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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare arbetar för att främja läs-

förståelse för elever i årskurserna 4-6. Dessutom har syftet varit att undersöka hur lärarna 

motiverar eleverna till läsning och, hur lärarna arbetar för att hjälpa eleverna med meta-

kognition dvs. att göra eleverna medvetna om sin läsning.  

Metod: Den metod som används i studien är en kvalitativ metod med observationer och 

intervjuer. Undersökningen baseras på sex observationer och sex intervjuer genomförda med 

sex lärare i årskurs 4-6 på två olika skolor.  

Resultat: Resultatet visar i huvudsak att samtliga lärare i studien använder olika arbetssätt, 

inte enbart ett enskilt arbetssätt, för att främja läsförståelse. Lärarnas uppfattning är att 

eleverna inte ska lämnas ensamma i läsförståelsearbetet utan att undervisningen ska ske i 

samspel med elever och lärare. Intervjuerna och observationerna bidrar med resultat som 

visar att lärarna motiverar eleverna till att läsa genom i huvudsak högläsning och intresse-

väckande texter. Resultatet visar vidare att lärarna förstår vikten med metakognition men 

har en bristande kunskap om hur de ska arbeta med metakognition. Lärarna synliggör inte 

kunskaperna för eleverna utan för sin egen skull.  

Slutsats: Min slutsats är att lärare använder olika arbetssätt för att främja läsförståelse. Min 

slutsats är även att lärarna arbetar medvetet med läsförståelse för att motivera dem till 

läsning men saknar verktyg för att arbeta med metakognition.  

 

 

Nyckelord: Läsförståelse, arbetssätt, motivation, metakognition, år 4-6. 
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1 Inledning 

Att ha en god läsförståelse är viktigt för att klara sig i ett komplext och ständigt utvecklande 

samhälle (Skolverket 2016b, 3). En god läsförståelse ger eleverna förutsättningar att utvecklas 

i alla skolämnen. Läsförståelse borgar även för personlig utveckling och ett aktivt deltagande 

i debatter och diskussioner i vårt samhälle. I denna studie kommer jag att utgå från ett 

lärarperspektiv för att undersöka hur lärarens arbetssätt främjar elevers läsförståelse. 

 

Läsförståelse är ett komplext begrepp som beskrivs med hjälp av många olika definitioner 

och, det finns en svårighet i att fastställa hur elever lär sig läsförståelse på det mest 

effektivaste sättet. Skolverkets rapporter visar att 15–20 % av eleverna inte klarar alla delprov 

för de nationella proven i grundskolan (Levlin 2014, 1). De faktorer som har haft inverkan på 

resultaten är läsförmåga och språkförståelse (ibid, 1). Därför känns det angeläget att i denna 

studie undersöka hur lärare arbetar med läsförståelse för att ur ett forskningsperspektiv 

kunna bidra till förbättring inom den svenska skolan. Skolverkets resultat av PIRLS 2011 

(Progress in International Reading Literacy Study) visar att svenska elever har en bättre läs-

förmåga än de EU- och OECD-länder som deltog i studien, men även att läsförmågan för-

sämrats under tid (Skolverket 2012, 6). Emellertid visar Skolverkets senaste resultat av PIRLS 

2016 (Skolverket 2017, 18) att svenska elevers läsförmåga har förbättrats sedan PIRLS 2011 

och, särskilt förbättrade kunskaper i texttyperna skönlitteratur och sakprosa (ibid, 26). 

Dessutom har Skolverkets rapport visat att elever kan ha en god läsförståelse men, vid ett 

flertal fall vet eleven ändå inte vad läsningen ska användas till eller förstår vad de har läst 

(Skolverket 2016b, 8). 

 

På statlig nivå har krafttag gjorts för att öka lärarnas kompetenser om språk, skriv- och läs 

utveckling genom kompetensutbildningen Läslyftet (Skolverket, 2016b). PIRLS 2016 

(Skolverket 2017, 8) visar att svenska lärare har förbättrat arbetet med läsförståelsestrategier 

sedan PIRLS 2011 dvs. under tiden som Läslyftet genomförde sin utprövningsomgång 

2014/2015 (Skolverket, 2016b). Resultatet från PIRLS 2016 gällande förbättrat arbete med 

läsförståelsestrategier kommer att resoneras om i studiens diskussionsdel. Dessa resultat gör 

det inte enbart intressant utan även relevant att undersöka vad läsförståelse är och hur 

läraren arbetar med läsförståelse i undervisningen.  

När det gäller läsförståelseforskning finns resultat på elevernas bristande kunskaper om 

läsförståelse (Skolverket 2010,111; 2012,6; 2016b,11-12) samtidigt som studier visar att lärarna 

i skolorna inte arbetar strukturerat med olika lässtrategier och läsfärdigheter (Liberg 2010, 

66). I skolans mellanår framgår samarbetet mellan svenska och de samhällsorienterade 

ämnen oftast i ett tematiskt arbete där ”svenskdelen” ofta består av skrivning och läsning 

som presenteras i ”samhällskunskapsdelen” som är en redovisningsform (Liberg 2010, 22). 

Liberg menar att svenska och framförallt läsförståelse ska integreras i flera skolämnen 

eftersom eleverna får en djupare förståelse för de olika ämnesspåk som de möter på (Liberg 

2010, 63). Det som undersöks i den här studien är emellertid inte vilket resultat eleverna har i 

läsförståelse eftersom den forskningen redan finns (ibid 2010, 66). Eftersom forskning visar 

att lärarna inte arbetar strukturerat med läsförståelsen skall jag främst undersöka hur lärarna 

arbetar med läsförståelse i årskurs 4, 5 och 6, om det skiljer sig åt mellan årskurserna och om 

de arbetar med metakognition för att hjälpa eleverna att ta kontroll över sin egen läsning. Då 

det finns forskning om hur lärare arbetar med lässtrategier men bristande forskning om 

arbetet är strukturerat och medvetet så placerar jag min studie inom det forskningsfältet och 

ska undersöka hur lärarens arbetssätt kan främja en god läsförståelse i årskurs 4-6.   
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PISA (Programme for International Student Assessment) redovisar undersökningar om att 

var femte svensk elev inte har den grundläggande läsförståelsen som behövs för att klara av 

samhällets krav (Skolverket 2010, 111). Langer menar att elever inte möter textmängder och 

ämnesspecifikt språk i lika stor utsträckning som de behöver i det mediebaserade och 

skriftspråksberoende som vi lever i idag (Liberg 2010, 60). Textmängdernas nivåer ökar 

radikalt från årskurs 3 till 4 och är mer informationstäta samt att illustrationerna i texterna är 

mer abstrakta (2010, 60). Dessutom menar Langer att de nationella proven innehåller alltmer 

sällan skönlitterära texter och större mängda sakprosatexter, vilket kräver en djupare 

läsförståelse för eleverna för att kunna hantera texterna (Langer 2017, 15). Langer menar även 

att eleverna redan i årskurs 4 ska granska kritiskt informationen som finns i samhället och, 

även kunna ta ställning i viktiga samhällsfrågor. Därmed känns studien angelägen ur ett 

samhällsperspektiv för att bidra till kunskapsökning om hur läraren hjälper eleverna att bli 

självständiga läsare i dagens samhälle som är skriftspråksberoende. 

 

När det gäller mitt personliga perspektiv är studien viktig eftersom jag i min framtida 

yrkesroll kommer att arbeta med elever i årskurs 4-6 och undervisa i bland annat svenska. 

Liberg hänvisar till Darling-Hammond som menar att lärarens bristande ämneskunskaper 

har en inverkan på att svenska elever inte når lika höga resultat som jämförelsevis elever i 

andra länder (Liberg 2010, 94). Detta borgar även för mitt personliga intresse att använda 

examensarbetet som ett tillfälle för fördjupning av mina ämneskunskaper i svenska och 

läsförståelse. 

1.2 Studiens disposition 

Studien består av nio kapitel. I det första och i det andra kapitlet beskriver jag studiens syfte 

och frågeställningar. I kapitel tre presenterar jag studiens teoretiska utgångspunkter. I kapitel 

fyra redogör jag för bakgrunden till forskningsområdet och i kapitel fem presenteras tidigare 

forskning. I kapitel sex presenteras metoden för studien, urvalet, transkriberingsmetod och 

en presentation av de berörda deltagarna i studien. I kapitel sju redovisas studiens resultat 

från observationerna och i kapitel åtta redovisas resultat från intervjuerna. Avslutningsvis, i 

kapitel nio diskuterar jag studiens resultat samt vidare forskning och nya frågor.  

 

2 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att bidra till ökad kunskap om 1) hur lärare i årskurs 4-6 arbetar med 

läsförståelse och hur det främjar elevernas läsförståelse och 2) hur lärare i årskurs 4-6 hjälper 

eleven att arbeta med metakognition och motivation. De forskningsfrågor som jag har utgått 

ifrån i min studie är följande: 

 

 Hur kan lärarens arbetssätt främja läsförståelse i årskurs 4-6?  

 

 Hur kan läraren få eleverna att utveckla sin metakognition, dvs. göra eleverna medvetna om 

sin egen läsning?  

 

 Hur motiverar läraren eleverna till läsning?  
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3 Teoretiska utgångspunkter  

Jag kommer att presentera de två teoretiska utgångpunkterna som jag utgår ifrån i min 

studie och, hur jag kopplar dessa till studien. De två teoretiska utgångspunkterna är socio-

kulturellt perspektiv och kognitivt perspektiv.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv  

Vygotskij har forskat om inlärningsstrategier och hur språkinlärningen utvecklas i ett socialt 

sammanhang nämligen ett sociokulturellt perspektiv. Ekholm menar att utgångspunkten för 

Vygotskijs teorier är att eleven står i centrum för lärandet (Ekholm 2012, 69). Vidare anser 

Ekholm att Vygotskijs teorier innebär att det är främst i mötet med andra människor, som ett 

lärande kan konstrueras. Westlund hävdar att ”zonen för inlärning utgörs av den nivå där 

eleven kan utvecklas med assistans” även kallad för den proximala utvecklingszonen 

(Westlund 2009, 21). Westlund beskriver den proximala utvecklingszonen som ”den zon för 

inlärning som eleven inte klarar på egen hand idag men på egen hand kan klara av imorgon” 

vilket, är förutsättningen för att eleven ska utveckla ett lärande (Westlund 2009, 21). Ekholm 

hänvisar till Wertsch, som menar att det kommunikativa samspelet mellan eleven och en 

handledande vuxen är en förutsättning för att ett lärande främst kan uppstå (Ekholm 2012, 

70). Ekholm nämner begreppet scaffolding som har kopplats ihop med Vygotskijs teorier om 

den proximala utvecklingszonen (Ekholm 2012, 70). Det svenska ordet för Scaffolding 

är ”stöttning” som betyder byggnadsställning och, innebär ett kognitivt stöd som en lärare 

använder för att assistera en elev. Ekholm beskriver lärarens stöttning som att i början när en 

elev ska utföra en uppgift stöttar läraren eleven mycket och, efter hand avtar stöttningen och 

eleven kan tillslut utföra uppgiften på egen hand (Ekholm 2012, 70). Den sociokulturella 

teorin innebär att eleven utvecklar sitt lärande i samspelet med andra individer (Westlund 

2009, 21). Westlund menar att eleven som läsare tillhör olika kulturer, dvs. skolan, familjen, 

samhället och kamratkretsen och alla dessa kulturer påverkar hur, när och vad eleven läser 

(Westlund 2009, 130). Läsningen och arbetet med läsning kan konstateras som en social 

aktivitet och det sociala sammanhanget påverkar därmed elevens läsförståelse.  

3.2 Kognitivt perspektiv  

Det sociokulturella perspektivet benämndes tidigare som sociokonstruktivistisk teori och 

teorierna innebär att lärandet uppstår i ett sammanhang i en social kontext. Westlund menar 

att grunden i den konstruktivistiska teorin är, att individen skapar sin egen kunskap med 

hjälp av läraren (2009, 20). Det sker genom att läraren blir medveten om hur eleven förstår 

och utmanar eleven i processen för att reflektera över sina egna kunskaper (2009, 20). 

Westlund menar att inom ett kognitivt perspektiv är det intressant att veta vad som sker i 

inlärarens huvud och, att kunskapskonstruktionen betraktas som en process (ibid, 18). 

Westlund menar att i processen ingår bland annat metakognition. Hon beskriver 

metakognition som elevens förmåga att tänka över sina egna tankeprocesser och, också 

bedöma dem (Westlund 2009, 18). Westlund (2008, 18) beskriver kognition som att: 

 

Kognition handlar om varsebildning, inlärning och tänkande hos individen. Individens 

bearbetning av intryck är en aktiv process som skapar nya tankeprocesser. En kognitiv 

förmåga handlar om en individs individuella tänkande, problemlösning och besluts-

fattande. 

 



 

 4 

Liberg menar att det är samma process inom metakognition som även sker inom läsförståelse, 

eftersom läraren hjälper eleven att förstå vilka strategier eleven ska användas sig av för att bli 

medveten om sin egen läsning (Liberg 2010, 91). I denna studie används det kognitiva 

perspektivet som teori för att undersöka metakognition ur lärarens perspektiv, hur läraren 

arbetar för att utveckla elevernas metakognition. 

 

4 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag med hjälp av de främsta forskarna inom läsförståelse, att redogöra 

för vad läsförståelse är, läsförståelsens betydelse i vardagen, olika arbetssätt att arbeta med 

läsförståelse samt läroplanens syn på läsförståelse. 

4.1 Läsförståelse i Lgr11 

Läroplanen, Lgr11, är det styrdokument som läraren ska ha i åtanke vid undervisningens 

upplägg samt vid bedömningen av elevernas kunskaper. Begreppet läsförståelse är komplext 

och bör ställas i relation till läroplanens beskrivning av läsförståelse. Detta för att kunna 

förstå lärarens komplicerade arbete då teorin från styrdokumentet ska omsättas till praktiken.  

 

Det centrala innehållet i årskurs 4-6 beskriver att eleven ska ”urskilja texters budskap, både 

de uttalade och sådant som står mellan raderna” (Skolverket, 2016a). Det står 

även ”Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters 

budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna” (Skolverket, 2016a). Detta 

innebär att eleven bör ha läsförståelse för att med egna ord kunna beskriva innebörden av 

texter för att kunna nå kunskapskraven.  

 

Ett av kunskapskravet i Lgr11 för årskurserna 4-6 på E-nivå beskriver att eleven ska 

(Skolverket, 2016a): 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att 

använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt. Genom att göra enkla, kronologiska 

sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling 

till sammanhanget visar eleven grundläggande förståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna 

erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt fram-

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

 

Skillnaden mellan bedömningen av kunskapsnivåerna mellan årskurs 3 till 4 är stort. Detta 

kan vi se i Lgr 11 där det visar sig att det inte enbart är elevernas kunskapsnivåer som ska 

bedömas längre utan även deras förmågor ska värderas. Kunskapskraven innebär att 

eleverna exempelvis ska kunna ”reflektera, resonera och tänka kritiskt” (Skolverket, 2016a) 

och, för att eleverna ska kunna klara detta krävs det en god läsförståelse. Det finns däremot 

inga bestämda riktlinjer för hur lärarens ska arbeta med läsförståelse i klassrummet då det är 

upp till varje enskild lärare. Därmed kan det finnas olika tolkningar och, att undervisningen 

kan utformas olika.  

4.2 Definition av begreppet läsförståelse  

För att kunna undersöka läsförståelse krävs att läsförståelsebegreppet blir definierat. Barbro 

Westlund (2013, 5) har undersökt hur forskarna Sweet och Snow definierat läsförståelse och 

enligt dem måste texten och läsaren samverka. Författaren Bråten understryker också detta 

med argument om att läsförståelse måste integreras för att ett meningsskapande ska fungera 
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(2013, 5). Det framkommer i tidigare forskning att läsförståelse är socialt betingat och att det 

beskrivs som en kognitiv och individuell process (2013, 6).  

 

Levlin (2014, 8) beskriver både komponenterna avkodning (förståelse av ordnivå) och 

språkförståelse som relevanta för att läsförståelse ska kunna uppstå, det vill säga att 

språkförståelse och avkodning är två oberoende komponenter som enskilt är lika 

betydelsefulla men att det krävs ett samspel mellan dessa för att läsförståelse ska uppstå. 

Begreppet literacy (eng.) har översatts till svenska vid ett flertal tillfällen och risken finns i och 

med det att begreppet får fler och fler betydelser. Literacy kan innefatta både läsning och 

skrivning (Westlund, 2013, 8) men även läs- och skrivförmåga till kognitiv förmåga (2013, 8). 

PISA:s utgångspunkter är att literacy är en uppsättning av olika kunskaper och förmågor 

som används under livet och utvecklas i samspel med interaktion med människor 

(Skolverket 2010, 29) vilket stämmer överens med den första teoretiska utgångspunkten i den 

här studien, sociokulturellt perspektiv (se kapitel 3.1). Dessutom är PISA:s utgångspunkter 

att den metakognitiva förmågan ingår i literacy och beskriver metakognition 

som ”medvetandet om förmåga att använda en uppsättning passande strategier vid läsning” 

(Skolverket 2010, 29) vilket stämmer överens med studiens andra teoretiska utgångspunkt, 

kognitiv perspektiv (se kapitel 3.1). 

4.3 Undervisning av läsförståelse 

Liberg hänvisar till Skolverkets studie av PIRLS 2006 om elevers läsande i årskurs 4, som 

visade att en femtedel av all undervisningen handlade om läsundervisning (Liberg 2010, 66). 

Läsundervisningen innebär att eleverna får lyssna till lärarens högläsning samt att eleverna 

läser tyst för sig själv. Liberg menar att det är mer vanligt att eleverna får svara på 

läsförståelsefrågor i övningsböcker eller att de skriver om det som de har läst (2010, 66). 

Liberg menar att de flesta lärare inte arbetar strukturerat med lässtrategier och läsfärdigheter 

som exempelvis; identifiera budskapet, förklara eller visa att man förstått vad man läst eller 

generalisera kring och dra slutsatser av de man läst (Liberg 2010, 66). I Skolverkets rapport 

finns studieresultat som visar att läsförståelse vanligtvis inte är inplanerad i de pedagogiska 

aktiviteterna (Levlin 2014, 153).  

 

Westlund understryker att det krävs ett annorlunda arbetssätt för att undervisa i läsförståelse 

eftersom kunskap om läsförståelse ingår i alla ämnen på ett eller annat sätt (Westlund 2009, 

7). En av skolans främsta uppgifter är att hjälpa eleverna att förstå vad de läser (Westlund 

2009, 7) och att sedan utveckla förståelsen till ett verktyg för att som vuxen kunna tänka 

kritiskt, analyserande och kreativt. Det innebär att läraren förutom att lära eleven att förstå 

det som den läser även hjälper eleven att förstå hur de praktiskt ska använda sig av olika 

lässtrategier (2009, 7). Dessutom ska läraren motivera eleverna till läsning. Westlund nämner 

också att syftet med läsförståelse är att eleven ska utvecklas till att bli en strategisk tänkare 

och inte enbart bruka strategierna (Westlund 2009, 11). Det innebär alltså att lässtrategierna 

ska fungera som mentala verktyg som läsaren lär sig hantera så att olika texter kan förstås.  

 

Westlund menar även att undervisning om läsförståelse sker med hjälp av olika metoder 

men det är viktigt att beskriva syftet med en metod (Westlund 2009, 36). Westlund menar att 

undervisningen inte ska bli instrumentell eftersom en modell eller metod för sig själv inte 

bidrar till elevernas läsförståelse (ibid, 37). Utan det är de medvetna didaktiska val som 

läraren gör i sitt arbete för att få eleverna självständiga i sin läsning som utvecklar 

läsförståelsen (Westlund 2009, 37). När metoder benämns i undervisningssammanhang 
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syftar det till hur läraren förbinder det som sker i klassrummet till en didaktisk medvetenhet 

(2009, 36) exempelvis hur, vad och varför undervisningen ska genomföras.  

4.4 Elevers attityder till läsning  

Två tredjedelar av eleverna i årskurs 4 läser för nöjes skull minst en gång i veckan (Liberg 

2010, 90). Eleverna möter ofta digitala texter i form av twitter, blogg och sms-meddelanden 

men det är vanligtvis korta texter (2010, 91). Dessutom läser två tredjedelar av eleverna i 

årskurs 4 berättelser minst en gång i veckan och en tredjedel läser faktatexter. Liberg menar 

att intresset för läsning avtar desto äldre eleverna blir (Liberg 2010, 91). Liberg hänvisar till 

Skolverkets studie av PISA som visar att det finns en svårighet i att lärarna ska motivera 

eleverna till att läsa utanför skolan då studier visar att en tredjedel inte alls läser på fritiden 

(Lidberg 2010, 91).  

 

Motivationen är, förutom den kognitiva utvecklingen och den sociala interaktionen, viktig 

för elevernas utveckling av läsförståelse (Westlund 2009, 24). Westlund hänvisar till 

Afflerbachs forskning som tar upp bl.a. Guthrie och Whigfields forskning, som visar att 

elever som är motiverade har lättare att utmana sig själva och utmana sig själva i sin läsning 

(2009, 26). Westlund hänvisar till Afflerbachs forskning som visar att, det finns två olika 

typer av läsmotivationer; dels finns motivation för att stärka elevens självkänsla och dels 

finns motivation som handlar om hur eleven värderar läsningen. Westlund tar upp 

Afflerbachs resonemang om att dessa två motivationstyper är viktiga för läraren att 

reflektera över, eftersom det finns ett klart samband mellan elever som utvecklat en god 

självkänsla även hade en god motivation att läsa och genomföra uppgifter (Westlund 2009, 

28). Westlund hänvisar till Afflerbachs som även menar att de elever som har svag 

självkänsla även är osäkra på sin egen förmåga och litar väldigt mycket på lärarens 

berömmelse. Detta visar att läraren bör hjälpa eleven att bli en självständig läsare som är 

självständig i relation till texten och till sig själv (Liberg 2010, 66). Skolverkets studie av 

PIRLS 2011 visar att svenska elevers inställning till att läsa sjönk med 10 procent mellan 2001 

och 2006 (Skolverket 2012, 49). Att motivationen till att läsa är en bakgrundsfaktor till goda 

resultat går att utläsa ur PIRLS 2011. Det finns ett samband mellan elevers positiva 

inställning att läsa och deras resultat. Skolverkets resultat visar att elever som har goda 

läsprovsresultat även läser på fritiden och uppger i högre grad att de tycker om att läsa 

(Skolverket 2012, 50).   

4.5 Metaspråk och ämnesspråk  

Som tidigare nämnts genomgår texternas utseende en stor förändring från årskurs 3 till 

årskurs 4 (Liberg 2010, 60). Liberg menar att texterna som eleverna möter blir mer 

informationstäta men, också mer ämnesspecifika exempelvis med fler ämnesbegrepp och 

termer. För att kunna förstå en text menar Liberg att eleven behöver förstå minst 95 % av 

orden i texten, vilket ställer krav på elevernas läsförståelse (2010, 63). Att möta dessa typer av 

begrepp och texter blir en ny erfarenhet för eleverna eftersom de ställs inför ett s.k. 

ämnesspråk. Liberg menar att de ämnesspecifika orden inte går att lista ut med hjälp av 

sammanhanget utan eleven måste ha en kunskap om ämnesspråket (2010, 63). Hon menar att 

detta innebär att eleverna behöver hjälp att få en djupare förståelse för de olika ämnesspråk 

som de möter (Liberg 2010, 63). Westlund menar att det är skolans främsta uppgift att hjälpa 

eleverna att förstå vad de läser (Westlund 2009, 7). Hon menar också att det är upp till varje 

lärares didaktiska kompetenser, att skapa en läsförståelseundervisning som utmanar 

eleverna. Didaktik är de medvetna val som läraren gör för att påverka eleven och dess 

lärande (Westlund 2009, 36).  
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4.6 Olika arbetssätt för att arbeta med läsförståelse  

4.6.1 Textvärldar 

I och med att elever möter olika texttyper i skolan innebär det att eleven bör ha en förståelse 

för olika textarter. Exempelvis skiljer det sig åt att läsa en faktatext, skönlitterär text eller 

sakprosa. Författaren Langer (2017, 34) menar precis som Liberg (2010, 66) att läsaren ska bli 

självständig i sitt eget läsande, vilket kan arbetas med på olika sätt. Langer menar att 

eleverna ska bygga mentala textvärldar eller föreställningsvärldar. Det innebär att eleven 

bygger en bildlig och språklig föreställningsvärld under tiden den läser. 

Föreställningsvärlden växer och utvecklas med hjälp av sammanhang och i och med 

förändringen så bygger eleven upp en förståelse av texten (Langer 2017, 35). 

Föreställningsvärldar kan beskrivas som den uppfattning en person får av en text (2017, 29) 

oavsett om den är uppläst, skriven eller diskuterad. Denna föreställningsvärld utvecklas och 

förändras ständigt allt eftersom nya kunskaper uppkommer. Exempelvis kan en elev ha läst 

sista ordet i en bok men fortfarande är dennes föreställningsvärld under process eftersom 

eleven t.ex. diskuterar boken med en kamrat, skriver en uppgift till boken osv. Det innebär 

att föreställningsvärlden ständigt utvecklas och i och med processen utvecklas läsarens 

kritiska och kreativa förmågor. Att arbeta med föreställningsvärldar innebär att utveckla ett 

litterärt tänkande som utvecklar eleven personligt, socialt och intellektuellt (2017, 23) men 

även att elevens kreativa och kritiska förmåga förbättras.  

 

4.6.2 Föreställningsvärldar 

Om eleven arbetar med föreställningsvärldar kan läraren stötta eleven i sin egen läsprocess. 

Langer (2017, 37) beskriver fem olika faser för eleven att förstå och tolka sin läsning. De fem 

faserna följer inte någon linjär sekvens utan faserna kan uppkomma i olika steg för läsaren 

(Langer 2017, 37-43). Det första stadiet, även kallat för bekantskapen, handlar om att läsaren 

lär känna textypen och fokus ligger på läsarens egen föreställningsvärld dvs. när eleven 

försöker samla in mycket fakta för att lära känna den nya textypen. Det andra stadiet handlar 

om att läsaren fördjupar sig i texten med hjälp av den befintliga informationen eleven redan 

har. I detta stadie använder läsaren känslor, ifrågasättanden, orsaker och innebörd för att 

utveckla förståelsen. I det tredje stadiet kliver läsaren ut ur texten och jämför den lästa texten 

med tidigare erfarenheter och denna fas kan påverka läsaren. Detta eftersom texten i detta 

stadie kan komma att påverka individens egna liv dvs. att texten kan påverka eleven att ta 

nya beslut eller resonera annorlunda med hjälp av texten. Det fjärde stadiet innebär att 

eleven distanserar sig från texten och objektifierar förståelsen och blir en läsande kritiker som 

analyserar textens betydelse på avstånd. Det femte och sista stadiet handlar om att läsaren 

går utanför texten och förflyttar sig mot en ny föreställningsvärld och bygger i och med det 

en ny erfarenhet med hjälp av den lästa texten. Alla fem stadier kan bli synliga under hela 

läsprocessen exempelvis i början, under eller i slutet av processen. Att arbeta med 

föreställningsvärldar bidrar till att eleven har lättare att orientera sig mellan olika texter, bli 

medveten om sin läsning och bli en egen aktör i sin läsning som bidrar till en större 

läsförståelse (Langer 2017, 37-43). 

 

4.6.3 Läsförståelsestrategier  

Westlund menar att lärare ska undervisa både i strategier för ”lärande och innehållet i 

skolämnet ” (2009, 42). Hon menar att läraren ska synliggöra lässtrategier för eleverna. 

Westlund (ibid, 42) beskriver lässtrategier som medvetna verktyg som används under 

läsningen för att underlätta förståelsen: 
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Att använda lässtrategier innebär att få mentala verktyg för att förstå en text. 

Lässtrategier är riktade handlingar som utförs medvetet för att öka förståelsen. 

Läsarens användning av lässtrategier kan jämföras med snickarens an-

vändning av sin verktygslåda. 

 

Westlund hänvisar till forskning av Pressley, som menar att både högpresterande och läs-

svaga elever gynnas av strukturerad läsundervisning och ökad förståelse för läsförståelse-

strategier (Westlund 2009, 43). Exempel på läsförståelsestrategier är de som används inom 

metoden en läsandeklass (se bilaga 5). I metoden en läsande klass används läs-

figuren ”reportern” som visar hur eleven ska ställa frågor till texten, både före och efter läs-

ning. Widmark (2017) beskriver ”reporterns” syfte: 

 

Reportern ställer frågor på tre nivåer om texten. Dessa nivåer är på raden, mellan raderna och 

bortom raderna. Frågor på raden kan besvaras med information som står direkt uttalad i 

texten. Frågor mellan raderna är sådana som kräver att läsaren kan hitta svaren på olika 

ställen i texten och dra egna slutsatser. Detta brukar kallas för att göra inferenser, att läsa 

mellan raderna.  

 

Westlund (2009, 35) menar att det ska finnas en grundpelare i lärarens direktundervisning i 

lässtrategier för att eleven ska utveckla läsförståelse. Westlund menar att direktundervisning i 

läsförståelsestrategier sker i tre steg; i det första steget arbetar läraren med att undervisa om 

läsförståelsestrategier som är kopplade till ämneskunskapen. I det andra steget får eleverna 

praktisera strategierna under lärarens stöttning och i det sista steget arbetar eleverna 

självständigt med strategierna (Westlund 2009, 36). Under processen tar eleverna mer ansvar 

över sin egen läsning och utvecklar i och med det läsförståelse. Direktundervisning i läs-

strategier är ett undervisningssätt att arbeta med i alla skolämnen eftersom förmågan att bli 

en självständig läsare är relevant för alla skolans ämnen. Liberg menar att det innebär att 

eleven inte ska bli lämnad ensam i arbetet att försöka förstå avancerade texter och, det är 

särskilt viktigt mellan årskurs 3 till årskurs 4 eftersom texternas nivåer blir mer komplicerade 

(Liberg 2010, 60). När eleven utvecklar kunskaper att själv kunna förstå vilka strategier som 

ska användas och när och hur dessa ska användas utvecklas eleven till att bli en aktör för sitt 

eget läsande som är en förmåga som används resten av livet (Liberg 2010, 66).   

4.7 Metakognition 

För att eleven ska kunna bli mer självständig i att läsa och förstå texter men också öka deras 

medvetenhet om hur det tar sig an en text så behövs metakognition dvs. tankeprocessen om 

sitt eget tänkande. Metakognitionen utvecklar läsförståelsen eftersom eleven kan bli 

medveten om sina egna lässtrategier (Westlund 2009, 128). I praktiken innebär det att eleven 

ska utvecklas under sin läsning exempelvis om eleven inte förstår ett kapitel ska den kunna 

ställa sig själv frågor som; Vad var det som gjorde att jag inte förstod? (2009, 128) och 

utvecklas till att hitta andra strategier som gör att eleven tar sig framåt i läsningen. Forskaren 

Magliano (2011, 132) menar att läsare som har en god metakognition har förmågan att 

anpassa sina lässtrategier till uppgiften och även att skatta sin egen förståelse. 

 

Kraven på en lärare idag under 2000-talet är stora eftersom läraren ska stötta eleverna i ett 

skriftspråksberoende och mediebaserat samhälle (Liberg 2010, 60). Det innebär att det är 

väsentligt att eleverna tar en alltmer självständig roll för att möta samhällets krav. För att 

eleverna ska lyckas bli mer självständiga som individer behöver läraren utöka elevernas 

repertoarer av textrörlighet i läsandet men även deras medvetenhet om sina sätt att läsa och 
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förstå texter. Liberg beskriver Textrörlighet som ett sätt för eleven att röra sig fram och 

tillbaka mellan olika texter och visa ett självständigt förhållningssätt till texten (2010, 66). 

Textrörlighet innebär självständigheten i hur eleven uttrycker sig. Det innebär flera aspekter, 

dels att självständighet i relation till texter men dels hur beroende eleven är av andra 

medläsare. Det innebär att läraren ska hjälpa elever att utveckla och använda sig av 

textrörlighet, dvs. få större repertoarer av sätt att läsa på avancerade nivåer (Liberg 2010, 66).  

 

Liberg menar att för att eleverna ska lära sig förstå och utveckla sin läsförståelse behövs en 

förmåga att röra sig mellan olika texter och förstå syftet med dem. Dessutom behöver eleven 

utveckla en förmåga att tala om sitt eget agerande och kunskapssökande (Liberg 2010, 91). 

Stensson anser att det finns olika typer av läsare i ett klassrum dvs. alla elever är på olika 

nivåer i sin läsning och har därmed olika kunskaper om hur denne ska prata om sin läsning 

(Stensson 2006, 23). Stensson menar att det exempelvis finns elever som har svårigheter med 

sin avkodning, de som inte vill samtala om sin läsning osv. och alla elever måste få hjälp med 

att sätta ord på vilken strategi som just den eleven behöver använda i sin egen läsning, dvs. 

att barnet tar makten över sin egen läsning (Stensson 2006, 23). Trots att läraren kan 

presentera mängder av strategier måste eleven förstå vilka som är relevanta för sin egen 

läsning. Exempelvis kan en elev läsa böcker med bilder och text men när eleven möter en 

kapitelbok blir nivån betydligt mer avancerad. Om eleven då påtalar att den inte förstår 

någonting i texten så är eleven på väg i sin läsning eftersom eleven förstår vad det är att 

förstå och vad det är att inte förstå (Stensson 2006, 24). Stensson menar att det innebär att 

läraren ska ge den eleven strategier för att öka sin egen förståelse om sin egen läsning för att 

kunna fortsätta sitt läsande dvs. metakognition. 

5 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för tidigare forskning som handlar om olika sätt att 

arbeta med läsförståelse. Den senaste forskningen är främst om digitala hjälpmedel för att 

arbeta med läsförståelse men, även annan forskning om andra arbetssätt att arbeta med 

läsförståelse.  

5.1 Datorbaserade träningsprogram  

Under senare delen av 2000-talet har studier genomförts med inriktning på datorbaserade 

träningsprogram. En studie har framkommit med resultat om elevers framsteg gällande 

läsförståelse och, språkets ljudstruktur som består av ordavkodning och fonologisk förmåga 

(Fälth m.fl. 2014, 3). Framstegen har med hjälp av datorbaserade träningsprogram fastställts 

genom att eleverna har övat sin läsförståelse i träningsprogrammen och programmet har gett 

positiva utfall (Fälth m.fl. 2014, 3). Studien innehöll även intervjuer med lärarna för att få 

insikt om deras eget agerande samt insikt i hur de har resonerat kring användandet av 

lästräningsprogrammet. Resultatet visar att läraren har arbetat målinriktat och intensivt med 

läsförståelseträning eftersom de har deltagit i studien (Fält m.fl. 2014, 6). Lärarna menade att 

time on task, dvs. att medvetet lägga tid på uppgiften, har varit betydande för de pedagoger 

som medverkat i studien. Denna infallsvinkel återges i Skolverkets rapport som menar att 

läsförståelse vanligtvis inte är inplanerad i de pedagogiska aktiviteterna som däremot många 

andra kunskaper är (Levlin 2014, 3). Resultatet visade tydliga förbättringar av elevernas 

läsförmåga under den intensiva period som läraren använde sig av lästräningsprogrammet 

(Fält m.fl. 2014, 6). Emellertid menade läraren att det finns andra metoder som varit 

likvärdiga i användbarhet och metoden bör snarare ses som ett komplement till 

undervisningen. 

 



 

 10 

Att använda datorbaserade lästräningsprogram som metod användes även i en annan studie 

som granskade ett bedömningsverktyg online, för att se om det kunde utvecklas till en 

metod för läraren (Magliano 2011, 131). Syftet var att läraren skulle kunna få insikt i 

elevernas läsförståelse och förståelsestrategier när de läser. Bedömningsverktyget 

kontrollerade elevernas läsförståelse under tiden de läste med hjälp av frågor, flervalsfrågor, 

och inte efteråt, som det vanligtvis är vid ett läsförståelsetest (Magliano m.fl. 2011, 133). Läs-

tränings-programmet gav en bedömningen direkt till eleven. Det vill säga att eleverna läste 

en mening i taget och därefter fick eleverna svara på en fråga som var direkt relaterad till 

texten (Magliano m.fl. 2011, 134). Därefter analyserades svaren och kopplades samman med 

elevens förståelseprocess som sedan gav ett utfall. Metoden innebar att de frågor eleverna 

besvarade var två typer av öppna frågor, direkta och indirekta frågor (Magliano m.fl. 2011, 

133). Bedömningsverktyget testade inte alla lässtrategier som forskare hänvisar till, exempel-

vis att stanna upp och läsa om meningen om de inte förstår. Studien fokuserade på att 

upptäcka ett litet antal läsprocesser som kan bidra till förståelse och inte enbart förmågan i 

sig (Magliano m.fl. 2011, 131). Forskaren menade att det finns ett samband mellan meta-

kognition och förståelse med hjälp av indikationer av elevernas muntliga uttalanden 

(Magliano m.fl. 2011, 136) men att lästräningsprogrammet kontrollerade förståelseprocessen. 

5.2 Hör- och läsförståelse  

I en avhandling har forskaren Levlin undersökt relationen mellan elevers lässvårigheter med 

skolresultat, bland annat nationella prov, i tidiga skolår (2014, 25). Avhandlingen presen-

terade vikten av att inkludera hörförståelse tillsammans med läsförståelse i undervisningen, 

framförallt för de elever som har läsförståelsesvårigheter. Studien visade också att det inte 

räcker att ha en god avkodningsförmåga för att kunna utveckla en god läsförståelse, det är 

fler faktorer som bidrar till detta (Levlin 2014, 25). Levlin beskriver att både komponenten 

avkodning (förståelse av ordnivå) och språkförståelse är relevanta för att läsförståelse ska 

kunna uppstå (Levlin 2014, 8). Levlin menar att språkförståelse och avkodning är två 

oberoende komponenter som enskilt är lika betydelsefulla men det krävs ett samspel mellan 

dessa för att läsförståelse ska ske. I studien genomförde eleverna ett läs -och hörförståelsetest. 

Resultatet visade att elever med begränsad läsförståelse även har begränsad hörförståelse 

(Levlin 2014, 150). Studiens resultat visade att om elever har en språkstörning i tidig ålder 

påverkar det elevernas fortsatta läs- och skrivförmåga och deras framtida möjligheter att 

tillgodogöra sig kunskaper i skolans övriga ämnen blir begränsade (Levlin 2014,152). Det 

framkom även i studiens resultat att det finns för lite forskning som visar hur screeningar, 

dvs. undersökningar av läsförståelse används i skolorna (Levlin 2014, 152).  

5.3 Kooperativ inlärning  
Shaaban (2007, 386) har undersökt om hur läsförståelse ska undervisas för att utveckla 

elevernas förståelse. Han understryker vikten av att använda instruktionsmetoder till läsning 

i syfte att lära sig avkoda och utveckla ordförrådet (Shaaban 2007, 386). Shaaban lyfter fram 

kooperativ inlärning som en viktig undervisningsmetod. Syftet var att eleverna skulle få 

möjlighet att träna läsförståelse med hjälp av berättande eller förklarande material (2007, 386). 

Metoden kooperativ inlärning innebär en tydlig struktur av gemensamma aktiviteter och det 

främsta syftet är att eleverna måste samarbeta för att lära sig av varandra och för att kunna 

förstå helheten (Shaaban 2007, 386). Studien visade att kooperativt lärande har positiva 

resultat gällande elevernas motivation till att läsa (Shaaban 2007, 380). Studien visade även 

komplexiteten med läsning. Läsning kan definieras som text, kontext och läsningsbaserade 

variabler som är beroende för att skapa förståelse. Forskaren menar att lässtrategier, 

perceptuella (via sinnen) och sensoriska förmågor är delar av den grund som behövs för att 

läsaren ska uppnå läsförståelse (Shaaban 2007, 377).  
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5.4 Multipelstrategiinstruktioner  

Simmons m.fl. har utfört en studie om instruktionsmetoder och, hur de kan utveckla elever-

nas förståelse (Simmons m.fl. 2010). Metoden innebar att lärarna skulle arbeta tillsammans 

med eleverna med läroplansbaserade ord, och bearbeta ordens betydelse (Simmons m.fl. 

2010, 136). Studien visade att elever lär sig mest av multipelstrategiinstruktioner, exempelvis 

kombination av förståelse och vokabulär. Resultatet visade även att kombinationen av lärar-

ledda instruktioner och multipelstrategiinstruktioner var effektivast. Simmons m.fl. menar 

att det redan är känt inom läsförståelseområdet att det är få elever som klarar av att 

reflektera över sin egen läsning. Att eleverna exempelvis ska kunna plocka ut det menings-

fulla i en text samt svara på frågor utan att ha en lärare som guide (Simmons m.fl. 2010, 124). 

Resultatet visade att det är lärarledda instruktioner som påverkar elevernas läsförståelse och 

inte enbart metoden i sig. I studien arbetade lärarna schemalagt med särskilda strategier för 

förståelse och ordförråd (Simmons m.fl. 2010, 122). 

  

6 Metod och material 

Avsnittet kommer att redogöra för hur det empiriska materialet samlades in, vilka urval som 

gjordes, hur materialet analyserades och studiens forskningsetiska principer.  

6.1 Kvalitativ metod 

I studien valdes en kvalitativ metod i form av intervjuer och observationer. Trost (2010, 32) 

menar att en kvalitativ metod används för att öka förståelsen för människors handlings-

mönster och hur de tänker. Valet av en kvalitativ metod är motiverat av att jag har fått en 

närhet till mitt material (Lagerholm 2010, 31) genom observationer och intervjuer. Metoden 

ökar min möjlighet till att undersöka och analysera hur läraren arbetar med läsförståelse. 

Som Eliasson (2013, 27) menar finns det en styrka i metoden eftersom det empiriska 

materialet kan samlas in i den omfattningen som forskaren anser är lämpligt dvs. det finns 

möjligheter till att begränsa insamlandet eller att öka mängden empiriskt material. Det kan 

även ses som en svaghet eftersom studiens planerade karaktär och utfall då kan förändras 

och skilja sig åt från min ursprungliga tanke. Emellertid ser jag möjligheten till att begränsa 

eller öka mängden empiriskt material som en flexibilitet i metoden.  

 

Metodvalet ska bestämmas utifrån studiens forskningsfråga och teoretiska utgångspunkt 

(Trost 2010, 33). Den kvalitativa metoden ökar möjligheten till att dels förstå hur kunskap om 

läsförståelse tillägnas i ett socialt samspel (sociokulturellt perspektiv) och hur lärarens arbets-

sätt främjar elevernas läsförståelse (forskningsfråga). En kvalitativ metod bidrar till att få en 

djupare förståelse av lärarens uppfattningar och erfarenheter om det undersökta ämnet som i 

denna studie är läsförståelse.  

 

6.1.1 Pilotomgång 

En pilotomgång genomfördes för att undersöka om det empiriska materialet från intervju-

erna och observationerna besvarade studiens forskningsfrågor (Bryman 2011, 258). Jag 

genomförde en observation och en intervju för att testa materialet. De vidtagna åtgärderna 

efter pilotomgången blev för det första skapandet av ett observationsschema för att över-

skådliggöra fältanteckningarna. För det andra minimerades intervjufrågorna för att begränsa 

intervjuernas tidslängd. För det tredje gjordes ett tillägg i missivet med information om att 

intervjuerna spelades in för att lättare bearbeta materialet. Det empiriska materialet från 

pilotomgången kommer inte att redovisas i studien.  
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6.1.2 Observationer 

Syftet med klassrumsobservationerna var att samla in ett underlag till lärarintervjuerna men 

även att undersöka hur läraren arbetar med läsförståelse. Detta krävde att observationen 

genomfördes i lärarens miljö, dvs. klassrummet. Eliasson (2013, 23) beskriver olika obser-

vatörsroller och jag agerade som den deltagande observatören under observationerna som 

iakttar miljön för att sedan tolka innehållet (ibid, 23). Den deltagande observatörens funktion 

är att enbart observera men det finns möjligheter till att tillägna sig mer kunskaper under 

observationen för att åstadkomma en förklaring till det som studeras (ibid, 23). Jag 

fokuserade främst på att studera vad lärarna gjorde i de pedagogiska situationerna. 

 

6.1.3 Intervjuer 

Intervjuernas syfte var att få en större förståelse för studiens empiriska material. I studien an-

vändes den semi- eller halvstrukturerade intervjun som innebar att jag utgick från flera om-

fattande frågor i min intervjumanual som möjliggjorde att jag kunde samla in svar till ett 

större område (Eliasson 2013, 26). En av de främsta fördelarna med denna variant av intervju 

är att den breddar möjligheten till följdfrågor vilket kan ge djupare svar av frågorna (ibid, 26). 

Detta innebar att intervjun innehöll öppna frågor för att få ett empiriskt material som bidrar 

till djupare kritisk reflektion.  

6.2 Urval  

Jag började med att skapa ett urval utifrån kategorier som jag konstruerade. Kategorierna var 

kön (man eller kvinna), ålder (ca 25-65 år), utbildning (legitimerad eller obehörig) och att 

lärarna skulle undervisa i ämnet svenska. Tillvägagångssättet jag använde mig av när jag 

skapade kategorierna är en metod som kallas för strategiskt urval för att öka variation bland 

de som intervjuas (Trost 2010, 139). Jag använde mig sedan av ett av bekvämlighetsurval för att 

hitta de deltagare som skulle intervjuas. Bekvämlighetsurval innebär ”de personer som finns 

till hands” (ibid, 140). Med hjälp av bekvämlighetsurvalet kontaktade jag rektorn på en skola 

som jag kände till sedan tidigare i en mellanstor kommun i Norrland som valde ut tre lärare 

som uppfyllde kraven för kategorierna. Jag kontaktade ytterligare en skola som fanns till 

hands inom samma kommun vars deltagare även uppfyllde kraven. Skolorna benämns som 

skola A och skola B. Detta medförde att den grupp jag uttalar mig om består av sex lärare 

dvs. 3 lärare/skola som undervisar i ämnet svenska i årskurs 4, 5 och 6.  

 

I planeringsstadiet av uppsatsen gjorde jag en avgränsning till vilket perspektiv av läsf-

örståelse som undersöks i studien, vilket är metakognition. Anledningen till att jag har valt 

att avgränsa mot metakognition är dels för att författaren Liberg menar att det är få lärare 

som arbetar med metaperspektiv (Liberg 2010, 67). Dels är avgränsningen till metakognition 

med en viss förhoppning om att resultatet av studien kommer att kunna hjälpa lärare att 

bistå elever med deras läsförståelsestrategier. Forskaren Magliano (2011, 132) antyder att 

läsare som har en god metakognition har förmågan att anpassa sina lässtrategier till upp-

giften och även att skatta sin egen förståelse. Min uppfattning är i likhet med Maglianos 

beskrivning nämligen att eleven måste ha en grundläggande metakognitiv förmåga för att 

utveckla en god läsförståelse.  

 

Jag valde även att göra ett urval i intervjufrågorna. Jag valde att redovisa de intervjufrågor 

som besvarade studiens syfte samt forskningsfrågor. De intervjufrågor som inte var av 

betydelse för studiens resultat har utelämnats.  
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6.2.1 Presentation av lärarna 

Jag kommer att presentera information om lärarna som enbart visar relevanta perspektiv för 

studien som inte kan avslöja deltagarnas identitet för att beakta konfidentialiteten. Syftet är 

att få en överblick över lärarnas utbildning, ålder och vilka ämnen de undervisar i.   

 

För att beakta konfidentialitetskravet (se avsnitt 6.5 forskningsetiska principer) har del-

tagarnas namn kategoriserats för att avidentifiera deras identiteter.  

 

6.2.1.1 Lärare Ann-Louise 

Ann-Louise är 58 år och arbetar på skola A. Ann-Louise undervisar i svenska och engelska i 

årskurs fem och årskurs sex. Ann-Louise är inte behörig men har tidigare arbetat från årskurs 

1-9 samt en period vid högstadiet. Hon har fortbildat sig genom läslyftet. 

6.2.1.2 Lärare Beatrice 

Beatrice är 26 år och arbetar på skola A. Beatrice undervisar i svenska, samhällskunskap, re-

ligion, historia, geografi och matematik i årskurs fyra. Beatrice är legitimerad i grundskolans 

tidigare år 1-9. Hon har fortbildning i läslyftet och Beatrice påbörjade men slutföljde inte en 

kurs om svenska som andraspråk.   

6.2.1.3 Lärare Christina 

Christina är 51 år och arbetar på skola A. Christina undervisar i svenska och i de samhälls-

orienterade ämnena i årskurs fem. Christina är legitimerad i svenska, matematik, de 

samhällsorienterade ämnena, biologi för lågstadiet upp till årskurs 3, bild, idrott och musik 

upp till årskurs 3 samt en kurs om svenska som andraspråk.  

6.2.1.4 Lärare Daniella 

Daniella är 59 år och arbetar på skola B. Daniella undervisar i svenska och engelska i årskurs 

fem. Daniella är legitimerad i svenska, de samhällsorienterade ämnena och engelska för 

grundskollärare 1-7. Hon har även genomfört handledarutbildning, datorutbildning (hög-

skolepoängsbaserade), läslyftet och mattelyftet.  

6.2.1.5 Lärare Evelina 

Evelina är 33 år och arbetar på skola B. Evelina undervisar i svenska och matematik i års-

kurserna fyra och fem. Evelina är legitimerad i svenska, matematik, de naturorienterande 

ämnena samt samhällsorienterade ämnena för F-3. Hon undervisar i årskurs fyra och årskurs 

fem på grund av lärarbrist. Hon har även läst kursen svenska som andraspråk.  

6.2.1.6 Lärare Folke 

Folke är 60 år och arbetar på skola B. Folke undervisar i svenska och i de samhällsorienterade 

ämnena i årskurs sex. Folke är legitimerad i svenska och de samhällsorienterade ämnena 1-7. 

Han har även läst läslyftet, mattelyftet, en kurs om arbetsmiljö samt handledarutbildning.  

6.3 Genomförande  

Det första steget i studien var att jag genomförde en pilotomgång. Det andra steget i under-

sökningen var att jag kontaktade de berörda skolorna och deltagarna för studien. Rektorn har 

varit min första kontakt vid båda skolor som först har godkänt min studie och sedan rekom-

menderat vilka lärare i årskurs 4, 5 eller 6 som jag skulle intervjua. Det tredje steget var att 

jag kontaktade lärarna via mejl med förfrågan om de ville ingå i studien. Lärarna hjälpte till 
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att skicka ut missiv samt samtyckeskrav till vårdnadshavarna (se bilaga 1 och 2). Det fjärde 

steget var att jag genomförde observationerna samt intervjuerna och det empiriska materialet 

samlades in, under cirka tre veckor, för att analyseras.  

 

Jag valde att göra observationerna före intervjuerna för att öka möjligheten till att följa upp 

nya frågor vid intervjun som eventuellt väcktes under observationerna. Dessutom valde jag 

att genomföra observationerna först och intervjuerna sedan för att öka studiens kvalité efter-

som jag kunde följa upp eventuella frågor från observationerna i intervjuerna. Jag tillät 

lärarna att välja tid för observation och intervju för att skapa en trygghet hos dem. 

Avslutningsvis transkriberade jag materialet samt analyserade och diskuterade resultatet.  

 

6.3.1 Observation  

Jag har gjort sex observationer totalt, en observation per lärare. Före varje observation in-

formerade jag klassen om min roll som deltagande observatör nämligen att mitt syfte var att 

observera hur läraren arbetade. Jag informerade eleverna om att jag inte skulle delta i akti-

viteterna, svara på frågor eller hjälpa eleverna och att de inte skulle se mig som en extralärare. 

Detta för att säkerställa att gränsen mellan observatör och deltagande var tydlig. Det em-

piriska materialet dokumenterades kontinuerligt med hjälp av observationsschemat (se 

bilaga 3). Under samtliga observationer var jag placerad längst bak i klassrummet för att 

överblicka lärarens undervisning men, jag gick även runt till eleverna och ställde korta frågor 

om läsförståelse. Observationerna var cirka 40-60 minuter.   

 

6.3.2 Intervju  

Inför intervjuerna utformades frågorna med hjälp av en intervjumanual (se bilaga 4). Före 

varje intervju informerades respondenten om studiens syfte och intervjuns upplägg. Inter-

vjun inleddes med bakgrundsfrågor som kan ses om uppvärmningsfrågor för att öka trygg-

heten. Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser i ett avskilt, ostört rum för 

att skapa en trygg miljö. Respondenterna intervjuades enskilt för att jag skulle få en djupare 

förståelse för varje lärares erfarenheter.  

 

Intervjuerna i studien är en samtalstyp som kallas formellt samtal dvs. att strukturen på sam-

talet är enkelt (Norrby 2014, 40) då intervjuaren ställer en fråga och respondenten svarar och 

eventuellt följs det upp med någon följdfråga och sedan fortsätter samtalet med samma 

struktur. Denna samtalstyp kräver en samtalsstruktur på makronivå (2014, 40) dvs. att 

urskilja strukturen i samtalet och emellertid krävs ingen analys av den lingvistiska kategorin 

(satser eller meningar). Syftet med studien är att undersöka lärarens arbetssätt vilket även 

det innebär att de lingvistiska delarna inte är avgörande utan lärarens tankar, resonemang 

och kunskaper är mer väsentliga.  

 

Varje intervju spelades in, för att sedan transkriberas, i syfte att öka möjligheten till reflektion. 

Med hjälp av reflektioner kan tolkning uppnå en djupare nivå och det kan i sin tur ge den 

empiriska forskningen ett värde (Alvesson och Sköldberg 2008, 20). Vid inspelningen an-

vändes Quicktime player som är en inspelningsutrustning som finns tillgänglig på min dator. 

Vid varje intervju har datorn har varit placerad i mitt knä för att bli en sådan naturlig del i in-

spelningen som möjligt (Norrby 2014, 99). Varje intervju har pågått i cirka 40-60 minuter.  
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6.4 Bearbetning av material och analysmetod  

6.4.1 Transkribering 

Det empiriska materialet transkriberades dvs. att återge samtalet i intervjun för att det ska 

kunna “läsas” som en skrift (Norrby 2014, 99). Detta för att öka förståelsen för empirin 

(Brinkkjaer och Hoyen 2013, 60). Intervjuerna transkriberades med fokus på studiens syfte 

och frågeställningar. 

 

En transkriptionsmetod användes för att underlätta vid överföringen från tal till skrift 

(Norrby 2014, 100) men även för att skapa ett läsvänligt material. Transkriberingsmetoden är 

en bastranskription, en mindre detaljerad transkription, som innebär att enskilda ords detalj-

uttal eller exakt mätning av pauser (Norrby 2014, 100) inte värderas. Det främsta syftet med 

en bastranskription är att spara tid samt att det inte är relevant för studiens syfte och forsk-

ningsfrågor. Vid transkriberingen utgick jag från några principer som Norrby (2014, 110) 

rekommenderar. Detta redovisas i en transkriptionsnyckel. 

 

Transkriptionsnyckel 

 

(.) = längre paus  

SKRATTAR = När både intervjuaren och den som blir intervjuad skrattar 

+redogör+ = sägs med högre röst än vanligt 

(x) = Omöjligt att höra på grund av ljud 

fan- = avbrutet ord 

         (Norrby 2014, 110) 

 

6.4.2 Analysmetod 

Det empiriska materialet analyserades i syfte att söka mönster med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys (Bryman 2011, 283). En kvalitativ innehållsanalys används för att sys-

tematiskt tolka innehåll med hjälp av kategorier (Byrman 2011, 505) som i detta fall är 

studiens empiriska material. Resultatet från intervjuerna och observationerna sorterades 

utifrån studiens frågeställningar och syfte. Först lästes transkriberingarna igenom för att få 

en överblick över materialet. Sedan sorterades materialet utifrån intervjumanualens kate-

gorier för att sedan bilda nya kategorier med hjälp av olika färger. Respondenternas svar ko-

dades även med hjälp av färger. Detta genomfördes exempelvis genom att intervjufrågor om 

lärarens metod-och strategival kodades med färgen rosa och respondenternas tillhörande 

svar om arbetssätt och didaktiska val kodades även med rosa. Kodningen och katego-

riseringen skapades för att lättare urskilja likheter och olikheter i materialet. Emellertid ana-

lyserades även materialet för att urskilja samband med de teoretiska perspektiven i studien. 

6.5 Forskningsetiska principer  

Vetenskapsrådet har utformat fyra forskningsetiska grundregler för humanistisk-samhälls-

vetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2007, 12). Missivet (se bilaga 1) är utarbetat efter 

Vetenskapsrådet etiska principer (Vetenskapsrådet 2007) och redogör information om 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

 

Missivet innehåller information om konfidentialitetskravet som innebär att studien ska 

utlova lärarnas och skolornas anonymitet. I forskningsseden framgår att ”I vissa typer av 
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studier är de enskilda individernas identitet inte intressanta, exempelvis i studier om varia-

tioner i inställningar i en viss fråga i en bestämd grupp över tid. I en sådan situation kan 

forskarna utlova anonymitet” (Vetenskapsrådet 2017, 41). Eftersom lärarnas identitet inte är 

relevant för studien utan deras reflektioner om läsförståelse kunde jag utlova anonymitet. 

Emellertid har deltagarnas identiteter anonymiserats samt att deltagarnas uppgifter har för-

varats oåtkomliga för obehöriga.  

 

I missivet redogjordes riktlinjer för informationskravet dvs. att jag är skyldig att informera 

om studiens syfte samt att jag uppgav studiens syfte innan intervjuerna (Vetenskapsrådet 

2017, 27). I informationskravet informerade jag även att deltagandet under studien var 

frivilligt och att de när som helst, utan närmare förklaring, kunde avbryta sitt deltagande. 

Deltagarna fick även möjlighet att ställa frågor till de ansvariga för studien dvs. jag eller min 

handledare med tillhörande kontaktuppgifter i missivet. Samtliga lärare och vårdnadshavare 

fick ta ställning och ge sitt samtycke (Vetenskapsrådet 2017, 27) genom att skriva under 

samtyckeskravet (se bilaga 2). Syftet med samtycket var dels att godkänna att intervjuerna 

spelades in och dels deltagandet i studien. I missivet framgick i enlighet med nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2017, 49) att de uppgifter som samlades in av personal eller skolor enbart 

kommer att användas för forskningsändamål.   

6.6 Trovärdighet  
Jag kommer att redogöra för studiens trovärdighet med hjälp av begreppen validitet och 

reliabilitet som kommer att överlappa varandra. Validitet innebär att mäta det jag avser att 

mäta samt reliabilitet innebär att datan är insamlad på ett tillförlitligt sätt.  

6.6.1 Validitet och reliabilitet 

Förkunskaper är en viktig förutsättning för att den kvalitativa studien ska bli framgångsrik. 

Larsson (2010, 72) skriver att det är viktigt att forskaren har goda förkunskaper om det ämne 

som ska studeras. Jag tillägnade mig kunskaper om läsförståelse genom att läsa tidigare 

forskning samt litteratur om ämnet för att skapa intervjufrågor som berörde läsförståelse.  

För att öka kvaliteten på undersökningen menar Larsson (2010, 73) att forskaren ska nå de 

intervjuades innersta meningar för att samtalet ska bli förtroendegivande. Jag informerade 

respondenten om att jag delat upp intervjun i frågor om lärarens bakgrund, lärarens 

kunskaper om läsförståelse, frågor om undervisning samt om lärarens arbetssätt. Avsikten 

var att skapa ett förtroende till respondenten genom att visa att jag var påläst om området.  

För att öka kvaliteten i en kvalitativ studie diskuterar Larsson (2010, 77) om Miles och 

Huvermans tankar om att intervjumaterialet ska vara ”thick”. Det innebär att intervjuerna 

ska vara rika på innehåll och innebörd samt att studien ska innehålla tillräcklig mängd 

intervjuer. Emellertid utgör studien enbart intervjuer av sex lärare vilket innebär att studien 

inte kan generaliseras till en större population.  

För att öka studiens pålitlighet har jag beskrivit studiens mätinstrument (tekniska hjälpmedel 

vid inspelning och de lärare jag har intervjuat) för att andra skall kunna återupprepa 

genomförandet i min studie. Jag har även beskrivit mitt urval, frågeställningar, metod och 

analys.  

Studiens trovärdighet kan påverkas av mina tidigare erfarenheter inom skolan. Jag har 

tidigare vikarierat i årskurserna 4-6 vid ett flertal tillfällen. Dessutom har jag även arbetat 

som resurslärare under ett halvår. Detta har bidragit till förkunskaper om hur undervisning 

om läsförståelse kan se ut. Däremot går det inte att utesluta att min bakgrund kan påverka 

studiens innehåll, trots min ambition att vara objektiv.  
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Emellertid vill jag tillägga att i mitt missivbrev valde jag att skriva vad jag skulle undersöka 

dvs. läsförståelse. Eftersom jag informerade lärarna om vad jag skulle studera finns det en 

risk att lärarna tillrättalagde undervisning inför mina observationer. Detta ser jag inte som en 

risk för studiens pålitlighet eftersom läsförståelse är ett stort område och, lärarna har inte 

haft kunskap om att jag undersökte arbetssätt kring läsförståelse, metakognition och 

motivation.   

 

7 Resultat från observationer 

Observationernas resultat bygger på sex svensklektioner. Observationerna kommer att 

presenteras kortfattat. Under observationerna utgick jag från två saker; det första var mitt 

observationsschema (se bilaga 3) och det andra var mina teoretiska perspektiv, socio-

kulturellt och kognitivt perspektiv. Observationsschemat bestod av fyra kategorierna, som 

var information om lektionens syfte, lektionens uppläggning, arbetsformer och lektionens 

innehåll. Under observationerna ställde jag frågor till slumpmässigt valda elever om läs-

förståelse, svaren är av underordning för studien och kommer enbart diskuteras kort i 

diskussionskapitlet. Resultatet från observationerna redovisas genom styckesindelning enligt 

Skola A:s lärare (Ann-Louise, Beatrice och Christina) och därefter Skola B:s lärare (Daniella, 

Evelina och Folke). 

7.1 Observation av lärarens arbetssätt 

Ann-Louise på skola A inleder med en genomgång om kamratbedömning. Hon berättar att 

eleverna ska arbeta med kamratbedömning av deras argumenterande texter. Hon berättar för 

eleverna att de ska arbeta i grupper om tre elever i varje grupp. Ann-Louise visar ett exempel 

på hur en kamratbedömning kan genomföras och visar även kriterier för kamratbedöm-

ningen. Hon ger eleverna en mall där de ska fylla i sitt namn och utifrån kamratens text ska 

de skriva om det var bra/ganska bra eller vad som kan utvecklas till nästa gång. Ann-Louise 

går runt till grupperna och hjälper eleverna med eventuella frågor. Ann-Louise avrundar 

lektionen med att meddela att de ska fortsätta arbeta med kamratbedömningen vid nästa 

lektion. Observationen genomfördes i årskurs sex. Det var 18 elever totalt i klassen och lek-

tionen genomfördes mellan klockan 10:35 och 11:15. Läraren beskriver inte lektionens syfte 

för eleverna.  

 

Beatrice på skola A inleder lektionen med hjälp av en genomgång av dagens lektion. Hon 

repeterar föregående lektion tillsammans med eleverna. Beatrice läser högt ur en högläs-

ningsbok under tiden som eleverna följer med i texten i en likadan bok som högläsnings-

boken. Hon repeterar sedan tillsammans med eleverna på raden- frågor, mellan raden- 

frågor och bortom raden- frågor och Beatrice beskriver för eleverna hur sådana frågor kan se 

ut. Beatrice beskriver frågorna enligt; att svar på frågorna som går att utläsa direkt i texten 

(på raden- frågor) eller svar som behöver mer läsförståelse (mellan raden-frågor) och, svar 

som inte behöver handla om texten (bortom raden-frågor). Därefter delar hon in eleverna i 

grupper, om två-tre elever i varje grupp, och de arbetar med ett frågepapper som handlar om 

samma ämnesområde som högläsningsboken. Beatrice går runt till eleverna och hjälper dem 

med eventuella frågor och lyssnar in vad de har skrivit. I slutet av lektionen läser varje grupp 

vad de har skrivit och Beatrice diskuterar svaren tillsammans med eleverna samt låter hela 

klassen diskutera frågorna. Observationen genomfördes i årskurs fyra. Beatrice avslutar 

lektionen med att sammanfatta vad de arbetat med under lektionen. Det var 18 elever totalt 

under lektionen som genomfördes mellan klockan 13:40 och 15:10. Läraren beskriver inte 

lektionens syfte för eleverna.  
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Christina på skola A inleder lektionen med en genomgång med hjälp av muntliga instruk-

tioner och förklarar att eleverna ska genomföra ett läsförståelsetest. Hon förklarar att det är 

ett test av flera som läraren fördelar under några veckor. Christina berättar att hon läser en 

mening och avslutar med att säga vilket ord i meningen de ska skriva ned. Hon frågar även 

eleverna om instruktionerna var tydliga och om det är någonting de inte förstår innan de ska 

börja med testet. Christina påminner eleverna om att de ska genomföra testet individuellt 

och förklarar för eleverna att om de inte hör ett ord får de räcka upp handen under testet så 

läser hon meningen igen. Observationen genomfördes i årskurs fem. Det var 17 elever totalt 

och lektionen genomfördes mellan klockan 11:30 och 12:10. Läraren beskriver inte lektionens 

syfte för eleverna.  

 

Daniella på skola B inleder lektionen med hjälp av en genomgång av textens tema som är liv 

och död. Hon ber eleverna att ge olika exempel på vad det kan innebära att ha varit med om 

en olycka (textens handling) och eleverna ger flera exempel och läraren bekräftar elevernas 

tankar och ger egna exempel. Daniella berättar för eleverna om textens upplägg och repeterar 

tillsammans med eleverna hur en textnotis uppbyggnad ser ut. Hon påminner eleverna om 

att använda sig av frågeställningar; Var? När? Vem? Vad? Hur? vid läsningen. Daniella läser 

texten högt för eleverna och hon avbryter vid ett flertal tillfällen och ställer frågor (på raden- 

frågor) till texten. Daniella berättar att texten innehåller många ämnesspecifika ord och 

utvecklar dem för eleverna. Daniella går sedan igenom hela texten med eleverna och låter 

dem utveckla delar ur texten genom att muntligt svara på frågor som Daniella ställer till 

texten. Hon visar sedan två exempel på hur de ska svara på uppgiften som är kopplad till 

texten och sedan får eleverna arbeta självständigt. Daniella går runt i klassrummet och 

hjälper eleverna med eventuella frågor. Hon avslutar lektionen med att låta eleverna berätta 

sina svar på några av frågorna. Det var 16 elever totalt och lektionen genomfördes mellan 

klockan 08:20 och 09:00. Läraren beskriver inte lektionens syfte för eleverna.  

 

Evelina på skola B inleder lektionen med hjälp av en genomgång och berättar att de ska ar-

beta med lässtrategier. De ska arbeta med ”läsfixaren spågumman” och Evelina repeterar 

vilket syfte spågumman har och vad hon gör nämligen, att hon förutspår. Evelina uppmanar 

eleverna individuellt att titta på en boks framsida och eleverna skriver ned/förutspår vad 

boken ska handla om. Evelina uppmanar eleverna att berätta muntligt vad de förutspått. 

Sedan läser Evelina högt ur boken. Hon ber sedan eleverna fundera och berätta om de 

fortfarande tror att deras förutsägningar stämmer efter att de har hört ett kapitel. Evelina 

avrundar lektionen. Det var 21 elever totalt och lektionen genomfördes mellan klockan 10:00 

och 10:40. Läraren beskriver inte lektionens syfte för eleverna.  

 

Folke på skola B inleder lektionen med hjälp av en genomgång. Folke berättar för eleverna 

att de ska arbeta med läsförståelse och att de ska jobba med en text. Han skriver textens titel 

på tavlan och eleverna får gissa vad texten ska handla om. Sedan skriver Folke upp ord som 

finns i texten och utvecklar ordens betydelse tillsammans med eleverna. Folke låter även 

eleverna tillsammans med honom ge förslag på synonymer till orden. Eleverna läser sedan 

texten individuellt och när de har läst färdigt räcker eleverna upp handen och får ett fråge-

papper. Under tiden som eleverna läser texten läser även Folke samma text. Läraren går 

sedan runt och hjälper eleverna med eventuella frågor. Folke avrundar lektionen med att 

eleverna får läsa vad de har skrivit för svar på frågepapperet. Det var 11 elever totalt och 

lektionen genomfördes mellan klockan 08:20 och 09:40. Läraren beskriver inte lektionens 

syfte för eleverna.  
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7.2 Sammanfattning 

Samtliga lärare arbetar med läsförståelse med hjälp av olika arbetssätt. Dessa arbetssätt är; 

tre lärare arbetar med läsförståelsefrågor kopplad till en text, en lärare genomför ett läsförstå-

elsetest, en lärare arbetar med lässtrategier och en lärare arbetar med kamratbedömning av 

texter under observationen. Alla lärare inleder deras lektioner med genomgångar samt att 

alla går igenom uppgifterna tillsammans med eleverna innan de arbetar självständigt. Det 

finns ingen lärare som berättar syftet med lektionen för eleverna.   

 

8 Resultat från intervjuer 

Undersökningens resultat bygger på intervjuer av sex lärare. Jag har studerat informanternas 

intervjusvar individuellt och kommer att presentera de svar jag har uppnått av intervjuerna. 

Först kommer jag att redogöra för lärarnas syn på läsförståelse och sedan presenterar jag hur 

lärarna organiserar och arbetar med läsförståelse. Slutligen redogör jag för hur lärarna 

kontrollerar elevernas läsförståelse, beskriver lektionernas syfte och, lärarnas syn på schema-

lagt arbete med läsförståelse. Resultatet kommer delvis att redovisas med hjälp av citat av 

lärarna. Resultatet från intervjuerna redovisas genom styckesindelning enligt Skola A:s lärare 

(Ann-Louise, Beatrice och Christina) och därefter Skola B:s lärare (Daniella, Evelina och 

Folke). Med anledning av att flera av lärarna använder sig av materialet från En läsande klass 

beskriver jag i bilaga 5 hur materialet ser ut. Jag beskriver även i bilaga 6 hur metoden genre-

pedagogiken ser ut, som används av en av lärarna.  

8.1 Lärarnas beskrivning av begreppet läsförståelse 

De lärare som har deltagit i studien är överens om att läsförståelse innebär att förstå det man 

läser. Lärarna menar att läsförståelse är mer än att bara avkoda ord utan att eleverna även 

ska få en fördjupad kunskap om läsförståelsens betydelse.  

  

Ann-Louise menar att läsförståelsen innebär att eleverna ska ha förståelse för både ord och 

handling samt att läsförståelse ska väcka en nyfikenhet. Ann-Louise säger att ”läsförståelse 

är något som väcker egna tankar, lust och nyfikenhet”. Beatrice menar att läsförståelse inne-

bär att eleverna ska förstå vad de har läst, dra egna slutsatser, fundera vidare och förstå bud-

skapet i texter. Hon betonar även att läsförståelse innebär att eleverna utvecklar en kritisk 

förmåga vid läsning dvs. att de inte tror på allting i en text utan förhåller sig med en kritisk 

inställning. Christina säger också som Ann-Louise och Beatrice att läsförståelse innebär 

att ”man förstår det man har läst” men säger också att läsförståelse och läshastighet har stora 

skillnader. Hon menar att det är skillnad på om eleven kan läsa ord snabbt jämförelsevis med 

att förstå innebörden av orden, eftersom det visar om eleven kan tillgodose sig kunskap om 

läsförståelse eller inte.   

 

Daniella definierar också läsförståelse som förmågan att äga en djupare förståelse av texten.  

Hon menar att läsförståelse innebär tre nivåer; att förstå på raden-, mellan raden- och bortom 

raden- frågor. Daniella säger ”det är när man har alla de här tre nivåerna; hitta svaren själva i 

texten, att man kan läsa mellan raderna och ta hjälp av de ledtrådar man får och kliva bortom 

raderna och tänka själv utanför texten”. Evelina beskriver läsförståelse med hjälp av läs-

strategier, att eleverna är medvetna om att det finns olika lässtrategier och att eleverna kan 

tillämpa dem i vardagen. Folke beskriver läsförståelse som att läsa och förstå men även att 

tillgodogöra sig en text på ett djupare plan; att förklara och diskutera. Han betonar även att 

läsförståelse är grunden i alla ämnen ”läsa och förstå det är ju det läsförståelse handlar om 

och det är ju grunden i alla ämnen”.  
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8.2 Lärarnas syn på vikten av läsförståelse 

Alla lärare lyfter fram läsförståelsens betydelse för eleverna och för deras framtid. De betonar 

dels hur viktig läsförståelsen är i elevernas vardag men även i deras framtida roll som 

samhällsmedborgare.  

 

Ann-Louise säger att kunskap i läsförståelse behövs för att eleverna ska kunna bli själv-

ständiga och klara av vardagen och det innebär att de måste förstå texterna som de möter. 

Ann-Louise säger att ”vår värld är full av text, från deklarationsblanketten till romanen”. 

Beatrice säger att läsförståelse kan bidra till att eleverna lättare kan förbättra sina förmågor 

exempelvis resonera, analysera osv. Hon menar att läsförståelsen bidrar till att eleverna ska 

höra en text och kunna reflektera över texten och inte ”sitta passiv utan man ska kunna 

reflektera över det man ser och hör”. Christina berättar att läsförståelsen är av betydelse för 

eleverna dels när de ska svara på frågor i skolan. Dels även i elevernas fritid eftersom 

läsförståelsen behövs för att förstå ett recept vid t.ex. matlagning. Hon betonar även att 

läsförståelse är grunden som behövs i alla ämnen. 

Daniella säger att kunskapen i läsförståelse behövs i alla ämnen och framförallt för att kunna 

förstå de samhällsorienterade och de naturorienterande ämnena. Daniella säger att” läs-

förståelse behövs i alla ämnen, väldigt mycket, du klarar inte no eller so om du inte har 

läsförståelse”. Hon säger även att läsförståelse behövs för att eleverna ska kunna förstå 

ämnesspråket i matematik. Evelina menar också som Daniella att läsförståelsen behövs i alla 

ämnen och menar att den är rent av livsavgörande för eleverna eftersom ”det är en grund-

läggande förmåga de behöver för att klara sig”. Folke menar även som Daniella och Evelina 

att läsförståelse behövs i alla ämnen men framförallt att det ger en förklaring till det eleverna 

möter under livet, Folke säger att ”läsförståelse behövs för att få någon struktur och 

förklaring under hela livet för det är ju så mycket man möter”.   

8.3 Lärarnas syn på schemalagt arbete med läsförståelse 

På frågan om de anser att arbetet kring läsförståelse skulle vara mer schemalagt eller om det 

är bra att det är upp till varje lärare att bestämma säger fem av sex lärare att det vore fördel 

om arbetet med läsförståelse vore schemalagt eftersom det skulle bli mer likvärdigt.  

 

Ann-Louise menar att de flesta lärarna arbetar med läsförståelse men, läsförståelsen skulle 

bli mer uppmärksammad i alla ämnen om arbetet med läsförståelse vore schemalagt. 

Beatrice säger att fördelen om läsförståelse skulle vara schemalagt är läsförståelsen tydligare 

skulle finnas i alla ämnen och att det inte enbart skulle vara en ”svenskgrej”. ”Fördelen med 

att ha läsförståelse schematiskt är att man hade fått in det i fler ämnen för jag tror att det 

saknas lite grann”. Beatrice säger även att nackdelen kan vara att lärarna blir för styrda i sitt 

arbete. Christina menar också som Beatrice att lärarna måste bestämma individuellt men 

betonar också att det borde finnas en tydligare struktur kring läsförståelsen för att alla lärare 

ska kunna arbeta likvärdigt med läsförståelse: 

 

Jag tror man måste få bestämma individuellt men samtidigt måste det ju vara någon form av (.) 

vad ska jag säga (.) på en skola att man jobbar likvärdigt jag menar börjar du jobba på 

Fridhemsskolan (påhittat namn på skola, ändring gjord här) så ska det inte spela någon roll 

vilken lärare du får utan du ska ju få rätt till samma undervisning så det måste ju vara någon 

form av röd tråd (.) Det ska inte vara så att man drar en vinstlott eller en nitlott som vårdnads-

havare. (Christina) 
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Daniella säger att hon gärna ser att arbetet med läsförståelse skulle vara schemalagt eftersom 

undervisningen skulle vara mer likvärdig för eleverna. ”Jag skulle gärna se att det vore mer 

styrt så att det blir likvärdigt, eller mer likvärdigt för eleverna” säger Daniella. Evelina menar 

även hon att läsförståelsen skulle gynnas om det vore schemalagt eftersom ”att man 

verkligen i sådana fall vet att läsförståelsen sker och att det inte glöms bort” säger Evelina. 

Folke menar att han inte ser någon skillnad att läsförståelse skulle finns på schemat utan 

istället menar han att ”i min värld så inbillar jag mig att alla förstår att det är grunden till det 

mesta, och att man måste jobba med den hela tiden” och han förutsätter att läsförståelse 

undervisas av alla lärare.    

8.4 Lärarens uppläggning av läsförståelse inom svenskämnet  

Lärarnas arbetssätt med läsförståelse inom svenskämnet skiljer sig åt. Flera av lärarna arbetar 

mycket tillsammans med eleverna, och flera lärare ämnesintegrerar svenska och läsförståelse.  

  

Ann-Louise arbetssätt innebär ofta att eleverna först arbetar tillsammans och sedan indivi-

duellt. Arbetssättet gäller framförallt för olika texttyper. På svensklektionerna arbetar Ann-

Louise med läsgrupper och när det gäller undervisning om texttyper arbetar hon mycket 

med varför-frågor för att hjälpa barnen att förbättra deras förmågor att analysera och 

resonera. Framförallt berättar Ann-Louise att hon arbetar med att guida eleverna stegvis 

genom arbetsprocessen. Ann-Louise säger:  

 

Alltså det här stegvis, man måste +visa+ barnen +hur+ det ska göra någonting innan de sätter 

igång och gör det själv. (Ann-Louise) 

 

Ann-Louise använder datorbaserade verktyg när hon lägger in elevuppgifter i Classroom. 

Classroom är en webbtjänst där läraren kan lägga in uppgifter som alla elever kan nå med 

hjälp av ett personligt Google-konto.  

 

Beatrice berättar likväl som Ann-Louise att hon arbetar mycket tillsammans med eleverna för 

att hon ska se att alla elever förstår uppgifterna. Upplägget för läsförståelse inom svensk-

ämnet följer samma struktur eftersom de först arbetar tillsammans och sedan arbetar 

eleverna individuellt. I svenska arbetar Beatrice med stavning, begrepp, dubbelteckning och 

texttyper. ”Vi jobbar självklart med att de får läsa högt för varandra men läsförståelse måste 

man göra tillsammans så att det blir någon diskussion kring” säger Beatrice. Gällande 

läsförståelsen arbetar Beatrice med studieböcker som inkluderar läsförståelse och grammatik. 

Hon säger att hon även har ett lässchema samt att en gång i veckan arbetar de med läsning 

och en gång i veckan med läsförståelse. Hon har även en tydlig plan att eleverna ska låna 

böcker från skolans bibliotek som för tillfället är obemannad. Beatrice använder inte 

datorbaserade verktyg i undervisningen.  

 

Christina arbetar mycket med att integrera svenska och läsförståelse tillsammans med de 

samhällsorienterade ämnena framförallt när det gäller läsning, skrivning, läsgrupper och 

textsamtal. Även Christina berättar att hon arbetar mycket tillsammans i första steget och i 

det andra steget får eleverna arbeta individuellt. I Christinas undervisning använder hon sig 

av även av olika läsförståelsetest som eleverna individuellt får svara på i Classroom. Läs-

förståelsetestet innebär att eleverna ska läsa en text samt svara på frågor som är kopplade till 

texten som de succesivt får lämna in till Christina. Hon betonar att hon är försiktig med att 

låta eleverna arbeta individuellt med läsförståelse: 
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Att jobba tillsammans och målet är att du ska skriva själv, samma med läsningen och med 

bilder har jag jobbat mycket med. Mycket tillsammans där också, lite försiktigt att sätta dem 

själva, läsa en text ifall de inte förstår. (Christina) 

 

Daniella arbetar efter genrepedagogiken (se bilaga 6) i svenska och framförallt i skrivning 

och läsning. Hon introducerar lektionerna med hjälp av en genomgång och sedan använder 

hon EPA-modellen dvs. enskild, par, alla och under tiden som skrivdelen genomförs vice 

versa. Hon berättar också att hon undervisar tre texttyper/termin. Gällande läsningen an-

vänder hon läslogg, högläsningsbok och bänkbok. Hon säger att hon arbetar med att lära 

eleverna att sätta ord på sina egna tankar med hjälp av tre steg; det första steget innebär att 

hon berättar hur hon tänker när hon läser högt ur högläsningsboken, det andra steget är att 

eleverna får berätta sina tankar när de läser högt i tvärgrupper och det sista steget är att 

eleverna själva läser en bok och skriver deras tankar i läsloggen. Daniella säger att det är 

skillnad på hur läsvana eleverna är: 

 

När det läser själva får de ingen bild i huvudet, men vissa får det ju direkt förstås men det 

beror på hur läsvana de är. Det är just de här eleverna som kämpar med läsförståelse som har 

svårt att se en bild (.) de ser bara orden men inget mer (Daniella) 

 

När det gäller läsförståelsen arbetar Daniella med att få eleverna att förstå texterna på djupet 

med hjälp av frågor till texten. Hon diskuterar även deras förförståelse och hon visar likheter 

samt skillnader i venndiagram dvs. illustration som visar samband och likheter med hjälp av 

cirklar. Gällande datorbaserade verktyg använder Daniella precis som Ann-Louise Class-

room för att lägga in elevuppgifter.  

 

Evelina arbetar som Daniella enligt genrepedagogiken (se bilaga 6) och framförallt med 

autentiska texter för att motivera eleverna. ”I den klass jag undervisar i nu är det många som 

inte tycker om ämnet svenska, då gäller det att hitta glädjen i det först för att komma vidare” 

säger Evelina. Detta gör hon genom att t.ex. arbeta med skoltidning för alla elever ska lära sig 

texters uppbyggnad samt skriva en egen text. Hon arbetar formativt framförallt i skrivning 

och ger eleverna möjlighet att redigera sina egna texter med hjälp av en bedömningsmatris. 

Hon berättar att hon arbetar med att ge feedback till eleverna för att de ska kunna förstå och 

utveckla sin egen skrivprocess. När det gäller läsförståelsen modellerar Evelina 

undervisningen för att eleverna ska förstå. Hon säger också att hon arbetar med lässtrategier 

för hon ska kunna variera mellan att arbeta tillsammans och individuellt. Gällande dator-

baserade verktyg använder Evelina projektor och nyckelpigan dvs. ett verktyg som förstorar 

texter på tavlan för att gemensamt bearbeta texter med eleverna.  

 

I svenska arbetar Folke med mycket fokus på läsförståelsen framförallt när han arbetar med 

olika texttyper. Han arbetar mycket med att arbeta med texternas uppbyggnad, bilder, 

textens budskap, diskutera samt att arbeta med begrepp innan de möter en ny text. Folke 

ämnesintegrerar svenska och de samhällsorienterade ämnena och menar att det finns kopp-

lingar mellan dessa ämnen. Gällande de datorbaserade verktygen använder han Pejlo 

(digitalt diagnosverktyg) som innehåller en läsförståelsedel och en skrivdel som ger läraren 

samt eleven utformade uppgifter som eleven ska arbeta med. Folke berättar att fördelen med 

Pejlo är att elevens kunskap skapas i ett diagram som blir tydligt för eleven och läraren. ”Det 

är ganska bra för det blir tydligt för dem och för mig för det blir tydligt vart de ligger” säger 

Folke. Han använder även läromedlet Gleerups (i de samhällsorienterade ämnena) samt 

läromedlet Zick Zack.  
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8.5 Lärarnas metod- och strategival 

Alla lärare i studien arbetar med att variera sitt arbetssätt medan några lärare även arbetar 

med olika modeller för läsförståelse.  

 

Ann-Louise säger att hon gillar när hon läser en högläsningsbok för eleverna och att de 

gemensamt arbetar med innehållet dvs. inledning, miljöer, karaktär, budskap osv. samtidigt 

som eleverna får tillgång till en bokrecensionsmall. Ann-Louise menar att mallen blir en hjälp 

för eleverna inför nästa tillfälle som de arbetar med bokrecensioner. ”Så att alla ska känna sig 

trygga när de arbetar med sitt arbete så att de vet hur de ska gå tillväga” säger Ann-Louise. 

Beatrice berättar att hon inte tror på ett arbetssätt där eleven ska sitta själv och svara på 

frågor eftersom det finns en risk att eleverna enbart gissar sig fram. Hon betonar att det är 

viktigt att lyfta fram att det finns olika vägar till olika svar: 

 

Jag tror det är viktigt att framförallt diskutera att det finns många olika typer av svar. Så att 

det vet att det ibland går att hitta men ibland kanske man inte kan söka sig till det utan att 

man har förstått det. (Beatrice) 

 

Christina berättar att hon inte tror att det finns någon speciell metod som fungerar generellt 

för läsförståelse utan att det är viktigt att prova olika arbetssätt. ”Jag tror inte att det finns så 

enkla lösningar som följ den här eller följ den här boken. Man får vara (.) jag är inte rädd att 

prova nya saker” säger Christina. Hon säger att arbeta tillsammans först och individuellt sen 

är viktigt och att inte eleverna ska sitta själva och läsa i början. Hon menar att arbetssättet 

liknar metoden En läsande klass (se bilaga 5).  

 

Daniella säger likadant som Christina, nämligen att eleverna inte ska arbeta ensamma med 

läsning eftersom läsning måste diskuteras och ifrågasättas för att kunskaperna ska utvecklas. 

Evelina återkommer till metoden En läsande klass (se bilaga 5) som hon anser är en metod 

som synliggör strategierna med hjälp av bilder (spågumman, detektiven, reportern, konst-

nären och cowboyen). Evelina menar också att hon med hjälp av metoden En läsande klass 

har börjat introducera diskussioner om på raden-, mellan raden- och bortom raden- frågor: 

 

Jag har inte mött så många andra läsförståelsemetoder, inte i utbildningen heller eller när jag 

har varit ute. (Evelina) 

 

Folke menar att eleverna ska träna sig i att diskutera begrepp och texter och att texterna ska 

utgå från eleven. Han menar även som Beatrice och Christina att det inte finns ett arbetssätt i 

läsförståelse utan han provar olika arbetssätt för att de ska passa alla elever. 

8.6 Lärarnas bedömning av elevernas läsförståelse 

Ann-Louise berättar att hon brukar använda sig av färdigt läsförståelsematerial, skriftliga 

övningar, som både har på raden- frågor, mellan raden- frågor bortom raden- frågor. Beatrice 

använder sig också av färdigt läsförståelsematerial som är skriftliga övningar som eleverna 

får genomföra på hösten, uppföljning innan jul samt på våren. Christina använder ett 

läsförståelsetest för eleverna i årskurs fyra, bedömningsstöd från nationella proven i årskurs 

fem och i årskurs sex genomför eleverna nationella prov. Emellertid använder Christina DSL-

test (diagnostiskt material för analys av läs-och skrivförmåga) under terminerna för att få en 

uppfattning av elevernas läsförståelse.  
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Daniella säger att hon brukar använda sig av DSL-test i årskurs fem och i årskurs sex 

använder hon gamla nationella prov. Hon säger att det inte finns mycket tester för elever i 

årskurs fyra och, framförallt inte något bedömningsstöd för lärarna vilket innebär att hon 

skapar eget material. ”Visst finns det test, men att hitta sådant som visar jämförelser om de 

ligger godkänt eller mycket över är svårt. Det får man inget stöd i utan det får man avgöra 

själva” säger Daniella. Evelina använder sig även som Daniella, Christina, och Beatrice av 

DSL-test. Evelina använder även läsförståelsetest från läromedlet Zick Zack och, hon 

kontrollerar elevernas läsförståelse muntligt när hon diskuterar med eleverna i klassrummet. 

”Det blir ganska tydligt vilka som behärskar det och vilka som inte gör det och särskilt när 

man diskuterar” säger Evelina. Folke använder sig liksom Daniella, Evelina, Christina och 

Beatrice av DSL-test som är test som kommunen bestämt att skolorna ska använda sig av. 

Folke arbetar ibland med gamla nationella prov och DSL-tester genomförs i varje årskurs. 

Folke använder sig även av bedömningsstöd från Skolverket när han bedömer elevernas 

läsförståelse: 

 

Visa dem texter från bedömningsstöd för att visa vad som är en godkänd text (.) och vad 

behövs det för att komma högre på betygsskalan för det tror jag är viktigt (.) för att få bort det 

där med att räkna ord och sidor (.) att man kopplar till innehållet. (Folke) 

8.7 Motivation  

Samtliga lärare i studien motiverar eleverna till läsning genom att läsa för dem och, de flesta 

lärarna nämner att de har bristande samarbete med biblioteken. De flesta lärarna menar att 

biblioteken/bibliotekarien har en viktig funktion för att motivera eleverna till läsning.  

 

Ann-Louise motiverar eleverna genom att läsa för dem. Beatrice berättar även som Ann-

Louise att hon läser högt både i svenska och i de samhällsorienterade ämnena. Christina 

säger också att hon högläser för eleverna samt att hon försöker vara en förebild genom att 

visa att läsning är någonting positivt. Hon betonar att samarbetet med bibliotekarien är 

värdefullt men det finns ingen bibliotekarie på plats i skolan för tillfället:  

 

För dem (Christina hänvisar till bibliotekarien) är ju verkligen en inspirationskälla för det kan 

ju verkligen, det är ju svårt det där att sprida läsning. (Christina) 

 

Daniella motiverar eleverna genom att visa att läsning är roligt och intressant. Hon arbetar 

mycket med att hitta texter som eleverna tycker om och som engagerar dem. Daniella 

berättar även att biblioteket är stängt under en period på skolan vilket innebär att de inte kan 

låna böcker i samma utsträckning. Evelina motiverar eleverna genom att hitta litteratur som 

är intressant för eleverna. Evelina läser även högt ur en högläsningsbok och eleverna har 

tillgång till en egen bänkbok. Evelina nämner också att de inte har tillgång till ett 

skolbibliotek vilket hon saknar och för tillfället lånar hon böcker på andra bibliotek. ”Det är 

en önskan, att ha ett bättre samarbete med bibliotekarien” säger Evelina. Folke motiverar 

eleverna precis som de övriga lärarna med hjälp av högläsning men han säger även att han 

läser en egen bok under tiden de läser. ”Jag brukar hitta tillfällen när de läser själva och då 

deltar jag själv med en egen bok, så man kan inte sitta och göra någonting annat för då 

skickar man fel signaler” säger Folke. Han arbetar som Daniella och Evelina med att hitta 

intresseväckande litteratur och texter till eleverna för att motivera till läsning.  
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8.8 Metakognition 

Gällande elevers metakognition arbetar lärarna olika, en del lärare testar av metakognitionen 

muntligt och en del lärare gör det med hjälp av läslogg.  

 

Vid frågan om metakognition säger Ann-Louise att det är någonting hon gjorde när eleverna 

var yngre och inte var lika starka i sin läsning. ”Nja, så gör jag inte längre, det gjordes kanske 

mer när de var yngre när de var svaga läsare för nu kan ju som alla läsa” säger Ann-Louise. 

Gällande metakognitionen säger Beatrice att det är viktigt att ställa frågor plus följdfrågor till 

eleverna för att synliggöra för henne vad de kan och inte kan:  

jaa det tycker jag att det är viktigt att fråga SKRATT för även om jag ställer en fråga på papper 

kan man känna att jaa det är för enkelt svar så då brukar jag kolla mer, varför tänker du att det 

var så? som en liten följdfråga så man får igång tankarna lite mer för oftast har de mer än vad 

de kanske vill skriva ned eller säger till kompisen. Och är det två kan de ställa mer frågor för 

då börjar de diskutera mer och då får man koll. (Beatrice)  

Christina säger att hon kollar av elevernas metakognition med hjälp av läslogg. Hon säger att 

läsloggen finns både på elevernas datorer samt i pappersformat. Gällande elevernas 

metakognition berättar Daniella att hon låter eleverna skriva ned sina tankar i en läslogg 

eftersom det inte finns tid för att muntligt diskutera med eleverna om deras tankar: 

 

Ja, isåfall måste de skriva ned för det finns aldrig någon tid att sitta ned och prata med 

enskilda elever (.) den tiden existerar +inte+.  (Daniella) 

 

Gällande metakognition säger Evelina att eftersom hon nyligen har tagit emot en klass i 

årskurs fyra har det inte varit rätt tillfälle att börja arbeta med metakognition. Gällande meta-

kognitionen menar Folke att det synliggörs när eleverna läser och diskuterar texter. 

8.9 Sammanfattning 

Alla lärare belyser hur viktig läsförståelsen är för undervisningen samt att läsförståelse ligger 

till grund för elevernas framtid. Samtliga lärare är överens om att läsförståelse innebär att 

förstå det man läser. De menar även att läsförståelse betyder mer än att avkoda ord eftersom 

det även innebär att ha en djupare förståelse. Fem av sex lärare menar att läsförståelsen är en 

grund i alla skolämnen. Alla lärare arbetar med läsförståelse under svensklektionerna medan 

två lärare även ämnesintegrerar läsförståelsen med de samhällsorienterade ämnena. Tre av 

sex lärare anser att läsförståelsearbetet ska undervisas tillsammans med eleverna, genom att 

uppgifter ska utföras i grupp och aldrig ensamt i första steget. Detta för att de ska utvecklas 

till att bli självständiga läsare och kunna skriva egna texter. Två av sex lärare arbetar efter 

modeller som genrepedagogiken och En läsande klass metoden medan resterande lärare 

arbetar med olika arbetssätt.   

 

Samtliga lärare motiverar eleverna till läsning genom att främst läsa för dem med hjälp av en 

högläsningsbok samt att hitta intresseväckande och autentiska texter till eleverna. Tre av sex 

lärare nämner bibliotekarien som en motiverande faktor till läsning. När det gäller hur 

lärarna testar av elevernas läsförståelse är det med hjälp av färdiga läsförståelsetest samt att 

många lärare använder DSL-test (diagnostiskt material för analys av läs-och skrivförmåga), 

test från läromedlet Zick Zack samt gamla nationella prov. DSL-test använder samtliga lärare 

i studien, eftersom kommunen där studien är genomförd har uppmanat alla skolor att 

använda testen i arbetet med läsförståelse. Fem av sex lärare skulle önska att läsförståelse var 
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schemalagt för att förhindra att läsförståelse glöms bort men även för att öka likvärdigheten. 

En lärare menar att det inte skulle göra någon skillnad om läsförståelse är schemalagt eller 

inte utan tror att lärare oavsett ämne alltid arbetar med läsförståelse. Resultatet angående 

lärarnas användning av datorbaserade verktyg visar att tre av sex lärare använder Classroom 

för uppladdning av uppgifter, en lärare använder programmet Pejlo som är ett diagnostiskt 

verktyg, en lärare använder en projektor för att förstora bilder och en lärare använder sig inte 

alls av datorbaserade verktyg. Tre av sex lärare berättar syftet för eleverna i början av ett 

område med de övriga tre lärarna inkluderar syftet med jämna mellanrum i undervisningen 

med hjälp av veckoschema, lässchema och pedagogiska planeringar. Gällande metakognition 

använder lärarna olika sätt för att uppmärksamma metakognitionen, en lärare kontrollerade 

elevernas metakognition när de var yngre, en lärare ställer följdfrågor till eleverna, två lärare 

använder läslogg och en lärare ser metakognitionen när eleverna pratar muntligt om texter.  

 

 

9 Diskussion 

Jag kommer först att redogöra för resultatet som kommer att ställas i relation till bakgrunden 

i studien. Sedan kommer jag att redogöra för metodvalet och dess för- och nackdelar. 

9.1 Resultatanalys 

Syfte och frågeställningar i studien ligger till grund för resultat-och analysdiskussionen. 

Resultatet kommer att analyseras med relation till studiens bakgrund och tidigare forskning.  

9.1.1 Hur kan lärarens arbetssätt främja god läsförståelse i årskurs 4–6? 

När det gäller innebörden av begreppet läsförståelse är samtliga lärare överens om att läsför-

ståelse innebär att förstå det man läser. De anser även att läsförståelse innebär mer än att av-

koda ord utan nämligen även förmågan att skaffa sig en djupare förståelse av texten. I bak-

grunden menar Westlund (2009, 49) också att sambandet mellan avkodning och förståelse är 

de två främsta komponenterna för att uppnå läsförståelse. Levlin menar även att språk-

förståelsen är viktig för att avkodning och läsförståelse ska samverka (Levlin 2014, 4). Under 

intervjuerna har det framkommit att lärarna är medvetna om att eleverna utvecklar läs-

förståelse med hjälp av en djupare förståelse än att enbart avkoda ordet. Detta synliggörs 

genom att tre av sex lärare menar att läsförståelse handlar om att förstå den lästa texten, en 

lärare menar att det handlar om att väcka nyfikenhet och två lärare menar att det handlar om 

att tillämpa lässtrategier för att förstå texten.  

 

Dessutom visar resultatet att lärarna menar att läsförståelse har en viktig roll för elevernas 

framtid eftersom samhället kräver att medborgaren har en god läsförståelse. Alla lärare ger 

konkreta exempel på detta, som till exempel att eleverna utvecklar förmågan att reflektera i 

livet, kunskapen behövs i de övriga skolämnena, för att eleven ska bli självständig och att 

kunskapen behövs i elevens vardag t.ex. vid matlagning och bakning. I bakgrunden redogörs 

resultatet från PISA:s undersökningar att var femte svensk elev inte har den grundläggande 

förståelsen som krävs för att klara av samhällets krav (Skolverket 2010, 111). Detta visar att 

lärarna har förstått vikten av att använda läsförståelsestrategier. Lidberg (2010, 94) menar att 

lärarnas bristande ämneskunskaper har en negativ inverkan på elevernas resultat men 

utifrån mina intervjuer vill jag hävda att lärarna har goda kunskaper om läsförståelse och 

framförallt gällande läsförståelsens betydelse.  
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Samtliga lärare i studien varierar sitt arbetssätt i hur det arbetar med läsförståelse och, ingen 

av lärarna arbetar efter enbart en metod. Hälften av lärarna menar att det är viktigt att prova 

olika arbetssätt eftersom ett arbetssätt sällan fungerar för alla elever. Men alla lärarna menar 

på att det inte finns ett arbetssätt, bok eller metod att jobba mot som utvecklar elevernas läs-

förståelse utan tvärtom att variationen är nyckeln till framgång. Westlund (2009, 8) skriver 

om läsförståelseundervisningen och hävdar att läsförståelse är komplex i den grad att det 

inte finns någon enskild modell som inkluderar alla komponenter för att lyckas nå läs-

förståelse. Jag har sett under studien att de lärare som nyligen har genomfört läslyftet arbetar 

efter inställningen att eleverna inte ska lämnas ensamma i läsningen. De framhäver istället 

att läsning och bearbetning av texter ska göras tillsammans med andra eleverna för att 

eleverna slutligen ska kunna arbeta ensamma med texter. Det har även framkommit under 

studien att två lärare emellanåt arbetar efter modeller: En läsande klass och genre-

pedagogiken. Två av lärarna använder delar ur metoden en läsande klass. En av lärarna 

framhäver att hon börjat undervisa om lässtrategier i och med det att hon började använda 

en läsandeklass. Hon menar att metoden synliggör strategierna för eleverna på ett konkret 

sätt och menar även att metoden har bidragit till mer diskussioner om på raden-, mellan 

raden- och bortom raden- frågor i klassen. Den andra läraren menar att hon arbetar mycket 

tillsammans med eleverna och sedan individuellt och säger att arbetssättet liknar En läsande 

klass. Två av lärarna arbetar efter genrepedagogiken och menar att de arbetar med 

autentiska texter för att motivera eleverna. Ena läraren arbetar med EPA (enskilt, par och alla) 

inom läsning och i skrivning arbetar hon med samma modell men börjar med alla, par och 

sedan enskilt. Resultatet visar att oavsett om lärarna arbetar efter modeller eller varierar sitt 

arbetssätt arbetar läraren tillsammans med eleven och undviker att eleven arbetar själv. 

Samtliga lärare i studien förespråkar en undervisning där elever arbetar tillsammans, i grupp 

eller i par. Detta innebär att undervisningen utmärks av scaffolding, som används inom 

sociokulturellt teori och som Ekholm nämner (Ekholm 2012, 70). Flera av lärarna nämner 

även arbetet med läsförståelsestrategier, framförallt de lärare som använder En läsande 

klass-metoden. Denna undervisning kännetecknas till en del av kognitiv teori, eftersom att 

individen skapar sin egen kunskap med hjälp av läraren (Westlund 2009, 20). Detta eftersom 

att eleven inte är ensam i arbetet med läsförståelsestrategier för att lära sig läsförståelse.  

 

Gällande frågan hur lärarna arbetar med svenska och med läsförståelse kan jag utifrån resul-

taten se att många av lärarna ämnesintegrerar svenskämnet tillsammans med de samhälls-

orienterade ämnena. Det är de lärare som är legitimerade i de samhällsorienterade ämnena 

som integrerar och en lärare säger att det finns tydliga kopplingar mellan ämnena. Lärarna 

organiserar svensklektionerna med läsförståelse på olika sätt. Arbetssätten varierar mellan 

bland annat läsgrupper, textsamtal, begreppsanvändning, läsförståelseövningar med frågor 

och studieböcker med frågor. Det jag kan se utifrån resultaten är att alla lärare arbetar med 

att diskutera texter i form av läsgrupper, par och enskilt. Alla lärare menar att eleverna 

behöver diskutera texter för att få en djupare förståelse. 

 

Utöver dessa arbetssätt kan jag se en gemensam faktor nämligen att det finns en avsaknad av 

datorbaserade verktyg hos lärarna. Fyra av sex lärare använder Classroom för att lägga in 

arbetsuppgifter till eleverna, en lärare använder projektor och nyckelpiga (för att förstora 

texter) och en använder inte digitala verktyg överhuvudtaget. Det är enbart en lärare som an-

vänder digitala verktyg i form av läsförståelseövningar.  

 

Min tolkning är att lärare medvetet arbetar med olika och varierande arbetssätt för att främja 

läsförståelsen och samtliga lärare förstår vikten av läsförståelse. Alla lärare lyfter fram läs-

förståelsen som en av elevernas viktigaste grundstenar för att utvecklas i deras kommande 
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framtid. Titeln på studien är ”Att lära sig läsa är att lära sig läsa världen” vilket är min 

tolkning på lärarnas sammanfattande känsla av läsförståelse. Fem av sex lärare i studien har 

genomfört Läslyftet, vilket jag anser har inverkat på lärarnas val att använda läsförståelse-

strategier. Skolverkets resultat från PIRLS 2016 (Skolverket 2017, 8) visar att lärarna har 

förbättrat sitt arbete med läsförståelsestrategier sedan PIRLS 2011. Detta är undertiden som 

Läslyftet genomförde sig utprövningsomgång 2014/2015. Med detta menar jag att Skol-

verkets insatser med kompetensutbildning hos lärare har gett resultat gällande arbetet med 

läsförståelsestrategier. Jag menar även att jag kan se resultat i min studie, att samtliga lärare 

är medvetna om nyttan med läsförståelsestrategier och vissa arbetar mer eller mindre aktivt 

med läsförståelsestrategier.  

9.1.2 Hur kan läraren få eleverna att utveckla sin metakognition? 

Westlund (2009, 48) beskriver läsförståelse som hur man förstår vad man har läst. Westlund 

beskriver läsförståelse med hjälp av olika forskningmodeller som menar att läsförståelse är 

en kognitiv process. Westlund menar att texten och läsaren måste samverka och att läraren 

ska undervisa om lässtrategier och synliggöra dessa för eleverna för att de ska utveckla läs-

förståelsen (2009, 74). Resultatet i min studie har visat att två lärare arbetar med lässtrategier 

med hjälp av metoden En läsande klass. En läsande klass innehåller ”läsfixare” dvs. olika 

karaktärer som står för en lässtrategi. Det jag kan se utifrån resultatet är att lärarna under-

visar om lässtrategierna men inte tydliggör för eleven vilken/vilka strategier de ska använda 

sig av i sin läsning. Under observationerna såg jag en lärare som berättade för eleverna 

vilken lässtrategi som skulle användas vid läsningen dvs. att förutspå ett innehåll. Däremot 

fanns ingen beskrivning hur eleverna skulle tänka för att använda lässtrategins egenskaper. 

Jag observerade enbart en lektion vilket innebär att läraren kan ha berättat för eleverna om 

lässtrategins funktion vid nästkommande lektion.   

 

Som tidigare nämnts i bakgrunden ska läraren ge eleven strategier för att öka sin egen läs-

ning samt verktyg för att utveckla förmågan att tala om sitt eget kunskapsskapande (Lidberg 

2010, 91). Det som framkommit under intervjuerna är att alla lärare arbetar olika för att hjäl-

pa eleverna med metakognition. En lärare säger att metakognitionen blir tydligt när eleverna 

diskuterar texter och en lärare säger att hon ställer frågor samt följdfrågor vilket synliggör 

elevernas kunskaper för henne. Jag tolkar detta som att elevernas kunskaper synliggörs för 

läraren med hjälp av diskussioner och frågor, men på vilket sätt det synliggörs för eleven är 

oklart. Två lärare arbetar med läslogg för att uppmärksamma kunskaperna vilket innebär att 

lärarna måste ge feedback till eleven för att synliggöra kunskaperna. Två av lärarna säger att 

det inte funnits ett lämpligt tillfälle för att arbeta med metakognitionen, en lärare menar att 

hon arbetat med eleverna i några månader och att det inte heller funnits ett bra tillfälle. En 

lärare menar att metakognition är någonting som användes när eleverna var mindre och inte 

var lika starka i sin läsning.  

 

Jag uppfattar resultatet som att lärarna använder diskussioner med eleverna som ett tillfälle 

för att de själva ska få en uppfattning om elevernas kunskaper men emellertid finns det inget 

tydligt resonemang om hur de hjälper eleven att förstå sin kunskap. Som tidigare nämnts i 

bakgrunden finns det en forskare (Magliano 2011, 136) som menar att det finns ett samband 

mellan metakognition och att eleven indikerar på en viss förståelse utifrån sina muntliga ut-

talanden. Trots att muntliga uttalande kan indikera på en viss metakognitiv förståelse, 

behöver läraren hjälpa eleven att utveckla sin metakognition för att de ska kunna bli 

medvetna om sina kunskaper.  
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Westlund skriver om att direktundervisning av läsförståelse är viktigt. Westlund menar att 

direktundervisning av läsförståelse är i linje med Vygotskijs proximala utvecklingszon 

nämligen att ”en expert leder en novis till allt högre kunskap genom att succesivt öka svårig-

hetsgraden på uppgifterna” (Westlund 2009, 38). Hon menar att läsförståelsen hos eleven kan 

utvecklas med hjälp av elevens kognitiva ålder, motivation samt den sociokulturella kontext 

som elever befinner sig i. Enligt Westlund sker direktundervisning när läraren sätter ord på 

och visar hur hon eller han gör när en text ska läsas och förstås och eleven ska sedan prova 

olika lässtrategier. Westlund menar att när läraren tänker högt och låter eleven tänka högt 

bidrar det till att utveckla elevens kunskaper om sin tankeprocess dvs. metakognition. Det 

jag kunde se under tre observationer var att lärarna tänkte högt gällande svaren på läs-

förståelseuppgifter dvs. läraren resonerade om svaren men inte uttalade hur, vilka eller när 

eleverna skulle använda sig av lässtrategier för att svara på frågorna.  

 

Sammanfattningsvis är min uppfattning att lärarna använder tillfällena då eleverna tänker 

högt för deras egen skull för att kontrollera vilka kunskaper eleverna har. För att kunna öka 

möjligheten till att förstå hur lärarna arbetar med att hjälpa eleverna med metakognition 

skulle studien behöva vara en flermetodsforskning. Det vill säga att kombinera och integrera 

kvalitativa och kvantitativa metoder (Byrman 2011, 555) för att uppnå en större förståelse för 

metakognitionen. Min uppfattning är att om studien även varit en kombinerad studie hade 

fördelen varit att låta eleverna genomföra ett självskattningstest över sina förmågor. Det 

skulle innebära att ett resultat skulle visa mer information om eleverna har kunskaper om 

sina förmågor, när de ska användas osv. Jag menar att elevernas svar, som jag såg under 

observationerna, tyder på en bristande förståelse för deras egen metakognition. Vidare har 

mitt resultat visat lärarnas perspektiv om metakognition dvs. det ger mig en möjlighet att 

förstå och tolka lärarens resonemang om metakognition men jag har inte kunnat kontrollera 

huruvida eleven får hjälp att förstå sin egen tankeprocess, metakognition.  

9.1.3 Hur motiverar läraren eleverna till läsning?  

På frågan hur lärarna motiverar eleverna till läsning säger samtliga lärare att de läser för 

eleverna på ett eller annat sätt. Fem av sex lärare nämner högläsning som ett hjälpmedel för 

att motivera eleverna till läsning. Lärarna menar även att högläsningen bidrar till att eleverna 

får en djupare förståelse för de texter som de möter. En lärare berättar att hon använder hög-

läsning för att visa texters uppbyggnad t.ex. inledning, karaktärer osv. En lärare använder 

högläsning i både svenska och i de samhällsorienterade ämnena. Två av lärarna säger att de 

strävar efter att vara förebilder för eleverna, en lärare genom att visa att läsning är intressant 

och en lärare genom att själv läsa böcker inför eleverna. De sista två lärarna arbetar med att 

hitta texter och böcker som intresserar eleverna dvs. de två lärare som nämnt att de arbetar 

med autentiska texter. En gemensam faktor som jag kan se utifrån resultatet är lärarnas 

önskan om ett bättre samarbete med bibliotekarien. Westlund menar att bibliotekarien är en 

viktig resurs för att välja böcker och ge tips om böcker för att motivera till läsning (2009, 179). 

Tre av lärarna menar att bibliotekarien inspirerar eleverna till läsning samt att möjligheten 

till att välja en bok ur ett bibliotek är motiverande för eleverna. Utifrån resultatet har det 

framkommit att ingen av skolorna har ett fungerande skolbibliotek.  

 

Det framkommer även under intervjuerna att några av lärarna har svårt att motivera 

eleverna till läsning. En lärare ger konkreta exempel på hur svårt det är att motivera eleverna 

till att läsa skönlitterära texter och en lärare säger att det finns ett visst motstånd till läsning i 

elevgrupperna. Som tidigare nämnts i bakgrunden säger Westlund (2009, 24-26) att motiva-

tionen är viktig för elevernas läsförståelse samt hur eleverna utmanar sig själva i sin läsning. 

Jag ser en problematik i att lärarna själva berättar att de strävar efter att motivera eleverna till 
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läsning genom läsning samtidigt som de säger att eleverna visar ett motstånd till läsning. 

Under observationerna läste enbart en av sex lärare högt för eleverna. Läraren läste högt ut 

en studiebok som eleverna sedan skulle arbeta med i form av läsförståelseuppgifter. 

Westlund menar att lärare ska ha högläsning varje dag eftersom ordförrådet utvecklas hos 

eleverna samt, att engagerad högläsning får eleverna att välja just den bok läraren läser (2009, 

178-179). Dessutom är det intressant att Skolverkets resultat av PIRLS 2011 visade att den 

positiva inställningen till läsning hade minskat med 10 procent hos de svenska eleverna 

(Skolverket 2012, 50). PIRLS 2011 visade även resultat om att det finns ett samband mellan 

läsintresse och resultaten på läsförståelseprov. Med detta resonemang vill jag påstå att det är 

av stor vikt att motivera eleverna till läsning för att höja resultaten på läsförståelseproven. 

Trots att lärarna arbetar med att hitta texter som intresserar eleverna utifrån deras intressen, 

finns det en svårighet i att utmana eleverna om de inte ser nyttan med läsningen samt 

motiveras till att läsa. 

 

När jag framställde min bakgrund till studien läste jag forskning av Westlund som menar att 

eleven måste få utmaningar av läraren med tydligt formulerade mål och syften för att öka sin 

motivation att läsa (Westlund 2009, 9). Denna kunskap inspirerade mig till att fråga lärarna 

om hur de motiverar eleverna och även om de tror att eleverna är medvetna om läsningens 

syfte. Alla sex lärare svarade att de hoppas och tror att eleverna är medvetna om läsningens 

funktion. Lärarna uppger att trots att de ”mässar om läsningens syftet” kan de inte med 

säkerhet svara på om eleverna förstår läsningens syfte. Under observationerna var det heller 

ingen lärare som berättade ett tydligt syfte eller mål med lektionen eller arbetsuppgiften. 

Westlund (2009, 26) menar att om lärandemålen är otydligt formulerade kan elever prestera 

sämre eftersom det inte finns något mål att arbeta mot. Både intervjuerna och 

observationerna visar att tre av sex lärare inte upplyser eleverna om lektionens eller upp-

gifternas syften eller mål. Vidare menar de tre lärarna att de berättar syftet i början av ett 

arbetsområde eller vid ett nytt tema. De övriga tre lärarna arbetar på olika sätt; en lärare 

repeterar syftet efter några lektioner, en lärare arbetar med arbetsschema som har tydliga 

syften och en lärare berättar läroplanens syfte emellanåt. Detta kan jag tolka som att lärarna 

strävar efter att motivera eleverna till läsning, främst genom läsning, men arbetar inte med 

att motivera eleverna genom uttalade syften eller lärandemål. Detta visar inte huruvida 

eleverna varit motiverade eller inte eftersom det i sådana fall skulle behövas ytterligare en 

studie för att undersöka det. Däremot kan jag konstatera utifrån mitt resultat att dels har 

lärarna dåligt samarbete med bibliotekarien som samtliga lärare önskar att förbättra. Jag vill 

även påstå utifrån mitt resultat att det finns en risk i att lärarna motiverar eleverna till läs-

ning genom läsning. Jag menar att lärarna måste arbeta mer med inre motivation dvs. att 

läsaren drivs av en egen vilja att läsa texter (Westlund 2009, 28) för att minimera att elevernas 

bristande intresse för läsning fortsätter. Jag menar att lärarna ska arbeta strukturerat och med 

kontinuitet för att ge eleverna feedback inom elevens individuella utvecklingszon (Westlund 

2009, 31) för att läsningen ska bli ett motiverande verktyg för eleverna.  

9.2 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka 1) hur lärare arbetar för att främja elevernas 

läsförståelse och 2) att undersöka hur lärare hjälper eleven med metakognition och 

motivation. Det jag har kunnat konstatera utifrån studiens resultat är att lärare arbetar olika 

för att främja elevernas läsförståelse och det är ingen av lärarna i studien som tror på en 

bestämd modell. Däremot finns det lärare som tror på några modeller lite mer än andra, 

främst har En läsande klass metoden och genrepedagogiken lyfts fram. Det finns även lärare 

som arbetat mycket tillsammans i klassen för att sedan utmana eleverna att arbeta själv-

ständigt, vilket är främst de lärare som har genomfört läslyftet. Utifrån resultatet har jag inte 



 

 31 

kunnat fastställa någon tydlig skillnad i lärarnas arbetssätt mellan de två skolor som studien 

bygger på. Däremot tolkar jag det som att lärarnas arbetssätt på skola A är mer lika än 

lärarnas arbetssätt på skola B. Lärarna på skola A arbetar mycket tillsammans för att sedan 

låta eleverna arbeta ensamma och lärarna på skola B arbetar mer efter olika ”modeller” dvs. 

En läsande klass och genrepedagogik. Jag kan inte konstatera vilket arbetssätt eller metod 

som främjar läsförståelse effektivast, utan jag tolkar det som att lärare arbetar med läsför-

ståelse utifrån olika arbetssätt för att möta alla elevers individuella behov.  

 

Utifrån resultatet kan jag heller inte se att lärarna arbetar olika med läsförståelse beroende på 

vilken klass de undervisar i. Trots att elevernas kognitiva och kunskapsmässiga nivåer skiljer 

sig åt mellan årskurs 4, 5 och 6 arbetar lärarna på samma sätt med läsförståelse med alla 

elever. Då tidigare forskning visat att texterna från årskurs 3 till årskurs 4 blir mer 

informationstäta och avancerade (Liberg 2010, 60) kan jag se en svårighet i att läsförståelse-

arbetet ser likadant ut mellan årskurserna. Dessutom arbetar ingen av lärarna med meta-

kognition för att hjälpa eleverna att förstå deras egen tankeprocess förutom två lärare som 

arbetar med läslogg för att synliggöra elevernas tankar. Utifrån intervjuerna med lärarna 

tolkar jag det som att lärarna är medvetna om att de ska arbeta med metakognition och 

vikten av metakognition, däremot menar jag att lärarna inte har kunskap om hur de ska 

arbeta medvetet med metakognition. Jag menar att lärarna använder metakognitionen som 

en möjlighet för att tydliggöra elevernas kunskaper för dem själva och inte för att upp-

märksamma eleverna om sina kunskaper. Westlund (2009, 19) menar att det är först när 

läraren har kunskap om hur eleven tänker som läraren kan utmana eleven på sin 

individuella nivå. Det jag kan konstatera utifrån studien är att läraren lyssnar av elevens 

kunskaper när de framförs muntligt under lektionerna. Även om läraren undervisar eleverna 

i lässtrategier eller i på-, mellan- eller bortom raden-frågor är det lärarens uppgift att vägleda 

eleverna i att reflektera över sin egen tankeprocess för att förstå vilka läsförståelsestrategier 

eleven har och vilka som ska förbättras. Min slutsats är att lärarna är medvetna om arbetet 

med metakognition men saknar verktyg för att undervisa om metakognition. Detta ser jag 

som en viktig del inom läsförståelsearbetet. Sammanfattningsvis är det viktigt att motivera 

eleverna till läsning eftersom Skolverkets resultat av PIRLS 2011 visade på samband mellan 

läsintresse och resultat för läsförståelseprov (Skolverket 2012, 50). 

 

Sammanfattningsvis är mina nyvunna kunskaper efter genomförd studie att fem av sex 

lärare anser att läsförståelseundervisningen ska vara schemalagd. På intervjufrågan om ”de 

anser att läsförståelse ska vara schemalagd eller om det är bra att det är upp till varje lärare 

att bestämma upplägget?” svarade fem av sex att de ser större fördelar om det vore schema-

lagt. Resultatet visar att lärarna anser att schemalagd läsförståelse skulle innebär att det 

skulle bli en tydligare röd tråd med läsförståelsearbetet, det skulle bli mer likvärdigt, det 

skulle inte riskera att glömmas bort samt att det skulle öka möjligheten till att arbeta med läs-

förståelsen i fler ämnen. Jag kan se en likhet i mitt resultat jämfört med tidigare forskning 

som menar att läsförståelse vanligtvis inte är inplanerad i de pedagogiska aktiviteterna som 

däremot många andra kunskaper är (Levlin 2014, 153). 

9.3 Metoddiskussion 

Att genomföra en kvalitativ studie har både för- och nackdelar. Först och främst har jag varit 

ensam när jag utfört studien, vilket begränsar möjligheten till att samla in en större mängd 

empiriskt material. För att kunna veta om insamlingsmaterialet är tillräckligt skriver Larsson 

(2010, 77) att man ska sluta att samla in intervjuer när det inte framkommer något nytt från 

respondenterna. Jag har sett det som en nackdel att jag inte har kunnat samla in större 

mängd material, för att tydligare se mönster i hur lärarna arbetar med läsförståelse. Jag har 
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genomfört en observation per lärare vilket innebär att mina möjligheter till att få en 

övergripande bild över lärarens arbetssätt är relativt små. Däremot har de efterföljande 

intervjuerna varit en fördel eftersom att de bidragit med en tydligare bild över lärarens 

resonemang och erfarenheter. Att kombinera observationer och intervjuer har bidragit till att 

jag har kunnat följa upp eventuella frågor från observationen i intervjun. Att använda en 

kvalitativ metod har således varit passande för studiens syfte och forskningsfrågor. Den 

kvalitativa metoden har bidragit till att förstå deltagarnas sociala verklighet och hur de 

förstår och tolkar denna verklighet (Bryman 2011, 340).  

 

Att genomföra den semi- eller halvstrukturerade intervjun har varit till fördel eftersom jag 

utgick från en intervjumanual innehållande teman som bidrog till att intervjuerna blev 

strukturerade. Det gav mig en möjlighet till att få fördjupade svar på frågorna om hur läraren 

uppfattar verkligheten samt att frågorna inte behövde komma i samma ordning som i 

intervjumanualen (Bryman 2011, 415). Detta innebar att jag upplevde intervjuerna som 

flexibla eftersom eventuella följdfrågor från observationerna kunde besvaras under 

intervjuerna. Alla intervjuer spelades in och ingen av lärarna upplevde inspelnings-

instrumentet som något obekvämt. Detta medförde att intervjuerna kändes avspända.   

 

Den främsta fördelen under observationerna var att jag fick bekanta mig med lärarnas miljö 

vilket ökade förståelsen inför intervjun (Bryman 2011, 420). Jag använde mig av den del-

tagande observatörens funktion som innebär att jag har möjlighet att tillägna mig kunskaper 

under observationen för att åstadkomma en förklaring till det som studeras (Eliasson 2013, 

23). Jag gick runt till eleverna för att få ta del av deras tankar. Syftet var inte att tolka elever-

nas svar som ett resultat utan för att skapa en uppfattning och helhetsbild över lärarens 

arbetssätt. Detta är anledningen till varför vårdnadshavarna fick information om detta (se 

bilaga 1 och 2).  

 

Att genomföra transkriberingar av intervjuerna har jag upplevt som en fördel eftersom det 

har bidragit till att jag fått ökad förståelse för det empiriska materialet, vilket har underlättat 

vid besvarandet av studiens forskningsfrågor och syfte. Det har dessutom varit en fördel att 

använda en transkriberingsmetod för att skapa ett läsvänligt material (Norrby 2014, 99) som 

har möjliggjort att jag enkelt har kunnat återgå till materialet. Den främsta nackdelen har 

varit den tid som transkriberingarna har tagit att genomföra men, eftersom jag använde mig 

av en bastranskription som metod kunde jag spara en del tid eftersom att det är en mindre 

detaljerad transkriptionsmetod.  

9.4 Förslag på vidare forskning 

Det jag kan konstatera i min studie är att lärare använder olika arbetssätt för att arbeta med 

läsförståelse. Jag kan även konstatera att samtliga lärare är medvetna om nyttan med läs-

förståelsestrategier och, flera av lärarna i studien arbetar mer eller mindre aktivt med 

läsförståelsestrategier i undervisningen. Detta är en nyvunnen och viktig kunskap för mig. 

Med detta menar jag att Skolverkets insatser med Läslyftet 2014/2015 hos lärare har gett 

resultat gällande arbetet med läsförståelsestrategier. Detta konstateras även i Skolverkets 

resultat från PIRLS 2016 (Skolverket 2017, 8) som visar att lärarna har förbättrat sitt arbete 

med läsförståelsestrategier sedan PIRLS 2011. Mitt resultat visar en tydlig önskan från 

lärarna att läsförståelse skulle vara schemalagt. I dagsläget finns inga riktlinjer om hur 

läsförståelse ska undervisas utan kunskapskravet i årskurs 4-6 beskriver att eleven 

ska ”kommentera centrala delar med viss koppling till textens sammanhang så att eleven 

visar grundläggande läsförståelse” (Skolverket, 2016a). Resultatet visar att fem av sex lärare 
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framhäver vikten av läsförståelse, att det behövs i flera skolämnen och att schemalagd läs-

förståelse skulle öka läsförståelseundervisningens likvärdighet. Att ha schemalagd läsförstå-

else är ett konkret förslag på hur lärarna kan arbeta medvetet och strukturerat med läs-

förståelse. Behovet av schemalagd läsförståelse styrks av att tidigare forskning menar att läs-

förståelse vanligtvis inte är inplanerad i de pedagogiska aktiviteterna som däremot många 

andra kunskaper är (Levlin 2014, 153). Mitt förslag till vidare forskning är att undersöka hur 

stort behovet är hos övriga svensklärare att införa schemalagt arbete med läsförståelse och 

om det finns resurser för införandet, i form av resurslärare osv. Mitt förslag är dels att 

genomföra en kvalitativ studie för att undersöka om behovet av schemalagd läsförståelse 

finns hos fler lärare i Sverige och dels att genomföra en kvantitativ studie för att undersöka 

vad effekterna av schemalagd läsförståelse skulle bli.  
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Bilaga 1 Missivbrevet 

 

 

 

! 1!
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Bilaga 2 Samtyckeskravet 

 

 

Samtyckeskrav för examensarbete Ht2017   

Avdelning för Humaniora (HUM)  

 

 

Samtyckeskravet 

 
Jag har informerats om studien, fått möjlighet att ställa frågor kring studien samt fått dem besvarade. 

Jag samtycker till att delta i studien och är införstådd med att mitt deltagande är frivilligt. Vidare är 

jag medveten om att jag när som helst, utan närmare förklaring, kan avbryta mitt deltagande.  

 

 

 

 

…………………………………………. 

Elevens namn 

 

 

 

……………………………………………….    ………………………… 

Vårdnadshavares namnteckning    Datum 

    

 

 

 

 

………………………………………………    ………………………….. 

Namnförtydligande      Telefon 

 

 

 

 

……………………………………………… 

E-post adress 
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Bilaga 3 Observationsschema 

 

 

 

 

 

Observationsschema	för	examensarbete	Ht2017	
Avdelning	för	Humaniora	(HUM)	

	 1	

	

Observationsschema	
	
	
	
Datum	och	tid	
Skola	A	eller	B	
Lärare	1,	2,	3,	4,	5,	6	
Klass	

	
A	
	
Information	om	
lektionens	syfte	
	

	
1	
	
	
2	

	
B	
	
Uppläggning	
	
	
	

	
3		
	
	

	
4		

	
C	
	
Arbetsformer	
	

	
5	

	
6	

	
D	
	
Innehåll	
	
	

	
7	
	

	
8	
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Bilaga 4 Intervjufrågor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete+Ht2017+
Jennifer+Jonsson+

! 1!

!

Manual&för&intervjufrågor&vid&observation&A&
&
Tips&för&öppna&frågor,&börja&med&Hur,&Vad&och&Varför.&&
&
HUR&MÅNGA&ELEVER&GÅR&PÅ&ER&SKOLA?&
&
A.+Bakgrundsfrågor+
+
Hur+länge+har+du+arbetat+som+lärare?+Hur$gammal$är$du?$$
+
I+vilka+ämnen+undervisar+du+i?+I+vilka+ämnen+är+du+behörig+i?++
+
Har+du+gått+någon+ytterligare+utbildning/kurs+utöver+grundlärarutbildningen?+
+
I+vilka+årskurser+har+du+arbetat+med?+
+
Har+ni+några+lokala+policyer+vad+gäller+arbetet+kring+svenska+och+läsförståelse?++
+
+

B.+Undervisning+
+
Hur+arbetar+du+med+svenska?+
+
Hur+arbetar+du+med+läsförståelse?++
+
Använder+Du+dig+av+något+datorbaserat+verktyg?+
+
Hur+motiverar+du+eleverna+till+läsning?+
+
Använder+ni+något+test+för+att+se+över+elevernas+läsförståelse?+Uppföljning?+
+
Någon+speciellt+arbetssätt+eller+metod+som+du+anser+vara+effektivt+gällande+läsning+
och+läsförståelse?+
+
Brukar+du+beskriva+syftet+med+lektionerna?+Är+dem+medvetna+om+läsningens+syfte?+
+
Hur+bedömer+och+betygsätter+du+eleverna+i+svenska?+
+
Anser+du+att+Lgr11:s+kunskapskrav+i+svenska+påverkar+ditt+sätt+att+lägga+upp+
undervisningen?++
+
Brukar+ni+kolla+av+elevernas+tankar+kring+läsförståelse+och+läsning?+Dvs.+deras+
metakognition?+
+
Hur+kontrollerar+ni+om+det+finns+elever+med+språkliga+svårigheter?++
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Examensarbete+Ht2017+
Jennifer+Jonsson+

! 2!

Hur+sker+undervisningen+ut+för+dem?+
+

C.+Kunskap+
+
Vad+anser+du+att+läsförståelse+är?+
+
Vad+kan+den+kunskapen+användas+till?+
+
Är+det+någonting+du+anser+att+det+finns+brister+i+gällande+
läsförståelseundervisningen?+Faktorer+som+kostnad,+tid+osv?+
+
Anser+du+att+arbetet+kring+läsförståelse+skulle+vara+mer+schematiskt+eller+är+det+bra+
att+det+är+upp+till+varje+lärare+att+bestämma?++
+
Hur+anser+du+att+NP+i+svenska+är+i+relation+till+lgr11:s+kursplaner+i+svenska?+
+

D.+Läraren+++
+
Är+det+något+i+ditt+arbetssätt+att+undervisa+i+svenska+som+du+skulle+vilja+lyfta+fram?+
+
Är+det+någonting+du+har+sett+positiva+utfall+respektive+negativa+utfall?++
+
Finns+det+någon+kunskap+som+du+anser+att+du+har+bristande+kunskap+om?+Någon+
kompetensutveckling+som+du+skulle+vilja+få+tillgång+till?+
+
Anser+du+att+du+håller+dig+uppdaterad+om+relevant+forskning+om+läsförståelse+och+
svenska?++
+

E.+Min+tolkning+och+reflektion+
+
+



 

 41 

 

Bilaga 5 En läsande klass  

 

 

 

En läsande klass är ett material som lärare kan använda för att undervisa läsförståelse, som 

är skapat av Martin Widmark. Materialet innehåller en studiehandledning med lektions-

planeringar samt tillhörande övningstexter för årskurs 1-6. Materialet innehåller fem olika 

figurer som används för att åskådliggöra läsförståelsestrategier. Figurerna är spågumman, 

reportern, detektiven, cowboyen och konstnären. Figurernas uppgifter beskrivs kort ovan.  
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Bilaga 6 Genrepedagogikens cirkelmodell 

 

 

 

 

Genrepedagogiken är en metod som används för att bl.a. undervisa explicit dvs. att 

undervisningen är uttrycklig och tydlig. Genrepedagogiken handlar om att undervisa i olika 

texttyper och hur de är uppbyggda, för att hjälpa eleverna att läsa och förstå. I 

genrepedagogiken används cirkelmodellen som innehåller fyra olika faser, dessa beskrivs 

kort ovan.  

 

 


