För att få lärarna att med sina egna ord beskriva sin undervisning så har jag valt att 

intervjua de fyra lärarna. Jag har träffat de fyra lärarna på plats på de skolor som de 

arbetar på för att göra intervjuerna. Intervjuerna har spelats in via mobiltelefon och se-

dan transkriberats. Därefter har intervjusvaren analyserats. Intervjuerna var av semi-

strukturerad karaktär då jag hade förberett ett tiotal frågor som vi utgick ifrån, men jag 

ställde följdfrågor till lärarna när jag ville ha mer uttömmande svar. Med semistruktu-

rerade intervjuer menas att intervjuerna utgår från ett fastställt frågeschema men att 

det finns utrymme för andra frågor än de som är fastställda på förhand, som till exem-

pel följdfrågor. Alla svar som kom fram i intervjuerna är inte med i denna studie utan 

jag har gjort ett urval av de citat som jag tycker känns mest intressanta och som passar 

bäst som svar på de frågor jag har ställt. Ibland har intervjuerna nämligen börjat i en 

diskussion kring läsförståelse för att sedan övergå i diskussioner kring andra ämnen 

(Eliasson, 2013, s.26).     

 Jag har intervjuat fyra lärare, som arbetar vid tre olika skolor. Samtliga skolor är 

friskolor. Att det blev enbart friskolor var en slump och det fanns ingen avsikt med 

detta. För att levandegöra lärarna utan att avslöja deras identitet så har jag valt att ge 

dem påhittade namn. Så här vill jag presentera de fyra lärarna: 

 Sofie har arbetat som lärare i 15 år. Hon är utbildad grundskolelärare för års-

kurs 1-7, med inriktning på svenska och SO. Detta läsår undervisar hon i svenska och 

engelska i både årskurs 4 och årskurs 6.  

 Johan har arbetat som lärare i 21 år. Han är utbildad grundskolelärare för års-

kurs 1-7, med inriktning på svenska och SO. Detta läsår undervisar han i svenska och 

SO i årskurs 4 och 5.  

 Frida har arbetat som lärare i 9 år. Detta läsår undervisar hon i svenska och SO i 

både årskurs 3 och årskurs 6 och i SO i årskurs 5.  

 Karin har arbetat som lärare i 5 år. Detta läsår undervisar hon i svenska i års-

kurs 4 och 5, SO i årskurs 4 och 5, engelska i årskurs 4, 5 och 6 och bild i årskurs 3 och 

6.   

 Frida och Karin arbetar på samma skola.  

 Intervjusvaren redovisas i resultatdelen i olika kategorier som är baserade på de 

forskningsfrågor studien utgår ifrån.  

6.4 Observationer 

Jag har gjort observationer vid ett tillfälle per lärare för att ta del av hur de fyra lä-

rarna undervisar i läsförståelse. Jag har besökt svensklektioner där läsförståelse har 

stått i fokus. Jag har alltså kunnat se hur läraren agerar i undervisningssituationen och 

sett hur eleverna arbetar i klassrummet.  
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 Observationen hos Sofie gjordes i en klass i årskurs 6, observationen hos Johan 

var i en klass i årskurs 5, observationen hos Frida gjordes i en klass i årskurs 6 och ob-

servationen hos Karin var i en klass med elever från både årskurs 4 och 5.  

Jag har varit en så kallad deltagande observatör, som Eliasson beskriver så här: 

 

Den deltagande observatören har ingen naturlig funktion i den miljö 

hon eller han observerar, men kan dock agera i den omgivning hon el-

ler han befinner sig i för att få fram uppgifter som kan förklara iaktta-

gelserna (2013, s.23).   

 

Jag har gått runt bland lärare och elever för att se vad de har gjort och även frågat då 

och då hur de har tänkt vid olika diskussioner och reflektioner. 

6.5 Forskningsetiska utgångspunkter 

Jag har i min studie utgått från Vetenskapsrådets etiska principer (2002, s.7-14). Dessa 

principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjan-

dekravet.  

 Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för 

deras deltagande. De ska informeras om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt 

att avbryta sin medverkan (2002, s.7).  

 Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke. De som medverkar ska ha rätt att bestämma om, 

hur länge och på vilka villkor de ska delta (2002, s.9). 

 Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om identifierbara personer ska 

antecknas, lagras och avrapporteras på ett sånt sätt att enskilda personer inte ska 

kunna identifieras av utomstående (2002, s.12). 

 Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda, insamlade för forskning, får 

inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syf-

ten (2002, s.14).  

 Jag har före mina intervjuer och observationer informerat lärarna som jag har 

intervjuat om syftet med min studie, mina intervjuer och mina observationer. Jag har 

förklarat att deras medverkan är frivillig och att de själva bestämmer hur länge och i 

vilken utsträckning de vill delta. Jag har bett lärarna kontrollera med elevernas föräld-

rar att eleverna ville delta i observationer. Jag har även informerat både lärarna och 

eleverna som jag observerat att de kommer att vara anonyma i min studie. Vidare så 

har jag även informerat både lärare och elever om att alla resultat från intervjuer och 

observationer bara kommer att användas i min studie och inte till något annat.  

6.6 Metoddiskussion 

Precis som Kvale och Brinkmann (2009, s.200-204) påpekar har forskaren som gör en 

intervju makt att välja ut vilka citat som ska användas och hur de tolkas, vilket man 

ska ha i åtanke då man läser den här studien. Jag har valt ut de citat som jag har tyckt 

vara relevanta för studiens syfte.  

 Man bör även tänka på att jag visserligen observerat fyra lektioner där jag har 

kunnat se i verkligheten hur lärarna arbetar med att utveckla elevers läsförståelse, 
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men i övrigt så är det lärarnas ord jag får lita på när det gäller hur de arbetar. I hur 

stor utsträckning de arbetar med de olika delarna som de nämner i intervjuerna är nå-

got som jag inte kan vara helt säker på. Dessutom gjordes observationerna efter inter-

vjuerna, vilket kan ha påverkat lärarnas agerande på de lektioner som jag bevittnade. 

Sannolikt har samtliga lärare velat ge ett bra intryck och velat visa sitt kunnande inom 

området läsförståelse.  

 Dessutom påverkas studien också av mina erfarenheter. Jag är en 41-årig stu-

dent med erfarenhet av läraryrket i form av inhopp som vikarie i årskurserna 4–6. 

Trots min ambition att vara objektiv i min studie kan det inte uteslutas att min bak-

grund har påverkat studiens innehåll. Jag har via mina lärarstudier och mina inhopp 

som lärarvikarie skaffat mig kunskaper om hur undervisning om läsförståelse kan gå 

till och hur vardagen i den svenska skolan kan se ut.  

6.6 Genomförande 

Jag kontaktade de fyra lärarna via mejl för att höra mig för om de kunde tänka sig 

ställa upp på intervjuer och om det var okej att jag genomförde observationer på sko-

lorna. När jag fick klartecken från lärarna skickade jag ut ett nytt mejl med informat-

ion om de övergripande frågorna i min studie och hur intervjuerna skulle gå till och 

arkiveras samt vilka observationer som jag ville genomföra. Lärarna fick reda på att 

de själva och skolan de arbetar på skulle vara anonyma och att studien skulle publice-

ras i DiVA efter slutförande. Sedan genomförde jag först intervjuerna med de fyra lä-

rarna och observerade sedan en svensklektion hos var en av lärarna. Intervjuerna var 

40-60 minuter långa och observationerna var 60-90 minuter långa.  

 

 

7. Resultat 

Här kommer jag att redovisa resultaten från de fyra intervjuerna och de fyra observat-

ionerna som jag har gjort. Först redovisar jag resultaten från intervjuerna och där ut-

går jag i min redovisning från de tre forskningsfrågor som jag nämnde i syftet. Däref-

ter redovisar jag de fyra observationerna var för sig. Med anledning av att samtliga 

fyra lärare använder sig av materialet från "En läsande klass" i sin undervisning så 

förklarar jag i Bilaga 3 hur det materialet ser ut. Jag har även valt att visa i Bilaga 4 hur 

figurerna i ABC-klubben, som en av lärarna använder sig av, ser ut. Min ambition 

med både intervjuerna och observationerna är att få en inblick i hur lärare arbetar 

med att utveckla elevers läsförståelse.  

7.1 Vilka faktorer anser lärarna är av störst betydelse då det gäller 

att utveckla elevers läsförståelse? 

Här kommer jag att presentera resultaten från de fyra intervjuerna när det gäller vilka 

faktorer som de fyra lärarna anser är av störst betydelse då det gäller att utveckla ele-

vers läsförståelse. Jag har valt att kategorisera svaren under olika underrubriker för att 

göra svaren mer överskådliga. De fyra lärarna arbetar med fler delar än som nämns 

här, men i det här avsnittet så finns de bitar som de olika lärarna betonat är viktigast i 

arbetet med läsförståelse.  
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7.1.1 Läsförståelsestrategier 

Sofie tycker att det är viktigt att arbeta med läsförståelsestrategier. Som att lära ele-

verna hur man kan förutspå en handling, hitta budskap i en text genom att till exem-

pel kunna läsa mellan raderna, reda ut vad olika begrepp och ord betyder samt att 

kunna sammanfatta texter. "Det är viktigt att ha bra strategier för att kunna förstå 

olika typer av texter", säger hon.  

 Johan betonar även han att han tycker det är viktigt att eleverna lär sig läsför-

ståelsestrategier. Han påpekar att hans elever får jobba mycket med att hitta budskap i 

böckerna. Att kunna läsa mellan raderna och reflektera över det de har läst. "Jag 

tycker det är jätteviktigt att ha diskussioner där man får använda sig av olika strate-

gier för att hitta vad som till exempel finns mellan raderna", säger han.  

 Även Frida betonar betydelsen av att lära eleverna läsförståelsestrategier: 

 

När man undervisar i läsförståelse så vill man att barnen på olika sätt 

ska reflektera över texten. Och då gäller det att lära dem strategier för 

att kunna göra det. Just att få eleverna att inse att det finns på djupet-

frågor som man kan förstå av sammanhanget är kanske det viktigaste 

att lära eleverna. 

 

Hon betonar att det är viktigt att ge eleverna en förförståelse innan man börjar läsa en 

text. "För att eleverna lättare ska kunna förstå en text så är det väldigt viktigt att man 

bygger upp en förförståelse hos dem. Att man pratar om ord och begrepp som är ty-

piska just för den miljön eller handling som finns i texten man sedan ska läsa", säger 

Frida.  

 Karin tycker också det är viktigt att lära eleverna läsförståelsestrategier. "Jag 

jobbar mycket med läsfixarna från 'En läsande klass' och jag tycker det är bra att man 

vid tidig ålder lär eleverna vad de olika läsfixarna står för och vad som menas med de 

begrepp som har att göra med lässtrategier. Då kan man tidigt börja diskutera de olika 

bitarna av en text och hur man gör för att förstå den. Jag tycker även det är viktigt att 

läsfixarna är tydliga i klassrummet så att eleverna blir påminda om dem och hur de 

kan användas", säger Karin. 

 

7.1.2 Kombinera läsande och skrivande 

Sofie tycker att det är av stor vikt att koppla samman läsande med skrivande. "Vad är 

en faktatext till exempel? Och det kan man ju knyta an till när man skapar text, då 

skapas ju läsförståelse. Jag tycker att det hänger ihop med när de skriver också, att de 

får läsförståelse utifrån det. Att man arbetar parallellt. Nu skapar vi en faktatext och 

nu läser vi om hur den är uppbyggd", berättar hon.  

 Frida tycker också att det är viktigt att koppla läsandet till skrivandet. "Läsning 

och skrivande hör ihop helt och hållet. Skriver man mycket så blir man också duktiga 

läsare", säger hon. 
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7.1.3 Skapa motivation 

Sofie betonar att hon tycker det är viktigt att försöka skapa intresse och motivation 

hos eleverna. "Läsförståelse för mig är att de får en läsupplevelse. Att de känner det de 

läser. Att de förstår syftet med varför de läser beroende på vilken text de läser", säger 

hon. Sofie tycker att det är viktigt att hitta texter som eleverna vill läsa. "Man vill hitta 

elevnära texter som de faktiskt vill läsa", säger hon.  

 Att skapa motivation hos eleverna så att de blir sugna på att läsa tycker Johan 

också är viktigt. Där spelar valet av böcker och texter står roll tycker han. "Jag försöker 

ha lite olika böcker, så att det kan locka både pojkar och flickor. Vi har pratat lite extra 

om hur vi ska motivera pojkarna och försöker tänka på det när vi köper in böcker", be-

rättar han. 

 Frida tycker också att försöka skapa motivation hos eleverna är betydelsefullt: 

 

Jag tycker meningsfullhet är viktigt. Är det meningsfullt på det sättet 

att jag får en film i huvudet så kanske det är meningsfullt på så sätt att 

jag ska göra ett arbete om det sedan. Det kan öka elevernas motivat-

ion till att läsa just den boken. 

 

Att hjälpa eleverna att välja rätt böcker ser Frida också som en viktig del: 

 

Jag försöker hjälpa eleverna att välja böcker. De behöver man hjälpa 

att hitta en lämplig bok. Det får inte vara för barnsligt. Och sedan ska 

det ju gärna vara utifrån intresse. Det är ju liksom att det är åldersba-

serat. Korta kapitel är bra. Så att man får känna att man får avsluta nå-

got. Man kommer kanske till kapitlets slut på en lektion någon gång. 

 

Att skapa motivation och intresse för läsning hos eleverna tycker Karin också är en 

viktig del. "Jag vill att läsningen ska vara lustfylld. Därför försöker jag motivera ele-

verna så att de ska känna att de bara vill öppna boken och sätta igång och läsa", säger 

Karin.  

 

7.1.4 Högläsning 

Högläsning är också något som Sofie påpekar att hon tycker är av stor vikt för att ele-

verna ska kunna utveckla sin läsförståelse. "Det tycker jag är jätteviktigt. Det är bra för 

läsförståelsen. Högläsning är viktigt för att skapa motivation och för att eleverna ska 

utöka sitt ordförråd till exempel", säger hon. 

 Johan ser också högläsning som en viktig bit när det gäller ett utveckla läsför-

ståelsen. "Vi brukar gå tillbaka och behandla texten efter att vi har läst den och till ex-

empel reda ut svåra ord och se vad som finns att läsa mellan raderna till exempel", be-

rättar Johan.  
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Frida betonar att hon tycker att högläsningen fyller en viktig funktion: 

 

Jag tycker högläsning är jättejätteviktigt. Högläsning är en fantastisk 

källa till kunskap. Både i svenskan och SO:n (historia, religionskun-

skap, geografi och samhällskunskap) så finns det ju mål att eleverna 

ska kunna argumentera och förmedla sina åsikter.  I en högläsningssi-

tuation så tränar vi det jättemycket. För eleverna är inte passiva mot-

tagare när jag har högläsning. De är delaktiga. Vi pratar jättemycket 

om det vi läser. 

  

Högläsning tycker Karin också är viktigt. Och hon tycker att eleverna lär sig allra mest 

om den kopplas ihop med diskussioner om boken man läser:  

 

Jag tycker det är jätteviktigt med högläsning. Och när vi läser så stan-

nar vi upp då och då och tar upp svåra ord och uttryck och så ställer 

jag olika frågor till eleverna för att kolla att de har hängt med och för-

stått. Det tror jag är jätteviktigt för läsförståelsen. 

 

7.1.5 Textsamtal 

Textsamtal tycker Sofie också är en viktig del när det gäller att utveckla elevernas läs-

förståelse. "Vi jobbar mycket med frågor kring läsning. Vi både diskuterar muntligt 

och så skriver vi i läsloggarna till exempel", berättar hon.   

 Johan betonar också vikten av textsamtal. Att jobba med muntliga uppgifter och 

att låta eleverna lösa uppgifter tillsammans tror Johan är rätt väg att gå för att få alla 

att utveckla sin läsförståelse: 

 

Många av de som man kan kalla svaga, de som inte kommit så långt 

när det gäller att skriva, de är ju ofta bra på att prata, tänka och reflek-

tera. Och arbetar man muntligt är de med på ett annat sätt. Då får de 

en annan roll i den gruppen istället för att vara den här som man all-

tid ska vänta på. Det interaktiva lärandet blir ju också bättre när det är 

muntligt. Och det är sällan eleverna jobbar enskilt utan för det mesta 

så jobbar de i grupper, vilket jag tycker är det bästa sättet. På så vis 

kan eleverna hjälpa varandra och man får igång väldigt bra diskuss-

ioner. 

 

Även Frida tycker att samtal om böcker och texter är viktigt: 

 

Om vi läser tillsammans ofta och pratar om innehållet så blir de vana 

att fundera kring texter och inte bara rada upp det utan att tänka. Det 

tycker jag är det viktigaste. Ständiga boksamtal och att lära dem att 

man kan hitta budskap och svar på sina frågor längre in i texten, lik-

som, på djupet. 
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Karin betonar också betydelsen av att arbeta med textsamtal. Vid högläsning till ex-

empel så använder hon sig ofta av textsamtal för att eleverna ska kunna skaffa sig en 

djupare förståelse av texten. "Jag gillar att ha mycket diskussioner. Jag tycker att det är 

viktigt att man får tycka olika så att man kan få olika infallsvinklar", säger hon.  

 

7.1.6 Arbeta ämnesöverskridande  

Johan tycker även det är viktigt att jobba ämnesöverskridande för att eleverna ska lära 

sig begrepp i alla ämnen. Han tycker också det är viktigt att lärare inom olika ämnen 

arbetar tillsammans för att förbättra elevernas läsförståelse: 

 

Vi jobbar mycket med nyckelord och begrepp i alla ämnen. Det är nå-

got vi har pratat om på flera möten. Läsförståelse är viktigt för alla 

ämnen, så vi försöker jobba tillsammans på skolan med den biten och 

det tycker jag fungerar riktigt bra. 

7.2 Hur arbetar lärarna för att utveckla elevers läsförståelse? 

Här kommer jag att presentera resultaten från de fyra intervjuerna när det gäller hur 

de fyra lärarna arbetar för att utveckla elevers läsförståelse. I det här avsnittet så är det 

tänkt att ge en så heltäckande bild som möjligt av alla moment som lärarna använder 

sig av i läsförståelseundervisningen. Jag har valt att kategorisera svaren under olika 

underrubriker för att göra svaren mer överskådliga.  

 

7.2.1 Läromedel 

Sofie använder sig mycket av materialet från "En läsande klass", som har skapats av 

Martin Widmark, in sin undervisning om läsförståelse. Det är dock bara de fem olika 

figurerna i materialet som hon använder sig av, inte de texter som ingår i materialet. 

Läromedlet hon använder sig av är ZickZack, som ges ut av Sanoma Utbildning. I 

läromedlet ZickZack så finns det en textbok och en övningsbok. Övningarna är i tre 

delar till varje text och ska göras före, under och efter läsningen av texten. Sofie base-

rar sin undervisning i svenskämnet på genrepedagogiken och därav valet av 

ZickZack-läromedlet, som är skapat utifrån genrepedagogiken.  

 Johan har med sig fem olika läromedel med skriftliga övningar som han använ-

der i sin undervisning vid intervjun. Det är Läsförståelse (från Adastra Läromedel), 

som finns i versionerna A, B och C och är av olika svårighetsgrad, Läsförståelse (från 

Studentlitteratur), som finns i A-D, Läsförståelse Fakta (från Adastra Läromedel) och 

två kopieringsunderlag, skrivna av Monica Karlsson och Liselotte Ståhl, som heter 

"Mellan raderna" och "Mycket mer mellan raderna". Johan påpekar att de nästan alltid 

arbetar med dessa läromedel i grupper. Han brukar alltid börja med att ha en genom-

gång och gå igenom texten och sedan får de sätta sig i grupper och arbeta med frågor i 

läromedlen. Det finns frågor där svaret finns uttalat i texten, mellan raderna och re-

flekterande frågor. Vid ett fåtal tillfällen får eleverna arbeta enskilt och det är då Johan 

vill kolla av vad de kan och vill bedöma dem. Materialen "Mellan raderna" och 

"Mycket mer mellan raderna" innehåller korta texter och övningarna tycker Johan är 

bra på två sätt, dels att eleverna lär sig träna på att läsa mellan raderna dels hinner alla 

elever göra några sådana på en lektion: 
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Det finns ju de som känner sig dåliga då de tycker att de aldrig hinner 

göra färdigt något på en lektion, men de här övningarna hinner alla 

göra några av på en lektion. Det gör att alla får känna att de hinner 

göra något färdigt. 

 

Johan berättar de läser många olika slags texter och nämner narrativa texter, faktatex-

ter, insändare, krönikor, dikter och tidningsartiklar: 

 

Vi har pratat jättemycket om att hur viktigt det är att eleverna får läsa 

annat än bara narrativa texter och faktatexter. Bara en tidningsartikel 

är ju till exempel ingen lätt grej, med tanke på läsförståelsen. Det är 

otroligt många ord att scanna av för att kunna förstå.  

 

Johan berättar att när de arbetar med svåra texter, som till exempel en tidningsartikel, 

så brukar de börja med att eleverna får highlighta (stryka över med färgpenna) de ord 

som de tycker är svåra och läraren skriver upp orden på tavlan. Sedan söker de till-

sammans i klassen eller individuellt reda på vad de orden betyder.  

 Frida arbetar också med materialet till "En läsande klass" av Martin Widmark. 

Men hon använder sig även av de fyra figurerna i ABC-klubben. som skapats av Bar-

bro Westlund. Frida berättar att de fyra figurerna i ABC-klubben är uppsatta i klass-

rummet och hon har även kopierat upp och klippt ut figurerna så hon kan ta fram 

dem under tiden de läser och visa vilken av figurerna som det passar att använda vid 

olika tillfällen: 

 

Jag tycker att ABC-klubben och En läsande klass är jättebra. Genom 

att använda de olika karaktärerna i de två materialen gör att det blir 

väldigt tydligt hur eleverna ska använda sig av de olika strategierna. 

Jag brukar till exempel säga att Nu är du som Cowboy Jim, för du 

sammanfattade ju texten jättebra, så att de hela tiden får en koppling 

till läsfixarna och till vad de gör när de använder sig av olika strate-

gier. 

 

Frida arbetar inte med något annat läromedel än "En läsande klass"-materialet i 

svenskämnet i årskurs 6 utan lutar sig mot de olika delarna som finns i genrepedago-

giken i sin undervisning. Där använder hon sig av cirkelmodellen, som består av fyra 

faser, berättar hon. Först bygger man upp kunskap om det ämnesområde som man 

ska läsa om, sedan studerar man texter inom den genre man ska skriva en text i, sedan 

skriver man en gemensam text och det sista steget är att eleverna själva skriver en text 

på egen hand.  

 Karin arbetar mycket med "En läsande klass"-materialet och använder precis 

som de andra tre lärarna sig av de fem figurerna (spågumman, reportern, detektiven, 

cowboyen och konstnären) kontinuerligt i sin undervisning. "Lärarhandledningen till 

'En läsande klass' innehåller flera bra texter från olika författare. Och det finns utdrag 

ur vissa böcker så att man kan jobba med olika läsfixare", berättar Karin. Hon betonar 

att hon tycker att det är bra att barnen redan vid tidig ålder lär sig vad de olika figu-

rerna står för, så att de lär sig de olika strategierna så tidigt som möjligt. Till exempel 
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så berättar Karin att de allt börjar med att titta på framsidan av den bok som de ska 

läsa för att försöka förutspå vad de tror att den kommer att handla om. De tittar på 

vem författaren är och diskuterar om de vet något om den författaren. De tittar på ka-

pitelrubriker och försöker se om de får några ledtrådar till vad kapitlet kommer att 

handla om. Hon stannar upp vid svåra ord och uttryck och går igenom vad de bety-

der.   

Dessutom berättar Karin att hon även brukar arbeta med Helena Bross böcker, en se-

rie med flera böcker som heter "Kusinerna", som det finns en lärarhandledning med 

läsförståelsefrågor till. Hon brukar använda läsfixarna även då hon arbetar med dessa 

böcker.   

 

7.2.2 Läsförståelsestrategier 

Sofie berättar att hon arbetar utifrån genrepedagogiken i sin undervisning och att det 

påverkar hur hon arbetar för att utveckla sina elevers läsförståelse. Sofie fokuserar 

mycket på läsförståelsestrategier i sin undervisning säger hon: 

 

Jag arbetar väldigt mycket utifrån En läsande klass. Och där jobbar 

man ju med de här strategierna. Jag har märkt att det är en ganska bra 

strategi. Det blir ganska tydligt tycker jag när man använder de där 

fem gubbarna. När man ska förutspå vad en bok ska handla om till 

exempel. Då kan jag säga: Titta på den här framsidan! Vilken gubbe 

ska man använda nu? Och vad gör den gubben? Så jag arbetar med 

En läsande klass-strategierna fast ur ZickZack-materialet. Så det är 

mycket före läsning, under läsning och efter läsning.  

 

Johan berättar att han använder sig av figurerna i "En läsande klass", som kallas läsfix-

arna för att undervisa i läsförståelsestrategier. Han berättar att han ofta låter eleverna 

arbeta i grupper. Eleverna arbetar med lite olika material. De har klassuppsättningar 

av några skönlitterära böcker och använder dessa i läsförståelseundervisningen. De 

arbetar med att hitta budskap i böckerna, läsa mellan raderna och reflektera och då 

använder de sig bland annat av läsfixarna från "En läsande klass". "Klassboken blir 

som en arbetsbok för dem", berättar han.  

 Frida betonar att det är viktigt att eleverna får lära sig olika strategier då det 

gäller läsförståelse. Eleverna får arbeta med att koppla texter till egna erfarenheter och 

på så sätt arbetar de tillsammans i klassen med att förklara svåra ord. "Vi går igenom 

svåra ord och begrepp då vi läser, vilket är en viktig del i läsförståelse. Läsförståelse är 

ju också att ha förståelse för orden", säger Frida.  

 Eleverna får även i uppgift att fundera på syftet med en text, vad det är för typ 

av text och vad den ska förmedla, berättar Frida. De får även arbeta med källkritik i 

form av att de får reflektera över vad en text försöker få en att tänka. "Det är viktigt att 

lära barn att bli medvetna om vad de läser. Så att de inte bara läser uppifrån och ner 

och så har man inte reflekterat", säger Frida.  

 Att bygga upp en förförståelse innan man börjar läsa en text är något som Frida 

också betonar att hon tycker är viktigt:  
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Vi brukar till exempel pratar om ord och begrepp som kommer att fin-

nas med i en text som vi ska läsa. Nu ska vi till exempel läsa en bok 

vars handling utspelar sig i skärgården. Så nu pratar vi mycket om 

ord som kobbar, skärgård och kust och sådana ord. Det kan ju även 

vara så att man ibland tar med eleverna på upplevelser som eleverna 

sedan kan gå tillbaka till och koppla till när de läser en text. 

 

Karin arbetar också mycket med läsförståelsestrategier i undervisningen och använder 

då ofta "En läsande klass"-materialet. Hon låter läsfixarna, som figurerna i "En läsande 

klass" kallas, vara tydliga i klassrummet hela tiden så att man kan vända sig till dem. 

Karin frågar eleverna hur de olika läsfixarna skulle ha gjort för att få reda på saker i 

texten. "Det kan vara att jag frågar till exempel hur man använder sig av Detektiven. 

Jo, då ställer vi kluriga frågor för att läsa mellan raderna", berättar hon.  

 

7.2.3 Textsamtal 

Att diskutera texters innehåll är något som Sofie säger sig använda sig av i sin under-

visning. Till exempel så brukar texter diskuteras efter högläsning. "Vi arbetar mycket 

med frågor kring läsning. Det kan vara frågor som till exempel vara att sätta in textens 

handling i ett sammanhang eller låta eleverna beskriva huvudfigurerna i texten så de-

taljerat som möjligt", berättar Sofie.  

 Johan föredrar att arbeta med läsförståelse genom många muntliga övningar 

och inte så många skriftliga övningar. En av anledningarna säger Johan är att det finns 

risk att de som är svaga på att skriva inte hänger med och presterar sämre då det blir 

skriftliga övningar:  

 

Har man elever som är svaga skrivare då hänger de inte med om man 

bara gör skriftliga uppgifter. Och då är det inte läsningen och läsför-

ståelse de tränar på, utan på att forma bokstäver. Och det är det inte 

schysst om målet är att träna på läsförståelse. Och många av de som 

är svaga på att skriva brukar ofta vara bra på att prata och reflektera 

och då får de ju en annan roll i gruppen. Dessutom blir det interaktiva 

lärandet bättre och man hinner med mycket mer vid diskussioner än 

då man skriver. 

 

Textsamtal är något som även Frida brukar använda sig av ofta i sin undervisning, be-

rättar hon: 

 

Vi läser ofta tillsammans och pratar om innehållet. På det sättet så blir 

de vana vid att fundera kring texter och inte bara rada upp det de har 

läst utan att tänka. Det tycker jag är det viktigaste. Att lära dem att 

man kan hitta budskap och svar på sina frågor längre in i texten, på 

djupet. 

  

Karin låter även eleverna själva få berätta om vad de tycker om det som händer i en 

text och låta dem få berätta hur de hade gjort om de hade varit någon av huvudperso-

nerna i texten. Och hon är mån om att alla elever få komma till tals, så att inte några 
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tar över. "Jag tycker det är viktigt att man har en tydlig struktur i klassrummet. Till ex-

empel att alla vet att alla kommer att få talutrymme. Vet man att alla får säga en sak så 

blir det inget tjafs", säger hon. Hon kopplar även texterna till elevernas egna erfaren-

heter och låter dem berätta om de har upplevt något som händer i texten eller varit på 

något ställe som nämns.   

 

7.2.4 Kombinera läsande och skrivande 

Sofie tycker att kopplingen mellan läsande och skrivande är tydlig: 

 

Det tycker jag är ganska viktigt faktiskt. Jag vet inte om det är för att 

jag trivs med genrepedagogiken. Att det är det där med att man inte 

kan skriva på samma sätt jämt. När man skriver ett sms skriver man 

på ett sätt och när man skriver en faktatext skriver man ju på ett helt 

annat sätt. Och utifrån att man tänker på det när man skriver så blir 

det ju att man läser. För att förstå faktatexten så måste jag förstå rubri-

kerna där och så vidare. 

 

Johan berättar att även om han använder sig av många muntliga uppgifter och dis-

kussioner när det gäller läsförståelse så kopplar han ibland ihop läsandet med skri-

vandet: 

 

Till exempel så kopplar jag vi ihop klassboken, den vi har en klass-

uppsättning av, och högläsningsboken med skrivandet. När vi skriver 

så tar vi exempel från de böckerna. Och det utvecklar deras skrivande 

om man kopplar ihop det med läsandet. Man ser att deras texter blir 

med utvecklande efter att man har gått igenom avsnitt i böckerna och 

hämtat inspiration därifrån. 

 

Johan ger ett exempel på hur kopplingen kan se ut i hans undervisning: 

 

Till exempel så håller vi på med gestaltande texter just nu. Och då 

kommer frågor upp som att måste man skriva att någon är varm eller 

räcker det med att skriver att någon är röd i ansiktet? Och då stannar 

vi upp i högläsningsboken för att hitta exempel på just gestaltningar, 

av personer eller miljöer. 

  

Johan berättar att han undervisar på ett helt annat sätt än han gjorde i början av sin lä-

rarkarriär. "Förut var det mycket så att eleverna själva fick jobba individuellt med tex-

ter och skriftliga uppgifter. Det är en stor skillnad jämfört i dag. Nu vill jag ha många 

diskussioner och att man arbetar tillsammans. Jag har sett att det ger jättebra resultat", 

säger han.  

 Frida tycker att det finns en klar koppling mellan skrivandet och läsandet och 

tycker att hon har användning av genrepedagogiken även när det gäller läsförståelse-

undervisningen: 
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Att undervisa i genrepedagogik efter cirkelmodellen är ju också ett 

sätt att undervisa i läsförståelse eftersom man då diskuterar både hur 

man skriver och de texter man läser. Då lär man sig de ämnesspecifika 

orden i texterna, texternas olika strukturer och då lär sig eleverna att 

förstå olika slags texter. 

 

Karin kopplar ihop läsandet och skrivandet en hel del i sin undervisning. Bland annat 

så tycker hon att läsandet kan ge positiva effekter på skrivandet. Hon berättar att hon 

brukar låta eleverna blunda och försöka se framför sig saker som händer i texten hon 

läser för dem: 

 

På så vis kan man hjälpa eleverna att få igång sin fantasi genom att de 

får bygga upp en egen film i huvudet med egna bilder. Jag jobbar 

mycket med Konstnären i en 'En läsande klass', det vill säga att få ele-

verna att måla upp egna bilder av något i sina tankar. För har man 

svårt med fantasin så har man jättesvårt att komma igång med att 

skriva. 

 

Ett annat inslag i hennes undervisning där läsandet och skrivandet är kopplat till var-

andra är elevernas arbete i läsargrupper. Då arbetar eleverna i grupper med fyra ele-

ver i varje grupp. Alla läser samma bok och eleverna får skriva läsloggar efter varje 

kapitel, där de ska sammanfatta vad som hänt i kapitlet. Den bok brukar även använ-

das som läsläxa, berättar Karin: 

 

De ska lämna in en sammanfattning en gång i veckan. Och där kan 

man förutom läsförståelsen jobba med grammatik och stavning när 

man går igenom vad de har skrivit. Så där försöker jag ge feedback så 

att de kan förbättra både läsandet och skrivandet. 

 

I Karins klass arbetar man även med författarporträtt kopplat till böcker som man har 

läst så att eleverna får lära sig mer om författarna till böckerna de läser. Hon hoppas 

även på författarbesök framöver. "Jag tror det kan vara givande för barnen att få träffa 

olika författare som kan visa att alla har olika drömmar och få höra att det finns olika 

sätt att nå dessa", säger Karin. 

 

7.2.5 Högläsning 

Högläsning ser Sofie som en viktig del i undervisningen då det gäller läsförståelse och 

det är något hon har som ett regelbundet inslag i svenskundervisningen. "Det är bra 

för läsförståelsen. Tycker man det är jobbigt att läsa, så är det väldigt viktigt att få läst 

för sig. För att skapa motivation till exempel. Och ordförråd till exempel", säger hon.  

 Johan berättar att han alltid har igång en högläsningsbok. Läsningen sker på ett 

varierat sätt då Johan ibland läser högt och ibland får eleverna läsa högt i helklass och 

ibland i grupper. Även om Johan ser högläsningen som mycket av en upplevelseläs-

ning, så jobbar han med vissa bitar även där. Efter läsningen så diskuteras det vilket 

budskap som finns i boken och hur det framställs, vilka känslor eleverna får för hu-
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vudkaraktärerna, varför författaren skrivit boken på det sätt som den gjort. Att för-

söka komma på författarens tankar brukar väcka de starka läsarna och ge även de en 

utmaning, menar Johan. Ibland sker diskussionerna muntligt och ibland skriftligt, på 

papper eller dator.  

 Högläsning är något som sker regelbundet varje vecka i Fridas undervisning 

och är något som Frida betonar att hon tycker är väldigt viktigt: 

 

Vi har högläsning flera gånger i veckan. Vi läser bland annat på men-

torstiden och så ligger det en högläsningsbok i varje klassrum så att 

alla lärare har möjlighet att läsa för eleverna, inte bara jag som 

svensklärare. Och när vi läser högt så är inte eleverna passiva motta-

gare utan de är delaktiga på så sätt att vi diskuterar vad vi läser. 

 

Karin tycker högläsning är jätteviktigt för utvecklandet av läsförståelsen. Hon berättar 

att hon gillar att samla eleverna på en matta då de läser. Karin ser flera fördelar med 

det jämfört med att ha högläsning inför en klass då alla elever sitter vid sina bord. 

Nämligen att hon kan fånga alla så att alla blir aktiva och hon kan via ögonkontakt se 

vilka som inte hänger med. Dessutom tycker hon att det går att skapa mer inlevelse: 

 

Genom att sitta nära dem och läsa så kan jag prata med lägre samtal-

ston och bygga mycket mer drama när jag läser texten. Man kan vari-

era sitt tonläge, vilket gör stor skillnad jämfört med att stå och läsa 

högt inför 25 elever. Och stöter vi på något svårt ord så stannar vi upp 

och diskuterar vad det betyder. Sedan är det ju viktigt att välja en la-

gom svår bok som det inte tar för lång tid att läsa klart. Och jag vill att 

det ska finnas ett syfte med den boken man väljer. 

 

7.2.6 Tyst läsning 

Tyst läsning ingår också i Sofies undervisning, men hon erkänner att hon är lite klu-

ven till det momentet. Anledningen är att hon känner sig osäker på hur mycket ele-

verna egentligen lär sig av den. Hon upplever att det finns de som "bara sitter och 

bläddrar". Men hon påpekar att det finns två bra anledningar till tyst läsning också, att 

det blir en lugn stund i klassrummet och att de elever som aldrig läser hemma då i 

alla fall får möjligheten att läsa på skoltid. För att öka motivationen så har Sofie till det 

här läsåret infört ett längre läspass på 45 minuter och dessutom ställt som krav att ele-

verna innan de ska börja läsa ska presentera sin bok för de andra i klassen och efter att 

de har läst så ska de skriva en bokrecension. "Jag hoppas det här leder till att det blir 

lite högre status på den tysta läsningen", säger Sofie.  

 Johan berättar att han skurit ned på tiden för den tysta läsningen då han tycker 

att muntliga diskussioner gynnar läsförståelsen mer. 2-3 gånger per vecka har de tyst 

läsning. Eleverna ska skriva bokrecensioner och ge boktips till varandra kopplat till de 

böcker de har läst tyst. De positiva sidorna med tyst läsning tycker Johan är att ele-

verna får känna att "de äger sin egen läsning" på så sätt att de själva får bestämma vil-

ken bok de vill läsa och att eleverna får träna på att hitta böcker.  

 Tyst läsning är något som Frida inte använder sig av särskilt mycket, berättar 

hon. Eleverna brukar få redovisa vad de har läst, både skriftligt och muntligt i form av 
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recensioner. Hon berättar att hon även funderar på att låta eleverna göra författarpor-

trätt. "Jag har inte så mycket tyst läsning. Många barn kan inte tillgodogöra sig tyst 

läsning. De har inte den förmågan", säger hon.  

 Tyst läsning försöker Karin ha med i undervisningen flera gånger om dagen. 

När de har läst färdigt så brukar de få skriva en recension. "Det kan räcka med fem 

minuter. Men jag tror att det är jättebra att eleverna kan få en paus och komma in i sin 

fantasivärld en stund", påpekar hon.  

 

7.2.7 Arbeta ämnesöverskridande 

Sofie samarbetar med läraren som undervisar i SO i årskurs 4 och 5. "De som har svårt 

att förstå texter inom SO:n kan få arbeta med dessa texter på svenskan", berättar Sofie.   

 Johan berättar att de arbetar ämnesöverskridande med läsförståelse och att alla 

lärare i arbetslaget är delaktiga i det arbetet: 

 

Vi har pratat om hur viktigt det är med språket och hur viktigt det är 

att vi jobbar med språket i alla ämnen. Till exempel i form av nyck-

elord och begrepp. Om vi tar NO som exempel så är det ju viktigt att 

förstå begrepp annars förstår du ju inte vad en text handlar om. 

 

Frida berätta att hon till viss del arbetar tematiskt och därmed blir det så att hon job-

bar ämnesöverskridande mellan svenska och SO ibland.  

 Karin arbetar ämnesöverskridande ibland och varierar utseendet på konstellat-

ionerna som eleverna får jobba med läsförståelse i. Ibland arbetar eleverna i grupper 

och ibland enskilt, berättar hon: 

 

I vissa områden så fungerar det bättre att de jobbar tillsammans. Som 

nu med länderna i Geografin till exempel. När det gäller svåra ord 

där, så kan de fråga varandra och komma fram till vad till exempel 

statsskick är. Men jag tror att det är bra att variera. Man ska inte vara 

tvungen att samarbeta hela tiden, för ibland vill man ju bara jobba 

själv och då tycker jag att man ska få göra det. 

 

7.2.8 Läsläxor 

Sofie använder sig av två olika slags läsläxor. Ungefär var tredje vecka får eleverna en 

läxa som är kopplat till Zick Zack-boken och det är texter från olika genrer. I den 

boken jobbar de med frågor före, under och efter läsningen. Frågorna som de ska göra 

före läsningen gör eleverna i skolan och de övriga frågorna gör de hemma, som läxa. 

Ibland har de läsloggsläxor. Under en tvåveckorsperiod ska eleverna då läsa 15 minu-

ter ur en valfri bok och skriva läslogg.  

 Johan berättar att de har läsläxor av varierande slag varje vecka. Ibland får de 

välja om de vill läsa en bok eller en tidning. De ska läsa högt för föräldrarna. Ibland 

jobbar man ämnesövergripande med SO:n och läser texter om till exempel vikingati-

den. När det är kopplat till SO:n så brukar de gå igenom svåra ord i texten innan de 

får texten hem i läxa.  
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Läsläxa är något som Fridas elever i årskurs 6 har varje vecka. De brukar få fyra kapi-

tel att läsa i läxa och de ska även skriva i en läslogg vad varje kapitel har handlat om 

och svara på vissa andra frågor. "Sexorna ska sammanfatta vad de har läst och sedan 

får de även lite blandade frågor som 'Välj en av karaktärerna och beskriv den' eller 

'Beskriv miljön i det här kapitlet'. På så vis tvingas de även reflektera över vad de har 

läst", berättar Frida.  

 Karin arbetar också med läsläxa. Hennes elever i årskurs 4 och 5 ska läsa fyra 

kapitel ur en bok varje vecka och sammanfatta vad de har läst i sina loggböcker.  

 

7.2.9 Skapa motivation 

Sofie tycker det är av stor vikt att skapa motivation hos eleverna. Att de ska bli sugna 

på att läsa. Nyckeln då det gäller att skapa intresse och motivation tycker Sofie är att 

välja rätt typ av böcker. Hon försöker hitta böcker som är elevnära på det sättet att det 

kopplar samman till elevernas intressen. "Att hitta bra texter är a och o för att för att 

skapa kunskap, motivation och läslust. Barn är så otroligt luststyrda", säger hon.  

 Johan säger att han ser till att använda sig av böcker i olika genrer och tänker på 

att välja böcker som kan vara intressanta för både pojkar och flickor: 

 

Vissa har ju en image och säger att det inte är coolt att läsa. Men kan 

man blanda böcker med lite mjukare värden med böcker som handlar 

om lite mer praktiska saker som knyter an till grabbarnas intressen, 

som till exempel kickbike eller parkour så kan man locka dem till att 

börja läsa mer. 

 

 Att hjälpa eleverna att välja rätt böcker tycker Frida är viktigt för att skapa mo-

tivation hos eleverna. Att man hittar lagom svåra böcker, med korta meningar, en-

klare ord och korta kapitel med ämnen som intresserar eleverna. "De vill gärna ha nå-

got spännande eller något om relationer. Det får inte vara barnsligt. Då blir det omoti-

verat", säger hon.  

 Även Karin betonar betydelsen av att välja lämpliga böcker, som kan motivera 

eleverna. "Det gäller ju att välja rätt typ av böcker. Lagom svåra och lagom långa till 

exempel", säger Karin. 

 

7.2.10 Läsprojekt 

Frida berättar att skolan hon arbetar på genomför det här läsåret för andra året i rad 

ett projekt som kallas HELT-projektet och som baseras på idéerna i SALT-projektet 

som genomförts på en annan svensk skola och som beskrivs i Barbro Westlunds bok 

"Att undervisa i läsförståelse". Projektet består av tre faser berättar Frida. Nämligen 

förberedelsefasen, genomförandefasen och avslutningsfasen: 

 

Man jobbar tematiskt med en bok och undervisar i läsförståelse under 

tiden. Jag tycker det är en jättebra idé. Så först bygger vi upp en för-

förståelse genom att vi pratar om ord och begrepp som kan tänkas 

dyka upp i boken vi ska läsa och man kan även ta med eleverna på 
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upplevelser för att de ska få en djupare förståelse. I genomförandefa-

sen så läser vi på olika sätt. Ibland läser läraren och ibland läser ele-

verna parvis, tyst eller högt. Vi reder ut olika ord och begrepp och re-

flekterar kring texten. Man gör också uppgifter kopplade till kapitlen, 

som att bygga upp olika miljöer till exempel. I avslutningsfasen bru-

kar man ha en utställning och dela med sig till varandra av sina upp-

levelser. 

 

Frida försöka sträcka sin undervisning även utanför klassrummet och tycker att för-

äldrar och kanske speciellt pappor har en nyckelroll för att få sina barn att bli intresse-

rade av att läsa. På föräldramöten har man betonat vikten av att både mammor och 

pappor läser för sina barn och skolans rektor har dragit igång ett läsprojekt hos id-

rottsklubbar där tränare läser för sina spelare: 

 

Det får inte bara vara en kvinnlig syssla. Pappor, läs med era barn och 

läs själva! Var läsande förebilder. Barnen behöver manliga förebilder, 

som till exempel att den där coole tränaren läser. Det är jättevärde-

fullt. 

 

7.2.11 Arbeta med elever med lässvårigheter 

När det gäller elever som har lässvårigheter så brukar Sofie låta eleverna arbeta i par 

och att de som har lässvårigheter, till exempel dyslexi, kan få texterna upplästa för sig 

av en kompis som är starkare på att läsa: 

 

Ofta är det ju så att bara för att man har dyslexi så betyder ju inte det 

att man har dålig läsförståelse. Det är ju bara det att det blir så hackigt 

när man läser. Så när man får en text läst för sig så kommer ju läsför-

ståelsen. Man kan använda mycket kompisar tycker jag. Ta en duktig 

läsare som kanske kan träna på att läsa högt till de svaga.  

  

Johan berättar att skolan han arbetar på använder sig av Inläsningstjänst och att alla 

skolans läroböcker finns inlästa där. Eleverna får en gratis inloggning där. De som har 

svårigheter får använda sig av en dator och kan via den lyssna på texter. Ibland är de 

två lärare på lektionerna för att kunna hjälpa de som har det svårt lite mer. Ibland job-

bar man i olika grupper, i eller utanför klassrummet. Johan berättar att de blandar 

grupperna så att ingen elev ska bli utpekad. Skolan erbjuder så kallad "support" på ef-

termiddagarna där eleverna till exempel kan få hjälp med läxor. I svenskämnet är det 

en gång i veckan.  

 Frida brukar låta de elever som har det svårt med läsningen få mer stöd än de 

andra eleverna och de brukar få sitta tillsammans i en liten grupp. Frida påpekar att 

det finns flera typer av lässvårigheter och att man får anpassa undervisningen efter 

varje elevs behov: 
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För att kunna fokusera på innehållet och själva läsförståelsen så tror 

jag att man behöver ett visst läsflyt, bra avkodning och bra läshastig-

het. Så det är viktigt att man bygger upp dessa bitar. Men det är ju 

inte alltid så. De kan ha hur bra läsflyt som helst, men ändå inte ha 

läsförståelse.  

 

Karin berättar att de elever som har svårt med läsningen får anpassad undervisning. 

Hon tycker att det är bättre att eleverna får läsa en enklare bok än lyssna på en talbok. 

"Vi har anpassat läsläxan och texter för de eleverna. De får enklare texter att jobba 

med. Sedan så har man ju genomgång hela tiden. Man förklarar kanske extra gång så 

att man verkligen ser att de förstår", berättar Karin.  

 

7.2.12 Digitala verktyg 

Sofie berättar att hon brukar använda sig av en app som heter "Boksamtal", där man 

kan få förslag på olika frågor man kan använda sig av efter att ha läst en text. "Det kan 

till exempel vara att man ska beskriva en av huvudfigurerna så detaljerat som möj-

ligt", säger hon. Sofie berättar vidare att läromedlet ZickZack har några digitala öv-

ningar som de elever som har gjort färdigt sina uppgifter kan få göra på en i-pad som 

extrauppgifter. Dessutom påpekar hon att hon brukar försöka få de med lässvårig-

heter att lyssna på böcker.  

 Johan använder främst digitala verktyg som datorer vid skrivande. När det gäl-

ler läsning så använder han sig främst av projektorn, då de ska läsa texter tillsammans 

i helklass. Elever med lässvårigheter har tillgång till inlästa läromedel vid Inläsnings-

tjänst.   

 Frida berättar att hon tycker det är svårare att hitta appar och program för de 

äldre eleverna jämfört med de yngre. Men hon säger att hennes ambition är att låta 

elever med lässvårigheter att få lyssna på talböcker framöver. Frida använder material 

från UR i undervisningen, som till exempel "Läsmysteriet". Eleverna får se ett avsnitt 

och diskutera det och sedan göra egna uppgifter för att koppla till användningen av 

strategierna. "Jag tycker det verkar jättebra. Det blir en klar koppling till strategierna 

för eleverna och de verkar tycka det är kul att se de där avsnitten", berättar hon.  

 Även Karin använder sig av UR i läsförståelseundervisningen. Hon låter ele-

verna se på "Läsmysteriet", vilket passar bra in i hennes undervisning tycker hon:  

 

De använder också läsfixarna. Det är tre barn som tävlar i lag och tar 

sig an olika texter och så ska de visa vilka strategier de använder sig 

av för att lösa det där problemet. Det blir väldigt tydligt. Vi har ett 

problem, vi ska lösa detta och tillvägagångsättet blir detta. Hur lyckas 

vi? Och så får klassen var delaktiga och så ska man genom ledtrådar 

klura ut ett mysterium. Så det tycker de är ganska kul. 

 

Karins klass arbetar också med "Läs en film" från Medianavet. Hela klassen läser sam-

ma bok och sedan ser man en film som är baserad på boken. Karin ser det som ett an-

norlunda sätt att jobb för att komplettera arbetssätten kring läsförståelse. "Det kan ge 

en vidare förståelse. Är det något man inte förstått i handlingen så kanske det klarnar 

när man får se filmen", säger hon.  
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7.3 Hur bedömer lärarna elevernas läsförståelse och hur används 

denna bedömning i kombination med den övriga undervisningen? 

 

Här kommer jag att presentera resultaten från de fyra intervjuerna när det gäller hur 

de fyra lärarna bedömer elevernas läsförståelse och hur den bedömningen används i 

kombination med den övriga undervisningen. Jag har valt att kategorisera svaren un-

der olika underrubriker för att göra svaren mer överskådliga.  

 Sofie betonar att hon fokuserar mer på bedömning i årskurs 6 jämfört med års-

kurs 4 och 5. Hon berättar att hon går runt på lektionerna för att lyssna på hur ele-

verna resonerar kring olika texters innehåll. Hon lyssnar även hur elever resonerar 

under boksamtal. Eleverna i årskurs 6 brukar få ta del av en läsförståelsematris som 

hon skapat så att de vet vad hon kommer att bedöma. Sofie brukar låta eleverna läsa 

en text de aldrig har läst förut och svara på frågor som Sofie ställer för att kunna be-

döma deras läsförståelse. Eleverna i årskurs 4 och 5 får inga matriser utan hon gör en 

"lättare bedömning" av dessa berättar hon. Sofie berättar att hon även använder sig av 

gamla nationella prov för att dels bedöma läsförståelsen hos eleverna dels för att för-

bereda eleverna på det nationella prov de ska göra: 

 

Genom att göra gamla prov så får eleverna se hur rättningssystemet 

ser ut och hur man ska svara på olika typer av frågor. Jag brukar göra 

det som övning men jag har även med mig dem i bagaget då jag gör 

en bedömning av eleverna. Där ser man ganska raskt vad de kan. 

 

Johan använder sig också av skriftliga prov, men betonar att han lägger stor vikt vid 

den muntliga delen. Han berättar att han går runt när eleverna läser och sitter och re-

flekterar kring texter för att höra deras resonemang. Ibland tar han ut elever ur klass-

rummet för att sitta och lyssna på dem när de läser och resonerar kring en text: 

 

När man jobbar som vi gör, då blir det ganska enkelt. Man hör hur de 

reflekterar... De får en schysst chans. De behöver inte skriva utan de 

kan berätta. Och då kan jag märka att Kalle som skriver som en kratta 

har kloka tankar och kan förstå vad han läser och kan dra slutsatser 

om vad som hände. Perfekt, då har man koll på det. 

 

Johan använder sig från årskurs 4 av matriser med betygsliknande omdömen i tre 

steg, som kallas E-nivå, C-nivå och A-nivå. Han färglägger det som eleverna visat 

grönt i matrisen, det som de är på väg att klara blir gult och det som de inte klarat än 

får en röd färg. Johan upplever det som att det blir en tydlig feedback och ger bra in-

formation om vad eleverna kan och behöver jobba mer på. Han betonar att han försö-

ker avdramatiserar bedömningen i årskurs 4 och 5 och betona för eleverna att bedöm-

ningen är för deras skull och att den ska leda till att man får mer hjälp om man inte 

klarar att komma upp på E-nivån. "Sedan tycker jag det mest intressanta med bedöm-

ning är att de ska utvecklas därifrån, inte att de får en siffra eller en bokstav. Så man 

vet om man måste backa bandet och jobba mer med någon del", säger Johan.  
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Frida är ny i årskurs 6 och säger att hon därför inte hunnit fokusera på bedömning så 

mycket ännu, berättar hon. Hon berättar att i cirkelmodellen inom genrepedagogiken 

så ingår kamratbedömning, så det använder hon sig av. Eleverna i årskurs sex har inte 

fått några matriser, men de har fått en plan där det står vad de ska jobba med och 

vilka kunskaper och förmågor som de förväntas utveckla. Hon berättar att hon gjort 

ett DLS-test på eleverna i årskurs 6, ett test på ordförståelse och ett på läsförståelse för 

att stämma av vad på vilken nivå de ligger. Hon tycker att de testen ger svar på vilka 

som behöver extra stöd och med vad de behöver extra hjälp med. Frida berättar även 

att hon planerar att eleverna ska få göra en självbedömning och att det är på gång att 

hon ska använda sig av matriser i deras läroplattform.  

 Karin säger att hon bedömer eleverna hela tiden och har bra koll på vilka hon 

behöver pusha lite extra. Däremot tycker hon det är svårt att hitta tid till att dokumen-

tera vad eleverna gör. "Jag bedömer hela tiden. Men jag har aldrig tid att dokumentera 

vad de gör under lektionerna, för mina lektioner ligger ju kloss i kloss med varandra", 

berättar hon. Hon brukar även ge skriftlig feedback i elevernas loggböcker och i deras 

läsloggar. Hon är dock nog med att påpeka att hon tycker att man bör vara försiktig 

med bedömning som lärare. "Jag vill inte hela tiden skriva en massa kommentarer. 

Det blir för mycket prestationsångest. Då blir det kravfyllt och inte lustfyllt", säger 

hon. Hon låter eleverna ge varandra kamratbedömning i form av att de får redovisa 

muntligt i grupper och ge varandra respons.  

7.5 Sammanfattning av intervjuer 

Det framkom i intervjuerna med de fyra lärarna att de var flera bitar i läsförståelseun-

dervisningen som de samtliga uttryckte var av störst betydelse för att få eleverna att 

utveckla sin läsförståelse. Samtliga nämnde att de tyckte att undervisning om läsför-

ståelsestrategier, högläsning, textsamtal och att kunna motivera eleverna var viktigt. 

Dessutom betonade Sofie och Frida vikten av att koppla ihop läsandet med skrivandet 

och Johan påpekade hur viktigt han tyckte det var att flera lärare i flera ämnen sätter 

läsförståelsen i fokus.  

 När det gäller hur lärarna lägger upp sin undervisning så var det också flera de-

lar som var lika. Samtliga fyra lärare berättade i intervjuerna att de arbetade med läs-

förståelsestrategier, högläsning, textsamtal, tyst läsning, att koppla ihop läsande och 

skrivande, arbeta ämnesöverskridande, läsläxor och att skapa motivation hos ele-

verna. När gäller läromedel så arbetar samtliga lärare med "En läsande klass"-materi-

alet. Sofie arbetar dessutom med läromedlet ZickZack och Johan nämnde ett flertal 

läromedel som han jobbade med, bland annat Läsförståelse och Läsförståelse Fakta 

från Adastra läromedel. Karin arbetar med texterna till "En läsande klass"-materialet 

medan Frida berättar att hon använder sig av figurerna i "En läsande klass" och "ABC-

klubben", men i övrigt inte använder något läromedel. Både Frida och Karin använder 

sig av material från UR (Utbildningsradion). Samtliga lärare låter eleverna oftast få ar-

beta i par eller i grupper då de ska arbeta med läsförståelseuppgifter. När det gäller 

att arbeta med elever med lässvårigheter så låter Johan elever få lyssna på inlästa 

böcker medan de övriga tre lärarna anpassar texterna och lässituationen för dessa ele-

ver. Detta kan komma i uttryck av att eleverna får enklare texter att läsa eller att de får 

texter lästa för sig av en lärare eller en klasskamrat.  
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När det gäller bedömning av läsförståelse så arbetar de fyra lärarna lite olika. Sofie 

och Johan nämner att de använder både muntliga och skriftliga uppgifter när elever 

ska bedömas. Sofie använder sig av gamla nationella prov. Frida använder kamratbe-

dömning och ska använda självbedömning och använder sig av DLS-test. Johan, Frida 

och Karin betonar betydelsen av kontinuerlig feedback. Karin brukar skriva kommen-

tarer i elevernas loggböcker. Johan använder sig av betygsliknande omdömen från 

årskurs 4.  

7.6 Observation 1 – Sofies lektion 

Jag besökte en svensklektion i en klass i årskurs 6. Lektionen var 60 minuter lång och 

26 elever deltog i lektionen. Eleverna satt parvis i klassrummet.  

 Lektionen började med att läraren Sofie frågade eleverna vad de tyckte om att 

de inför det här läsåret hade ändrat på upplägget då det gällde den tysta läsningen. 

Istället för att ha korta pass med tyst läsning så var det nu ett pass med 45 minuter 

med tyst läsning på schemat varje vecka. Eleverna räckte upp händerna och gav sina 

synpunkter. Det fanns både de som var positiva och de som var negativa till det nya 

längre tystläsningspasset. "Det är sjukt bra. Då får man arbetsro", "Det är bättre med 

ett långt pass, på 5-10 minuter hinner man inte hitta koncentrationen", "Det räcker 

med 20, det är för långt med 45" och "Det var bättre som förut, att man läste 5-10 mi-

nuter på olika lektioner", var några av elevernas kommentarer.  

 Efter den inledande diskussionen gick Sofie igenom vad eleverna skulle få göra 

på lektionen. Hon berättade att eleverna skulle få läsa texten "Messet" i ZickZack-

boken och göra skriftliga uppgifter till den texten. Sofie betonade att alla skulle läsa 

och att man fick bestämma själva hur man ville dela på texten, om man ville läsa halva 

texten var eller varannan sida. Sedan frågade Sofie eleverna vad ordet "messet" bety-

der och eleverna fick räcka upp handen och svara. I ZickZack så är det alltid uppgifter 

som ska göras före, under och efter läsningen av en text, berättade Sofie för mig. Den 

här gången bestod före läsningen-uppgifterna av en fråga och tre uttryck som eleverna 

skulle förklara vad de betydde. Anna gick igenom dessa i helklass och eleverna fick 

räcka upp handen och svara. Frågan de skulle svara på var vad de själva skulle göra 

om de fick ett sms skrivet på engelska från en okänd person.  

 Sedan delade Sofie in eleverna i par genom att dra namnpinnar ur en burk. Där-

efter bad hon eleverna att komma fram och hämta ett exemplar av texten och ett ex-

emplar av papperet med frågor på och tillade att eleverna kunde sitta på andra ställen 

än klassrummet och gav förslag på var de kunde sätta sig.  

 Två av eleverna i klassen har lässvårigheter så därför brukar Sofie låta dessa få 

läsa tillsammans med henne ibland. Så valde hon att göra på den här lektionen. Sofie 

turades om att läsa texten med dessa två elever och gav dem stöttning när de skulle 

göra uppgifterna.  

 Resten av eleverna satt i par på olika platser på skolan, i grupprum, i korridorer 

och i matsalen. När jag gick runt och observerade eleverna märkte jag att arbetsme-

toderna varierade. En del elever läste hela texten först och svarade sedan på frågorna 

medan vissa elever läste igenom frågorna först och läste sedan en bit i taget i texten 

för att hitta svar på frågorna.  
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Sofie avslutade lektionen genom att samla alla elever i klassrummet och välja ut några 

av frågorna som eleverna arbetat med för att höra hur de hade svarat på dessa. Sofie 

valde då att dra stickor för att avgöra vem som skulle få svara på frågorna. Ville man 

inte svara eller inte kunde svaret så fick man säga pass och då drog Sofie en ny namn-

sticka. Sofie avslutade lektionen med att meddela eleverna att de skulle få göra en 

självbedömning angående deras läsförståelse på den kommande svensklektionen.   

7.7 Observation 2 – Johans lektion 

Jag deltog på en svensklektion i en klass i årskurs 5 som var 60 minuter. 31 elever del-

tog i lektionen. Eleverna satt antingen i par eller tre stycken bredvid varandra. 

 Läraren Johan hade innan lektionen skrivit upp på tavlan vad lektionen skulle 

innehålla. Nämligen att syftet var att de skulle träna på läsförståelse och att läsa mel-

lan raderna. Johan hade skrivit upp i sifferordning hur lektionen skulle se ut. Nämli-

gen att de först skulle ha en diskussion kring läsning och läsförståelse och att de sedan 

skulle delas in i grupper, göra uppgifter och sammanfatta vad de hade lärt sig.  

När lektionen började skrev Johan upp "Läsning" och "Läsförståelse" på tavlan och 

bad eleverna att beskriva för honom vad de tyckte att läsning och läsförståelse är. Han 

började med begreppet läsning. Eleverna fick räcka upp händerna och han skrev upp 

deras exempel på tavlan och gjorde sedan samma sak med begreppet läsförståelse.  

 Johan frågade sedan vad som menades med olika läsförståelseuppgifter som de 

gjort i en lärobok tidigare. Uppgifter som hade färgerna grön, gul och röd. Sedan för-

klarade Johan vad som menas med just att svaret finns i texten, mellan raderna eller 

bortom raderna. Sedan gick Johan igenom en kort text som han hade skrivit på tavlan 

med hjälp av eleverna. Först bad han en elev läsa texten högt. Sedan bad Johan ele-

verna att konstruera en fråga vars svar skulle finnas i texten som stod på tavlan. Se-

dan fick eleverna göra frågor vars svar fanns mellan raderna och sedan frågor då sva-

ren fanns bortom raderna. För varje steg av de tre stegen så frågade Johan vilka ledtrå-

dar som fanns i texten och som man kunde använda sig av för att hitta svaren på frå-

gorna.  

 Johan tog sedan fram de arbetshäften som eleverna skulle få arbeta med och 

förklarade att eleverna skulle läsa texterna i häftet och svara på frågorna till respektive 

text. Johan sa att de skulle turas om att läsa texterna i grupperna så att alla fick läsa 

något. Johan tillade att de skulle skriva svaren i deras svenskbok och betonade att det 

räckte med att de svarade i punktform. "Läs och skriv kort.  Och använd gärna pen-

nan för att stryka under med", sa Johan, och delade sedan in eleverna i tio grupper. 

Sedan fick eleverna sätta sig och göra läsförståelseuppgifterna.  

 När jag fick runt och iakttog hur diskussionerna gick i de olika grupperna och 

hur Johan interagerade med eleverna så märkte jag att flera elever hade bråttom att 

komma igång med att svara på frågorna till den första texten, trots att det visade sig 

att flera var ganska osäkra på om hade uppfattat budskapet i texten rätt. Vissa grup-

per hann göra två av texterna och till och med börja på den tredje texten, medan flera 

grupper bara hann göra färdigt frågorna till den första texten och några grupper hann 

inte ens göra det.  

 Johan gick runt till de olika grupperna och frågade eleverna om hur det gick för 

eleverna att hitta svar på frågorna till de olika texterna. När Johan märkte att vissa ele-

ver hade svårt att hitta vad som fanns mellan raderna så frågade han eleverna vilka 
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ledtrådar som fanns i texten. Hade de hittat någon eller några ledtrådar? Om de inte 

hade det så gav han exempel på en mening som de kunde titta närmare på för att hitta 

just ledtrådar för att kunna förstå budskapet i texten och kunna svara på frågorna till 

texten. Om de fortfarande inte kom att tänka på något så tog han något ord som exem-

pel och frågade eleverna vad det ordet betydde. "Det är en härlig känsla att se när det 

går upp ett ljus för eleverna vad en text handlar om. Ibland krävs det bara lite hjälp, 

på det sätt som jag gav vissa elever hjälp på den här lektionen, så kommer de in på 

rätt spår och kan lista ut resten själva", reflekterade Johan.  

 Med åtta minuter kvar av lektionen så bad Johan eleverna att sätta sig på sina 

platser igen med sina arbetshäften framför sig. Johan frågade eleverna varför de tror 

att det är en fördel att arbeta i grupper med tre deltagare istället för att arbeta själv och 

lät eleverna räcka upp handen och svara på det. Han fick till svar att det var bra på så 

sätt att de kunde hjälpa varandra. Sedan gick Johan igenom några av frågorna till den 

första texten i arbetshäftet och frågade vilka ledtrådar som eleverna hade använt sig 

av för att hitta svaren på frågorna. Han frågade eleverna om det räcker med att läsa en 

sådan text en gång och fick då till svar att man måste läsa en sådan text flera gånger 

för att hitta alla svar och förstå allt. Johan betonade att det är viktigt att man läser tex-

ten först, innan man tar fram och skriver i skrivboken eftersom det annars är lätt att 

man tappar fokus på läsningen och börjar prata om annat. Johan avslutade med att be-

rätta för eleverna att de kommer att få arbeta vidare med liknande uppgifter på nästa 

lektion med läsförståelse och avslutade med att påminna eleverna hur lång rast de 

skulle ha.   

7.8 Observation 3 – Fridas lektion 

Jag besökte en svensklektion i en klass i årskurs 6, som var 90 minuter lång. Klassen 

innehåller elva elever, men nio elever deltog på lektionen då två var sjuka den här da-

gen. Eleverna satt parvis i klassrummet.  

 Lektionen började med att läraren Frida berättade att de på lektionen skulle 

hålla på med läsförståelse och att de skulle börja med att se ett avsnitt av "Läsmyste-

riet" från UR. Därefter satte Frida igång programmet med hjälp av sin dator och sin 

projektor.  

 I det lite drygt 14 minuter långa programmet så skulle tre barn med hjälp av 

ledtrådar lösa ett brottsfall. För att få ledtrådar så var de tvungna att lösa olika läsut-

maningar, som att välja lämpliga ord att sätta in i luckor i en text och att komma ihåg 

nyckelord från en text och sedan placera ut dessa ord på rätt ställen. Genom att lösa 

utmaningarna fick barnen två ledtrådar som de kunde använda för att lösa fallet ge-

nom att de tittade på bilderna av de tre misstänkta och kopplade samman dessa med 

ledtrådarna.  

 Efter att eleverna hade sett färdigt på programmet så frågade Frida vilka strate-

gier och vilka läsfixare som barnen i programmet använde sig av. Hon pekade på väg-

gen för att påminna om vilka de fyra läsfixarna (från materialet i ABC-klubben av Bar-

bro Westlund) är. Nämligen Spågumman Julia, Frågeapan, Fröken Detektiv och Cow-

boy-Jim (se Bilaga 4). Eleverna fick svara på vilka läsfixare de tyckte att barnen i Läs-

mysteriet hade använt sig av och Frida utvecklade deras svar för att betona vad varje 

läsfixare gör och hur barnen i Läsmysteriet resonerade. 
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Sedan sa Frida: " Nu ska ni få olika uppdrag av mig" och gick igenom vilka uppgifter 

de skulle göra. Hon skrev upp tre punkter på tavlan och läste även upp dessa för ele-

verna: 1) Parläsa kapitel 2 i Kensukes rike (av Michael Murpurgo), 2) Samla fem svåra 

ord. Skriv vad ni tror att de betyder och varför, 3) Samla nyckelord på baksidan. Åter-

berätta texten med hjälp av nyckelorden.  

 

Frida: "Hur gjorde de i filmen för att försöka lista ut vad ett ord bety-

der?".  

Elev: "Man kan läsa efter ordet".  

Frida: "Ja, exakt. Man kan läsa före och efter ordet för att försöka hitta 

ledtrådar till vad ordet kan betyda. Ni kan även kolla efter om ordet är 

ett substantiv, adjektiv eller ett verb. Om ni kollar efter det så kan ni 

också få en ledtråd om vad det kan vara".  

 

Därefter fick varje par ett papper där de skulle skriva de fem svåra orden, vad de 

trodde de betydde och varför de trodde det. De fick instruktioner att skriva nyckelor-

den på baksidan av papperet. Åtta av eleverna satte sig i par utspridda på skolan. Ett 

par satt i klassrummet, ett i biblioteket och två par på fritidsavdelningen. En av ele-

verna, som har lässvårigheter, satt tillsammans med Frida. Frida och den eleven tura-

des om att läsa och hjälptes åt att göra uppgifterna. Frida började med att läsa rubri-

ken och fråga vad eleven trodde att kapitlet skulle handla om. För att eleven lättare 

skulle se var de var i texten så höll Frida hela tiden sin penna under texten. Frida stan-

nade vid vad hon trodde var ett ord som eleven tyckte var svårt och tillsammans så 

kom de överens om vilka fem ord de skulle välja ut. När de skulle försöka lista ut vad 

orden betydde så påminde Frida eleven att läsa och titta i meningen som ordet stod i 

och även läsa meningarna före och efter den meningen för att hitta ledtrådar till vad 

ordet kunde betyda. Efter att ha turats om att läsa så läste Frida sedan slutet av ka-

pitlet för eleven och då hade Frida och eleven varsin bok.  

 När jag gick runt och iakttog de åtta andra eleverna så visade det sig att flera 

ord som paren hade valt ut var de samma. De satte och funderade tillsammans om 

vad orden kunde betyda och flera olika idéer kom fram angående vad de kunde tän-

kas betyda.  

 Då det återstod 20 minuter av lektionen sa Frida åt eleverna att alla skulle sam-

las i klassrummet igen. Frida sa sedan att de nu tillsammans skulle gå igenom de 

svåra orden som eleverna hade valt ut. Frida lät varje par säga vilka ord de hade valt 

och vad de trodde att dessa betydde. Dessa ord och förklaringar skrev Frida upp på 

tavlan. Sedan gick Frida vidare med att fråga eleverna varför de trodde att orden be-

tydde det de trodde. Eleverna fick då räcka upp handen och svara. Frida gav lite hjälp 

till eleverna vid vissa av orden. Till exempel vid ordet "genomblöt". Då delade hon 

upp ordet i två delar och frågade eleverna vad "genom" betyder. Då kom eleverna 

fram till att då är man blöt genom kläderna och ända in till huden. Frida frågade även 

till vilka ordklasser som vissa av orden tillhörde. Till slut avslöjade Frida vilka som 

var de rätta svaren. Alltså vad de olika svåra orden betydde.  

 Uppgift nummer tre var det få elever som hann börja med, så därför meddelade 

Frida att den uppgiften skulle eleverna få fortsätta med på nästa svensklektion.  
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7.9 Observation 4 – Karins lektion 

Jag besökte en svensklektion i en klass där både elever i årskurs 4 och årskurs 5 går. 20 

elever deltog på lektionen som var 60 minuter lång.  

 Läraren Karin började med att berätta att de kommer att arbeta med läsförstå-

else på lektionen och att de kommer att fortsätta arbeta med boken Kensukes rike. 

Hon bad eleverna att ta fram sin temabok (som de skriver i) och sin läsebok (Kensukes 

rike) och ta fram en ny sida i temaboken. Sedan frågade Karin klassen vilken rubrik 

och underrubrik de tyckte att de borde skriva. De enades om "Kensukes rike" och 

"Loggboken" eftersom kapitlet de skulle läsa hette "Loggboken". Därefter skrev Karin 

upp fem ord på tavlan: havssulor, Biscayabukten, stiltjebältet, fjällar och förvisad. Ka-

rin gick igenom de fem orden och frågade eleverna om de hade hört orden tidigare, 

om de visste vad de betydde och om de hade någon bra gissning om de inte var helt 

säkra. Hon frågade om eleverna fick några ledtrådar om de tittade närmare på orden. 

Till exempel så frågade hon om de visste vad Biscayabukten var, vilket ingen av ele-

verna visste. Då frågade hon om de fick någon ledtråd om de tittade på ordet och såg 

att det började på en stor bokstav. "Vad är det som börjar på en stor bokstav?", frågade 

Karin. "Namn på saker", fick hon till svar från en av eleverna. "Och om vi tittar på slu-

tet av ordet så står det bukt, eller hur? Vad är en bukt?", frågade Karin och eleverna 

fick svara på vad det var. Vid ordet fjällar så fick Karin två olika svar från två elever. 

En förknippade fjällar med fjäll som i höga berg där man kunde åka skidor medan 

den andra eleven tänkte på att fiskar hade fjäll. Då frågade Karin hela klassen hur 

många som trodde att det handlade om snöklädda berg respektive fiskar i boken som 

de läste i. Flera elever sa att de trodde det var fiskar det handlade om.  

 Därefter gav Karin instruktioner åt eleverna inför läsningen av kapitlet de 

skulle läsa. "Kolla om ni kan hitta de här fem orden i boken. Diskutera med kompisen 

vad ordet kan betyda. Gör en ordlista i temaboken som ni har gjort tidigare och där 

skriver ni vad ni tror att orden betyder. Ni läser i par som förut", sa Karin. Eleverna 

som satt bredvid varandra bildade par och de som satt ensamma placerade Karin ihop 

med varandra. Sedan började eleverna att läsa och leta efter de fem orden. Några ele-

ver hämtade ordböcker. Karin gick runt i klassrummet och försökte hjälpa eleverna. 

Hon uppmanade flera gånger eleverna att läsa meningarna där de fem orden de skulle 

leta efter ingick en gång till och tänka efter om de fick några ledtrådar i texten om vad 

de kunde betyda. Ibland tillade hon att de kunde läsa meningarna alldeles innan och 

alldeles efter meningen där ordet ingick för att på så vis få ännu fler ledtrådar. Karin 

försökte också hjälpa eleverna att läsa mellan raderna, som till exempel då hon frå-

gade en elev vad som menades med att en av personerna i boken var röd i ansiktet. 

"Varför tror du att han är röd i ansiktet? Är han varm? Är han generad? Eller beror det 

på något annat?", sa Karin. 

 I slutet av lektionen gick Karin igenom de fem orden i helklass. För varje ord så 

frågade hon eleverna på vilken sida som ordet fanns, hur meningen löd där ordet 

ingick och så frågade hon eleverna vad de nu trodde att ordet betydde. Karin använ-

der sig av materialet från "En läsande klass" i sin undervisning och använde sig av en 

av läsfixarna från det materialet på lektionen. Nämligen karaktären Konstnären. Hon 

sa: "Använd konstnären nu. Blunda och säg vad ni ser framför er nu". Eleverna fick 

säga vad de såg för inre bilder när Karin läste upp en del av texten i boken. Karin 

skrev upp de förklaringar som eleverna gav på tavlan. Hon skrev till exempel: 
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"Biscayabukten - mycket kraftig vind, strömt" och "stiltjebältet - ett område med lite 

vind". Vid ordet havssulor sa Karin återigen åt eleverna att blunda och försöka låta 

som havssulor (en slags fågel). Efter att ha gått igenom orden så var lektionen slut och 

eleverna plockade undan sina böcker och gick ut på rast.  

7.10 Sammanfattning av observationer 

Upplägget på de fyra svensklektionerna jag bevittnade var varierande. Johan var den 

som hade flest olika moment under sin lektion. Han gick först igenom med eleverna 

hur man kunde tänka då man skulle läsa mellan raderna och använde ett exempel för 

att göra det mer tydligt. Sedan lät han eleverna arbeta i grupper med texter med till-

hörande frågor. Avslutningsvis frågade Johan eleverna i helklass vilka svar de hade 

hittat. Sofie hade en kort genomgång om några uttryck och lät sedan eleverna arbeta 

med en text med frågor till. Själv så satt hon med två elever med lässvårigheter under 

hela lektionen. Hon avslutade med att fråga alla elever vad de hade kommit fram till. 

Fridas elever fick se ett avsnitt från UR:s "Läsmysteriet" och eleverna fick sedan arbeta 

i grupper med ett kapitel ur en bok med uppdraget att hitta svåra ord och försöka lista 

ut vad dessa betydde. Hon avslutade med en gemensam diskussion. Karin hade ett 

liknande upplägg som Frida. Eleverna fick i uppdrag att ta reda på vad fem olika ord 

som hon hade skrivit upp på tavlan betydde. För att lyckas med det så skulle eleverna 

läsa ett kapitel ur en bok och arbeta i par. Johan och Karin gick runt under lektioner-

nas gång för att hjälpa eleverna och se hur det gick för dem medan Sofie och Frida 

lade den största tiden av lektionstiden åt att hjälpa elever med lässvårigheter.  

 

8. Diskussion 

Här kommer jag att diskutera resultaten från de fyra intervjuerna och de fyra obser-

vationerna som genomförts och koppla dessa till tidigare forskning. Dessutom ges för-

slag på framtida forskning då det gäller området läsförståelse.  

8.1 Diskussion om resultat av intervjuer och observationer 

Mitt fenomenologiska perspektiv har jag använt mig av då jag studerat hur de fyra lä-

rarna agerat i klassrummen under de observationer som jag har gjort och i mitt arbete 

med att försök tolka lärarnas handlingar så har jag använt mig av det hermeneutiska 

perspektivet. Jag har objektivt observerat lärarnas handlingar och därefter försökt 

skaffa mig en förståelse för varför lärarna agerat som de har gjort.  

 Det finns både likheter och skillnader mellan hur de fyra lärarna som jag har in-

tervjuat och observerat angående vilka faktorer de tycker är av störst betydelse då det 

gäller att utveckla elevers läsförståelse, hur de arbetar för att utveckla elevernas läsför-

ståelse och hur de bedömer elevernas läsförståelse. Det vill säga de tre forskningsfrå-

gorna som jag utgått ifrån i min studie, där syftet varit att ta reda på hur lärare arbetar 

med att utveckla elevers läsförståelse i årskurserna 4-6. Den första och andra frågan 

som jag utgått ifrån är två frågor som är starkt förknippade med varandra och jag har 

därför valt att koppla till tidigare forskning bara vid den första gången som arbetsme-

toden nämns och för att undvika att upprepa samma forskningsresultat.  
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När det gäller vilka faktorer som de fyra lärarna tycker är av störst betydelse då det 

gäller att utveckla elevers läsförståelse så är en sak som alla nämner läsförståelsestra-

tegier. Samtliga fyra lärare säger i intervjuerna att de tycker att det är viktigt att un-

dervisa eleverna i sådana strategier. Att kunna förutspå en handling, bygga upp för-

förståelse, hitta budskap i en text genom att läsa mellan raderna, kunna sammanfatta 

en text, kunna reda ut vad ord och begrepp betyder och kunna skapa inre bilder av 

det man läser är strategier som nämns av samtliga av lärarna. Det är tydligt att under-

visning i läsförståelsestrategier verkar vara något som genomsyrar samtliga lärares 

undervisning. Det är nämligen något som lärarna återkommer till både då det gäller 

högläsning, tyst läsning och textsamtal till exempel. Alla fyra lärarna verkar arbeta ak-

tivt för att eleverna inte bara ska läsa för att läsa utan att de ska skaffa sig en djupare 

förståelse för vad de läser. Att använda sig av och undervisa om läsförståelsestrategier 

är det flera forskare som betonar vikten av. Forskare som betonar betydelsen av läs-

förståelsestrategier är Sullivan Palinscar och Brown, som utvecklade metoden reci-

prok undervisning. Den innehåller flera läsförståelsestrategier och Sullivan Palinscar 

och Brown visade i sin studie vilka lyckade resultat den undervisningen kunde ge 

(1984, s.117, s.123-124, s.135). Ett annat exempel som Tjernberg tar upp är att Pressley 

betonar vikten av att göra eleverna till aktiva läsare genom att lära dem att använda 

läsförståelsestrategier för att skapa mening i olika texter (Tjernberg, 2013, s.50). Även 

Duke och Pearson påvisar på vikten av att undervisa i läsförståelsestrategier (s.208-

211, s.212-224). PIRLS 2011 visade att färre svenska elever får arbeta med läsförståel-

sestrategier jämfört elever i många andra länder (Skolverket, s.8-9). Även Westlunds 

studie visade att svenska lärare i mindre utsträckning arbetade med läsförståelsestra-

tegier än kanadensiska lärare (2013, s.28). Därför är det glädjande att höra att de fyra 

lärarna i min studie verkar arbeta aktivt med läsförståelsestrategier.  

 Sofie och Frida betonar att de tycker att det är viktigt att koppla ihop läsandet 

och skrivandet när det gäller undervisningen i läsförståelse. Sofie säger till exempel 

att man får läsförståelse när man skriver och tittar på hur en text är uppbyggd. Frida 

säger å sin sida att "skriver man mycket så blir man också duktiga läsare". Att det 

finns positiva effekter på utvecklingen av läsförståelse genom att man kombinera 

läsandet och skrivande är något som både Tierney och Shanahan (1991, s.265-275) och 

Pressley, som Tjernberg nämner (Tjernberg, 2013, s.53), påpekar.  

 Att skapa intresse för läsning och att motivera eleverna att läsa nämner samt-

liga fyra lärare att de tycker är viktigt. Alla fyra betonar betydelsen av att välja rätt typ 

av böcker i undervisningen. Böcker som kan intressera och motivera eleverna. Detta 

är något som Westlund (2013, s.69, s.269-272) tar upp att Allington och Johnston kon-

staterar är viktigt. Allington och Johnston påpekar att det är viktigt att eleverna har 

tillgång till olika texttyper och att läraren utgår från eleverna i sin undervisning. West-

lund (2009, s.26) nämner också vikten av en hög motivation. "Motiverade elever är be-

redda att övervinna svårigheter vid sin läsning och motiveras av utmaningar istället 

för att bli frustrerade", skriver Westlund och konstaterar också att genom sin motivat-

ion att läsa mycket så blir eleverna bättre läsare, utökar sitt ordförråd och lär sig mer 

om omvärlden. Med tanke på att PIRLS 2011 visade att den positiva inställningen till 

läsning hade minskat med tio procent hos svenska elever sedan PIRLS 2006 och att det 

finns ett tydligt samband mellan läsintresse och resultat på läsförståelseprov (Skolver-
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ket, 2012, s.50) så låter det bra att de fyra lärarna jag intervjuat fokuserar på att moti-

vera sina elever. De fyra lärarna verkar lyssna på eleverna och försöker hitta böcker 

och texter som ska kunna kopplas samman med elevers olika intressen.  

 Högläsning är något som alla fyra lärare betonar att de tycker är viktigt. Sofie 

påpekar att den ger motivation och ett ökat ordförråd, Johan och Karin ser högläs-

ningen som viktig del när man ska jobba med strategier och Frida tycker att högläs-

ningen ger positiva effekter på argumentationskunskaper och att den ger diskussions-

underlag. Det verkar som att samtliga av de fyra lärarna inte bara nöjer sig med att 

läsa högt för eleverna med andra ord. De vill använda den läsningen för att skapa 

textsamtal med eleverna för att öka deras läsförståelse. Hasselbaum (2006, s.7) är en 

forskare som betonar vikten av att ha högläsning i skolan. Hon menar att elevernas 

språkutveckling, ordförråd, koncentrationsförmåga, fantasi och inlevelseförmåga ut-

vecklas vid högläsning. Hasselbaum påpekar även att elevernas intresse för böcker 

ökar och att de får reda på hur olika ord uttalas då de får en text uppläst för sig. Även 

Westlund (2009, s.179) tar upp vikten av högläsning. Hon skriver att det finns starka 

samband mellan förmågan att lyssna, ordförråd och omvärldskunskap. Westlund på-

pekar vidare att dessa förmågor kan utvecklas då läraren läser högt för eleverna och 

att flera läsforskare visat på samband mellan ordförråd och läsförståelse.  

 Något som hör ihop med både högläsning och läsförståelsestrategier är just 

textsamtal. Det är något som samtliga fyra lärare betonar att de tycker är en viktig del 

för att utveckla elevernas läsförståelse. Johan ser som en av de positiva effekterna av 

textsamtal att eleverna kan hjälpa varandra med att förstå en text på ett djupare plan. 

Även Sofie och Frida betonar att det är via samtal man kan gå på djupet med texters 

budskap och Karin säger att det är viktigt med samtal för att reda ut vad ord och be-

grepp betyder. Detta var också glädjande att höra under de intervjuer som jag gjorde. 

För enligt PIRLS 2011 så var det vanligt i svenska skolor att elever får svara på frågor 

om vad de har läst, men att samtal om texter var mindre vanligt (Skolverket, 2012, 

s.62). Flera forskare betonar också hur värdefulla textsamtal är. Liberg och 

Reichenberg, som Tjernberg (2013, s.60) nämner, påpekar att textsamtal skapar en 

möjlighet för eleverna att knyta an till erfarenheter och förkunskaper och samtalen 

kan utveckla elevernas förmåga att se orsakssamband, dra slutsatser, generalisera, 

sammanfatta innehåll och identifiera budskap. Tjernberg nämner även Dysthe, som 

hävdar att samtal utmanar elevernas tänkande och hjälper dem att se samband mellan 

det nya och det de kunde sedan tidigare (Tjernberg, 2013, s.60). Duke och Pearson be-

tonar textsamtalens betydelse för elevernas motivation (2012, s.211-224).  

 Johan nämner att han tycker att det är viktigt att alla lärare tar ansvar för ele-

vernas utveckling av läsförståelse och han berättar i intervjun att flera lärare på skolan 

har beslutat att jobba tillsammans med den biten. Lika omfattande verkar inte samar-

betet vara på de skolor där de övriga tre lärarna jobbar, men det verkar finnas ett sam-

arbete mellan olika ämnen även där. Frida och Karin berättar att de jobbar ämnesöver-

skridande mellan svenska och SO och Sofie berättar att elever kan få arbeta med texter 

från SO-ämnena på svensklektioner. Barbro Westlund (Skolvärlden, 2016) påpekar att 

det är viktigt att undervisa i läsförståelse i skolans alla ämnen. "Att undervisa i ett 

ämne borde samtidigt innebära att undervisa i hur man läser och skriver i ämnet. För-

mågan att kunna läsa och förstå en deckare eller roman betyder inte automatiskt att 

du kan läsa och förstå en fysik- eller kemitext", säger Westlund.  
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När det gäller frågan "Hur arbetar lärarna för att utveckla läsförståelse" så är det re-

dan många bitar som redan har nämnts som ingår där, då lärarna givetvis till stor del 

fokuserar sin undervisning på det de tycker är viktigast.  

 Alla av de fyra lärarna använder sig av "En läsande klass"-materialet och en an-

vänder även ABC-klubbens material. Lärarna vill att eleverna ska förstå vilka strategi-

erna är och veta hur man kan använda dessa strategier för att bättre förstå innehållet i 

en text. I de två materialen kretsar innehållet kring läsförståelsestrategier och man an-

vänder olika figurer för att göra strategierna tydliga för eleverna. "En läsande klass" 

utgår från modellerna Reciprocal Teaching (RT), Transactional Strategies Instruction 

(TSI) och Questioning the Author (QtA). RT handlar om att förutspå, att ställa frågor, 

att reda ut oklarheter och att sammanfatta. TSI bygger på samma strategier som RT 

och kallas transaktionell eftersom den bygger på två principer: utbyte av strategier 

mellan lärare och elever och utbyte av det meningsskapande som sker mellan lärare 

och elever ur texten. QtA är en modell för strukturerade textsamtal. Modellen bygger 

på att läsaren ställer frågor som ifrågasätter författarens och textens auktoritet och blir 

medveten om att författaren bakom texten påverkar både textens innehåll och läslig-

het (Widmark, 2017).  

 Textsamtal är något som alla fyra lärarna använder sig av i sin undervisning. 

Lärarna kopplar ihop dessa med "En läsande klass"-materialet och materialet från 

ABC-klubben. Lärarna använder sig av textsamtal i samband med högläsning, men 

även då eleverna själva arbetar med uppgifter. Johan är den som betonar att allra mest 

att han tror mest på muntliga diskussioner då det gäller undervisning i läsförståelse. 

Frida betonar vikten av att eleverna försöker förstå syftet med en text och att de ska 

läsa texterna källkritiskt. Samtliga lärare använder sig av skriftliga uppgifter ocksmen 

mycket tid verkar, av intervjuerna att döma, läggas på att diskutera texters innehåll.  

 Högläsning är något som alla fyra lärare använder sig av kontinuerligt. Karin 

väljer ett annorlunda sätt jämfört med de andra tre lärarna då hon brukar samla ele-

verna på en matta för att kunna läsa med mer inlevelse och för att få mer koll på att 

eleverna hänger med. Alla fyra lärare har som sagt diskussioner i samband med läs-

ning, även fast Johan påpekar att han inte alltid har det, utan att han låter det vara en 

"upplevelseläsning" ibland.  

 Tyst läsning är något som alla fyra lärarna har med i sin undervisning. Sofie har 

infört ett längre läspass på 45 minuter inför det här läsåret medan de övriga har tyst 

läsning vid olika tillfällen under veckan. Alla lärare vill att eleverna ska redovisa vad 

de har läst i form av en recension eller att de får berätta muntligt. Sofie, Johan och 

Frida ställer sig tveksamma till vad den tysta läsningen egentligen har för betydelse 

för utvecklingen av läsförståelsen. Men Karin tycker att den fyller en funktion. "Det 

vill jag gärna ha flera gånger om dagen. Jag tror det är jättebra att eleverna kan få en 

paus och komma in i sin fantasivärld en stund", säger hon. Forskare verkar oeniga om 

den tysta läsningens effekter. Westlund (2013, s.61-62) tar upp att både den ameri-

kanska undersökningen NRP (the National Reading Panel Report) och Hattie visar i 

sina studier att lärarens undervisning som stöder elevers utveckling av läsförståelse 

ger bättre resultat än tyst läsning. Westlund tar dock även upp Sandens studie som vi-

sar att tyst läsning i kombination med undervisning i läsförståelsestrategier kan ha 

positiva effekter på elevernas läsförståelse. I och med att Karin i min studie använder 

sig av både just tyst läsning och undervisning i läsförståelsestrategier så kan hon med 

andra ord luta sig mot Sandens forskning om hon vill motivera sitt val.  
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 Att koppla ihop läsande och skrivande är något som alla fyra lärare nämner att 

de gör. Sofie och Frida berättar att de via genrepedagogiken ofta kombinerar dessa två 

bitar medan Johan och Karin betonar framför allt att läsningen kan förbättra skrivan-

det. De tycker båda två att elevernas fantasi och förståelse för begrepp och känslor till 

exempel blir bättre i och med läsandet och att det är något som eleverna får använd-

ning för när de ska skriva en text.  

 Alla fyra lärarna arbetar ämnesöverskridande på olika sätt. Sofie nämner att 

eleverna får arbeta med SO-texter på svensklektioner, Johan berättar att lärarna på 

skolan i alla ämnen har ett fokus på läsförståelse, Frida nämner ett projekt som heter 

HELT-projektet där man arbetar tematiskt med en bok och Karin berättar att man ar-

betar läsförståelse även inom SO:n för att reda ut ord och begrepp. Duke och Pearson 

(2002, s.208-224) nämner att de i sin forskning kommit fram till att är viktigt att ele-

verna får läsa olika typer av texter och strategier. Enligt Duke och Pearson behöver 

eleverna utveckla olika slags läsförståelsestrategier på grund av att olika texter kräver 

användning av olika strategier för att elever ska kunna förstå dem.  

 Samtliga fyra lärare använder sig av läsläxor, på lite olika sätt. Sofie använder 

sig av två olika, en med frågor till en text och en läslogg. Även Frida och Karin låter 

eleverna skriva i läsloggar. Johan använder sig av olika typer av texter som eleverna 

ska läsa. Jönsson (2007, s.92-93) skriver att avsikten med läsloggar är att ge eleverna 

möjligheten att bli aktiva och engagerade läsare genom att dokumentera sina läsupp-

levelser. Jönsson påpekar att studier visat att skrivandet av läsloggar kan göra elever-

nas reflektioner djupare då de får chansen att uttrycka sina egna känslor som de fått 

då de har läst en text.  

 När det gäller läromedel så ser det lite olika ut. Samtliga fyra lärare använder 

sig av materialet från "En läsande klass", men det är bara Karin som säger att hon an-

vänder sig av texterna i det materialet, de andra nöjer sig med de olika figurerna. I öv-

rigt så använder Sofie ett material som heter ZickZack, Johan har ett flertal olika läro-

medel som fokuserar på olika typer av texter medan Frida och Karin använder sig 

främst av olika texter och kompletterar dessa med digitalt material från UR och Medi-

anavet. PIRLS 2011 visade att svenska elever försämrat sin läsförståelse av faktatexter 

i större grad än av skönlitteratur. Därför känns det angeläget att svenska lärare arbe-

tar med olika slags texter när det handlar om läsförståelse, så att det inte blir till stor 

del skönlitteratur som eleverna får läsa. Samtliga fyra lärare säger att de låter eleverna 

läsa texter från olika genres. Men känslan efter intervjuerna och observationerna är 

dock att två av dem, Frida och Karin, verkar jobba lite mer med skönlitterära texter än 

till exempel faktatexter. Sofie och Johan verkar ha en mer uttalad metod att använda 

sig av olika typer av texter, däribland faktatexter, via sina läromedel. Enligt PIRLS 

2011 är det också så att det varit vanligare att svenska elever fått läsa fler skönlitterära 

texter än faktatexter i skolan och detta tror jag är något som många lärare gör av gam-

mal vana. Jag tror att lärare måste låta eleverna möta en större blandning av olika tex-

ter från olika genres för att skapa sig en större läsförståelse och kunna hantera olika 

typer av texter.  

 Frida berättar att hennes ambition är att sprida intresset för läsning utanför 

klassrummet och berättar att hon brukar försöka inspirera speciellt pappor att läsa 

mer för sina barn och berättar även att skolan har kontakt med idrottsklubbar för att 

få manliga tränare att läsa för sina spelare.  
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 Karin berättar att hennes elever gör författarporträtt för att få en inblick i vilka 

författarna är och deras bakgrund. Det är något som även Frida har planer på att göra.  

 När det gäller att arbeta med elever som har lässvårigheter så har de fyra lä-

rarna lite olika metoder. Sofie brukar låta elever med lässvårigheter få texter upplästa 

för sig av en klasskompis när de gör läsförståelseuppgifter. Hon använder sig även 

ibland av talböcker. Johan använder sig av läromedel på Inläsningstjänst där läro-

böckerna finns inlästa så att eleverna kan lyssna på dem och han brukar även ta hjälp 

av en resurs för att kunna ge mer tid åt de elever som behöver mer hjälp. Frida brukar 

placera de som har lässvårigheter i en grupp och ge dessa mer stöd än andra elever. 

Karin brukar anpassa texterna åt de som har det lite svårare med läsning så att de får 

läsa lite enklare texter. I Skolverkets studie av PIRLS 2011 framkom det var vanligt att 

svagare läsare ofta fick läsa samma texter som de andra eleverna men i en långsam-

mare takt och ofta fick arbeta på egen hand (Skolverket, 2012, s.85). Men på det sättet 

jobbar alltså inte de fyra lärarna i min studie, utan de betonar att eleverna ska få hjälp 

av kompensatoriska hjälpmedel och få arbeta tillsammans med andra för att skaffa sig 

större förståelse. Vikten av att använda kompensatoriska hjälpmedel och att göra det i 

ung ålder är något som Tjernberg (2013, s.182) påpekar. Tjernberg (2013, s.51) tar även 

upp att Reichenberg och Lundbergs studie visar att strukturerade och lärarledda text-

samtal leder till framgång för de med lässvårigheter, vilket är vad de fyra lärarna i 

min studie använder sig av i sin undervisning. I övrigt då det gäller digitala verktyg 

så säger Frida att även hon planerar att använda talböcker. Karin däremot tycker att 

det är bättre att eleverna läser enklare texter än lyssnar på talböcker. Sofie låter vissa 

elever arbeta med digitala uppgifter då de hunnit långt. Frida och Karin använder 

material från UR och Karin använder även material från Medianavet.   

 Alla fyra lärare förespråkar en undervisning där eleverna för det mesta jobbar i 

par eller i grupper. Dessutom sker många diskussioner i helklass där läraren ger stöd 

åt eleverna. Så antingen får eleverna oftast stöd från både klasskamrater och lärare när 

de jobbar med läsförståelseuppgifter. Med andra ord så kännetecknas undervisningen 

av scaffolding, en arbetsmetod som används både inom konstruktivistisk och socio-

kulturell teori och som lanserades av Jerome Bruner, som Westlund nämner (West-

lund, 2009, s.23). Begreppet scaffolding betyder att läraren ger eleverna mycket hjälp i 

början av inlärningsprocess och att eleverna sedan allt eftersom ska klara av uppgif-

terna mer och mer på egen hand. Då kan både lärare och andra elever fungera som 

stödstrukturer (Westlund, 2009, s.23).   

 Även när det gäller bedömning av läsförståelse så skiljer sig metoderna hos de 

olika lärarna åt. Sofie använder sig av både muntliga och skriftliga uppgifter för att 

kolla av på vilken nivå eleverna ligger och använder bland annat gamla nationella 

prov. Johan använder sig också av både muntliga och skriftliga uppgifter för att kolla 

vad eleverna kan, men betonar att han lägger tyngdpunkten vid hur eleverna resone-

rar muntligt. Han betonar också att han tycker det är viktigt att ge kontinuerlig feed-

back. Frida säger att hon använder sig av kamratbedömning i den formativa bedöm-

ningen och planerar även att använda självbedömning. Dessutom använder hon sig 

av DLS-test. Hon betonar också, liksom Johan, betydelsen av att ge feedback kontinu-

erligt. Karin brukar ge formativ bedömning i form av skrivna kommentarer i elever-

nas loggböcker. Johan är den som av intervjuerna att döma verkar vara den läraren 

som har mest fokus på bedömning och berättar att han redan från årskurs 4 har be-

tygsliknande omdömen. Duke Pearson (2002, s.212) betonar vikten av den formativa 
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bedömningen och pekar på att den är viktig för att läraren ska kunna se att eleven är 

på rätt väg och att eleven själv ska kunna skaffa sig en förståelse för vad den behöver 

förbättra. Fahlén, som Tjernberg nämner, tar upp en annan aspekt och det är att det är 

viktigt för läraren att veta vilka kunskaper eleven har för att kunna ge eleven rätt 

hjälp (Tjernberg, 2013, s.51). Något som jag tyckte var oväntat var det att ingen av lä-

rarna nämnde de att de använder sig av de nationella proven då det gäller bedömning 

av läsförståelsen. Sofie nämnde att hon använde sig av gamla nationella prov för att 

stämma av hur eleverna låg till, men nämnde inte att hon tittar på det nationella pro-

vet i Svenska som eleverna får göra "på riktigt" i årskurs 6. Varför ingen nämnde 

dessa prov kan jag bara spekulera i. Kanske hade de intervjuade lärarna mest fokus på 

den formativa bedömningen under intervjuerna och tänkte att jag var intresserad av 

vad de som lärare själva gjorde för att bedöma eleverna. De nationella proven är det ju 

Skolverket som tillverkar. Det känns som jag fick lite svävande svar på hur lärarna be-

dömde eleverna och det får mig att fundera på hur likvärdig bedömningen av läsför-

ståelse är på olika skolor. Om olika lärare använder sig av olika former för att bedöma 

läsförståelsen och använder sig av olika matriser så kan det bli problem med likvär-

digheten är min känsla. Samtidigt vill jag vara självkritisk och konstatera att jag 

kanske borde ställt fler frågor kring hur bedömningen går till.  

 Under observationerna fick jag fick se olika sätt att undervisa i läsförståelse. På 

Johans lektion fick eleverna arbeta med så många texter som de hann med och till 

dessa hörde frågor som de skulle svara på. Här jobbade eleverna i grupper med tre 

elever i varje grupp. Men före eleverna fick göra de uppgifterna så gick Johan igenom 

vilka strategier man kunde använda sig av för att läsa mellan raderna och gick tillsam-

mans med eleverna igenom en text han skrivit på tavlan. Det agerandet får en att 

tänka på hur en lärare hjälper elever att utvecklas inom den proximala utvecklingszo-

nen. Precis som Westlund (2009, s.38) påpekar så betonar man inom läsförståelseforsk-

ning betydelsen av lärarens direktundervisning och hur en expert i form av en lärare 

kan hjälpa elever att utvecklas genom den. Vilket, som Westlund konstaterar, hör ihop 

med Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen. Johan vandrade under 

lektionen runt till de olika grupperna för att höra deras resonerande och hjälpa dem 

lite genom att ge ledtrådar om de hade kört fast. Vilket är ett bevis på scaffolding, den 

formen av hjälp som lanserades av Bruner som jag nämnde tidigare att Westlund 

skrev om (Westlund, 2009, s.23).  

 På Sofies lektion fick eleverna fick arbeta i par med en text med tillhörande frå-

gor och det hela avslutades med en diskussion i helklass. Sofie valde att sitta tillsam-

mans med två elever som har lässvårigheter och hjälpa dem med läsningen. Både när 

hon hjälpte eleverna med svårigheter och när hon vid den avslutande diskussionen 

hjälpte eleverna med lite ledtrådar när de inte riktigt hade hittat rätt svar så använde 

sig Sofie av scaffolding med andra ord, som Westlund alltså nämner (Westlund, 2009, 

s.23). 

 På Fridas lektion såg eleverna på "Läsmysteriet" från UR och efter det så gick 

Frida igenom vilka lässtrategier som barnen i programmet hade använt sig av och 

kopplade till figurerna i ABC-klubben. Sedan arbetade eleverna med att läsa ett kapi-

tel i en bok och försöka ta reda på vad några, som de ansåg, svåra ord som ingick i ka-

pitlet betydde genom att jobba i par. Frida valde att sitta tillsammans med en elev 

med lässvårigheter för att hjälpa henne med läsningen och att plocka ut ord. Sedan 

gick de igenom vad eleverna hade kommit fram till i helklass. Då gav Frida ledtrådar 
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och försökte hjälpa eleverna när de hade svårt att hitta betydelsen. Med andra ord ar-

betade hon också med en form av scaffolding (Westlund, 2009, s.23).  

 På Karins lektion skulle eleverna läsa ett kapitel ur en bok och försöka hitta vad 

fem ord som Karin hade skrivit upp på tavlan betydde. Eleverna skulle jobba i par. I 

slutet av lektionen gick Karin igenom i helklass vad eleverna hade kommit fram till 

och vad orden betydde. Karin vandrade under lektionen runt till de olika paren för att 

höra hur de diskuterade och för att hjälpa dem om de hade svårt att förstå vissa ord. 

Även hon arbetade med scaffolding (Westlund, 2009, s.23) för att hjälpa eleverna.  

 Samtliga fyra lärare lät eleverna arbeta i par eller i grupper. Jag märkte vilken 

betydelse det har om det finns elever med lässvårigheter i en klass och det inte finns 

resurser till att ha fler lärare i klassrummet. Nu tvingades både Sofie och Frida sitta 

och hjälpa några enstaka elever under nästan hela lektionerna medan resten av ele-

verna fick nöja sig med att ta hjälp av den eller de klasskamrater man arbetade till-

sammans med. De två lärarna kunde naturligtvis ha valt att låta dessa elever med läs-

svårigheter klara sig själva under en del av lektionen, men frågan är hur mycket dessa 

elever då hade fått ut av lektionen. Det går dock inte att undvika att fundera över att 

om detta är vanligt så kan jag i slutändan se att de andra eleverna i klassen kan drab-

bas negativt av detta. Läraren får ju mindre tid till att hjälpa dessa elever och hinner 

inte heller bedöma dessa elever mer än vid diskussioner i helklass. Både Johan och 

Karin kunde däremot vandra runt och höra hur samtliga par och grupper resonerande 

och ge hjälp om så behövdes. Johan och Frida betonade tydligt vilka strategier ele-

verna kunde använda sig av. Karin nämnde att eleverna kunde använda sig av karak-

tären Konstnären från "En läsande klass" för att bättre kunna leva sig in i texten och 

Sofie gick igenom några av frågorna som var "före läsning"-frågor tillsammans med 

eleverna så att de skulle få en förförståelse.  

 Det finns stora likheter mellan de fyra lärarna som jag intervjuat och observerat. 

Samtliga fyra lärare verkar lägga stor vikt vid att undervisa genom och om läsförståel-

sestrategier, ha många samtal om texter och låta eleverna jobba antingen i par eller i 

grupper. Med andra ord inte alls som PIRLS 2011 visade att många svenska lärare 

gjorde. Det vill säga att eleverna fick lite undervisning i strategier och mest fick lösa 

skriftliga uppgifter på egen hand.  

 Bristen på lärare är stor i Sverige när detta skrivs, i december 2017, och jag 

tycker att jag fick en känsla av den i min studie. Då syftar jag på att merparten av ele-

verna fick läsa uppgifter utan lärarstöttning när några få lässvaga elever fanns i klas-

sen. Det var uppenbart att det hade varit bra att vara två lärare på de två lektionerna 

där sådana lässvaga elever deltog. Samtliga fyra lärare använder sig av läsläxor, men 

med PIRLS 2011 på näthinnan, som visade att de elever med sämre hemresurser pre-

sterade sämre än de med bättre hemresurser, så är det frågan om det är en bra metod 

att använda. Fler läxor betyder att vårdnadshavarna får allt mer betydelsefulla roller 

och har man som elev inte ett bra stöd från sina föräldrar och samtidigt svårt att lära 

sig så kommer man inte få ut lika mycket av läxuppgifterna.  
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8.2 Framtida forskning 

När det gäller framtida forskning så tycker jag att det skulle vara intressant att följa 

elever under en längre tid för att se hur elever utvecklas beroende på vilken typ av 

undervisning i läsförståelse som de får. Det skulle vara särskilt intressant att bedriva 

sådan forskning på elever med lässvårigheter och följa deras utveckling vid olika ty-

per av undervisning i läsförståelse. Något annat som också skulle vara intressant att 

undersöka närmare är hur mycket olika lärare i andra ämnen än Svenska arbetar med 

läsförståelse. I min studie säger alla att de jobbar ämnesöverskridande, men det var 

bara en (Johan) som hävdade att ett flertal lärare på skolan hade ett fokus på läsförstå-

else. Hur ser det ut runtom i Sverige? Hur många lärare i andra ämnen än Svenska ar-

betar med läsförståelse? Det vore intressant att undersöka tycker jag.  

 

9. Slutsats 

Det finns några klara likheter mellan de fyra lärarna som jag intervjuade och observe-

rade. Samtliga har insett betydelsen av att arbeta aktivt med läsförståelsestrategier och 

textsamtal. Vad det beror på kan jag bara spekulera i. Ingen av lärarna i studien har 

gått utbildningen Läslyftet, som Skolverket genomfört. Kanske är det så att de tagit till 

sig den senaste forskningen och läst varför de svenska eleverna presterat allt sämre i 

internationella test. Det är tydligt att "En läsande klass" har satt sina spår hos de fyra 

lärarna, då det är ett material samtliga använder sig av.   

 Precis när denna studie var genomförd så kom den goda nyheten att resultaten 

i PIRLS 2016 visar på en förbättrad läsförståelse hos de svenska eleverna. Svenska ele-

ver når nästan upp till det bästa svenska resultat hittills i PIRLS, som noterades 2001. 

2001 presterade svenska elever i snitt 561 poäng medan de svenska eleverna 2016 no-

terades för 555 poäng i snitt. Glädjande är att eleverna i PIRLS 2016 presterat lika bra 

resultat då det gäller sakprosa som skönlitteratur (Skolverket, 2017, s.7). 

Kanske har det att göra med att den svenska lärarkåren insett vad som har behövts 

förbättras och ändrat sitt sätt att undervisa i läsförståelse. Lärarna i min studie har på-

verkats mycket av "En läsande klass"-materialet, som fokuserar på undervisning i läs-

förståelsestrategier och textsamtal. Kanske är det det materialet i kombination med 

satsningar som "Läslyftet" som fått de svenska lärarna att börja undervisa på ett annat 

sätt än tidigare. Kan svenska lärare fortsätta att följa med i den senaste forskningen 

och ha en vilja att ständigt förbättra sin undervisning tror jag att de svenska elevernas 

resultat kan fortsätta att förbättras. Samtidigt visar min studie att tillräckliga resurser 

också är av största vikt, så att alla elever har chansen att nå så långt som möjligt.  
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Bilaga 1: Missivbrev till intervjupersoner 

 

Informationsblad 
 

Denna information är avsedd för er lärare som kommer att medverka i mitt examens-

arbete under hösten 2017. 

 

Jag, Daniel Forsström, läser på Grundlärarutbildningen på Mittuniversitetet i 

Sundsvall, med inriktning på årskurs 4-6. Mitt fördjupningsämne är Svenska språket. 

 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur fyra lärare som undervisar elever i årskurs 

4-6 jobbar för att utveckla elevers läsförståelse. Genom intervjuer med dessa lärare så 

är syftet att komma fram till vilka metoder som de olika lärarna ser som mest effektiva 

då det gäller arbetet med att utveckla läsförståelsen hos elever i årskurs 4-6.  

 

Med detta informationsblad följer intervjufrågorna som intervjun kommer att kretsa 

kring så ni kan förbereda er.  

 

Ni lärare som deltar i mina intervjuer kommer att vara anonyma och även er arbets-

plats. Allt material är ämnat att användas enbart för forskningssyfte. När arbetet är 

godkänt så kommer det att publiceras i Digitalt vetenskapligt arkiv (DiVA).  

 

Jag vill även göra en observation av en svensklektion där läsförståelse finns med som 

ett inslag och ber er därför att kontrollera med vårdnadshavare till samtliga elever i 

klassen att det är okej att jag kommer och besöker er under en lektion.  

 

Vid frågor så kan ni nå mig på:  

 

Mejl: dafo9700@student.miun.se 

Telefon: 070-327 12 75  

 

Mvh 

Daniel Forsström 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

Dessa frågor använde jag mig av vid intervjuerna med de fyra lärarna:  

Bakgrundsfrågor till lärare: 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

I vilka klasser och i vilka ämnen undervisar du i? 

 

Intervjufrågor till lärare:  

Vad är läsförståelse för dig?  

Hur arbetar du med att utveckla elevernas läsförståelse i din undervisning?  

Vilka läromedel och typer av texter använder du dig av?  

Grundar du din undervisning på någon eller några speciella teorier? 

Tycker du högläsning är viktigt? 

Tycker du tyst läsning är viktigt? 

Har ni läsläxor? 

Hur arbetar du med de elever som har särskilt svårt för läsning?  

Hur ser du på kopplingen mellan läsandet och skrivandet när det gäller att utveckla 

läsförståelsen?  

Hur bedömer du dina elever då det gäller läsförståelse?  

Använder du dig av digitala verktyg?  
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Bilaga 3: En läsande klass 

 

 

"En läsande klass" är ett material som lärare kan använda i sin undervisning av läsför-

ståelse, skapat av läraren Martin Widmark. "En läsande klass" består av en studie-

handledning med lektionsplaneringar samt tillhörande övningstexter för årskurs 1-6. 

Till materialet hör fem figurer som lärarna kan använda för att åskådliggöra olika läs-

förståelsetrategier. Dessa är cowboyen. reportern, detektiven, spågumman och konst-

nären. (Widmark, 2017) Här ovan finns en kort beskrivning vad de olika figurerna har 

för olika uppgifter. 
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Bilaga 4. ABC-klubben 

 

 

 

 
 

 

 

ABC-klubben är ett material skapat av Barbro Westlund. I materialet ingår fyra olika 

karaktärer, kallade läsfixarna, som läraren kan använda vid undervisningen i läsför-

ståelse. De karaktärerna heter Spågumman Julia, Frågeapan, Fröken Detektiv och 

Cowboy-Jim (Natur & Kultur, 2017). Här ovan är bilder på dem och en förklaring till 

vad varje karaktär gör. 

 

 

 

 


