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Sammandrag 
Detta är en studie som undersöker hur olika pedagoger motiverat sin läsundervisning och 
undervisning om läsförståelse. Studien är kvalitativ och data insamlas med hjälp av 
observationer och intervjuer som utförs i fyra klasser, två årskurs 1 och två årskurs 3. 
Intervjuerna genomförs med totalt 4 informanter, en lärare från varje klass. Resultatet av 
studien visar att pedagogerna framhäver undervisning i läsning och läsförståelse som en av 
de viktigaste uppgifter skolan har. Observationer visar att pedagogerna har liknande 
arbetssätt i undervisningen av läsförståelse och samtliga använder sig av lässtrategier i hopp 
om att eleverna ska ta efter dem i sin egen läsning för att på så vis bli goda läsare. 
Intervjuerna vittnar om att pedagogerna tycker anpassning är svår och framförallt när det 
skiljer mycket mellan eleverna eller att de har annat modersmål än svenska.  
 
Nyckelord: läsförståelse, lässtrategi, läsmetoder, läsförståelse i tidigare år, lässtrategier i tidigare år.  
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1. Inledning 
Det finns bara ett sätt att lära sig läsa och det är genom att läsa (Smith,2003:3). 
Många forskare är idag överens om det faktum att läsning är viktigt för både samhälle och 
den enskilda individen. Taube (2007) menar att just läsning är det första och även det 
viktigaste barnen lär sig i skolan och Alatalo (2011) spetsar till det och hävdar att lärarens 
kunskap i läsundervisning faktiskt är avgörande för elevernas framtid (Alatalo,2011:189, 
Taube, 2007:47). Men att läsa handlar om mer än att kunna läsa orden, det handlar om att 
kunna förstå vad som står i texten (Krantz, 2011:36, Skolverket, 2016:11).  
 
Westlund (2009) hävdar i sin bok Att undervisa i läsförståelse, lässtrategier och studieteknik för de 
första skolåren att en av skolans viktigaste uppgifter är att lära eleverna att förstå vad det är de 
läser. Westlund menar att det är varje barns rättighet att lära sig läsa då detta är en kunskap 
som behövs under hela livet. Denna kunskap är framförallt användbar när man som vuxen 
ska kunna läsa och förstå både längre och mer komplicerade texter (Westlund, 2009:7). Detta 
tyder på att det är viktigt att läraren har kunskap i hur undervisningen i läsförståelse ska 
bedrivas för att det ska vara givande och utvecklande för eleverna. I Skolverkets (2016) 
kunskapsöversikt; Att läsa och förstå. Läsförståelse av vad och för vad? framkommer det att 
eleverna, redan under de första skolåren, måste få utveckla sin läsförståelse för att kunna få 
en djupare förståelse för den text de läser (Skolverket, 2016:3). Det har visat sig att om 
läsundervisningen varit bristfällig under de tidigare skolåren så är det svårt att kompensera 
detta senare i skolan. Det har visat sig att elever med lärare som varit tydliga med syftet av 
läsningen utvecklat sin läsförståelse tre gånger så fort som de elever som haft lärare som inte 
varit tydliga (Westlund, 2009:8).  
 
Vad innebär det då att ha en god läsförståelse? En god läsare är en läsare som förstår vad 
den läser. För att kunna göra detta är läsaren beroende av lässtrategier, dessa strategier 
används både för att kunna avkoda orden och för att förstå både dem och helheten av texten 
(Skolverket, 2016:11). Ett av kunskapskraven i svenska i årskurs 3 är att eleven ska kunna 
“läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak 
fungerande sätt” (Skolverket, 2018:263). Detta visar att eleverna ska få utveckla sina 
kunskaper i att använda olika lässtrategier under de tidigare åren för att skapa en god 
läsförståelse.  
 
Med utgångspunkt i detta vill jag undersöka hur pedagoger väljer att undervisa i 
läsförståelse samt vilka strategier i läsinlärning de valt att arbeta med och hur.  
 

  



 2 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om och på vilka olika sätt pedagoger 
undervisar samt hur de motiverar sin undervisning i läsförståelse. Jag kommer också 
undersöka hur  pedagogerna individanpassar läsinlärningen i klassen. Med detta som 
utgångspunkt lyder min frågeställning:   

● Hur väljer pedagogerna att undervisa i läsförståelse?  
● Vilka metoder och strategier syns i klassrummet?  
● Hur ser pedagogerna på individanpassning?  
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3. Bakgrund  
Under detta avsnitt presenteras bakgrunden till denna studie. De olika riktlinjer, kursplaner 
och kunskapskrav som samtliga är en del av skolans uppdrag återfinns i läroplanen 
(Skolverket, 2018). I följande avsnitt har jag sammanfattat de delar som relaterar till läsning 
och läsförståelse i svenskämnet. 

3.1. Begreppsordlista 
Begreppen som beskrivs här nedan förekommer på flera ställen i studien och de kan ha olika 
definitioner. Jag kommer därför förtydliga vad dessa begrepp innebär och vad de har för 
betydelse i denna studie.  

3.1.1. Läsförståelse 

Redan från när barnen är små lär de sig att skriven text förmedlar någonting, de har förstått 
att allt ifrån trafikskyltar till skyltar i affären förmedlar ett budskap (Hedström, 2007:14). 
Enligt Westlund (2009) ska läsning både fungera som avkoppling och inhämtning av 
information och för att dessa två delar ska fungera så krävs det att vi förstår vad vi läser. 
Läsförståelse innebär inte bara att eleven kan läsa texten utan också tolka den (Westlund, 
2009:41). Westlund beskriver läsförståelse som ett begrepp som inkluderar flera olika delar, 
däribland färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation. Att ha en förståelse för 
det man läser innebär att läsningen inte enbart är en passiv utan en aktiv process där läsaren 
behöver vara delaktig i sitt läsande. Texten kommer till liv först när den blir läst och 
läsförståelse behöver ett fungerande samspel mellan läsaren och texten vilket innebär att 
läsaren måste vara aktiv i läsningen (Westlund, 2009:70-72, Bråten, 2008:17). 

Begreppet läsförståelse är något som kan beskrivas som komplicerat. Forskare har hittills 
inte lyckats fånga in exakt vad det handlar om, däremot är forskarna överens om att trots att 
eleven har både avkodning och läsflyt så innebär det inte per automatik att eleven har en 
god läsförståelse (Westlund, 2009:8). Vidare så har det visat sig att läraren har en viktig roll i 
elevens utveckling av läsförståelse och att läraren fungerar som en vägledare i de olika 
strategier som eleven behöver lära sig bemästra. Ett sätt att se på begreppet är med hjälp av 
Westlunds (2009) synsätt på läsförståelse. Hon liknar läsförståelsen med världshavet och 
menar att det finns mycket som påverkar “båten” på havet. Båten i liknelsen är läsförståelsen 
och de faktorer som påverkar resan på havet är den som styr båten, vilka som är med på 
båten och väderförhållanden runt omkring. Horisonten förändras ständigt beroende på var 
på havet vi befinner oss och eleverna kan se både havsytan samt en liten bit under ytan men 
läraren behöver finnas för att hjälpa eleven att se djupare. Westlund menar att lärarens jobb 
är att ställa frågor som får eleven att se ner mot botten men även att se till att alla elever 
befinner sig på båten samt att hjälpa dem navigera den (Westlund, 2009:9).  
 



 4 

Att få eleverna att förstå vad de läser är och har varit en svår uppgift och med tanke på de 
negativa resultaten vi kan se i PISA-undersökningarna så har skolan en utmaning i 
läsundervisningen trots vändningen 2015 (Skolverket, 2018b). PISA-undersökningen mäter 
resultat i elevers kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien är en stor 
elevstudie och undersöker bland annat 15-åriga elevers förmågor i de olika ämnena. 2012 
uppvisade Sverige resultat som samtliga var under genomsnittet för länder i OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and Development) men vände resultaten till PISA 
2015. Resultaten i undersökningen 2015 kan, enligt Skolverket (2018b), vara något 
missvisande då det var en stor andel elever med utländsk bakgrund på grund av ökad 
invandring. Dessa elever, menar Skolverket, kan ha påverkat resultaten negativt. Dock 
presterar fortfarande åtta andra länder bättre än Sverige i läsförståelse (Skolverket, 
2018b:6,48). Det visar att svenska elever fortfarande behöver utveckla sin 
lärförståelseförmåga för att kunna  

förstå, använda och reflektera över och engagagera sig i texter för att uppnå sina 
egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället. 
Utöver avkodning och ytlig förståelse, inbegriber läsning tolkning och reflektion 
samt förmåga att använda läsning för att uppnå sina mål i livet (Skolverket, 
2018b:10).  

Med tanke på hur mycket eleverna läser under sin skoldag är det essentiellt att eleven förstår 
vad den läser, eleven behöver förmåga att kunna ta både talade och skrivna instruktioner, 
läsa regler och information under hela sin skolgång (Bråten, 2008:69).  

Att ha en god läsförståelse innebär att vi har bra förutsättningar att lyckas bättre i samtliga 
skolämnen än vad en person med sämre läsförståelse har. Kelly B. Cartwright (2017) menar 
att förmågan att förstå vad vi läser är något väldigt komplicerat. När vi läser en skönlitterär 
bok ska först bokstäverna översättas till ljud och ord, orden ska bilda meningar som sedan 
ska bilda stycken och kapitel. Medan allt detta sker så ska vi också förstå vad det är texten 
handlar om samt komma ihåg karaktärer, tidigare händelser och förutsäga karaktärens nästa 
steg baserat på den förkunskap du fått (Cartwright, 2017:23). Det är med andra ord mycket 
att hålla reda på för nybörjarläsaren. Reichenberg (2008) menar att det ändå är relativt enkelt 
att få eleverna att leva sig in i skönlitterära böcker, i alla fall i de fall där eleverna är bekanta 
med formatet. Hon menar att det är när eleverna ska börja läsa faktatexter i årskurs 3 som 
problemen oftast brukar synas. Helt plötsligt är det inte lika enkelt att ta till sig vad som står 
och många elever upplever att de inte alls förstår vad de läser (Reichenberg, 2008:11). 
Faktatexter kan å andra sidan och fungera som en morot för de elever som tycker läsning är 
svårt och tråkigt och kan bidra till att eleven väljer att använda någon lässtrategi för att 
förstå innehållet, om innehållet tilltalar eleven, vill säga (Westlund, 2009:84).  
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3.1.2. Lässtrategi och läsförståelsestrategi 

Idag ska eleven kunna möta olika sorters texter och ha förmågan att tolka innehållet. För att 
kunna tolka texten behöver eleven använda sig av olika verktyg, strategier, när den tar till 
sig texten. Lässtrategier underlättar läsförståelsen, om de används på rätt sätt (Westlund, 
2009:42-43). Det har också visat sig att yngre elever inte klarar av att själva välja vilken 
strategi de ska använda och att läraren här har en viktig roll i att vägleda eleven. Strategierna 
ska fungera som ett stöd för läsaren och läraren behöver lära eleven att veta vilka strategier 
som passar till olika texter (Hedström 2007:16, Westlund, 2009:126). Däremot verkar det som 
att många lärare upplever undervisning om lässtrategier som svårt och att de ofta istället för 
att lära ut hur de ska förstå texten istället bedömer elevernas förståelse av texten (Eckeskog, 
2013:3). Westlund (2009) hävdar att elevernas läsförståelse utvecklas i samband med lärarens 
direktundervisning av lässtrategier. Under andra och tredje skolåret utvecklas förmågan hos 
eleven, så den kan försöka använda sig av olika strategier beroende på vilken sorts text man 
läser och fortsätter förhoppningsvis att utvecklas under resterande tid i skolan. Westlund 
menar att målet med en aktiv läsundervisning är att eleven ska kunna tolka och värdera 
texten och på så vis veta vilken slags strategi som behöver användas och inte bara använda 
sig av dem utan reflektion (Westlund, 2009:11). Vidare framkommer det i Skolverkets (2016) 
kunskapsöversikt att läsförståelsestrategier i sig är en lässtrategi och att dessa strategier är 
mentala verktyg som eleven använder. Läsförståelsestrategier och avkodning är två 
strategier som är beroende av varandra för att eleven ska ha en fungerande läsning 
Skolverket, 2016:33) 

3.1.3. Avkodning 

Att kunna avkoda ord innebär att eleven lär sig att ljuda ihop bokstäver till ord och med den 
förmågan sedan utvecklar sin läsning. Lärare bör i tidigt skede försäkra sig om att eleverna 
lär sig att läsa enklare texter och automatiserar avkodningsförmågan (Alatalo, 2011: 45, 
Westlund, 2009:40). Läraren spelar en viktig roll för att eleven ska kunna skaffa sig en bra 
läsförståelse, eleven behöver veta hur den ska kunna avkoda ord på ett snabbt och smidigt 
sätt. Om eleven behöver lägga väldigt mycket av sin energi på att avkoda ordet så minskar 
energin till att faktiskt förstå texten. Fonologisk kunskap är något som underlättar 
avkodningen vilket innebär att eleven vet hur orden är uppbyggda och hur de kan uppdelas 
i både stavelser och ljud, såkallade fonem. Barn som har en fonologisk medvetenhet kan 
lättare avkoda ord, dela upp dem i olika ljud och även med större lätthet lära sig bokstav 
−ljud−förbindelser och fonologisk avkodning. Det har visat sig att elever som har sämre 
läsförståelse också har en sämre avkodningsförmåga vilket visar att eleven inte förstått 
sambandet mellan bokstäver och ljud (Bråten, 2008:51, Eckeskog, 2013:24). Däremot bör det 
poängteras att en elev med bra avkodningsförmåga inte automatiskt besitter en god 
läsförståesle men att en elev som lärt sig avkoda ord har lättare att lära sig förstå texten 
(Eckeskog, 2013:25).  
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3.1.4. Läsmetoder 

Läsinlärningsmetoder är en del av lärarens undervisning och läraren behöver ha kunskaper 
om flera metoder för att på så vis kunna anpassa undervisningen för alla elever (Körling, 
2009:15). Under 1990-talet och 2000-talet menade forskarna att det inte var så viktigt vilken 
metod lärarna använde sig av utan menade att hemligheten bakom en lyckad läs- och 
skrivinlärning var kompetenta lärare och en välstrukturerad undervisning. Det framkommer 
också att en bra lärare kan använda sig av flera olika metoder samt kunna anpassa dessa 
efter eleverna. Många studier visar att fonologisk medvetenhet leder till god läsning medan 
många kritiker hävdar att det inte finns något bevis för detta och att läsning lika gärna skulle 
kunna leda till fonologisk medvetenhet. Nedan kommer två metoder presenteras och 
förklaras kortfattat, men det finns andra metoder också än de som presenteras här nedan. De 
metoder som nämns är de metoder som de intervjuade lärarna nämnt i våra intervjuer och 
därför är det dessa som kommer framhävas.  

3.1.4.1. ASL - Att Skriva sig till Läsning  

Metoden ASL handlar om att skriva sig till läsning med hjälp av digitala verktyg. Grundaren 
till denna metod är den norske pedagogen Arne Trageton som menar att med hjälp av ASL 
minskar risken för läs- och skrivsvårigheter hos eleven. Bland annat hävdar han att de barn 
som har problem med motoriken kan uppleva det lättare med tangentbordet och elever med 
auditiva svårigheter kan uppskatta den taktila inlärningen de får genom användning av 
dator (Hedström, 2009:75). Eleven får i denna metod möjlighet till tangentbord med 
talsyntes som möjliggör för eleven att lyssna både på bokstävernas ljud och även på hur den 
färdiga meningen/ordet låter. Hedström (2009) skriver att det är lättare att skriva än att läsa 
och hänvisar till Trageton som menar att när eleverna försöker skriva så använder de sig av 
ljudning som i sin tur leder till en fonologisk medvetenhet. (Hedström, 2009:74-77) 
 
Therese Vuolle (2014) menar att ASL skapar en trygghet hos eleverna då arbetssättet oftast 
sker i ett mönster som återkommer, vilket gör att eleverna känner sig bekanta och därmed 
också trygga. Vuolle beskriver ett sätt att arbeta med ASL, vilket är att eleven berättar för 
läraren vad den vill skriva varpå läraren skriver meningen på datorn. Eleven får sedan skriva 
samma mening under lärarens mening och får en direkt bekräftelse på om det blivit rätt eller 
fel både genom att se om meningarna ser likadana ut och genom att få lyssna på 
bokstävernas ljud. Vuolle menar att fördelarna med ASL är möjligheten till att 
individualisera undervisningen för varje elev samt att eleverna, till stor del, kan arbeta 
självständigt och även lyckas. Detta gynnar självförtroendet, självkänslan och därmed ökar 
också motivationen att lära sig mer. Vuolle menar också att många elever uppskattar det 
faktum att de får direkt återkoppling när de skriver på datorn, för eleven upptäcker snabbt 
om ordet låter fel eller ser fel ut och kan därför arbeta med självkorrigering av texten 
(Vuolle, 2014:53-64).  
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3.1.4.2. Kiwimetoden 

Metoden har sitt ursprung i Nya Zeeland och förklaras där som “hela språkets 
undervisning” och ska bland annat bidra till att synliggöra språket. Kiwimetoden behandlar 
språkets alla delar, det muntliga, det lästa och det egna skrivandet. Körling (2009) skriver att 
ett av skolans uppdrag är att “få tillägna sig och behärska språkets alla möjligheter, från att 
lära sig läsa till att utvecklas till en reflekterande och kritisk läsare” vilket är vad 
kiwimetoden handlar om (2009:15). Körling menar att kiwimetoden bland annat aktiverar 
elevens läsförståelse samt hjälper till att utveckla elevens strategi till att använda bilden som 
stöd när eleven ska förstå texten (Körling, 2009:137).  
 
Kiwimetoden handlar bland annat om samtal, funderingar och möten och Körling menar att 
metoden är gränsöverskridande och passar i samtliga ämnen och årskurser. Körling skriver: 
“samtala dig in i boken, skriv dig ut ur den” och menar att metoden är en 
helhetsundervisning som även går ut på att göra det skriftliga språket närvarande och 
tillgängligt för alla (Körling, 2009:121). I Kiwimetoden använder sig läraren av en “storbok” 
som läses för klassen och sedan använder sig läraren av “storboken” som underlag för 
samtalet. Bland annat så menar Körling att man kan använda sig av en bildpromenad som 
beskrivs som att medvetandegöra bilden, där eleverna först får titta på en bild i eller på 
boken, sedan får de tillsammans samtala över vad de ser på bilden. Detta kan göras med 
varje sida i boken eller någon vald sida. Eleverna får tänka, fundera, gissa och sedan dra 
slutsatser och läraren får sedan möjlighet att lyfta de olika samtalsämnen som eleverna 
pratar om. Istället för att visa bilderna i boken kan läraren välja att visa lite av bilden eller 
ingenting av bilden, detta kan göra eleverna mer fokuserade och sätta fart på deras inre 
bilder och fantasi (Körling, 2009:132).  
 
Det finns en del kritik mot denna metod och vissa kritiker anser att metoden inte är 
vetenskapligt belagd. Däremot håller inte alla med kritikerna utan menar att både 
bokstavsljud och bokstäver arbetas med och att eleverna uppnår en mycket god läsförståelse 
tack vare metoden. I samtalet om texterna så får eleverna träna på att bli goda lyssnare, läsa 
mellan raderna och även att ställa sig kritisk till textens innehåll. Detta är något de behöver 
ha kunskap i under sitt vardagliga liv. Som ett exempel på hur metoden kan leda till nya 
samtal är att låta barnen byta tempus på verb, för en sådan övning öppnar upp diskussion 
om både tempus samt verb på ett naturligt sätt och eleverna får då lära sig hur språket är 
konstruerat (Hedström, 2009:167-168) 

3.2. Läsförståelse och lässtrategier i läroplanen 
Syftet med undervisningen i ämnet svenska är att hjälpa eleverna att utveckla sina 
kunskaper i det svenska språket. Undervisningen ska också vägleda eleverna och bidra till 
att eleverna får utveckla ett intresse för att både läsa och skriva. Utöver detta ska eleverna 
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också få möjlighet att utveckla kunskap om det svenska språket och dess historia och även 
svenska språkets normer, utveckling och uppbyggnad (Skolverket, 2018a:257).   
 
I läroplanen (2018) anges också det centrala innehållet. I det centrala innehållet presenteras 
vilka olika kunskaper eleverna ska få utveckla. Det centrala innehållet betonar bland annat: 

• lässtrategier, där eleverna ska få lära sig förstå och tolka texter och även att anpassa 
läsning ut efter texten och dess form 

• innehåll och sambandet mellan bokstav och ljud samt, 
•  att kunna lyssna och återberätta textinnehåll (Skolverket, 2018a:258).  

 
2016 tillkom det ett kunskapskrav i läroplanen (2018a). I kunskapskraven för godtagbara 
kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1 framkommer det att: 
 

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda 
ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Genom att 
kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt 
visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven 
också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med 
förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv. I 
samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om 
texternas tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter 
(Skolverket, 2018a:263).  

 
Nästa steg i kunskapskraven ser vi i kraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3. 
Här framkommer det att eleven ska, genom att använda sig av lässtrategier, kunna läsa 
elevnära texter med flyt. Eleven ska också både kunna kommentera och även återberätta en 
del av texten på ett sådant sätt att det framkommer att eleven har förstått huvudmeningen i 
texten. Eleven ska också kunna dra paralleller mellan texten och egna erfarenheter från sitt 
vardagliga liv. Läroplanen (2018a) menar att genom att eleven visar prov på dessa förmågor 
så visar de också eleven att har en grundläggande läsförståelse (Skolverket, 2018a: 263).  
 
En av skolans uppgifter är att se till att alla elever ska hitta sin personlighet och  med hjälp 
av den vara en del av vårt samhälle. Genom att skolan ger eleven rikligt med möjligheter till 
att diskutera, läsa och skriva får eleven tilltro till sin egen språkliga förmåga. Skolan ska 
också bidra till ett lärande där den enskilda individen lär sig att söka och utveckla kunskap. 
Ett annat av skolans uppdrag är att, tillsammans med hemmen, stödja elevens personliga 
utveckling till att bli aktiv, kreativ, kompetent och medveten. Skolans uppdrag är också att 
utbilda goda samhällsmedborgare som får lära sig grundläggande värden som förbereder 
dem inför att kunna leva och fungera i samhället. Utöver detta ska skolan också förbereda 
eleven i att lära sig orientera och agera i en komplicerad värld med ett ständigt 
informationsflöde, digitalisering och snabb förändringstakt (Skolverket, 2018a:5-7). 
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3.3. Motivation till läsning 

Många barn ser fram emot skolstarten och att få lära sig att läsa men det finns också barn 
som inte alls förstår varför de ska behöva lära sig läsa. Barn som under sin tid i förskolan 
tagit del av texter i olika sammanhang tenderar ha en större förståelse för vad läsningen 
faktiskt kan bidra till. I motsats till detta så har de barn som saknat en rik läsupplevelse 
under sin förskoletid och även i hemmiljö svårt att se vad läsningen kan ge dem och känner 
att läsning endast är ett krav som skolan tvingar på dem (Taube, 2007:81). Det kan tolkas 
som att elevens bakgrund påverkar deras motivation till att lära sig läsa, då det framkommit 
att elever med en läsfattig bakgrund har svårt att se syftet med läsning. Det kan också tolkas 
som att motivationen är en bidragande faktor till en framgångsrik läsning, då Alatalo (2011) 
och Westlund (2009) menar att just motivation är en viktig drivkraft för elevens utveckling 
av läsförståelsen. Westlund skriver att motiverade elever lättare hanterar motgångar och 
svårigheter tack vare att de har en god självkänsla och en känsla av att svårigheter snarare är 
roliga utmaningar än omöjliga uppdrag. Elever med motivation för läsning läser oftast mer, 
och tack vare det så utökas deras ordförråd, vilket bidrar till en bredare förståelse för 
omvärlden (Alatalo, 2011:49, Westlund, 2009:24-26). 

Elevens självkänsla utvecklas under det första skolåret och deras lust att lära sig läsa är 
beroende av självkänslan (Westlund, 2009:24). Detta kan tolkas som att det är viktigt att 
läraren vet hur man stärker elevernas tro på sig själva, och Taube (2007) menar att läraren 
kan ha en positiv inverkan på elevens självkänsla (Taube, 2007:82). När det kommer till 
återkoppling kan en återkoppling som är kopplad till elevens ansträngning istället för 
prestation också bidra till elevens självkänsla. En sådan stärkande återkoppling är att föredra 
och Westlund menar att när läraren fokuserar på ansträngning istället för prestation så kan 
elevens motivation öka och därmed ökar också elevens läsförmåga och läsförståelse 
(Westlund, 2009:31).  

4. Tidigare forskning 
Under denna rubrik kommer jag redogöra för de resultatet från tidigare gjorda studier om 
läsinlärning och läsförståelse. Dessa studier har samtliga samband till mitt syfte. Den 
tidigare forskningen kommer presenteras under rubrikerna Tidig språklig medvetenhet ger 
tidigare läsinlärning, Lärarens roll i elevens läsinlärning och Läsförståelse, en primär kunskap i livet.  

4.1. Tidig språklig medvetenhet ger tidigare läsinlärning  
Det är visat sig i flera studier att en tidig språklig medvetenhet ger en tidigare och 
lättsammare läsinlärning. Krantz (2011) sökte samband mellan tidig läsundervisning i 
förskolan och tidig utveckling av läskunnighet i årskurs 1 och såg ett samband på såvis att 
den tidigare undervisningen verkligen gav resultat senare i skolan (Kranz, 2011:86). Även 
Liberg (2008) menar att en tidig utveckling av både läs- skrivförmågan skapar goda 
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förutsättningar för eleven (Liberg, 2008:56). Westlund (2009) menar att om 
läsundervisningen varit bristfällig under de tidigare skolåren så är det svårt att kompensera 
detta senare i skolan. Westlund fortsätter med att konstatera att de elever, som haft lärare 
som varit tydliga med syftet av läsningen, utvecklats tre gånger så fort jämfört med de elever 
som haft lärare som inte angett något syfte (Westlund, 2009:8). Krantz redogör också att de 
tester som genomförts i studien tydligt pekar på att en tidig läsundervisning i 
förskoleklassen har visat sig vara gynnsam för den senare läsinlärningen i årskurs 1. Krantz 
framhäver också att tack vare en tidig språklig medvetenhet så stärks utvecklingen till en 
tidig läsutveckling samt att pedagogernas medvetna arbete i förskoleklassen bidrar till 
denna utveckling (Krantz, 2011:90).  

4.2. Lärarens roll i elevens läsinlärning  
Flera studier har genomförts i frågan om hur viktig lärarens roll egentligen är i elevens 
läsinlärning och läsutveckling. Studier visar att lärarens kompetens till att leda elevernas 
utveckling är väsentlig om eleven ska kunna stärka sin läs- och skrivförmåga men att många 
lärare tycks brista i denna kunskap framför allt om eleven uppvisar svårigheter i läs- och 
skrivinlärning (Alatalo, 2011:13,191). Läraren är den viktigaste faktorn som avgör vad eleven 
lär sig och lärarens undervisning spelar en stor roll framförallt när det gäller elever som har 
svårt med att utveckla sin läs- och skrivförmåga (Alatalo, 2011:13, Krantz, 2011:33, 
Skolverket, 2016:9). Alatalos studie behandlar lärarens kunskaper och menar att det är 
essentiellt att läraren har tillräcklig kunskap, läraren behöver ha breda kunskaper både när 
det kommer till pedagogiska och didaktiska kunskaper. Det framkommer också i studien att 
eleven måste få kunskap om det talade språket samt dess uppbyggnad för att kunna 
utveckla en god läsförståelse (Alatalo, 2011:187). Liberg (2008) menar att lärare också måste 
ha förmågan att balansera det faktum att eleverna har olika kunskap med sig när de börjar 
skolan, de bör kunna utforma undervisningen så att samtliga elever får en 
kunskapsutveckling (Liberg, 2008:65). Detta kan tolkas som att läraren inte bara behöver ha 
kunskap om den didaktiska undervisningen utan också om elevens utveckling och hur 
undervisningen ska bedrivas för att utmana samtliga elever.  
 
I andra studier har det visat sig att lärare tenderar att utelämna syftet när eleverna arbetar 
med texter och att läraren sällan använder sig av eleverna som textanvändare. Ett exempel 
återfinns i Eckeskogs (2013) studie där det endast vid något tillfälle under observationerna 
ska ha förekommit efterföljande övningar på den text eleverna arbetat med. Detta ska enligt 
både Eckeskog och Reichenberg (2008) vara ogynnsamt för elevernas utveckling av deras 
förståelse för omvärlden. Det framkommer också i studien att pedagogerna missar att tala 
med eleverna om texten, samt vilka röster som hörs i texten vilket är goda verktyg för att 
hjälpa eleverna med sin läsförståelse (Eckeskog, 2013:95-96). Det tycks saknas 
lärarkompetens i svenska klassrum för hur eleverna ska få utveckla sin förmåga till att 
reflektera och kritiskt tolka texter. Det har även visats sig att pedagogerna sällan låter 
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eleverna samtala om texter de läst eller träna på att sammanfatta dem muntligt, vilket inte 
leder till en utvecklad läsförmåga (Reichenberg, 2008:12)  
 
Alatalo (2011) skriver i sin studie att elevernas läsförståelse ökar när eleven använder sig av 
läsförståelsestrategier. Läsförståelsestrategier kan till exempel vara att ställa frågor eller 
sammanfatta textens innehåll och dessa strategier ska, enligt Alatalo, bidra till en ökad 
läsförståelse hos eleven. Lärarens roll är att vägleda eleven i vilka strategier den kan 
använda och när de ska användas, strategierna ska hjälpa eleverna att så småningom bli 
självständiga läsare (Alatalo, 2011:52). Även Krantz (2011) menar att användningen av 
lässtrategier kan vara avgörande för om eleven utvecklar sin läsförståelse. Det har visats sig 
att elever som har svårt att använda sig av läsförståelse också har svårt att koppla texten till 
egna erfarenheter och och även att använda sig av tidigare kunskap (Krantz, 2011:36).  
 
Skolverket (2016) menar att det är viktigt att lärare har kunskap om hur de ska ta till sig 
olika forskningsresultat samt hur de ska förhålla sig till dem. Bland menar Skolverket att 
”lärare kan ställa kritiska frågor om vilken forskning olika aktörer åberopar” (Skolverket, 
2016:95). Det har visat sig att just forskning om läs- och skrivinlärning utsätts för trender 
som kanske inte alltid främjar elevens läsförståelse på sikt. Då ingen forskning är helt neutral 
är det viktigt att lärare tar sig tid att både läsa och sedan granska den forskning som berör 
deras undervisning. Risken finns att lärare istället väljer att inte ta del av avhandlingar och 
forskningar och istället anser att deras egna privata teorier värderas högre. Detta är inte 
önskevärt menar Skolverket. Det är också avgörande att lärarna ser till att forskningsresultat 
blir skolpraktik och att lärarkåren får möjlighet till att både utforska och diskutera olika 
forskningsresultat (Skolverket, 2016:95).   

4.3. Läsförståelse, en primär kunskap i livet 
Liberg (2008), Reichenberg (2012) och Skolverket (2016) menar att vi behöver en god 
läsförståelse för att leva i dagens samhälle, vi behöver kunna tolka och förstå våra 
demokratiska värderingar och värna om dem samt den värdegrund vårt samhälle är 
uppbyggt på. Samhället ställer högre krav på större läs- och skrivkunskaper än tidigare och 
vi behöver kunskap i hur vi kan argumentera för vår sak samt att kritiskt kunna tolka texter 
och information. Redan under de första skolåren ska eleverna få möjlighet till att skapa sig 
en god förståelse för texter av varierande slag. Elevens förmåga till att förstå texter gör 
skillnad när det kommer till hur eleven utvecklas i samtliga skolämnen under hela skoltiden 
(Liberg, 2008:64-65, Reichenberg, 2012:16-19, Skolverket, 2016:3). Eleven bör ha ett rikt 
ordförråd för att senare i skolan kunna förstå de mer avancerade texter som förekommer, 
vilket det inte är alla elever som kommer till skolan som sjuåringar som har (Liberg, 2008:64-
65, Taube, 2007:49).  
 
Med detta tolkar jag som att vi idag inte har tillräckligt med kunskap för att ta till oss 
information på ett tillfredställande sätt. Detta styrker även Reichenberg (2012) som menar att 
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Sverige har en negativ utveckling när det kommer till starka läsare i skolan. Både Liberg och 
Reichenberg menar att bland de elever som har sämre läsförståelse så har läsförståelsen 
istället försämrats och att de elever som klassas som starka läsare inte får möjlighet till att 
utveckla sin förmåga. Läsförståelsen i Sverige minskar ordentligt och Reichenberg menar att 
i det samhälle vi idag lever i, som har ett ständigt flöde av information som på olika sätt 
behöver bearbetas, så krävs det en stor förståelse för det skrivna språket (Liberg, 2008:60, 
Reichenberg, 2012:16-19). 

5.Teoretiska ställningstaganden 
Denna studie bygger på den sociokulturella teorin där Lev Vygotskij är frontman. I studien 
kommer det bland annat fokuseras på lärande i grupp samt hur läraren utmanar eleven i 
den närmaste utvecklingszonen (Reichenberg, 2008:11). Några framträdande ord och begrepp 
hos Vygotskij är språket, samarbetet och samspelet, och just samspelet mellan barn och 
omgivning är framträdande i den sociokulurella teorin (Westlund, 2009:21), så även i denna 
studie.Vygotskij menar att den sociala miljön påverkar eleven och dess utveckling, och han 
menar att det krävs en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö för en gynnsam 
kunskapsutveckling (Lindqvist, 1999:72). Vygotskijs tankar har också avspeglats i dagens 
läroplan där vi kan se att elevens intresse ska få plats i undervisningen (Lindqvist, 1999:14);  
 

Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar 
tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen, med 
samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet 
(Skolverket, 2018a:6).  
 

Att arbeta och lära tillsammans är också något som är centralt i den sociokulturella teorin 
och Vygotskij menade att kunskapen växer i när elever får samarbeta med andra elever 
men också i samspelet mellan elev och lärare (Dominkoviæ, Eriksson & Fellenius, 
2006:196).  

 
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter 
att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket, 
2018:9).  

 

Vygotskij förespråkar också imitation som inlärningsredskap där han menar att 
eleven lär sig genom att imitera exempelvis lärarens sätt att läsa och använda 
lässtrategier. Eleven kan också ta efter klasskamraters sätt att arbeta och här kommer 
återigen samarbetet och samspelet som sociokulturella teorin framhåller (Westlund, 
2009:21). 
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Ett framstående begrepp i Vygotskijs arbeten är den närmaste utvecklingszonen som 
handlar om att elevens utveckling alltid är en pågående process. Att vara i den 
närmaste utvecklingszonen innebär att ligga lite utanför bekvämlighetszonen. Säljö 
(2018) menar att det är läraren jobb att guida eleven till att hamna i denna zon genom 
att ständigt utmana den. Däremot bör eleven inte lämnas ensam med sin utmaning 
utan läraren ska också fungera som en vägledare för att stötta eleven om utmaningen 
känns överväldigande (Säljö, 2018:260).  

6.Metod 

För att samla in denna studies empiri har intervjuer och observationer använts. I detta 
avsnitt åskådliggörs studiens metod och underlag under rubrikerna Val av metod, Urval, 
Genomförande, Validitet och reliabilitet och Etiskt ställningstagande.  

6.1. Val av metod 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur pedagogernas arbete med 
läsförståelse ser ut, hur de motiverar sin läsundervisning samt hur lärarna individanpassar 
undervisningen för eleverna. Denna studie är en kvalitativ studie och Eliasson (2013) menar 
att kvalitativa metoder passar bäst till de studier vars resultat kräver både förståelse och tid 
då resultatet kan behöva undersökas några gånger innan någon slutsats kan dras (Eliasson, 
2013:22). Yin (2013) menar att ett utmärkande drag hos kvalitativa studier är att de skildrar 
andra människors åsikter och synsätt (Yin, 2013:19). En av metoderna som används i studien 
är intervju då studien undersöker både pedagogernas synsätt och åsikter. Intervjuerna i 
studien har varit strukturerade och med strukturerade intervjuer innebär det att det finns ett 
färdigt frågeformulär som personen som intervjuar följer. Yin menar att rollen som 
intervjuare innebär att man försöker locka fram utförliga svar av informanten (Yin, 2013:136-
137). Under mina intervjuer har jag använt mig av ett färdigt frågeformulär (Bilaga 2) som 
följdes, däremot kunde enkla följdfrågor ställas till informanten för att få ett mer utförligt 
svar. Punch & Oancea (2014) menar att intervju är det vanligaste tillvägagångssättet när det 
kommer till kvalitativa undersökningar och skriver att det passar bra när man vill undersöka 
människors uppfattningar och deras syn på olika situationer. Ett bra sätt att då få reda på 
hur andra personer uppfattar olika fenomen är att låta dem berätta om dem med hjälp av 
sina egna ord (Punch & Oancea, 2014:182). I och med detta ansåg jag att intervjuer var en bra 
metod för att söka svar på mina frågeställningar som framkommer i avsnitt 2.  
 
Kvalitativa studier är ett bra verktyg att använda om man vill använda sig av flera olika 
metoder (Eliasson, 2013:27). I denna studie används två metoder och den andra metoden 
som används i studien utöver intervju är observation. När det kommer till observation så 
menar Punch & Oancea att den kan, i likhet med intervju, både vara strukturerad och 
ostrukturerad, där observatören både kan vara en aktiv observatör eller icke aktiv 
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observatör (Punch & Oancea, 2014:213). I denna studie har totalt 4 klasser observerats och i 
observationen har jag ej varit aktiv utan en passiv observatör. Yin menar att man som 
observatör behöver kunna vara flexibel och följa med i situationen och att man bland annat 
behöver ta ställning till att inte kunna vara på flera platser samtidigt (Yin, 2013:147). 
Anledningen till att jag valde att vara en icke aktiv observatör är att jag ville undersöka hur 
läraren valt att forma sin undervisning samt hur eleverna svarade på den. För att på bästa 
sätt undersöka detta ansåg jag att en icke aktiv observatör var det alternativ som var mest 
passande. Vidare menar Yin (2013) att den observerade kan bli påverkad av observatörens 
närvaro samtidigt som även observatören kan påverkas av läraren (Yin, 2013:148).  

6.2. Urval  
I denna studie har fyra klasser i två olika skolor observerats, två klasser i årskurs 1 och två 
klasser i årskurs 3. Båda skolorna ligger i en mellanstor stad i mellersta Norrland och en av 
skolorna ligger några kilometer utanför stadskärnan medan den andra skolan ligger mitt i 
staden. Den första skolan som i denna studie fått det fingerade namnet Alfaskolan, har inga 
elever med annat modersmål än svenska i motsats till den andra skolan, Betaskolan, som är 
belägen i stadskärnan. På Betaskolan har ungefär 60 % av eleverna ett annat modersmål än 
svenska. Utöver intervjuerna med en lärare i varje klass observerade jag alla klasser under 
en lektion när lärarna undervisade i läsinlärning på ett eller annat vis.  
 
Nedan följer en lista över de informanter som intervjuats, samtliga namn är fingerade. Efter 
varje förnamn står antingen bokstaven A för Alfaskolan eller bokstaven B för Betaskolan.  
 

● Maggan A. Utbildad fritidspedagog. Varit verksam i yrket i ca 23 år. Har nu sin 
första klass som klasslärare i årskurs 1.  
 

● Anna A. Utbildad grundlärare 1-7 med inriktning sv/so. Varit verksam i yrket i ca 20 
år. Arbetar idag i årskurs 3.  
 

● Sanna B. Utbildad grundlärare 1-7 med inriktning ma/no. Behörig i engelska 1-3 samt 
idrott. Varit verksam i yrket i ca 20 år. Arbetar idag i årskurs 1.  
 

● Erika B. Utbildad grundlärare 1-7 med inriktning sv/so. Varit verksam i yrket i 20 år. 
Arbetar idag i årskurs 3.  

6.3. Genomförande 
Skolorna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval då jag själv arbetar på en av skolorna samt 
har kontakt med lärare på den andra skolan. Kontakten med lärarna på Alfaskolan skedde 
genom samtal med mina kollegor på skolan jag arbetar på. Kontakten med Betaskolan 
skedde genom telefonsamtal där jag informerade att jag ville besöka dem och observera 
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deras klass under minst en lektion i läsinlärning samt intervjua läraren efteråt. Efter det att 
vi kommit överens om dag och tid mailade jag ett missivbrev (Bilaga 1) till samtliga 
deltagande lärare för att dessa brev skulle förmedlas vidare till föräldrarna i de berörda 
klasserna. 
 
Observationerna gjordes i klassernas respektive klassrum under lektioner där läsningen var i 
fokus. Lektionerna pågick i ca 40 minuter och observationen likaså. Direkt efter 
observationerna intervjuade jag lärarna, och intervjuerna pågick mellan 30-45 minuter. 
Studier i svenska klassrum har visat att vad läraren säger sig görs på lektionen inte alltid 
stämmer överens med vad läraren faktiskt gör (Reichenberg, 2008:17). Därför valde jag att 
observera först och sedan intervjua. Efter både observation och intervju transkriberades 
intervjun och observationen renskrevs direkt då jag hade den färsk i tanken.  

6.4. Validitet och reliabilitet  
Eliasson (2013) menar att validitet innebär trovärdighet och ställer frågan om studien 
undersöker det den säger att den ska undersöka. Eliasson skriver att det är nödvändigt att 
ha sin frågeställning klar för sig så det blir tydligt vad det är som ska mätas (Eliasson, 
2013:16). Under denna studies gång har studiens syfte och studiens frågeställning 
kontinuerligt tagits i beaktning och jag menar att de informanter som deltagit gett svar på 
studiens frågeställning. Detta menar Eliasson i sin tur ger studien validitet. Reliabilitet 
handlar om pålitlighet och innebär att studien skulle uppvisa samma resultat om den 
upprepas (Eliasson, 2013:16). För att frambringa reliabilitet i studien har jag dels 
dokumenterat noga vid samtliga observationer samt spelat in alla intervjuer med lärarna. I 
den bifogade bilagan finns dessutom de intervjufrågor som informanterna svarat på, detta 
möjliggör att upprepa studien. Studier med kvalitativ ansats går sällan att generalisera då de 
ofta undersöker enskilda händelser eller fenomen. För att en studies värde ska öka menar 
Yin (2013) att dess insamlade data bör kunna tillämpas på andra studier, och menar också att 
ju mer en studie kan generaliseras ju högre anses dess resultat räknas (Yin, 2013:101).  

6.5. Etiskt ställningstagande  
Min studie följde de fyra forskningsetiska principer för forskning som Vetenskapsrådet 
(2002) tagit fram. Nedan beskrivs dessa fyra principer och hur jag följt dem. 
Informationskravet och samtyckeskravet har jag båda uppfyllt genom att jag informerade 
alla deltagande om dels studien i sig men också om vilka villkor som berörde deras 
deltagande. Denna information skickades ut till elevernas föräldrar i form av ett missivbrev 
(Bilaga 1) och berättades muntligt för de lärare som var informanter. Samtliga deltagande 
fick också information om att deras deltagande var frivilligt samt att de, när de velat, haft 
rätt att avbryta sin medverkan i studien. Samtliga av studiens deltagare har, enligt 
konfidentialitetskravet, varit anonyma samt att all information om deltagarna hållts  
konfidentiellt. Detta uppfyller min studie genom att alla namn på deltagare samt skolor är 
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fingerade. Alla insamlade uppgifter används endast i forskningssyfte och därmed uppfyller 
studien även nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:7-14).  

7. Resultat 
I Frågeställningar och syfte (2) har jag formulerat syftet med denna studie vilket är att öka 
kunskapen om hur pedagogernas arbete med läsförståelse ser ut, hur de motiverat sin 
läsundervisning samt hur pedagogerna arbetar med individanpassningen. Resultatet av 
observationerna och intervjuerna som gjorts presenteras nedan under rubrikerna 
Observationer och Intervjuer.  

7.1. Observationer 
Under mina observationer av lärarnas läsundervisning fick jag ta del av flera olika sätt 
pedagogerna valt att arbeta med läsning. Nedan följer en redogörelse för hur dessa lektioner 
såg ut och de är uppdelade i tre delar Före observationen, Läsningens introduktion och Under 
lektionens gång.  

7.1.1. Före observationen  

Innan observationen startade såg jag till att vara i klassrummet i god tid för att hinna med att 
hälsa på både lärare och elever. När lektionen sedan började presenterade jag mig för 
eleverna och berättade varför jag var där och vad jag skulle göra. Eleverna var nyfikna och 
positivt inställda till observationen och flera elever har haft frågor runt min observation och 
min utbildning.  

7.1.2 Läsningens introduktion  

Samtliga lektioner jag observerat handlar på ett eller annat sätt om läsning. Sanna B, Erika B 
och Anna A läser bland annat högt ur ABC-klubben. Både Erika B och Sanna B använder sig 
av videokanonen under tiden de högläser ur ABC-klubben. Dessa två lärare är också lärare i 
klasser med stor andel elever med annat modersmål och framhåller sedan hur viktiga 
bilderna är för eleverna med flera språk. I klassrummen hos Anna A, Erika B och Sanna B 
har de skrivit upp ord på tavlan som återfinns i texten och går gemensamt igenom orden 
innan de läser ur boken. Maggan A:s lektion handlar om rim och rimsagor och på tavlan i 
hennes klassrum finns hela alfabetet uppskrivet, bokstäverna står fyra och fyra. 
 

Anna A börjar sin lektion med att visa eleverna en bok som heter Jakten på julen och hon 
berättar att hon nu ska visa eleverna en liten sketch som visar hur hon gick tillväga för att få 
tag på boken. Hon kallar sketchen för Jakten på boken. Eleverna sitter på helspänn när Anna A 
plockar fram sin mobiltelefon och låtsas ringa ett telefonsamtal. Under samtalet framgår det 
att hon pratar med en person som har läst boken men att personen inte har boken kvar 
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längre. Hon frågar sedan eleverna om de tror att hon fick tag i boken, men eleverna har 
uppfattat att hon inte fick låna boken av den personen hon pratade med. Anna A ringer 
ännu ett telefonsamtal och det verkar vara till ett bibliotek eller liknande, det framgår att hon 
där får låna boken. Hon frågar eleverna om de tycker att det var någon skillnad på de två 
samtalen. En elev säger att i det sista samtalet så fick hon låna boken men inte i det första. En 
annan elev berättar att Anna A var besviken i det första samtalet och glad i det andra. En 
tredje elev berättar att i första samtalet verkade det som att hon kände personen och att hon 
inte sa sitt namn men att hon berättade sitt namn i det andra samtalet. Anna A pratar om att 
det kan vara skillnad på hur man pratar med olika människor och diskuterar med eleverna 
varför de tror att de kan vara så. Anna A säger att när man pratar med en person man 
känner så pratar man på ett visst sätt men att det skiljer sig från om man pratar om en 
person man inte känner.  

 
Maggan A startar lektionen genom att prata med eleverna om en figur som hon kallar 
RimTim. Eleverna verkar känna igen denna figur och de berättar att RimTim är Trulles 
husdjur som alltid rimmar på allt Trulle säger. Maggan A frågar eleverna varför det kan vara 
bra att kunna rimma och eleverna vet inte riktigt vad de ska svara på frågan. Maggan A 
fortsätter med att berätta att det som är bra med rim är att man blir uppmärksam hur hur 
orden är uppbyggda. På bildkanonen visar Maggan A sedan en rimsaga som handlar om 
råttor, och Maggan A berättar för eleverna att rimsagan rimmar på sista bokstaven och läser: 
“ABCD - råttan kokar te. Maggan A läser högt och eleverna tittar på bilden och kan med 
hjälp av den lista ut vad det ska vara för ord på slutet för att det ska bli ett rim. Eleverna får 
veta att de under lektionen ska få skriva en egen rimsaga och en bild på en kråka visas, 
denna ska eleverna få skriva om med hjälp av bokstäverna på tavlan.  
 
Sanna B börjar med att fråga eleverna vad som hände i kapitlet de läst tillsammans 
dagen innan. Eleverna får via handuppräckning berätta vad de kommer ihåg från 
förra kapitlet. Under tiden eleverna berättar om kapitlet bläddrar Sanna B bland 
bilderna i boken som visas på tavlan. Eleverna berättar om varje sida och förklarar 
utsvävande vad kapitlet handlar om.  
 
Erika B börjar sin lektion med att berätta att dagens kapitel är speciellt. Hon frågar 
eleverna hur det låter när de pratar på nyheterna och eleverna svarar att de tycker 
nyhetsuppläsarna låter allvarliga. Erika B instämmer och härmar en typisk 
nyhetsuppläsare medan eleverna fnittrar. Hon berättar att sättet de talar på kallas 
formellt tal och att det ordet och andra formella ord kommer dyka upp i nästa 
kapitel. 
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7.1.3. Under lektionens gång 

Anna A fortsätter sin lektion med att prata om senaste kapitlet och frågar eleverna om 
personen i ABC-bokens senaste kapitel anpassade sitt prat till mottagaren. Eleverna tycker 
inte att personen i boken pratade “barnvänligt” och att han använde ord som barnen i boken 
inte förstod. Anna A skriver upp två ord på tavlan som var med i kapitlet. - formellt språk 
och informellt språk. Hon förtydligar att hon i samtalet tidigare använt sig av ett formellt 
språk och att hon i det andra samtalet använt sig av ett informellt språk. En elev räcker upp 
handen.  
 

När det ringer i min pappas telefon kan han svara “yo yo yo” om det är en kompis 
som ringer. Men ibland när det är en kund som ringer så vore det jättekonstigt om 
pappa svarade så då också. Då säger han mer Hej det är XX eller nått sånt (Elev, 
årskurs 3).  

 

Anna A ler mot eleven och frågar honom vilken av orden som passar in på 
pappans hälsning till kompisen och eleven svarar att pappan är informell när han 
pratar med sin kompis. Anna A pratar sedan om det nya kapitlet i läxboken som 
heter Stöldligan och frågar eleverna varför de tror att kapitlet heter så. Eleverna får 
berätta vad de tänker att kapitlet handlar om. På tavlan har Anna A skrivit upp 
ord som kommer förekomma i det nya kapitlet.  

- barndomsvänner  
- trakten  
- förfäder 

De går igenom orden ett och ett och eleverna får berätta vad de tror att ordet innebär. 
Eleverna får dela upp sig i par eller tre och tre och hitta på en mening där de tre orden ingår. 
Anna A frågar sedan varje par om de hittat på någon mening som eleverna sedan får 
presentera. Hon får flera svar av eleverna; “Pappa och hans kompis Lasse är 
barndomsvänner för de bodde på samma gata när de var små”. “Vi var barndomsvänner när 
vi var små”. “Vår släkt har bott här i trakten i många år”. När de kommer till förfäder visar 
det sig att det är svårare än de andra orden och Anna A funderar på om man kan dela upp 
ordet på något sätt. “För och fäder” kommer en elev på. “Är det någon som vet vad fäder 
är?” frågar Anna A. “Det är en släkt man haft förr i tiden” säger en elev. “I Stockholm hade 
mina förfäder en butik”, “för längesen åt min förfäder en kaka”, “här i trakten bodde mina 
förfäder”.  
 
Maggan A fortsätter med rimsagan och illustrerar hur det kan gå till. Hon visar bilden på 
kråkan och säger “ABCD” varpå en elev utbrister “han vill ha te”. Medan Maggan A skriver 
ned elevens mening på tavlan ljudar alla eleverna i kör. De fortsätter tillsammans med resten 
av alfabetet och eleverna hjälps åt med att komma på rim eftersom. Slutligen läser de hela 
rimsagan tillsammans medan Maggan A pekar på orden med en penna.  
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Sanna B:s lektion har det kommit fram till läsning av det nya kapitlet i ABC-klubben. Eleverna 
delas upp beroende på vilken färg de har på läseboken, varje färg symboliserar 
svårighetsgraden på texten i boken. En del av eleverna följer med modersmålsläraren och en 
del med elevassistenten till angränsande grupprum.. Jag observerar eleverna som stannar i 
klassrummet med klassläraren, eleverna läser i den röda boken som är den mellansvåra 
boken. Innan eleverna börjar läsa påminner Sanna B dem om att använda sitt “läsfinger” och 
eleverna uttrycker att de uppskattar fingret då det hjälper dem att följa med i texten. Sanna B 
håller med dem och menar också att det underlättar för eleverna att veta var i texten de är 
någonstans, att de ska läsa hela ordet och inte glömma bort ändelserna. Eleverna läser en och 
en högt för varandra, de läser ungefär en mening var. När de läst färdigt tittar de på bilderna 
och funderar på vad de ser och vad bilderna innebär. Medan eleverna väntar på resterande 
klasskompisar får de läsa kapitlet högt för sig själva medan Sanna B går runt bland eleverna 
och lyssnar på dem när de läser.  
 

På tavlan i Erika B:s klassrum finns ord och kortare meningar skrivna och Erika B 
berättar att eleverna ska arbeta enligt EPA och försöka lista ut vad orden innebär. 
EPA innebär att eleverna först arbetar Enskilt sedan Par och tillslut Alla. Hon delar 
ut lappar med ett ord eller mening på varje lapp till eleverna, de får varsin lapp. 
Eleverna ska nu först själva försöka lista ut vad ordet/meningen innebär och sedan 
fundera tillsammans med sin parkompis. Erika B sätter sig med ett av paren och 
läser en av meningarna högt och långsamt för eleverna. Hon funderar tillsammans 
med eleverna i paret om vad det kan betyda och säger sedan en mening med de 
respektive orden i kontext. Eleverna får sedan fundera vad ordet innebär. De 
andra eleverna försöker klura ut vad texten på deras lappar innebär och vissa av 
eleverna känner igen uttrycket men säger till kompisen att de inte riktigt kan 
förklara vad det betyder. 
 
En elev läser upp sitt ord “höjdhoppsmadrasser” och eleven börjar förklara vad det ordet 
innebär. “Vet alla vad höjdhopp är” frågar hon. “Ja såklart” säger alla elever. “Ja, det är en 
madrass till det, tror jag” säger hon. Sedan visar Erika B en bild på hur en 
höjdhoppsmadrass ser ut via bildkanonen. Eleverna känner igen föremålet på bilden från 
gymnastiksalen och de pratar lite om vad de har för erfarenheter runt det. En elev har 
meningen “har något på hjärtat” och förklarar “det betyder att man har typ som en 
hemlighet som man vill berätta men inte vågar”. En eleven berättar att hennes mamma 
brukar säger “Jaha vad har du på hjärtat då” i telefonen. Erika B säger att det är bra 
förklarat. 
 
Lektionen börjar lida mot sitt slut och det är dags för högläsning av läraren Anna A. Hon 
läser ABC-klubben för eleverna. “Rösten vinglade till” vad kan det handla om undrar Anna 
A? En elev räcker upp handen och svarar “det kanske betyder att man får svårt att prata”. 
Anna A håller med och förtydligar det lite till och fortsätter sedan läsa. Anna A frågar 
eleverna vilket språk polisen pratar med barnen? ”Formellt” svarar eleverna snabbt i kör. 
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När orden de tidigare gått igenom på tavlan dyker upp i boken hänvisar hon till dem med 
handen under tiden hon läser. “Yngve slipper jaga vittnen” läser Anna A. “Vad är ett 
vittne?” frågar hon.  “Det är typ, svårt att förklara. Det är typ ett spår” svarar en elev. Anna 
A förklarar för eleverna vad ett vittne är och många av eleverna berättar att de känner igen 
det ordet. Hon fortsätter läsa och ställer under tiden frågor till eleverna.  
 
Sanna B läser ur en skönlitterär bok som heter Ett djur på fem bokstäver. Innan hon börjar läsa 
frågor hon barnen vad de kommer ihåg om boken och ställer frågor om det tidigare kapitlet. 
Sanna B börjar sedan läsa högt ur boken och under tiden hon läser ställer hon frågor om 
texten. “Varför är hon röd i ansiktet?” frågor Sanna B. “Hon blev så för hon var så arg” 
svarar en elev. “Varför sitter fru Person uppe i taket” frågar sedan Sanna B. “Hon kanske 
ville vara i fred” kontrar en elev. Sanna B fortsätter “hon hängde i en kristallkrona och 
gungade fram och tillbaka” sedan frågar hon “vad är en kristallkrona? Vad är den gjord 
av?”. Eleverna svarar att flera av dem har en sådan lampa och de tror att den är gjord av glas 
och att den lätt kan gå sönder. När Sanna B då frågar om det är lämpligt att en lemur hänger 
i en kristallkrona så skrattar eleverna och de tycker inte alls att det är någon bra ide´. I slutet 
av kapitlet läser Sanna B “Nu måste vi ringa brandkåren” sedan frågar hon eleverna “varför 
måste de ringa brandkåren tror ni?”. En elev räcker upp handen och berättar att man ringer 
brandkåren när det brinner. En annan elev fyller i “kanske kan de hugga sönder dörren med 
en yxa eller skruva ner dörren med en skruvmejsel?”. När kapitlet är slut visar Sanna B 
några bilder från boken och de pratar om bilderna och vad de visar.  
 
I klassrummet hos Maggan A ska eleverna nu få dra en bild på kråkan som de sedan ska 
skriva en rimsaga om. Bilden ska limmas in på ett papper och eleverna ska skriva ett rim 
som passar till deras bild. Några elever sätter igång direkt och skriver och stavar själva 
medan en del elever ljudar högt medan de försöker få till stavningen. Maggan A påminner 
eleverna om mellanrum mellan orden och går sedan runt och hjälper eleverna med att 
komma på rim och stava. Under lektionen jag observerade hann de inte färdigt med 
rimsagan och arbetade heller inte något specifikt med läsförståelse.  
 
Även Erika B läser högt innan lektionen slutar och Erika B visar bilder på tavlan medan hon 
läser. “Håll koll på orden vi pratat om” säger Erika B. Under tiden hon läser är eleverna 
aktiva i läsningen och svarar på frågorna som författaren ställer till personerna i texten. En 
elev utbrister “jag visste det! Det förstod jag redan i förra kapitlet”. Eleverna tittar också 
aktivt på bilderna och frågar om det de ser på bilden. En elev sitter hela tiden och räknar de 
ord som de tidigare gått igenom och utbrister “Där har vi dem, 8 ord. Alla har varit, du har 
läst alla orden”. Varje gång eleverna ställer frågor till texten stannar Erika B upp och svarar 
på deras frågor. “Det finns ett samband” utbrister helt plötsligt en elev och Erika B visar 
tummen upp och säger “Bra att du använder det ordet, det var ju ett ord från förra veckan”. 
När kapitlet tar slut visar eleverna sitt missnöje och frågar om hon inte kan läsa ett kapitel 
till. En elev ropar “jag vill ha så mycket läsläxa som möjligt”.  
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7.2. Intervjuer 
Intervjuerna i studien har skett i årskurs 1 och årskurs 3 med respektive lärare, totalt fyra 
klasslärare. I detta avsnitt är resultatet av intervjuerna indelade i tre underrubriker Arbetet 
med elevernas läsförståelse, Val av strategier i klassrummet och Elever som har svårt med 
läsförståelsen.  

7.2.1. Arbetet med elevernas läsförståelse 

Samtliga lärare framhöll hur viktigt det är att undervisa i läsförståelse. Alla informanter 
menade att eleverna behöver läsförståelsen i alla ämnen och att det är avgörande för elevens 
framtida skolgång att den har en god läsförståelse.  
 
Intervju med Maggan A 
Maggan A säger att läsförståelsen är en viktig förmåga och att den behövs genom hela livet.  
Hon menar att den behövs hela tiden i skolan och att det är avgörande för den framtida 
skolgången.  
 
Maggan A använder sig av läseboken ABC-klubben och den används även som läxbok, det 
framkommer under intervjun att hon är skeptisk till böckerna om ABC-klubben. Hon menar 
att risken finns att eleverna hinner tröttna på boken då den följer dem i årskurs 1, 2 och 3. 
Hon har därför ,utöver ABC-klubben, också valt att arbeta med egenvalda böcker som blev 
populärt i hennes årskurs 1. Maggan A säger att hon upplevde att barnen kände sig nöjda 
när de blev färdiga med en bok och fick berätta om den, skriva och tycka till om den och 
sedan välja en ny. 
 
När jag ställer frågan om vilka metoder hon använder sig av berättar Maggan A om 
Kiwimetoden och hon berättar att det är något hon använder sig av dem till och från. Maggan 
A gillar dem då de är kortare och eleverna hinner med flera böcker. Maggan A pratar också 
om att hon gärna använder sig av Att skriva till läsning men menar också att den metoden 
inte passar alla barn. Hon menar att hon upplevt att eleverna tycker det blir intressant och 
roligt när de får börja skriva och känna att texten har en mottagare; 
 

Jag har fastnat genom åren, sen har det kanske inte passat alla barn, men det är de 
här med att skriva sig till läsning. Spökskrift som leder till att man börjar utforma 
ord. Då kanske man känner att man behöver mellanrum för då ser jag lättare vad jag 
har skrivit och där när jag har skrivit själv så får ju orden en innebörd och det blir 
intressant för mig. Och är det intressant och helst lite roligt då blir det lättare att vilja 
lära sig. Och det blir lustfyllt och jag önskar att man får med det så mycket som 
möjligt (Maggan A, 2018). 
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Intervju med Anna A 
Anna A framhåller verkligen hur avgörande det är med en god läsförståelse och menar att 
det är lätt att hamna utanför samhället om du inte har en god läsförståelse. Hon menar också 
att eleven under hela tiden behöver kunna ta till sig skriven text och förstå vad den innebär. 
Vidare säger Anna A att undervisningen i läsförståelse är ett av skolans viktigaste uppdrag 
och att oavsett vilket yrke du än  hamnar i så handlar det om att förstå språket. Hon menar 
också att läsförståelsen är kopplat till språket och uttrycker att en elev kan ha en bra 
avkodning men dåligt ordförråd vilket leder till att eleven kan läsa men inte förstår vad 
texten innebär.  
 
Anna A arbetar med läseboken ABC-klubben och använder den även som läxbok. Hon 
framhåller fördelen med en gemensam läsebok och menar att det som är så bra med det, är 
att går att ha läsgrupper där eleverna läser och diskuterar i par.  
 

Man har ett tema att samlas runt och man läser tillsammans och samlas runt 
innehållet. Nu har det hänt och vad ska hända sen? Sen finns det olika 
svårighetsgrad för barnen så alla får anpassat. Det blir som en gemenskap i läsning 
och det får ett syfte, alla blir engagerade och kanske till och med pratar om det på 
rasten eller innan lektionen. Vissa kanske läst ett extra kapitel hemma för det var så 
spännande (Anna A, 2018).  

 
När jag frågar Anna A vilka metoder hon använder sig av berättar även hon om 
kiwiböckerna och berättar att hon använder dem ibland. Anna A säger att hon upplevt att 
Kiwiböckerna varit populära hos eleverna.  
 
Intevju med Sanna B  
Sanna B framhäver kunskapen om språket och menar att språket är A och O för att utveckla 
en god läsförståelse. Sanna B arbetar med läseboken ABC-boken och menar att den uppfyller 
sitt syfte. Hon berättar att hon använt sig av den under flera år och att både hon och eleverna 
uppskattar den. Sanna B menar att den ofta öppnar upp för en dialog med eleverna och att 
de ofta tittar och tolkar på bilderna tillsammans. Hon berättar också att de ofta arbetar i 
arbetsboken som hör till ABC-boken och menar att de då tränar på grammatik. Utöver det så 
läser de olika typer av texter, både skönlitterära och faktatexter samt att eleverna får träna på 
att svara på frågor om texter. Hon berättar också att de ofta diskuterar texter de läser, texter 
ska ha läst och att dessa diskussioner förhoppningsvis får eleverna att tänka på vad de läser. 
 
Sanna B jobbar mycket med ordbilder och hon menar att även ganska små barn kan komma 
på strategin med ordbilder och lära sig koppla ord till bild 
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Intervju med Erika B 
Erika B säger att språket är viktigt men att eleven nödvändigtvis inte behöver förstå alla ord i 
en text för att kunna förstå texten. Däremot menar hon att det såklart är beroende på vad det 
är för slags text eleven ska förstår och säger ”i en faktatext är det viktigare att förstå alla ord 
men i en skönlitterär text kan eleven kanske lista ut vad ett enskilt ord betyder om de läser 
hela meningen”.  
 
Vidare menar Erika B att man är en läsare när du både kan koda av orden och sedan förstå 
dem och texten. ”Jag kan ju läsa finska men jag kan inte förstå vad det står ” skämtar hon 
och säger att det finns långsamma läsare som förstår innebörden av texten och att det är 
viktigare än att vara snabb på att avkoda och inte förstå vad du läser.  
 
Erika B använder sig av ABC-klubben Erika B berättar däremot att hon i motsats till Maggan 
A inte alls uppfattar att eleverna blir uttråkade av samma bok. Hon menar att eleverna 
känner igen storyn och uppskattar att det handlar om samma barn genom alla böcker. Erika 
B menar också att hon nästan uppfattar texten i böckerna som lite väl utmanande men att 
eleverna verkar gilla dem trots det.  
 
Erika B som arbetar i en klass med flera olika modersmål framhäver hur viktigt språket är i 
deras klass. Hon menar att det blir mycket av det ”dagliga pratet” och fortsätter med att 
eleverna verkligen behöver språket. Utöver det så arbetar hon mycket med ordbilder och att 
lära sig koppla bilder till ord. Erika B menar att just bilder är väldigt viktiga för deras elever 
med annat modersmål och att i vissa fall är bilderna det enda sättet för henne att få eleverna 
vad ett specifikt ord betyder.  

7.2.2. Val av strategier i klassrummet  
När vi pratar om läs- och läsförståelsestrategier nämner alla lärarna Stjärnläsaren, där 
spågumman, detektiven, cowboyen, konstnären och reportern är namn på de olika 
strategierna som ska hjälpa eleverna att tolka och förstå texten. 

 

Intervju med Maggan A  

Maggan A lyfter fram både språket och bilder och berättar att hon i sin årskurs 1 oftast 
tittar på bilderna först och sedan pratar om texten. Hon menar att det ger eleverna en 
ledtråd om det dyker upp svåra ord om de först pratat om bilden och vad texten kan 
innehålla.  

 

Maggan A försöker ofta hitta böcker som tar upp sådant som är relevant för stunden. Hon 
menar att det ger eleverna en möjlighet att känna igen sig och att de får känna att de känner 
igen boken ifrån sitt liv. Maggan A berättar att hon gärna tar hjälp av kollegorna när det 
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kommer till högläsningsböcker och berättar att hon har svårt att få tiden till att söka efter 
böcker att räcka. 

 

Intervju med Anna A  

Anna A menar att nyckeln är att arbeta med språket på alla möjliga sätt. Hon berättar att hon 
aldrig enbart sätter en faktatext i händerna på eleverna och uppmanar dem att läsa den. 
Istället jobbar de med texten tillsammans  hon berättar att det ofta är då det märks hur olika 
det är med kunskapen inom gruppen. Fördelen med detta arbetssätt, menar Anna A är att 
de eleverna som behöver extra stöttning kanske inte bidrar så mycket, men att de istället kan 
fånga upp information av dem som kan olika lässtrategier och förstår texten.  

 

Jag tycker att man använder sig av samma strategier i alla årskurser men däremot så 
väljer man strategier utefter vad man läser, vilken slags text det är. Det är ju inte 
säkert att alla strategier är lika viktigt i alla sammanhang. Om vi jobbar med en NO 
text så kanske det är viktigt att vi tar reda på vad orden betyder och är detektiv och 
klurar på det och då kanske det inte är så mycket mellan raderna. Och det kan vi 
prata om att “vilken strategi ska vi använda nu när vi ska läsa det här?” (Anna A, 
2018).  

 

Anna A är tydlig med sin åsikt att eleverna måste lära sig att inte acceptera att de inte förstår 
ett ord. Hon menar att det är viktigt att eleverna får verktyg i hur de kan göra när de fastnar 
på ett specifikt ord.  

 

Anna A berättar att hon även brukar täcka över en del av framsidan på boken och fundera 
tillsammans om vad eleverna ser och vad det kan innebära.   

 
Vad kan det vi ser betyda? Jag försöker väcka deras nyfikenhet och få dem att bli 
uppmärksamma. Vilken årstid kan det vara? Är personen på omslaget glad eller 
ledsen? Är boken sorglig eller rolig? Eleverna blir ganska bra tillslut på det här. I 
ettan var detta ganska svårt men nu i trean så kan de ganska snabbt förutspå och på 
ett annat sätt gå in i en bild, vad de ser och vad det innebär (Anna A, 2018).  

 

Anna A berättar att hon jobbar mycket med att avkoda och menar att språket går hand i 
hand med förståelse av lästa texter. Hon menar att det är svårt att förstå någonting om 
man inte har ett språk. Anna Aframhäver också vikten av att prata med barn och läsa för 
dem så de får ett ordförråd. Ordförrådet är viktigt, fortsätter Anna A och menar att det 
blir svårt för eleven om den endast knäckt koden men inte förstår vad den läser.  

 
Min erfarenhet är att barn som är i en språkmiljö, där man pratar mycket ,läser 
mycket för sina barn och kanske ser på tv och pratar om det. Att man är närvarande. 
Då har man det så otroligt mycket mer förspänt. Då spelar det ingen roll om 
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avkodningen kommer senare, du kanske inte knäcker koden på en gång men du 
kommer ikapp i hästlängder sen. Du har ett bra ordförråd och du har ett bra språk. 
Man kan inte nog betona för unga föräldrar att prata, läs, diskutera och ta tid till det 
för det får du bara genom att kommunicera med barn (Anna A, 2018). 

 

Intervju med Sanna B 
Sanna B berättar att de i hennes klassrum satt upp bilder på de olika figurerna och att de 
innan de läser ofta pratar om vilken strategi de ska använda sig av.   

 
I min klass arbetar vi med en läsande klass och jag och min kollega brukar 
benämna dessa figurer vid namn när vi vill att de ska fokusera mer på en eller flera 
strategier. Till exempel: “När vi har läst den här texten ska cowboyen Jim hjälpa 
oss att sammanfatta” och så visar vi upp figuren. Eleverna har faktiskt blivit 
duktiga på att använda lässtrategierna, och jag tror att det handlar mycket om att 
de får “ett ansikte” på varje strategi (Sanna B, 2018). 

 

Sanna B och nämner att hon ofta börjar med att ställa frågor till eleverna innan hon börjar 
med en ny bok. Sanna B säger att när de har en ny bok, brukar de titta på fram- eller baksida 
tillsammans. Sedan försöker de förutspå vad boken handlar om. Hon fortsätter med att säga 
att hon inte tycker att man använder sig av en viss strategi i en viss årskurs utan att alla 
elever mår bra av att tidigt lära känna de olika strategierna. Hon menar att de blir säkrare ju 
mer de arbetar med dem.  

 

När det kommer till att skapa läslust hos eleverna berättar Sanna B att hon försöker visa hur roligt 
hon tycker det är att läsa och högläser med inlevelse och gör gärna om rösten och använder 
hela kroppen när hon läser. Då Sanna B har elever med flera språk så brukar hon vara extra 
noga med att gå igenom svåra ord som kan dyka upp. Sanna B försöker även hon inspirera 
eleverna genom att tipsa och prata om olika böcker i olika genrer.  

 

Intervju med Erika B  

I arbetet med läsförståelse berättar Erika B att de arbetat mycket i årskurs 3 med de ord 
eleven inte förstår. Erika B räknar upp de olika sätten hon lär eleverna att använda när de 
inte inte förstår ett ord läsa om meningen, läsa vidare, fråga en kompis eller fröken eller till 
och med söka på nätet. Hon menar att många elever läser en mening och när ett ord de inte 
förstår kommer så stannar eleven på det ordet istället för att läsa klart meningen. Att läsa 
klart meningen kan ge en förståelse för vad ordet som eleven inte förstår betyder, menar 
Erika B.  

 

Erika B av samma åsikt som Anna A när det kommer till läsning hemma av 
vårdnadshavarna och menar att hon märker att många föräldrar läser mindre för barnen och 
att många barn som kommer till skolan har sämre läsförståelse idag jämfört med några år 



 26 

sedan. Hon hävdar att det märks att de inte fått sagor lästa för sig som små och att det blir 
orättvist för dem då de inte har samma förståelse för formatet som de barn som ofta hört 
sagor.” Ofta kan det handla om att föräldrarna inte kan läsa sagor på svenska och då blir det 
inte sagor alls. Språket är så viktigt!” menar Erika B.  

 

Erika B tvekar på sitt svar när jag frågar om vilka strategier och metoder som syns i 
klassrummet och svarar tillslut:  

 
Jag byter, jag gör nog det . Ibland känner jag mig lite tveksam över vad min 
huvudstrategi är och det blir nog så med tanke på vilket brokigt gäng vi är här så 
håller inte en strategi. Den stora massan i “en vanlig klass” hänger ju med på 
liksom, mittspåret, men det finns ju alltid de här som spretar och i den här klassen 
spretar de mer än nånsin och det är svårt att hålla dem på spåret. Jag tänker att 
man liksom får hitta olika sätt för olika barn (Erika B, 2018).  

 

Det är i det dagliga pratet som Erika B märker var eleverna ligger i förståelsen. De går ofta 
igenom ord varje vecka som förekommer i ABC-klubben och en del av eleverna försöker 
använda sig av just de orden den veckan. De berättar att de lärt sina föräldrar om ordet och 
försökt sätta dem i rätt sammanhang. Erika B säger att hon blir extra varm i hjärtat när hon 
hör hur de kämpar med språket och menar också att det ger henne en bra fingervisning i hur 
mycket de förstått.  

 

För att skapa läslust hos eleverna uttrycker Erika B att hon försöker gå på biblioteket minst 
en gång i månaden för att inspirera eleverna. Däremot framkommer det att hon tycker det är 
svårt med de elever som tycker att läsning är tråkigt.  

 
De som gillar att läsa de behöver jag inte pusha men det är de som inte gillar att 
läsa.  De tycker ju att det är tråkigt att läsa och de är inga läsare och de eleverna är 
kluriga. Där gäller det att hitta vad de tycker om, tex faktaböcker men de blir ju lätt 
för svåra men då blir det att de tittar på bilder och så. Jag försöker och peta in en 
lättare läsebok här och där så att det blir mer läsning och mindre av det andra. Sen 
leta och leta och erbjuda och sälja in böcker (Erika B, 2018).  
 

7.2.3. Elever som har svårt med läsförståelsen  
Att det är viktigt att fånga upp de elever som halkat efter i läsningen, är något alla lärare är 
överens om. Samtliga lärare berättar att de bland annat använder sig av bedömningsstödet 
för att lättare se vilka elever som halkar efter. Bedömningsstödet är framtaget av Skolverket 
och lärarna uttrycker att den är ett tryggt stöd.  
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Intervju med Anna A  
Anna A berättar att hon uppskattar bedömningsstödet då det genomförs varje år och att det 
även är ett bra komplement till de tester både hon och specialpedagogen gör.  
 
Anna A menar att mycket handlar om att vara där på plats och anpassa i klassrummet där 
och då. Hon tycker inte att man ska förenkla för eleven genom att välja enklare böcker utan 
anser att eleven måste få ta del av språket och bli utmanad. Anna A menar att högläsning är 
ett bra verktyg då det hjälper eleven med många delar, dels språket och ordförrådet men att 
läsförståelsen också kommer in.  
 

Man kan ge dem verktyg. Ge dem ett pappershäfte, jag har mött elever som har valt 
en svår bok. De är så himla sugna och vill läsa Harry Potter men de är inte där. Där 
är man sällan när man går 1an, 2an eller 3an. Men de har en sån enorm lust att läsa 
den här boken. De vill verkligen. Ibland har jag gjort så att de fått häftet och skriva 
upp de ord som är för svåra. Att inte acceptera att man inte förstår (Anna A, 2018).  
 

Anna A berättar att hon försöker hjälpa eleverna med strategierna och att de ska använda sig 
av bilderna om de inte förstår, så kanske de förstår sammanhanget. Däremot är Anna A 
noga med att återigen poängtera att eleven inte får acceptera att den inte förstår det den 
läser. Hon menar att det är något man aldrig ska göra i något sammanhang och att det måste 
finnas tid till att jobba med orden.  
 
Intervju med Erika B  
Erika B berättar att hon tycker om bedömningsstödet då det ger en bra och tydlig bild över 
hur eleverna ligger till.  
 
När Erika B får frågan om hur de arbetar med elever som har svårt med läsförståelsen suckar 
hon. Hon berättar att hon tycker att det som är allra svårast är de elever som, fastnat mellan 
två språk, som hon uttrycker det. Hon förklarar att de eleverna inte har ett starkt modersmål 
och sällan eller aldrig hört berättelser på modersmålet och att de inte kan tillräckligt bra 
svenska så de förstår inte berättelser i svenska böcker. Erika B berättar också att hon märkt 
att föräldrarna ofta börjar med att försöka läsa för barnen på något av språken men att det 
ofta mynnar ut i ingenting.  

 

Det är det absolut svåraste. Att komma åt de barnen som är mellan språken. Ehm, 
nej men det har jag tänkt på det mycket. Om man läser ett nytt ord och inte kan det 
på svenska hur ska jag lära mig det? Om jag ska lära mig telefon och inte vet vad 
jag ska hänga upp det på så blir det bara lösa ord. Då blir bildstödet allt. Ska de 
lära sig blomma så kan jag ta fram massvis med bilder på blommor och visa (Erika 
B, 2018). 
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Erika B fortsätter med att berätta att hon tycker att testerna i läsförståelse kan vara 
missvisande då hon menar att många elever faller igenom då de är nervösa. Hon berättar att 
hon varit med om elever som både under- och överpresterat och att magkänslan och 
erfarenheten då tar över testresultatet. Erika B menar att hon kan avgöra om eleven förstår 
eller inte med hjälp av frågor om texten, på så vis kan hon uppfatta om eleven förstår 
innehållet eller inte.  

 
Intervju med Sanna B  
Sanna B berättar att de utöver bedömningsstödet också arbetar med andra test, bland annat 
ett test vars resultat placerar eleverna i olika nivåer. Sanna B menar att detta gör det väldigt 
tydligt vilka elever som ligger i farozonen och vilka som behöver extra hjälp.  
 
Sanna B menar att läsförståelsen och läsningen hör ihop och att det ofta handlar om att träna. 
Hon berättar att de tränar mycket på att läsa och att läsförståelsen då kommer på köpet. 
Sanna B jobbar också mycket med högläsning och menar att det är bra för både eleverna som 
redan förstår innehållet i texten men också för dem som behöver träna ännu mer på det. 
Däremot berättar Sanna B att hon anpassar texter en del efter de elever som räknas som 
svagare och att hon försöker hitta en lagom nivå för alla elever.  
 
Interjvu med Maggan A  
Maggan A menar att det är viktigt att få tid med varje enskild elev. Däremot, menar Maggan 
A att för att kunna ha en förståelse för texten så kan det vara bra om du kan läsa först.  
 

För där, läser du en text och kan berätta om den så tror jag att du har en viss 
förståelse. Men att komma dit, är du i början så måste vi först träna på att läsa. Och 
när du har läsningen och stakat igenom allt så måste du få flytet och ta hjälp av 
bilderna till. I läxan nu ska vi prata om bilderna. Istället för att skriva som kan ta tid 
och ork så pratar vi. För det är ju också en förståelse. att kunna återberätta (Maggan 
A, 2018).  
 

Maggan A uttrycker att hon tycker det är svårt med att anpassa men att hon försöker så gott 
det går. Hon berättar att någon av hennes elever inte riktigt lärt sig läsa ännu och att den 
eleven istället får arbeta med bokstäver och ord medan de andra sitter med större 
textmassor. Maggan A menar att eleverna som inte kan läsa känner att läsning är tråkigt och 
hon försöker då komma åt det som är kul och intressant för eleven och låter ofta eleverna 
välja vad de ska läsa. I just denna årskurs berättar Maggan A att nästan alla av eleverna 
redan kunde läsa när de började årskurs 1 i höstas. Detta tycker hon gör det svårare för den 
eller de elever som inte riktigt är där än och menar att det blir rätt så stor skillnad på deras 
olika nivåer.  
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8. Diskussion  
Syftet med denna studie var att öka kunskapen om vilka olika sätt pedagoger undervisar i 
läsförståelse och hur de använder metoder och strategier i klassrummet. Vidare vill jag 
undersöka hur pedagogerna ser på individanpassning. Nedan kommer jag sammanfatta,  
diskutera och analysera vad som framkommit av mitt insamlade material. Analysen av 
resultatet sker med utgångspunkt i mitt teoretiska ställningstagande, det sociokulturella 
perspektivet. Min analys kommer främst fokusera på samspelet mellan elev och lärare, 
språket och hur både lärare och klasskompisar kan fungerar som “den kompetente 
vägledaren” (Säljö, 2018:259,260). Avsnittet redovisar först en Resultatdiskussion där jag 
besvarar mitt syfte samt mina frågeställningar följt av Metoddiskussion där bland annat valet 
av metod diskuteras. Sedan följer Slutsats där studiens resultat sammanfattas följt av Förslag 
till vidare forskning.  

8.1. Resultatdiskussion 
Samtliga lärare i studien framhåller hur viktigt det är att eleven har en god läsförståelse och 
att den förståelsen bör komma så tidigt som möjligt. Detta går i linje med bland annat Liberg 
(2008) och Krantz (2011) studie som visade att det är viktigt med en tidig utveckling av 
läsförmågan för att eleven ska kunna utveckla en god läsförståelse redan i de tidigare 
skolåren (Liberg, 2008:56, Krantz, 2011:86). Tidigare forskning har också visat att lärarens 
kunskap är avgörande för elevens utveckling och extra viktig när det gäller svårigheter med 
läs- och skrivinlärning (Alatalo, 2011:13, Krantz, 2011:33, Skolverket, 2016:9). Läraren kan 
hjälpa elevens läsförståelse med undervisning som är genomtänkt och tydlig ( (Hedström, 
2009:13, Westlund, 2016:46).  
 
Flera av pedagogerna i studien uttrycker att läsförståelsen är ytterst viktigt, bland annat för 
fungera i vårt samhälle. Detta återfinns också i läroplanen där det framhävs att skolan ska 
“förbereda dem för att leva och verka i samhället” samt att “eleverna ska kunna orientera sig 
och agera i en komplex verklighet, med stort informationsflöde (...)” (Skolverket, 2018:7). 
Samhället idag kräver goda läsare som kan tolka och värdera skriven information 
(Reichenberg, 2012:19, Taube, 2007:9). Reichenberg (2012) menar att “detta ställer krav på 
såväl goda som svaga läsare. Om elever bara ”läser texterna på ytan” kan det få förödande 
effekter” (Reichenberg, 2012:19). Bråten (2008) instämmer i dessa tankar och han menar att 
det är nödvändigt, inom både skolvärlden och i vårt moderna kunskapssamhälle, att ha en 
god läsförståelse.  
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Syftet med denna studie var att öka kunskapen om vilka olika sätt pedagoger undervisar i 
läsförståelse och vilka metoder och strategier som används i klassrummet. Jag har även 
undersökt hur pedagogerna individanpassat läsinlärningen i klassen. Syftet preciseras med 
följande tre frågor;  

● Hur väljer pedagogerna att undervisa i läsförståelse?  
● Vilka metoder och strategier syns i klassrummet?  
● Hur ser pedagogerna på individanpassning?  

8.1.1. Hur väljer pedagogerna att undervisa i läsförståelse?  

Resultatet visar att pedagogerna motiverar sina val av undervisning i läsförståelse baserat på 
olika grunder. De planerar och genomför sin läsförståelseundervisning beroende på klassen 
eller gruppen och deras förutsättningar och erfarenheter. Det man kan man se är, precis som 
tidigare nämnt, att samtliga pedagoger anser att läsförståelse är en viktig nyckel genom alla 
år i skolan och även senare i livet. Som jag skrev i inledningen menar Taube (2007) och 
Alatalo (2011) att läsförståelsen är viktig för både samhället men också den enskilda 
individen (Taube, 2007:47, Alatalo 2011:189). Bland annat uttrycker Anna A att det finns en 
risk att hamna utanför samhället om du inte har en fungerande läsförståelse. Maggan A 
menar att den förmågan är något som behövs genom hela livet och att det är viktigt att lärare 
fokuserar på detta. Samtliga pedagoger uttryckte också att läsförståelse är genomgående i 
nästan alla ämnen och närvarande på nästan alla lektioner. Taube (2007) pratar om att den 
som inte har läsningen blir handikappad och detta menar också pedagogerna som uttrycker 
att det är nödvändigt att ha en god läsförståelse i vårt samhälle. Taube menar också att vi 
människor naturligt har ett driv att vilja lära oss och att vi lär oss många saker på egen hand. 
Dock menar hon att just läsinlärning är ett moment i livet där du behöver vägledning i 
(Taube, 2007:9). Detta tolkar jag som att läsningen och läsförståelsen går hand i hand med 
varandra och att den person som ska vägleda en elev i läsinlärning har en viktig roll. Här 
drar jag också paralleller till Vygotskijs tankar om att barnet är beroende av “den 
kompetente vägledaren” som kan vägleda och guida (Säljö,2018:259,260). Även detta är 
något som jag sett under observationerna där samtliga pedagoger fungerat som elevernas 
vägledare. Pedagogerna anpassar, förklarar och förtydligar för att underlätta för elevens 
kunskapsutveckling.  

 

Resultatet talar mycket för språkets betydelse och att elevens ordförråd spelar in i 
utvecklingen av läsförståelsen. Erika B berättar att hon märker av att många elever idag 
saknar en del ord och även att vissa elever är helt obekanta med formatet på skönlitterära 
berättelser. Hon menar att de elever som kommer till skolan med stor dos av högläsning 
hemma har det lättare när det kommer till läsinlärning än de som inte har blivit lästa för. 
Även Anna A pratar om ordförrådet och menar att hon tycker det är viktigt att eleverna 
både får läsa mycket och bli lästa för samt att man diskuterar och pratar om det man ser och 
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läser. Anna A menar att det är en fördel att ha den kunskapen och även om eleven inte lär 
sig avkoda så kommer den eleven ha det lättare tack vare förståelsen. Alatalo (2011), Liberg 
(2008) och Reichenberg (2008) styrker detta och menar att ett rikt ordförråd är en av de 
faktorer som får stor betydelse när eleven ska kunna läsa och tolka mer avancerade texter 
(Alatalo, 2011:49, Liberg, 2008:64, Reichenberg, 2008:12). En tolkning av detta är att 
pedagogerna anser att föräldrar ibland brister i sitt uppdrag i att öka barnets ordförråd 
vilket visat sig vara nödvändigt för bland annat framtida skolarbete. Jag tolkar det också 
som att eleverna som kommer till skolan har olika förutsättningar för att lära. Taube styrker 
min tolkning och menar att de sjuåringar som kommer till skolan har en varierande storlek 
på sitt ordförråd. Hon menar att lärarna ofta får lära eleverna om ordens betydelse och hur 
eleverna blir effektiva språkanvändare (Taube, 2007:49). Detta är något som framförallt kom 
till uttryck på skolan med elever som har annat modersmål än svenska. Både Sanna B och 
Erika B vittnar om att det skiljer mycket på elevernas kunskaper när de börjar skolan och att 
det går att se vilka elever som har intresse för det svenska språket. Det framkommer också 
att föräldrarna till dessa barn spelar en roll i utvecklandet av det nya språket, Erika B 
uttrycker att de barn som har föräldrar som är intresserade av svenska får det enklare med 
inlärningen.  

 

En del av resultatet visade att pedagogerna tycker att avkodning av ord är viktig för elevens 
läsförståelse. Maggan A menar att det är svårt att förstå vad man läser om man inte kan läsa 
och mycket tyder på att elever som har svårt med avkodning av ord också visar svårigheter 
med läsförståelsen (Bråten, 2008:51, Eckeskog, 2013:24, Westlund, 2009:196). Även Anna A 
pratar om att eleven så snart som möjligt ska få lära sig “knäcka koden” och att hon arbetar 
mycket med avkodning i första klass för att underlätta för elevens läsförståelse i framtiden. 
Lärare i framförallt årskurs 1 bör ge eleverna enklare texter som de kan lära sig läsa för att 
på så vis kunna “knäcka koden” (Alatalo, 2011: 45, Westlund, 2009:40) och det har visat sig 
att det är fördelaktigt att eleverna skaffar sig en snabb avkodningsförmåga så tidigt som 
möjligt (Hedström, 2009:195, Krantz, 2011:97). Däremot menar Anna A att det inte är det 
viktigaste när det kommer till läsförståelse. Hon menar att en snabb avkodning underlättar 
men att läsförståelsen inte automatiskt hänger med avkodningen. Anna A menar också att 
hon inte brukar välja lättare texter för att hjälpa de elever som har det tufft, istället menar 
hon att eleven behöver få höra språket. Detta stämmer in med Hedströms (2009) tankar som 
menar att läraren inte ska vänta in de elever som inte kommer igång med läsningen utan 
istället arbeta för att att stötta de eleverna så de hela tiden kommer framåt i utvecklingen 
(Hedström, 2009:195).  

8.1.2. Vilka metoder och strategier syns i klassrummet?  
När det kommer till att högläsning av läraren i klassrummet är detta något alla fyra lärare 
framhåller under intervjuerna. Det är också något jag kunde se under mina observationer 
och under tre av fyra observationer kunde jag bevittna hur pedagogerna arbetade med just 
högläsning. Det framkom under intervjuerna att detta arbetssätt var gynnsamt i syftet av att 
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lära ut både läs- och läsförståelsestrategier. Westlund (2009) framhäver högläsning i 
klassrummet, hon menar att läraren kan lära eleven bra lässtrategier genom att själv 
använda sig av dem. Westlund menar också att läraren bör använda sig av böcker som 
utmanar eleverna och sedan öppna upp för samtal och diskussioner om innehållet 
(Westlund, 2009:196). Under observationerna anser jag att samtliga tre pedagoger som läste 
högt under lektionen gjorde just detta. Anna A, Sanna B och Erika B samtalade både innan, 
under och efter läsningen, de lyfte alla tre också ord och begrepp som de arbetade med på 
olika sätt. Den tidigare forskning som ligger som bakgrund till denna studie visar på 
motsatsen till den högläsning jag observerat i denna studie. Eckeskog (2013) menar i sin 
studie att pedagogerna lärde ut flera strategier genom att läsa högt och själva använda olika 
strategier. Däremot framkom det att pedagogerna sällan lät eleverna varken tala eller arbeta 
med texterna och att det mycket sällan förekom att eleverna fick arbeta med texten läraren 
läst. Eckeskog menar också att det inte finns några belägg för att eleverna verkligen förstår 
att de själva kan använda sig av dessa strategier de får presenterade för sig under 
högläsningen (Eckeskog, 2013:95-96). Det kan tolkas som att det resultat jag såg under mina 
observationer inte stämmer överens med det resultat Eckeskog kom fram till under sin 
studie. Maggan A:s lektion innehöll ingen högläsning och jag kan därför inte undersöka hur 
hon arbetade med det arbetssättet. I denna studie visade det sig att lärarna som högläst 
talade med eleverna om texten och en metod som jag kopplar samman till samtal om texten 
är Kiwimetoden. Kiwimetoden hjälper eleverna att lära sig läsa mellan raderna och även träna 
på att lyssna samt att kritiskt analysera textens innehåll.  Två av pedagogerna nämnde 
kiwimetoden och menade att de använder sig av den metoden delvis men jag tolkar det som 
att alla lärarna på ett eller annat vis kontinuerligt arbetar med samtal av text. Under 
intervjuerna lyfter både Maggan A och Anna A fram språket och samtalet, bland annat så 
menar Anna A att det är svårt att förstå någonting om man inte har ett språk. Att samtalen 
hamnar i fokus framkommer under observationerna där samtliga lärare pratar med eleverna 
om ord, begrepp och meningar, eleverna får möjligheter till att diskutera, fråga och tänka 
själva.  

 

Sanna B berättar hur de använder sig av Stjärnläsaren i klassrummet med de tillhörande 
figurerna som symboliserar lässtrategier. Hon berättar att de både använder sig av bilder, 
namnen på figurerna och även gosedjur i form av dem. Sanna B menar att hon uppfattat att 
eleverna får enklare att förhålla sig till strategierna då de får ett ansikte på dem. Detta kan 
stämma in på både Westlund (2009) och Vuolles (2014) tankar som menar att eleven lättare 
kan utveckla sin kunskap om om nya begrepp och även sin läsförmåga om läraren alltid 
använder sig av samma uttryck (Westlund, 2009:85, Vuolle, 2014:53-64). Eckeskog (2013) 
menar i sin studie att risken finns att eleven istället riktar sitt fokus mot symbolerna för 
strategien istället för strategierna i sig. Vidare menar Eckeskog att om läraren presenterar en 
strategi i taget och instruerar eleven att den ska använda en specifik strategi så hamnar 
symbolen i huvudfokus och att fokuset hos eleven inte bör ligga där (Eckeskog, 2013:97). Det 
kan tolkas som att det finns skilda uppfattningar om synliggörandet av lässtrategier. 
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Westlund och Vuolle menar att det ger en positiv effekt på inlärandet av dem om 
strategierna får vara synliga medan Eckeskog hävdar att fokuset riktas åt fel håll. Alla 
pedagoger nämner Stjärnläsaren under intervjuerna och under observationerna kan jag se att 
Anna A och Sanna B benämner dem vid namn och påtalar att de ska arbeta som exempelvis 
detektiver eller spågummor.  

 

Resultatet visar att pedagogerna tycker förståelse för orden är viktig. Anna A nämner att 
eleven aldrig får acceptera att den inte förstår ett ord utan att eleven ska få lära sig hur den 
tar redan på vad ordet innebär. Detta styrker Reichenberg (2008) som menar att eleven bör få 
lära sig att bli medveten om när den förstår och när den inte förstår en text. Eleven ska även 
lära sig vad den kan göra om den inte förstår. Vidare menar Reichenberg att elever som 
ständigt misslyckas med att förstå texter kan få en sämre självbild och hamna i en negativ 
spiral. Följden av detta är att eleven kan börja undvika läsning och får med tiden ett sämre 
ordförråd och en svårare med läsförståelsen (Reichenberg, 2008:12). Erika B som arbetar i 
skolan med flera modersmål framhäver också vikten av att ta reda på vad ord betyder. Hon 
beskriver under intervjun några av de metoder eleverna får lära sig och framhäver sedan hur 
viktigt språket är. Hon berättar också hur hon märker att en del av eleverna verkligen 
försöker använda sig av olika ord och begrepp som de talat om på lektionerna. Under min 
observation får även jag ta del av detta då en elev utbrister ”Det finns en samband!”. Detta 
visar vikten av att verkligen få lära sig förstå vad ord betyder och kanske framförallt om 
språket inte är ditt medfödda.  

 

Samtliga lärare använde sig av ABC-klubben i sin undervisning i både läsning och 
läsförståelse. I arbetet med den boken rymdes både lässtrategier och läsförståelsestrategier 
samt skapade ett syfte med läsningen hos eleverna. Resultatet visade att tre av fyra lärare 
fann ABC-boken tillfredsställande och de anser att boken skapar engagemang samt öppnar 
upp för diskussion i klassrummet. Att eleverna får använda sig av läsförståelsestrategier 
ökar deras läsförståelse och lärarens roll är att vägleda eleven i vilka strategier de kan 
använda och när (Alatalo, 2011:52). Det kan tolkas som att ABC-boken fyller sitt syfte i 
undervisningen om läsförståelse då det visats sig under observationerna att pedagogerna 
framhäver flera sorters strategier under tiden de använder sig av boken. Dessa strategier kan 
då, enligt bland andra Alatalo bidra till djupare förståelse för användningen av 
läsförståelsestrategier. Däremot ställs dessa påståenden återigen mot Eckeskog (2013) som 
ställer sig kritisk till om eleverna verkligen förstår att de själva kan använda sig av dessa 
strategier som läraren försöker introducera (Eckeskog, 2013:95). Det som kan ses som både 
avvikande och intressant är hur en lärare avviker från i åsikten om ABC-klubben. Maggan A, 
den enda av de deltagande pedagogerna som inte är utbildad grundlärare, anser att boken 
är något tråkig och menar att eleverna blir uttråkade av den. Hur det ser ut i hennes klass 
kan jag naturligtvis bara sia om, men det får mig att undra om det är hon eller eleverna som 
tycker boken är tråkig.  
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8.1.3. Hur ser pedagogerna på individanpassning?  
Hedström (2009) anser att läsinlärning kräver tid och Smith (2003) menar att enda sättet att 
lära sig läsa är att läsa (Hedström, 2009:13, Smith 2003:7). Under mina intervjuer är detta 
med tidsaspekten något som framkommit och bland annat Sanna B uttryckte att de tränar 
ofta och mycket på just läsningen då hon menar att läsförståelsen kommer på köpet med 
läsningen. Resultatet av studien visar att individanpassningen kan se annorlunda ut 
beroende på både lärare och den enskilda eleven. Skolverket (2018a) skriver i läroplanen att 
undervisningen ska anpassas efter varje elevs behov och att varje elev har rätt till en 
undervisning som lämpar sig för den specifika individen (Skolverket, 2018a:6). Efter vad 
som kommit till uttryck under mina intervjuer och observationer så visar det sig att 
pedagogerna till viss del anpassar undervisningen för eleverna. Det har också visat sig att 
pedagogerna har olika syn på anpassning. En lärare i årskurs 3 (Anna A) menar att hon 
alltid försöker utmana eleven och delge eleven språket även om den har svårt med läsning 
och/eller förståelsen. Medan en lärare i årskurs 1 (Maggan A) menar att hon delar ut enklare 
material till de elever som behöver och menar att det handlar om att eleven först måste 
kunna läsa. Även Sanna B uttrycker att hon kan anpassa genom att välja enklare texter. Till 
skillnad från Maggan A arbetar Sanna B med elever som inte kan språket, däremot 
framkommer det inte om det är därför Sanna B väljer enklare texter. Här kan jag se en 
skillnad på de deltagande pedagogernas tankar då både Maggan A och Sanna B hellre delar 
ut enklare material till den eller de elever som ligger efter. Maggan A:s anpassning kan höra 
ihop med att hon undervisar i årskurs 1 och att de elever som behöver hjälp faktiskt inte ens 
lärt sig läsa. Jag kan också se att Anna A hellre utmanar eleverna med texter i samma 
svårighet som övriga klassen. I åtanke har jag att Anna A undervisar i en årskurs tre och att 
samtliga elever i hennes klass kunde läsa vilket innebar att de elever som låg efter 
kunskapsmässigt ändå kunde ta del av materialet. Anna A:s undervisning, som bygger på 
att eleven alltid ska utmanas stämmer överens med Vygotskijs tankar om den närmaste 
utvecklingszonen som nämns under avsnitt 6 (6.4). 

 

Resultatet visade också att lärarna uttrycker att de finner det svårt när eleverna ligger på 
väldigt olika nivåer. Maggan A menar att det är svårt då vissa elever redan har förmågan att 
läsa när de kommer till första klass medan en del elever absolut inte utvecklat den förmågan 
än. Utmaningen ligger då i att kunna skapa undervisning där alla dessa elever kan få 
utvecklas, både enskilt men också i samspel med varandra (Liberg, 2008:65). Maggan A 
uttrycker just denna olikhet som den svåraste i läsundervisningen och menar att hon helst 
velat få tid med varje elev enskilt. Maggan A säger också att hon tycker att eleven måste 
kunna läsa innan den får en läsförståelse. Under interjvun är det oklart om hon menar att en 
elev som saknar läsförmågan inte heller kan förstå berättelser som läraren läser och om den 
inte förstår bilder i boken. Återigen sticker Maggan A ut från de andra pedagogerna i 
studien. Hos pedagogerna i Betaskolan som har flera språk än svenska uttrycktes det en 
svårighet i läsinlärningen och läsförståelsen då pedagogerna tyckte eleverna saknade 
förståelse för formatet i berättande texten. Det kan dras paralleller till Reichenberg (2008) 
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som menar att elever som är bekanta med formatet i skönlitterära böcker har det relativt 
enkelt att leva sig in och förstå dem (Reichenberg, 2008:11).  

 

Något som flera av informanterna framhäver som anpassning är användandet av bilder i 
arbetet med läsförståelsen. Anna A och Sanna B menar att de ofta först tittar på fram- och 
baksida innan de börjar läsa en bok. Detta arbetet menar Anna A bidrar till att eleven får 
igång tanken kring bilden och vad den kan innebära för textens innehåll. Att arbeta med bild 
som stöd för förståelsen framhävs i kiwimetoden där elevernas läsförståelse aktiveras genom 
att använda sig av bilder som stöd (Körling, 2009:137). De pedagoger som har elever med 
flera språk menar att användning av bilder ibland är det enda sättet att få eleverna att förstå 
ett specifikt ord och det framkommer på observationerna att de använder sig flitigt av detta 
arbetssätt.  

 

Pedagogerna uttrycker i intervjuerna att det är viktigt med tid för varje enskild elev där 
anpassning kan bli mer riktad. Anna A menar däremot att hon hellre anpassar hela tiden i 
sin undervisning och samtliga lärare framhäver högläsning som ett bra verktyg i 
utvecklingen av läsförståelsen. Precis som nämnt under avsnitt 8 (8.1.2) så kan eleven ta efter 
lärarens lässtrategier genom att höra och se läraren själv använda sig av dem under 
högläsningen (Westlund, 2009:196). Däremot är frågan om det verkligen finns något direkt 
bevis på att eleven har förståelse för att den själv kan och bör använda sig av dessa 
strategier. Detta belyser Eckeskog (2013) i sin studie och det kan tolkas som att Eckeskog 
ställer sig frågande till ovanstående påstående (Eckeskog, 2013:95).  

 

Något som framkom under både intervjuer och observationer är att lässtrategier är viktiga 
verktyg för eleverna, både de som har en god läsförståelse och de som fortfarande kämpar 
med den. Lässtrategier är något eleven så småningom ska arbeta med automatiserat och som 
tidigare nämns under avsnitt 3 (3.7) så bör målet med läsundervisningen vara att lära eleven 
vilka strategier den ska använda och när (Westlund, 2009:11). Stjärnläsaren kommer till tal 
hos flera av de deltagande pedagogerna och flera av dem har bilder på de olika figuerna 
uppsatta i klassrummet. Strategier har visats sig vara viktiga i utvecklingen av läsförståelsen 
och bland annat Krantz (2011) och Skolverket (2016) menar att läsaren är beroende av 
lässtrategier för att kunna förstå vad den läser (Krantz, 2011:36, Skolverket, 2016:11). Som 
nämnt under avsnitt 4 (4.1) så framkommer det bland annat att det finns ett samband mellan 
sämre läsförståelse och svårigheter med användningen av lässtrategier (Krantz, 2011:36).  

 

Det som kom till uttryck under intervjuerna var att pedagogerna fann Skolverkets 
bedömningsstöd som ett tryggt och tydligt stöd i deras arbete med bland annat anpassning 
av undervisning. Det som framkom under intervjun med bland annat Sanna B är att hon 
tycker att bedömningsstödet gör det tydligt vilka elever som behöver extra stöd och 
eventuella anpassningar i undervisningen. När pedagogen vet vilka svårigheter eleven har 
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blir det enklare att anpassa undervisningen för den enskilda eleven. Om detta skriver både 
Hedström (2009) och Körling (2009) som båda menar att lärare bör känna till olika metoder 
för läsning och även hur dessa kan användas för att kunna anpassa dem efter elevens behov 
(Hedström, 2009:13, Körling, 2009:15). Det jag kan tolka utifrån både Sanna B och Hedström 
och Körling är att det är viktigt att lärarna vet hur de ska kunna anpassa sin undervisning 
för varje elev. Däremot nämnde ingen av lärarna i studien hur de anpassar för de elever som 
behöver en svårare utmaning. Den anpassning lärarna pratade om under intervjuerna 
handlade om den anpassning de gör för de elever som behöver hjälp med att komma igång 
med läsförståelsen. Däremot kan man tolka Maggan A:s tankar om egenvalda böcker som en 
viss anpassning även för elever som behöver en svårare utmaning, som nämns under avsnitt 
7 (7.1.1). Hon menar då att eleverna kändes mer motiverade till att läsa om de fick välja egna 
böcker istället för att läsa ABC-klubben där hon upplevde att eleverna tenderar att bli 
uttråkade. Frågan man kan ställa sig är om Maggan A ser till att eleverna väljer böcker 
utifrån den närmaste utvecklingszonen eller om eleverna väljer böcker som de tycker är lätta att 
läsa och därför inte utvecklas eller utmanas på samma sätt.  

 

Resultatet av intervjuer och observationer visar att en del av pedagogerna menar att elever  
som har svårt med läsningen, och därför tycker det är trist, ofta väljer en faktabok att läsa  
om den får välja fritt. Pedagogerna vittnar om att eleverna gärna väljer faktaböcker inriktade 
mot deras intressen på fritiden. Maggan A berättar att hon låter de elever som inte riktigt 
kommit igång med läsningen välja böcker utifrån sitt intresse. Hon menar att skolan ska vara 
lustfylld och att hon upplever att eleven får mer motivation när den väljer något den är 
intresserad av. Forskning visar att när en elev söker information i faktatexter så ökar 
läsförståelsen och detta kan ha och göra med att elevens nyfikenhet bidrar till en ökad 
förståelse och att eleven tack vare detta använder sig av kognitiva strategier (Westlund, 
2009:84). Det som man kan tolka i pedagogernas uppfattning om elevernas val av bok är att 
det stämmer överens med det Westlund skriver angående faktatexter. Det kan också tolkas 
som att det påverkar elevernas läsförståelse positivt när de väljer att läsa böcker av 
informativ karaktär. Det kan också tolkas som att Taubes (2007) tankar som presenteras 
under avsnitt 3 (3.4) stämmer in i detta då hon anser att elever som uppfattar ett syfte med 
läsningen blir mer motiverade (Taube, 2007:81).  

8.2. Metoddiskussion 
Syftet med min studie var att undersöka hur pedagogerna motiverar sin undervisning i 
läsförståelse och för att samla in min empiri användes intervjuer och observationer. När en 
studie undersöker andra människor synsätt, tankar och åsikter är en kvalitativ studie 
fördelaktig, därav föll mitt val på mitt en kvalitativ ansats (Yin, 2013:19). Metoden jag valde 
för studien har medfört både för- och nackdelar. Under två av observationerna delas klassen 
upp i flera små grupper där några av grupperna lämnar klassrummet. Detta medförde att 
jag inte kunde observera alla elever i klassen utan endast den grupp som stannade kvar i 
klassrummet. Yin tar upp detta och menar att man bör ta situationer som dessa i beaktning 
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och vara medveten om att det som händer under observationen inte behöver vara 
representativt för det som ska undersökas (Yin, 2013:147). Klasserna observerades också 
enbart en gång under en lektion vilket inte ger en helhetsbild av varken undervisningen eller 
läraren. Endast 4 lärare intervjuades och det är enbart deras synsätt och undervisningssätt 
som presenteras under avsnitt 7. Yin menar att en kvalitativ studie sällan går att generalisera 
då studien ofta innebär en undersökning av enskilda händelser. Detta leder till att mitt 
resultat inte går att generalisera utan visar en bild av hur pedagoger kan välja att motivera 
sin undervisning i läsförståelse. För att få en vidare bild av hur den faktiska 
läsförståelseundervisningen ser ut i Sverige skulle betydligt fler skolor behöva delta i 
undersökningen.  
 
Mitt resultat kan ha påverkats av min arbetsroll på Alfaskolan som är en av skolorna som 
undersöktes i studien.  
 
Vissa av lärarna som jag observerade uttryckte att de planerat om sin undervisning inför 
min observation och man kan anta att även min närvaro påverkade deras sätt att arbeta (Yin, 
2013:148). Det hade varit fördelaktigt i mitt insamlande av data om jag gjort en 
provobservation för att på så vis kunna se mer tydligt vad jag skulle kunna titta närmare på 
och vad som verkligen är relevant för studien. Däremot har de strukturerade intervjuer som 
genomfördes varit tillfredsställande då jag anser att de färdiga frågorna varit ett bra stöd 
men samtidigt har det funnits utrymme för enklare följdfrågor. Precis som Yin beskriver 
intervjuarens roll i avsnitt 6 (6.1) så har jag använt mig av dessa följdfrågor för att få 
informanten att ge ett mer utförligt svar på mina frågor (Yin, 2013:136-137).  

8.3. Slutsats 
Resultatet av denna studie uppvisar liknande resultat som tidigare forskning som 
presenteras under avsnitt 4 (Tidigare forskning). Det framkommer efter intervjuerna att 
pedagogerna anser läsning och läsförståelse som något ytters viktigt som behövs i både 
skola och i samhälle. Det visar sig också att pedagogerna motiverar sin undervisning i 
läsförståelse efter deras unika klass eller grupp och att de alla arbetar med lässtrategier för 
att utveckla elevers läsförståelse. Pedagogerna menar att arbetet med läsförståelse 
genomsyrar hela utbildningen och att förståelsen krävs för att senare kunna ta del av svårare 
texter högre upp i årskurserna. Observationerna visade att pedagogerna hade liknande 
arbetssätt i undervisningen av läsförståelse och de använde sig samtliga av lässtrategier i 
hopp om att eleverna skulle ta efter dem i sin egen läsning. Precis som det sociokulturella 
perspektivet ser på imitation anser också pedagogerna i studien att eleverna lär genom att 
imitera någon annans arbetssätt (Westlund, 2009:21). 

Resultatet av studien visar att pedagogerna försöker anpassa undervisningen så gott det går 
men det kommer till uttryck att de tycker det är en utmaning. En av pedagogerna uttrycker 
att det är svårt med anpassning när det är väldigt skilda nivåer på elevernas kunskaper och 
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väljer helst att få tid med de elever som behöver stöd enskilt. En annan pedagog menar att 
hon anpassar under tiden hon undervisar och att hon inte väljer enklare böcker för att 
underlätta för eleven. Det som också framkommer under intervjuerna är att språket och 
ordförrådet är avgörande för att utveckla en god läsförståelse. En slutsats som dras av 
resultatet är att arbetet med bilder är framgångsrikt för att skapa en förståelse för innehållet 
och samtliga pedagoger visar under observationerna prov på detta arbetssätt. Framförallt 
visar det sig att pedagoger med elever som har annat modersmål än svenska anser att bilder 
är en mycket viktig strategi för att eleverna att använda.  

8.4. Förslag på vidare forskning 
Det som inte framkommer i denna studie är hur pedagogerna motiverar sin undervisning 
för de elever som anses som “starka läsare”. Det framkommer inte hur pedagogerna 
utmanar de elever med god läsförståelse eller hur de kan utveckla sin läsförståelseförmåga 
ytterligare. Det som däremot framkommer i studien är att pedagogerna uttrycker en känsla 
att dagens föräldrar inte läser lika mycket för sina barn som tidigare. Det hade varit 
intressant att i en framtida studie undersöka hur väl detta påstående stämmer och hur detta i 
så fall påverkar läsinlärningen och läsförståelsen i skolan.  

 

Något som framkom under studien, som tydliggjordes först efteråt, var skillnaderna på 
pedagogernas svar och hur de arbetade i klassrummen. Den pedagog som var utbildad 
fritidspedagog skiljde sig från de utbildade grundlärarna på flera åsikter och det hade varit 
intressant att spinna vidare på denna iakttagelse. Hon ställer sig bland annat mer fråganade 
till skolans uppdrag och val av läromedel, hon framhäver också flera gånger att skolan ska 
vara mer lustfylld än vad den är idag. Om det går att dra paralleller till de olika 
utbildningarna är omöjligt för mig att dra men det hade varit intressant att fortsätta 
undersöka det.   
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Bilaga 1. Missivbrev 

 
Hej alla föräldrar och barn.  

 

Mitt namn är Sara Forsberg och jag studerar på Mittuniversitetet i Sundsvall. Jag läser till 
grundlärare med inriktning förskoleklass till årskurs 3 och nu är jag inne på mitt sista år som 
student. För tillfället skriver jag mitt självständiga arbete inom det svenska språket och har 
valt att skriva om läsinlärning.  

 

I mitt arbete om läsinlärning har jag valt att samla in underlag på skolorna genom 
observation av elever. Observationerna kommer ske i klassrummet och under elevernas 
ordinarie lektionstid. Under observationen kommer anteckningar föras och dessa 
anteckningar kommer endast användas till mitt självständiga arbete och inte föras vidare. 
Samtliga deltagande under observationen kommer vara anonyma i mitt färdiga arbete. 
Observationerna samt mitt skrivande kommer naturligtvis följa de forskningsetiska 
principer Vetenskapsrådet anger.  

 

För kännedom är det frivilligt att delta i observationen och även tillåtet att avbryta 
deltagandet i observationen under tidens gång.  

 

Har ni några frågor kontakta mig gärna via mail:  

XXXX@XXXXXXXXXX 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Sara Forsberg  
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Bilaga 2. Intervjufrågor till lärare 

 
1. Vad har du för utbildning och hur många år har du varit verksam som lärare? 
2. Vilken årskurs har du nu? 
3. Vad är läsförståelse och går det att undervisa i läsförståelse? 

- är det viktigt och isåfall varför?  

4. Finns det arbetssätt som är att föredra framför andra i undervisningen om 
läsförståelse? 

- Isåfall varför? 

5. Hur arbetar du med läsförståelse i din undervisning? 

- varför har du valt den metoden? 

- vilka läromedel, böcker, texter etc används? 

6. Ifall det finns elever som har svårt med läsförståelsen, hur hjälper du dem? 
7. Hur avgör du om eleverna utvecklar en läsförståelse? 
8. Hur arbetar du med lässtrategier?  

- vilka strategier ser du som relevanta för den årskurs du undervisar i? 

9. Hur skapar du läslust hos eleverna? 
10. Hur dokumenterar du/skolan elevers läsförståelseutveckling? 
11. Har ni någon obligatorisk dokumentationsform? 

- I vilket syfte? 

- Sker det återkoppling? 

12. Hur arbetar ni för att uppnå det nya kunskapskravet i årskurs 1? 
13. Håller du dig uppdaterad på forskning kring läsförståelse och vilka 

metoder/modeller som är aktuella inom området? 

- påverkar forskningen din undervisning? 

 
 


