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Abstrakt 
Studiens syfte var att studera lärares användning av läsförståelsestrategier samt deras 

förhållningssätt i klassrummet. Vi har även undersökt om vi kunde se ett samband mellan 

elevers läsförståelseresultat och sociokulturella bakgrund. Studien byggde främst på 

undersökningar om vikten av läsförståelse samt undervisning i läsförståelsestrategier. 

Lärarintervju och klassrumsobservationer genomfördes på en grundskollärare i en årskurs 

fyra och på en grundskollärare i en årskurs sex för att se om teori och praktik hörde ihop 

angående läsförståelsestrategier och förhållningssätt. En enkätundersökning genomfördes på 

föräldrarna till eleverna i de nämnda klasserna för att få en inblick i elevernas sociokulturella 

bakgrund. Även läsförståelsetester gjordes på dessa elever för att kunna se ett samband 

mellan deras sociokulturella bakgrund och läsförståelsetestresultat. 

Om inte lärare undervisar eleverna i läsförståelsestrategier rustas de inte lika väl för att möta 

samhällets krav på goda läskunskaper. Även den nedåtgående trenden i läsförståelse skulle 

fortsätta. 

Resultaten av intervjuundersökningen samt klassrumsobservationerna visade att lärarna var 

medvetna om sitt arbetssätt med läsförståelsestrategier samt sitt förhållningssätt i 

klassrummet. Resultaten av föräldraenkäter och läsförståelsetester visade att elever som 

hade svaga resultat på testet läste övervägande lite, besökte sällan eller aldrig biblioteket, 

samtalade inte om texter och hade lite böcker i hemmet. De elever som hade goda resultat på 

testet hade övervägande mycket böcker hemma, samtalade ofta om texter, besökte 

biblioteket ibland och läste ofta.  

Nyckelord: Läsförståelse, läsförståelsestrategier, lärares förhållningssätt, sociokulturell 

bakgrund. 
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INLEDNING 
Lärare står i sin yrkesroll inför ett stort uppdrag vad gäller att lära elever att förstå olika slags 
texter. Var femte elev når idag inte upp till en grundläggande nivå i läsning vilket är av 
största vikt för att kunna tillgodogöra sig annan kunskap i skolan (OECD, 2010). 

Utifrån dessa resultat ville vi få en insyn i hur lärare arbetade med läsförståelsestrategier 
samt vilket förhållningssätt de hade i klassrummet. 

I dagens samhälle är det av stor vikt att eleverna får goda läs- och skrivfärdigheter 
(Westlund, 2010). Dagligen utsätts vi för skrivna texter både på fritiden samt i vårt 
yrkesverksamma arbete. Vårt samhälle har förändrats mycket under de senaste femtio åren 
och inom samtliga arbeten idag krävs det att man ska kunna tillgodogöra sig skrivna 
meddelanden av olika slag samt kunna förstå, ta ställning och kunna besvara dessa skriftliga 
meddelanden (ibid.) Att kunna läsa med god förmåga innebär att man kan läsa texten och 
förstå vad den handlar om, samt kunna läsa mellan raderna vad som är underförstått i 
texten. Det är viktigt att eleverna får lära sig att kritiskt granska olika texter samt värdera och 
sortera information som de ständigt utsätts för(ibid.)  

Alltmer läsforskning påvisar lärarens viktiga roll i elevernas läsförståelse (Speece, Ritchey, 
Silverman, Schatschneider, Walker, Andrusik, et al., 2010). Internationell forskning visar att 
personliga drag hos läraren är en bra visare av lärarkompetens. Personliga drag som 
ögonkontakt med eleverna samt ett avslappnat sätt i klassrummet med positiv mimik och en 
positiv och uppmuntrande röst. Läraren bör undervisa eleverna i olika modeller av 
läsförståelsestrategier för att eleverna ska få de rätta verktygen för att kunna förstå sig på 
olika slags texter samt utvecklas i sin läsförståelse. Läraren agerar modell för eleverna, en 
modell de kan identifiera och jämföra sig med (ibid.) 

Vårt intresse för elevers läsutveckling har alltid varit stort och i vår tidigare yrkesroll som 
förskollärare i förskoleklass lade vi stor tyngd på arbetet med den språkliga medvetenheten. 
Under vår pågående utbildning till grundskollärare mot tidigare år har vårt intresse 
förstärkts och riktats mot vikten av läsförståelse och läsförståelsestrategier, samt mot lärares 
förhållningssätt i klassrummet. I den nya läroplanen (2011) betonas vikten av att undervisa 
eleverna i läsförståelsestrategier vilket inte gjorts i tidigare läroplaner. Läraren ska undervisa 
eleverna i läsförståelsestrategier, samt modellera olika former av lässtrategier som 
tankekartor och användandet av stödord vid läsförståelse (Skolverket, 2011). 

Även hur elevernas socioekonomiska bakgrund påverkar elevernas läsutveckling är av 
största intresse. Faktorer som sammanhänger med elevernas läs- och skrivförmåga är 
föräldrarnas socioekonomiska förhållande såsom familjens inkomst, yrke samt utbildning 
(Damber, 2010). Framförallt föräldrars utbildningsnivå har stark påverkan på elevernas 
studieresultat (Skolverket, 1999). Engagerade föräldrar som ställer krav på sina barns studier 
samt har en positiv inställning till läsning är viktiga komponenter för elevers goda läsresultat 
(Gustafsson & Myrberg, 2002). Att elevernas socioekonomiska bakgrund har stor betydelse 
för deras prestationsnivå visar även internationella undersökningar (OECD, 2010).  

6 



 

År 2009 var läsförståelse huvudämnet i PISAS undersökning liksom det var i PISA år 2000. 
Detta innebär att PISA för första gången kunnat uttala sig om en trend i kunskapsförändring. 
Svenska elevers kunskaper i läsförståelse har försämrats under det senaste decenniet. Det är 
främst de svagaste eleverna som har tappat mest under denna tioårsperiod. 
Undersökningarna visar att skillnaden mellan svaga och starka läsare har ökat (OECD, 2010).   

Dessa resultat bidrog till att öka vårt intresse för hur lärare arbetar med läsförståelse. 

I vår empiriska studie kommer vi att studera lärares förhållningssätt och undervisning i 
läsförståelsestrategier. Vi kommer även att ta hänsyn till elevernas sociokulturella bakgrund. 
Vi begränsar oss eftersom vi studerar flera olika områden. Vi begränsar oss genom att göra 
en kvalitativ undersökning på endast två lärare och en kvantitativ undersökning på dessa 
lärares respektive klasser inklusive barnens föräldrar för att erhålla djupare insikter om 
lärares förhållningssätt och undervisning i läsförståelsestrategier. Vi vill även få en inblick i 
om elevernas sociokulturella bakgrund kan länkas till deras läsförståelseresultat. 
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Bakgrund 

Den följande forskningsöversikten inleds med en beskrivning av våra riktlinjer utifrån 
kursplanen och den nya läroplanen 2011 som betonar vikten av att arbeta med 
läsförståelsestrategier. Detta efterföljs av en genomgång av läsningens olika faser som 
eleverna genomgår för att bli läskunniga. Vi kommer att redogöra för tidigare forskning 
inom detta ämnesområde och beskriva kopplingen mellan barns sociokulturella bakgrund 
och läsning. Vidare refererar vi forskning om lärares förhållningssätt och undervisning i 
läsförståelsestrategier samt klassrumsinteraktionens betydelse för elevernas 
kunskapsutveckling.  

Vad står i kursplan och läroplan?                             

Såväl kursplan som läroplan i det svenska ämnet lyfter fram språkets betydelse.  I lärarens 
uppdrag betonas vikten av att stödja elevers språkliga utveckling. Vikten av en god 
läsförståelse bör genomsyra undervisningen inom samtliga ämnen i skolan (Skolverket, 
2011). 

I den nya läroplanen (2011) understryks att eleverna ska lära sig lässtrategier för att förstå 
och tolka texter samt för att kunna anpassa läsningen efter textens form och innehåll. De ska 
även lära sig strategier för att skriva olika typer av texter, strategier för att minnas och lära 
samt strategier för att skriva ner något man talat om. Läraren ska undervisa eleverna i detta, 
samt modellera olika former av lässtrategier som tankekartor och användandet av stödord 
vid läsförståelse. I åk 6 ska eleverna kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom 
att använda lässtrategier på ett fungerande sätt. Skolverket (2011) betonar att de flesta elever 
både kan och ska komma längre i sin kunskapsutveckling än vad nivåerna anger.  

Vad innebär det att vara läskunnig? 

Läsning definieras som en förmåga att förstå, kunna använda samt reflektera över texter av 
olika slag (OECD, 2010). Läsning är ett deltagande i en social och kulturell praktik (Street, 
1995). Detta innebär att man vet vilka normer som gäller för läsning och skrivning, hur krav 
och förväntningar kan se olika ut i olika länder samt i olika sammanhang (ibid.) 

Man urskiljer två huvudmoment i läsning. Avkodning och förståelse (Elbro, 2004). 
Avkodning betyder att man kan känna igen eller identifiera skrivna ord. Förståelse är 
resultatet av hur man tolkar språkliga meddelanden. Kan man både avkoda och förstå 
textens språk har man god läsfärdighet (ibid.) 

Denna formel återkommer i många sammanhang när man ska förklara vad det innebär att 
vara läskunnig; 

Avkodning x Läsförståelse = Läsning (ibid.) 
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Läsning kan ses som en praktik som påverkas av sociala, kulturella, ekonomiska och 
religiösa sammanhang (Westlund, 2010). Det engelska begreppet literacy är svårt att 
översätta till svenska. De flesta läsforskare anser att innebörden av literacybegreppet hela 
tiden ändras i vårt föränderliga samhälle (ibid.)                                                                                                                         

I PIRLS översätter man det engelska begreppet ”reading literacy” till våra synonymer 
läsförmåga och läsförståelse (Westlund, 2010).  

För att eleverna ska räknas som läskunniga ska de kunna avkoda orden samt förstå 
innebörden av dem (Taube, 2007).  Avkodning och läsförståelse är två komponenter som 
måste finnas med i läsutvecklingen för att eleven ska uppnå goda läsresultat. Läsförståelse 
utvecklas framförallt genom en säker och snabb ordavkodning, en förståelse för det man läst 
och genom att ha en positiv inställning till läsning. Man kan säga att en god läsutveckling 
innehåller fem dimensioner i den tidiga läsutvecklingen: Fonologisk medvetenhet, 
ordavkodning, läsflyt, läsförståelse och ett intresse för läsning (ibid.)  

Ordigenkänning utvecklas i faser 

Vad är ordavkodning? 

Ordavkodning innebär att eleven ska kunna koppla samman ett ords bokstäver till språkljud 
samt kunna ljuda ihop dessa till ett ord (Taube, 2007). Avkodningen bör tränas tills den är så 
automatiserad att den sitter i ryggmärgen, läsaren behöver inte tänka på hur han läser utan 
kan koncentrera sig på innehållet. Andra exempel på automatiserade aktiviteter är cykla, 
hålla balansen och knyta skosnörena(Elbro, 2004). När man läser med flyt läser man med 
pauseringar, intonation, satsmelodi och engagemang. Med flyt i läsningen får berättelsen liv 
och för att eleven ska uppnå detta behövs träning och upprepad läsning (ibid.) När en elev 
klarar av att läsa med flyt identifierar den orden och förstår samtidigt textens budskap 
(Stanovich, 2000). Barnet kan genom så kallad sight word reading befästa vissa 
bokstavssträngar i minnet vilket underlättar när barn läser ord som består av en större 
mängd stavelser Dessa bokstavssträngar lagras som större enheter i minnet som 
igenkännbara mönster (ibid.) 

Eleverna går igenom olika faser i sin läsutveckling (Ehri, 2005). I korta drag tänker vi förklara 
vad dessa stadier innebär.  

I den pre- alfabetiska fasen har barnet ännu inte lärt sig att forma ljud- bokstavs länkar för att 
läsa ord (Ehri, 2005). Däremot kan barnet känna igen ordbilder och förknippa dem till vissa 
händelser eller saker. Barnet uppfattar orden som bilder. Man kallar även denna fas för den 
logografiska, barnet kan känna igen logotypen på McDonald’s och förknippar detta ord med 
hamburgare. Byter man ut vissa bokstäver i ordet eller skriver det på ett papper, känner 
barnet inte igen ordet (ibid.) 

I den partiella fasen har barnet börjat känna igen några bokstavs- ljud länkar (Ehri, 2005). 
Barnet kan ännu inte ljuda ihop ljud till ord, man börjar kunna ljuda det först och sista ljudet 
i ordet. För att barnet ska kunna läsa okända ord bör han/hon ha kunskaper om 
bokstävernas namn samt hur de låter (ibid.) 
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När barnet befinner sig i den alfabetiska fasen kan barnet avkoda obekanta ord och förstår 
sambandet mellan grafem och fonem (Ehri, 2005). Barnet har nu knäckt den alfabetiska 
koden och kan ljuda igenom ordet bokstav för bokstav samt uppfatta vilket ord som bildas 
utifrån ljudningen (ibid.) 

I den konsoliderade fasen har barnet lagrat fler och fler ord i minnet (Ehri, 2005).  Vanligt 
återkommande bokstavsföljder lagras som större enheter. Detta gör att det går lättare att läsa 
ord som består av större mängder stavelser, barnet behöver inte lika många länkar för att 
förankra sådana ord i minnet (ibid.) Snowling (2000) anser att den alfabetiska läsningen är 
kärnan i läsinlärningen samt att den har en grundläggande del i läsutvecklingen och en 
förutsättning för elevens fortsatta läsutveckling.  

Mycket av läsforskningen har tidigare handlat om hur elever lär sig att läsa samt att knäcka 
läskoden, däremot har det forskats mindre på äldre elevers läsförmåga.  

 

Barns läsprestation sammanhänger med hemmiljön 

Hemmiljön är av största vikt för elevernas läsprestationer (Gustafsson & Myrberg, 2002). 
Flertalet studier indikerar ett samband mellan elevers läsmängd och läsprestation 
(Stanovich, 2000).  Om hemmet är positivt inställt till läsinlärning gynnas eleverna optimalt i 
sin läsutveckling (Snowling, 2000). Barn som växer upp i en miljö med vuxna som läser 
böcker, tidningar samt skriver och samtalar om texter med dem får goda förebilder och ger 
dem därmed en bra grund till att bli duktiga läsare (Gustafsson & Myrberg, 2002). 

Barn som läser mycket blir ofta duktiga läsare och detta borgar ofta för framgångar i skolan. 
Fenomenet kallas för Matteuseffekten och uttrycket kommer ursprungligen från bibeln 
(Stanovich, 2000). Matteuseffekten innebär att de duktiga eleverna, som läser ofta och 
mycket på fritiden, hamnar i en positiv spiral och medför att de enkelt kan läsa ännu mer och 
blir samtidigt allt bättre på läsning. De svaga läsarna hamnar i en negativ spiral där de läser 
lite och sällan och blir allt svagare. Känslan av misslyckande blir påtaglig och barnet 
undviker därför läsning (ibid.)  

Internationella undersökningar visar på en tydlig trend i svenska elevers försämrade 
läsresultat (OECD, 2001, 2004, 2007, 2010). Skillnaden mellan hög- och lågpresterande skolor 
har ökat de senaste tio åren. Dessutom har betydelsen av elevernas socioekonomiska 
bakgrund förstärkts. Som redan nämnts spelar elevernas socioekonomiska bakgrund stor roll 
för elevernas prestationsnivå (OECD, 2010).  
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Vikten av tidig språkstimulans  

Barns språkstimulans bör uppmuntras och stimuleras redan från födseln och i första hand är 
det föräldrarna som är av största betydelse för barnets tidiga språkutveckling (Lundberg, 
2007). Att samtala om texter i tidig ålder utvecklar barnens ordförråd samt läsförståelse och 
ger goda och skickliga läsare även i vuxen ålder (Cunningham & Stanovich, 1992 ). Elever 
som redan i förskola och förskoleklass får möjlighet att utveckla sin språkliga medvetenhet 
visar sig få bättre förutsättningar för sin kommande läsutveckling (Hoien & Lundberg, 2001). 
Språklig medvetenhet innebär att man har förmågan att reflektera över det egna språket, att 
man kan se på flera aspekter av språket än bara det innehållsmässiga. Ljud, stavelser, rim, att 
urskilja enstaka ljud samt uppmärksamma ord i meningar är exempel på innehållet i 
språklig medvetenhet (Lundberg, 2007) Framförallt de elever som befinner sig i riskzonen 
för senare läs- och skrivsvårigheter samt elever från torftigare socioekonomiska 
hemförhållanden gynnas av detta språkarbete. Kunskapsklyftan mellan de svagpresterande 
och de redan språkligt medvetna eleverna jämnas därmed ut (ibid.) Förskolans möjligheter 
att ge barn mer jämlika förutsättningar för sin senare skolgång har stor potential 
(Samuelsson, Byrne, Quain, Wadsworth, Corley, Defries, et al., 2005). 

Interaktion - en grund för lärande 

Vygotskijs kognitiva teorier har haft stor betydelse för utformandet av lärmiljöer i många 
skolor (Strandberg, 2006). Lev Vygotskij (1896-1934) var en rysk psykolog som ansåg att all 
mänsklig utveckling sker i ett socialt, kulturellt och historiskt sammanhang (Vygotsky, 2001). 
I undervisningen av läsförståelsestrategier är det av stor vikt att interaktion uppstår i 
klassrummet och Vygotskij ansåg att det främst var det sociala samspelet med andra som 
gynnade en optimal utveckling (Strandberg, 2006). Redan på 1920- talet myntade Vygotskij 
uttrycket proximal utvecklingszon. I den proximala utvecklingszonen utvecklas individen 
tack vare ett samspel med andra personer som kan lite mer än vad han kan själv. Ett barn 
kan alltså med hjälp av en vuxen eller ett mer erfaret barn utföra saker som barnet annars 
inte skulle klara av. Vygotskij ansåg att i samspel med andra kan den enskilda individen nå 
ytterligare en utvecklingsnivå. Elever som förklarar och lär sina kamrater befäster även sina 
egna kunskaper ytterligare (Strandberg, 2006). Aktiva handlingar som att elever delar med 
sig av sina erfarenheter och tidigare kunskaper genom samtal bör uppmuntras i 
läsundervisningen (ibid.) Även samtal vid högläsning bör uppmuntras genom att 
systematiskt träna och stötta barnen till att göra inferenser och kopplingar mellan olika delar 
av texten samt att göra förutsägelser om handlingen. Detta är viktigt eftersom det kan ge 
barnen förståelsestrategier och kunskaper om berättelsestrukturer. Det bidrar även till att 
barnen kan utmanas i sitt lärande (Reichenberg, 2008).  

Effekter som kan uppnås med effektiv högläsning är starkt kopplade till den senare 
läsförståelsen (Cunningham & Stannovich, 1993). Elevens egna aktivitet är också en viktig 
komponent som bidrar till elevens lärande och utveckling (Strandberg, 2006). Vygotskij 
ansåg att språket utvecklas genom en växelverkan mellan arv och miljö där den språkliga 
miljön spelar en mycket viktig roll (ibid.) 
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Att utveckla läsförståelse 

Internationella studier visar att elever i årskurs ett vanligtvis uppnår målen i läsförståelse 
medan elever i senare år uppvisar allt sämre resultat (Connor, Jakobsons, Crowe och 
Granger, 2009). Lärare som ansett att eleverna presterat väl och nått målen för läsning på 
lågstadiet har först i årskurs fyra upptäckt att många av dem har lässvårigheter. Hela 41 % 
av alla elever med lässvårigheter upptäcks inte förrän i fjärde klass. Undersökningen 
baserades på tre faktorer; läsförståelse, avkodning och läsflyt (Speece, Ritchey, Silverman, 
Schatschneider, Walker, Andrusik, et al., 2010).  

Högläsning kan påbörjas redan i förskolan vilket gynnar och stimulerar elevers läsutveckling 
Eleverna måste kunna lyssna aktivt när någon annan läser (Lundberg, 2007). Eleverna ska 
också vid den egna högläsningen kunna förstå innehållet och kunna använda sig av tidigare 
kunskaper kring läsupplevelsen och använda sig av såväl egna som andras erfarenheter 
(Reichenberg, 2008). Högläsning förekommer i princip dagligen på alla förskolor men på 
många håll utnyttjas inte högläsningens potential fullt ut till barns språklärande. Om 
högläsningen genomförs på ett didaktiskt och genomtänkt sätt bidrar den med exempelvis 
utveckling av ordförrådet samtidigt som den vidgar barnens vyer och bidrar till socialisering 
(ibid.) Att engagera barn till att tränga in i textens mening och identifiera textens bärande, 
centrala och stora idéer vidareutvecklar barnens förståelse. Detta är en stor utmaning för de 
högläsande pedagogerna. Interaktiva högläsningsstunder kan ge barnen 
läsförståelsestrategier och kunskaper om berättelsestrukturer vilket bidrar till att barnen kan 
utmanas ytterligare i sitt lärande (ibid.) Skulle brist på positiva effekter upptäckas tros det 
sammanhänga med att pedagogerna läser för och inte med barnen. Högläsningen sker då ej 
på ett effektivt sätt. Om en dialog finns mellan barnen före, under och efter läsningen har 
man en effektiv högläsning (ibid.) Barnen bör också tränas och stöttas till att göra 
förutsägelser om handlingen, göra inferenser och kopplingar mellan olika delar av texten. 
Illustrationer bör också utnyttjas effektivt så de inte drar uppmärksamheten från det 
språkliga innehållet utan istället verkar språkutvecklande (ibid.) Effektiv högläsning kan 
också öka omvärldskunskapen som är närmast cirkulärt länkad till den senare läsförståelsen 
(Cunningham & Stannovich, 1993). Ju mer barnet känner till ju lättare blir det att läsa (Elbro, 
2004). 

När elever presenteras för faktatexter, som har en egen unik struktur, uppstår ofta problem. 
Elever behöver strategier för att öka förståelsen av texter och särskilt då faktatexter. En 
strategi är en plan, en teknik som hjälper elever att förstå texter (Reichenberg, 2008). 
Pedagogen har en viktig uppgift när det gäller att stödja, bekräfta och vidareutveckla 
elevernas strategier (Lindö, 2002). Eleverna är vana vid berättande texter, exempelvis sagor 
från det de varit små och som innehåller fina bilder, huvudpersoner och en viss struktur. 
Faktatexter skiljer sig från berättande texter eftersom nya ord dyker upp som eleven inte har 
i sitt ordförråd och ämnen eleven inte är van vid tas upp (Reichenberg, 2008) och faktatexten 
har också fler nivåer än vad en berättande text har, tillexempel orsak, effekt eller jämförelse, 
kontrast (Dymock & Nicholson, 2010). Lärare bör vara uppmärksamma när de väljer texter 
till eleverna. Särskilt då dessa faktatexter. Läraren bör tänka på om framsidan och förordet 
tilltalar eleverna, om texten innehåller många svåra ord och begrepp och hur 
meningsbyggnaden ser ut (Reichenberg, 2008). 
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Hur viktiga strategierna än är måste man vara försiktig med hur man använder dem. Många 
lärare på grundskolan nivågrupperar texterna, de försöker klassificera texter efter 
svårighetsgrad för speciella läsare (Glasswell & Ford, 2010). Böckerna ska bara läsas om 
matchningen mellan bok och läsare klart har konstaterats. Faran med att sätta etiketter på 
böckerna svårighetsgrad är att fokus på vad som är viktigt i en läsare- textinteraktion tappas 
bort. Svårighetsgraden på en text bör ses över, men det kan hindra att läraren observerar vad 
som händer mellan läsare och text (ibid.)Nivågruppering växte fram för att stoppa 
instruktioner till hela gruppen. Ett steg på vägen till att individualisera. Lärare kan vara 
mycket mer flexibla med textnivåer än vi tidigare trott (ibid.) 

När en läsare blir engagerad i läsning kan läraren stödja eleven i att utveckla 
lässkickligheten, strategier och självförtroende (ibid.) Detta genom att exempelvis hitta 
alternativa texter som är på rätt nivå och som eleven kan läsa utan problem. På detta sätt 
stöder vi eleven. När eleven läst sin text kombinerar läraren den med en mer 
utmanande/svårare text (ibid.)Texten bör vara på rätt läsnivå för eleverna. Är texten för lätt 
får eleven ingen utmaning och är texten för svår tappar eleven lusten till läsning eftersom 
den då känner sig som en dålig läsare (Reichenberg, 2008).  

För att läsa flytande, bättre och med större självförtroende, behöver elever få läsa texter den 
valt själv och kan läsa med minimal hjälp (Glasswell & Ford, 2010).  Lärare kan engagera de 
läsande eleverna genom att vara noga med att variera texterna de använder med mer 
varierande svårighetsgrad. Då finns det större chans att läraren finner bra texter som gör att 
eleverna känner sig som goda läsare. Läraren kan också engagera eleverna genom att 
använda sig av individuella instruktioner samt använda eleverna egna texter till läsning 
(ibid.) 

Ordförrådet 

Ordförrådet har en central roll när det gäller läsförmåga och ordförståelsen utvecklas i ett 
språkstimulerande samspel samt tränas bäst i ett sammanhang (Elbro, 2004). Kopplingen 
mellan ord, ords betydelse och elevens upplevelse av meningsfull läsning kan inte nog ofta 
betonas. För att lättare få flyt i läsningen behöver eleven känna igen många ord och kunna 
läsa med automatik. Att ha ett stort ordförråd är en viktig komponent för att få en god 
läsförståelse. Elevernas ordförråd vidgas när de läser texter av olika slag, och dessa elever 
förstår bättre innehållet av vad de läser samt får bättre läsflyt i sin läsning (ibid.) 

Hur kan man som lärare arbeta med läsförståelse? 

Det är av största vikt att eleverna utvecklar en god läsförståelse och det finns många olika 
strategier för att nå det målet (Taube, 2007). Redan på 70- talet påtalade Pressley (1998) hur 
viktigt det var att ställa frågor till eleverna när de läst olika texter för att se om eleverna 
verkligen förstått vad de hade läst. Inte förrän i 2011 års läroplan här i Sverige betonas vikten 
av att lärare undervisar elever i läsförståelsestrategier för att de ska kunna förstå och tolka 
texter av olika slag. 
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I detta stycke kommer tre olika modeller som är forskningsbaserade att beskrivas utifrån 
Westlund (2010). Gemensamma drag för dessa tre modeller är att eleverna ska träna sig i att 
tänka högt för att kunna synliggöra tysta tankeprocesser.  

Eleverna ska tränas i att bli självständiga läsare men även bli duktiga på att samarbeta med 
andra människor genom interaktion.  Även en internationell metod kommer att presenteras 
för att understryka vikten av undervisning av läsförståelsestrategier. 

Reciprocal Teaching (RT), ömsesidigt lärande                               

Här är det inte bara läraren som är samtalsledare utan även eleverna får ta den rollen 
(Westlund, 2010). När man introducerar detta arbetssätt är det läraren som har 
huvudansvaret men han/hon lotsar efterhand in eleverna på detta sätt att leda samtalen i 
klassrummet. Denna metod användes främst för att få de svagaste läsarna att använda 
samma strategier som starka och goda läsare (ibid.) 

¤ Det är läraren som väljer ut en kortare text som klassen ska arbeta med. 

¤ Först förklarar läraren lässtrategierna; hur ställer man som elev frågor till texten och hur 
ska man tänka när man läser en ny text? Eleverna får även lära sig att sammanfatta den lästa 
texten.  

¤ Läraren modellerar genom att tänka högt när han/hon läser texten. 

¤ Eleverna får själva prova på denna strategi enskilt eller i grupp när de läser texten. 

¤ Läraren diskuterar strategierna tillsammans med eleverna och sammanfattar varför, när 
och hur man kan använda sig av dessa strategier. 

¤ Vid flera olika tillfällen får eleverna träna sig på dessa strategier men med olika slags 
texter. Eleverna får växla mellan att vara samtalsledare när de arbetar med dessa strategier 
(ibid.)  

Transactional Strategies Instruction (TSI), Transaktionell strategiundervisning     

TSI bygger på samma fyra grundstrategier som RT; att förutspå, att ställa frågor till texten, 
att klargöra samt att summera innehållet av texten (Westlund, 2010). Inom TSI är det främst 
lärarens förhållningssätt i undervisningen som är utmärkande (ibid.) 

¤ Man arbetar med strategiundervisning hela läsåret. 

¤ Tonvikten ligger på några få effektiva förståelsestrategier som läraren förklarar och 
modellerar för eleverna.  

¤ Läraren undervisar sina elever i användningen av strategierna. 

¤ Både läraren och eleverna modellerar sin användning av strategierna genom att tänka högt 
när de läser.  

¤ Eleverna får insikt i nyttan av att använda sig av lässtrategier vid läsning (ibid.)       
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Även vid den individuella läsningen använder eleverna sig av lässtrategier (Westlund, 2010). 
Upptäcker eleverna något i texten de ej förstår markerar de detta.  Eleverna diskuterar dessa 
svårigheter med läraren eller klasskamraterna efter lässtunden. Syftet med detta är att 
eleverna ska hjälpa varandra samt resonera sig fram till olika lösningar (ibid.) 

Concept Oriented Reading Instruction (CORI), Begreppsorienterad läsundervisning  

Inom CORI bygger man på sambandet mellan läsning och motivation (Westlund, 2010). Med 
motivation menas att man bygger på elevens inre motivation och intresse för ämnet genom 
att lära sig att ställa frågor till texten som de själva vill ha svar på. Målet inom CORI är att 
eleverna ska förstå att läsning är den viktigaste länken mellan elevernas kunskapsutveckling 
och nyfikenhet. Läsförståelsen ökar när eleverna letar efter information i faktatexter. Denna 
modell används främst inom naturvetenskapliga ämnen. Man utgår från elevernas spontana 
nyfikenhet för att få dem aktiva i sitt kunskapssökande.  

Reading first 

Reading first metoden grundar sig på att lärarna använder sig av forskningsbaserade 
instruktioner och ställer frågor om texten till eleverna för att se om de förstått (Connor, 
Jakobsons, Crowe och Granger, 2009).  Det visade sig att elever som undervisats i reading –
first metoden i två till tre år hade avsevärt bättre resultat för måluppfyllelse av läsförståelsen 
än de elever som ej använt sig av metoden. Dessa goda resultat gick att uppnå för att lärarna 
medvetet undervisande eleverna i läsförståelsestrategier (ibid.) 

Elever behöver dessa läsförståelsestrategier för att ges möjlighet att reflektera över hur de 
läser, upptäcka vilka strategier som är framgångsrika samt förstå textens handling (Dymock 
& Nicholson, 2010). Har man som lärare en väl genomtänkt läsförståelseundervisning ger 
man eleverna chans att konstruera egen förståelse av det lästa. Genom att lära sig strategier 
för läsning utvecklar eleven både läsflyt och läsförståelse. Eleverna lär sig använda 
bakgrundskunskap för att förstå en text med hjälp av lässtrategier (ibid.) De kan då också 
fokusera mer på innehållet, fundera, stanna upp och försöka förstå vad de läser (Westlund, 
2010).  

Alltmer läsforskning påvisar lärarens viktiga roll i elevernas läsförståelse. Läraren bör 
undervisa eleverna i olika modeller och läsförståelsestrategier för att de ska utveckla sin 
läsförmåga (Westlund, 2010). I dagens samhälle är det viktigt att eleverna får lära sig att 
kritiskt granska olika texter samt att värdera och att sortera information som de ständigt 
utsätts för. Vikten av att läraren modellerar och gestaltar lässtrategier för eleverna samt låter 
dem praktisera detta i läsundervisningen är av stor vikt (ibid.) 

Det räcker ej med olika metoder och strategier för att barn ska utveckla optimal läsförståelse 
utan även lärares personliga drag så som ögonkontakt med eleverna, ett avslappnat sätt i 
klassrummet med positiv mimik och en uppmuntrande röst är av stor vikt för elevernas 
framgångar i skolarbetet (Adalsteinsdóttir, 2004). 
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Lärares förhållningssätt                                    

Det är inte bara lärares medvetna användning av strategier som är viktigt vid läsförståelsen, 
utan även lärarens förhållningssätt i klassrummet. Personliga drag hos läraren tycks vara en 
bra visare av lärarkompetens (Adalsteinsdóttir, 2004). Lärares förhållningssätt bör inta en 
nyckelroll med fasta strukturer, riklig läsning och en social miljö som uppmuntrar till 
språklig samvaro. Det är viktigt att läraren ställer krav på eleverna samt visar förväntningar 
på deras arbetsinsats (Damber, 2010). Internationell forskning hävdar att lärares höga 
förväntningar i kombination med läsförståelsestrategier för att utmana elevernas kognitiva 
utveckling visar sig vara tydliga kännetecken i högpresterande klasser (Connor, Jakobsons, 
Crowe och Granger, 2009). Lärare är en modell när det gäller strategier för läsförståelse med 
vilken eleverna kan identifiera och jämföra sig med (Adalsteinsdóttir, 2004). 

Kommunikation sker genom språk, talat och skrivet, men viktigare är den icke verbala 
kommunikationen som beröring, gester, ögonkontakt, tonläge, uppmärksamhet, öppenhet, 
sätt att uttrycka sig och ansiktsuttryck (Adalsteinsdóttir, 2004). En elevs förmåga att lära av 
en lärare beror på att de delar ett system av icke verbal kommunikation. Kroppsspråket är 
också viktigt i undervisningen (ibid.) Lärare skickar budskap, skapar eftertryck, ger mer 
information och signalerar uppmärksamhet. Lärare vinner på att vara avslappnade i 
kroppen eftersom en spänd lärare skapar spänning i klassrummet. Lärare bör vara öppna för 
påverkan av elever och lägga in det i sin undervisning (ibid.) Det är också viktigt att möta en 
elev åt gången, inte bara gruppera dem eller tala inför helklass. På detta sätt individualiserar 
du som lärare och kan möta eleven där den är utvecklingsmässigt (ibid.) Det är också viktigt 
att man som elev får känna att man lyckas, blir sedd och uppskattad för den man är. Ett gott 
samarbete mellan föräldrar och skola är av stor vikt för att eleverna ska kunna uppnå goda 
resultat (Damber, 2010). 

Icke verbala meddelanden kan vara den viktigaste ledtråden till vad en elev känner och 
försöker förmedla. Empatisk förståelse är klart skilt från utvärderingsförståelse 
(Adalsteinsdóttir, 2004). 
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Syfte 
 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare använder sig av läsförståelsestrategier i 
sin undervisning samt vad de har för förhållningssätt i klassrummet. För att få insyn i detta 
använde vi oss av klassrumsobservationer och intervjuer av lärare. För att tydliggöra dessa 
syften konkretiseras de i tre frågeställningar: 

¤ Hur arbetar lärare med läsförståelsestrategier i sin undervisning? 

¤Vilket förhållningssätt har lärare i klassrummet? 

¤ Kan elevers sociokulturella bakgrund länkas till deras läsförståelseresultat? 

Vi ville även undersöka om elevers sociokulturella bakgrund gick att länka till deras 
läsförståelseresultat. För att undersöka detta gjorde vi en enkätundersökning på föräldrar 
samt läsförståelsetest på deras barn. I nästa del av arbetet, metoddelen, kommer vi att 
beskriva detta närmare. 
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Metod 

Skolan vi valde till vår undersökning var en grundskola i mellansverige med cirka 400 elever 

från många olika kulturer och nationaliteter. På denna F- 6- skola talades det huvudsakligen 

svenska men också 21 andra olika språk förekom där. Det arbetade drygt 50 personal på 

skolan. Skolan hade ett stort upptagningsområde vilket var av största intresse vid vår 

undersökning eftersom vi bl.a. studerade elevernas socioekonomiska bakgrund. Skolan låg 

centralt i kommunen och bestod av flera olika husbyggnader. Närhet till skog och hav fanns 

att tillgå. Skolgården var asfalterad och det fanns flera lekparker för eleverna att tillgå. 

Skolan valdes ur bekvämlighetssynpunkt eftersom vi var införsatta i denna skolas arbete och 

var bekanta med flera av lärarna. I vår studie hade vi fokus på lärarna, eleverna och 

elevernas föräldrar i en årskurs 4-klass och i en årskurs 6-klass. 

Vi redogör i det följande avsnittet för våra läsförståelsetest, enkätundersökning, 
intervjugenomförande och klassrumsobservationer. 

 Metodval 

 Vi började med att utse lämpliga metoder för vår undersökning där vi skulle utforska hur 
lärarna arbetade med läsförståelsestrategier i sin undervisning samt vilket förhållningssätt 
de hade i klassrummet. Vi ville även få en uppfattning om elevernas socioekonomiska 
bakgrund eftersom den spelar så stor roll för läsprestationen. För att undersöka vilka 
läsförståelsestrategier lärarna använde sig av samt om de var medvetna om sitt 
förhållningssätt i klassrummet valde vi att intervjua lärarna om detta. För att se om lärarnas 
teori hörde ihop med praktiken valde vi att göra klassrumsobservationer. När vi undersökte 
om elevernas sociokulturella bakgrund kunde länkas till deras läsförståelseresultat 
genomförde vi en enkätundersökning på föräldrar samt läsförståelsetester på deras barn. 

Vi valde att göra en kvalitativ och kvantitativ undersökning (Backman, 2008). Begreppen 
skiljs åt genom ett antal generaliseringar: Kvalitativ forskning ser ofta på ord och uttryck och 
småskalig forskning är förknippat med denna metod (ibid.) Vi valde denna metod vid 
klassrumsobservationerna och lärarintervjuerna. Genom att använda intervjuer ville vi att 
respondenterna skulle beskriva sina erfarenheter och kunskaper inom det ämnesområden 
som vi valt att fokusera på.  

Kvantitativ forskning analyserar ofta siffror och förknippas med storskalig metod (Backman, 
2008). Denna metod valde vi att använda vid genomförandet av läsförståelsetesterna och 
enkätundersökningen.  
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Innan vi påbörjade vår undersökning fick vi medgivande via mail och telefon av skolans 
rektor samt av de berörda lärarna att genomföra vår studie. Vi informerade även lärare, 
rektor samt föräldrar om sekretess samt makulering av personliga uppgifter vid rapportens 
slutförande, allt utifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning. Vi beaktade således informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebar 
att forskarna skulle informera de berörda om forskningsuppgiftens syfte och vilken roll de 
medverkande skulle ha i undersökningen. Med samtyckeskrav menades att deltagarna i 
undersökningen själva avgjorde om de vill medverka. Konfidentialitetskrav innebar att 
personuppgifter och insamlat material skulle förvaras oåtkomligt för obehöriga. Med 
nyttjandekrav menades att insamlat material inte fick användas till andra ändamål än till 
forskning (ibid.)  

För att möta dessa krav fick föräldrarna skriva under på enkäten om de gav sitt medgivande 
till att deras barn samt de själva ville medverka i vår undersökning. De fick även skriftlig 
information via enkäten om vilket ämne forskningen berörde samt att allt material skulle 
vara anonymt i vår rapport och att materialet skulle makuleras efter rapportens slutförande.  

Berörda lärare och rektor tillfrågades muntligt, via mail och telefonkontakt om de gav sitt 
medgivande att delta i undersökningen som skulle innehålla intervjuer och 
klassrumsobservationer. De informerades om forskningsuppgiftens syfte och även om 
sekretess och makulering efter slutförande. Informanterna fick skriva under den 
transkriberade intervjun för godkännande. Allt insamlat material har förvarats oåtkomligt 
för obehöriga samt ej använts till annat än forskning. 

Läsförståelsetester  

Speciallärarna på skolan där vi genomförde vår undersökning rekommenderade oss de 
läsförståelsetester vi gjort. Under ht-10 hade eleverna i årskurs fyra genomfört DLS-prov och 
eleverna i årskurs sex hade genomfört Nationella prov under vt-10, där läsförståelse ingick. 
Resultaten från dessa prov fick vi ta del av. Eftersom eleverna nyligen hade genomfört testen 
ansåg speciallärarna att resultaten från dessa test var ett bra komplement till våra test för att 
få större trovärdighet i vår studie. Läsförståelsetesterna genomförde vi för att se om vi kunde 
länka resultaten till elevernas sociokulturella bakgrund.  

Försökspersoner 

Vi beslöt att testa alla elever i årskurs fyra och sex som vi fått medgivande från. Klass fyra 

bestod av 20 elever varav föräldrarna till 15 av dem gav sitt medgivande till att deras barn 

fick delta. Av dessa 15 var en elev sjuk så testet genomfördes på 14 av eleverna. Klass sex 

bestod av 19 elever varav föräldrarna till 14 av dem gav sitt medgivande till att deras barn 

fick delta. Alla dessa 14 var med vid testtillfället. 
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Material 

Läsförståelsetestet vi använde oss av till klass fyra var utgivet av Bonnier utbildning och det 
var ett lässtandardprov som även var relaterat till kursplanemålen. Detta läsförståelsetest var 
lämpat för avlämnande elever i åk 3 eller mottagande i åk 4. Läsförståelsetestet bestod av två 
och en halv sida text som eleverna skulle läsa tyst för sig själv med tre tillhörande frågor att 
besvara. Därefter skulle de utförligt besvara tre frågor utifrån den lästa texten. Eleverna hade 
ingen tidspress på detta läsförståelsetest, utan de fick så lång tid som de behövde för att läsa 
och besvara frågorna. Texten handlade om en flicka i klassen och hennes drömmar om hur  

1den tråkiga skoldagen skulle förvandlas till en händelserik dag på skolan. Testet tog 
ungefär 15-30 minuter för eleverna att göra.  

I årskurs sex genomförde vi ett DLS- prov som var ett diagnostiskt läs- och skrivmaterial 

riktat till årskurs fyra till sex. En av texterna var en berättande text som handlade om två 

flickor som var bästa vänner och deras gemensamma öden.  

Den andra texten var en faktatext om blommor och olika skadedjur som växter kan drabbas 

av. Sammanlagt skulle eleverna läsa fyra sidor med text. Eleverna fick obegränsat med tid 

för att läsa och besvara frågorna till de två texterna. En del av eleverna var klara efter 20 

minuter och fick då sätta sig och läsa ur sin tystläsningsbok som de hade i klassrummet. De 

flesta elever var klara med läsförståelsetestet efter 30-40 minuter.  

Procedur 

Vi ansvarade för klasserna vid testtillfällena. En av oss instruerade eleverna och den andra 

ansvarade för det praktiska som att dela ut proven. Läsförståelsetestet Läs 1 som eleverna i 

årskurs fyra genomförde bestod av en berättande text med tre tillhörande frågor. Dessa 

frågor skulle eleverna besvara så utförligt de kunde. Två utav de tre frågorna kunde man ej 

utläsa svaren direkt ur texten. Dessa frågor var frågor där eleverna skulle dra egna slutsatser 

utifrån det lästa. Eleverna skulle ha tillgång till penna och sudd innan de fick 

läsförståelsetestet utdelat till sig. Eleverna hade en informationsruta längst ner på 

frågeformuläret bestående av fyra punkter som förtydligade för eleverna hur de skulle tänka 

samt besvara frågorna. Råden eleverna fick var att läsa texten igen om de inte hittade svaren 

direkt i texten. Svaren skulle vara tydliga samt utförligt besvarade, de skulle inte svara med 

enstaka ord. Eleverna skulle inte skriva av texten precis som det stod i texten utan dra egna 

slutsatser samt formulera svaren med egna ord. Denna information gav vi även eleverna 

innan de påbörjade läsförståelsetestet. Efter gemensam genomgång för eleverna fick de 

arbeta självständigt med läsförståelsetestet. Vi fick inte hjälpa eleverna under lästestet. Max 

poäng på Läs 1 var 3 poäng. 
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DLS-provet som eleverna i årskurs sex genomförde bestod av två delar. En berättande text 

och en faktatext. Innan vi började med DLS-provet fick eleverna förse sig med penna och 

sudd och därefter läste vi en introduktionstext för eleverna där vi instruerade eleverna hur 

de skulle besvara de olika frågorna. På den första introduktionsfrågan skulle eleverna kryssa 

för ett svarsalternativ. På fråga nummer två skulle eleverna numrera svarsalternativen 

utifrån tidsföljd, med siffrorna 1-4, med siffran 1 för det som hände först i den lästa texten. 

Efter den gemensamma genomgången delades läsförståelsetestet ut till eleverna. Under 

läsförståelsetestet fick vi vuxna ej hjälpa eleverna. 

Till den första delen med berättande text skulle eleverna besvara sex frågor, en utav dessa 

sex frågor skulle eleverna rangordna händelseförloppet med siffrorna 1-4, siffran 1 med det 

som hände först i texten. Delmoment två i läsförståelsetestet bestod av en faktatext med 14 

tillhörande frågor. Två av dessa frågor bestod av tidsföljdsfrågor eller frågor att rangordna i 

alfabetisk ordning. De övriga frågorna skulle eleverna kryssa i vad de ansåg var rätt svar 

utifrån den lästa texten. För varje rätt svar på tidsföljdsfrågorna/alfabetisk ordning fick 

eleverna 1 poäng/rätt svar, totalt 4 poäng/svar. På de övriga 12 frågorna kunde eleverna få 1 

poäng/rätt svar. Max poäng på hela DLS-provet var 29 poäng. Eleverna fick ta den tid de 

behövde för att läsa och besvara frågorna till texterna.  

Sammanställning av läsförståelsetesterna 

Vi sammanställde läsförståelsetesterna årskursvis för att kunna göra en jämförelse med 

tidigare läsförståelseresultat från DLS-prov samt Nationella prov. Vi ville se om någon 

förändring skett med läsförståelseresultaten i de bägge klasserna samt om vi kunde länka 

några samband mellan resultaten och elevernas sociokulturella bakgrund.  

Enkätundersökning 

Anledningen till att vi använde oss av en postenkät som undersökningsmetod var att den 

var ekonomisk och gav oss snabba mätbara resultat som gick att jämföra med 

läsförståelsetestresultaten.   

Försökspersoner 

Urvalet av försökspersonerna i vår undersökning var föräldrarna till eleverna som ingick i 

läsförståelsetestundersökningen. Endast de föräldrar som tillät att deras barn fick delta i 

denna fallstudie är med i detta resultat. Enkätundersökningen genomfördes i samma skola 

och med samma klasser. Vi skickade ut 78 enkäter eftersom vi ville ha svar från båda 

föräldrarna och totalt svarade 46 föräldrar på enkäten från årskurs fyra och årskurs sex. I 

årskurs fyra med tillhörande 20 elever har 22 föräldrar svarat på enkäten varpå 13 stycken 

var mammor och 9 stycken var pappor. Fem av familjerna i denna klass har ej besvarat 

enkäten.  
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I årskurs sex med tillhörande 19 elever har 24 föräldrar svarat på enkäten. 15 stycken var 

mammor och 9 stycken var pappor. Fem av familjerna i denna klass har ej besvarat enkäten.  

Totalt deltog 55 % av föräldrarna i årskurs fyra samt 63 % av föräldrarna i årskurs sex i 

enkätundersökningen. 

Material  

Vi använde oss av en postenkät som innehöll tio frågor med slutna svarsalternativ. Se bilaga 
3. Frågorna behandlade föräldrarnas yrke, utbildning samt familjens läsvanor, samtal om 
texter och biblioteksbesök. Syftet med enkäten var att se om ett samband kunde länkas 
mellan elevers läsförståelseresultat och sociokulturella bakgrund.     

Procedur 

Med hjälp av lärarna i årskurs fyra och årskurs sex skickade vi hem enkäter till föräldrarna 
via barnen. Båda vårdnadshavarna fick varsin enkät att besvara, denna skulle skickas 
tillbaka till skolan via barnen. Enkäten skickades tillbaka inom en vecka i ett förklistrat 
kuvert med barnets namn på. Detta för att kunna se om ett samband kunde länkas mellan 
elevernas sociokulturella bakgrund och läsförståelseresultat. Lärarna ansvarade för att samla 
in dessa kuvert som vi sedan hämtade på skolan.  

Sammanställning av enkätundersökningen 

När vi sammanställde enkätresultaten gjorde vi detta elev för elev. Därefter sammanställde 

vi elevernas läsförståelseresultat och kopplade dessa till hemmets läsvanor. Detta för att 

kunna se om det fanns samband mellan elevers sociokulturella bakgrund och 

läsförståelseresultat. 

Intervjugenomförande 

Vi valde att göra en intervju med lärarna i de två utvalda klasserna för att ta reda på hur 
lärarna arbetade med läsförståelsestrategier i sin undervisning samt vilket förhållningssätt 
de hade i klassrummet. 

Vi intervjuade två kvinnor på den aktuella skolan. Vi utsåg dessa två grundskollärare 
eftersom vi då kunde jämföra våra läsförståelsetest som vi gjort med eleverna med tidigare 
resultat från deras DLS- prov och nationella prov i läsförståelse. Detta gav vår studie större 
tyngd och trovärdighet när vi hade tidigare resultat att jämföra med. Lärarna utsågs också 
eftersom de arbetat många år som lärare på skolan samt hade längst yrkeserfarenhet av 
lärarna i årskurs fyra och sex. 

 

 

22 

 



Lärare A, som var utbildad från årskurs ett till sju, arbetade i en årskurs fyra med 20 stycken 
elever.  Hon var 42 år och hade arbetat som examinerad grundskollärare i 15 år. 

Lärare B, med grundskollärarexamen årskurs fyra till nio, arbetade i en årskurs sex med 19 
stycken elever. Hon var 47 år och hade arbetat som examinerad lärare i sju år. 

Material 

Intervjuerna spelades in med bandspelare. Under intervjuerna antecknade en av oss med 
hjälp av papper och penna för att kunna skriva ner funderingar som framkom under 
samtalets gång. Detta för att kunna ta upp vid tillfälle som gavs för att slippa störa och 
avbryta samtalet. Vi konstruerade en intervjuguide med åtta övergripande frågor samt några 
följdfrågor. Se bilaga 1. Avsikten med att använda oss av en intervjuguide var att vi skulle 
undvika att ställa ledande frågor till informanterna.  Intervjufrågorna blev konstruerade så 
att vi skulle få kännedom om hur lärarna undervisade i läsförståelsestrategier samt om deras 
förhållningssätt i klassrummet.  

Procedur 

Innan intervjun påbörjades informerades respondenterna om att intervjun inte skulle pågå 
mer än en timme och att vi skulle spela in intervjun om de gav oss tillåtelse, vilket de gjorde. 
Vid vår intervju använde vi oss av bandspelare för att kunna spela in vad respondenterna 
svarade och på så vis enklare kunna följa med i samtalet. Intervjuerna genomfördes i en 
konferenslokal på den undersökta skolan. Detta för att lärarna skulle ha närhet till lokalen då 
intervjuerna genomfördes på deras planeringstid. En av oss ledde intervjun och hade som 
uppgift att hålla diskussionen flytande medan den andre observerade och antecknade.  

Respondenterna hade tidigare informerats om ämnets karaktär och syftet med vår 
undersökning men ej fått frågorna i förväg. 

Intervjufrågorna har vi konstruerat utifrån internationell forskning inom ämnet läsförståelse 
och senaste läroplan som betonar vikten av att undervisa eleverna i läsförståelsestrategier. 
En intervjuguide har vi lagt med som bilaga. Läroplanen har ej studerats i sin helhet utan 
relevanta delar för undersökningen har valts ut.  

Sammanställning av intervjuerna 

Efter intervjun transkriberades materialet i sin helhet. Alla svar från intervjuerna skrevs 
ordagrant ner, respondent för respondent, vilket var tidsödande arbete med många timmar 
vid datorn. Därefter kategoriserade och sammanförde vi intervjusvaren tematiskt. Vi 
försökte gruppera svaren på ett intressant sätt utifrån de övergripande frågorna vi ställde. 
Respondenterna tilldelades fingerade namn. 
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Klassrumsobservationer 

Vi valde att göra klassrumsobservationer på de två utvalda lärarna som vi tidigare intervjuat 

för att se om deras teori och praktik hörde ihop.  

Informanter    

Vi har observerat samma lärare som vid tidigare intervju i deras klassrumsmiljö. Under 
nästan samtliga observationstillfällen deltog vi båda två. Det var endast vid ett tillfälle som 
vi delade på oss. Vi observerade lärarna vid fem olika lektionstillfällen à 40 minuter.  

Material 

Vi har använt oss av ett avprickningsobservationsschema, där vi har valt ut det vi vill 
observera hos lärarna angående förhållningssätt och undervisning av läsförståelsestrategier. 
Se bilaga 2. Vid klassrumsobservationerna använde vi oss av olika färgpennor för att kunna 
skilja på de olika observationstillfällena.  

Procedur 

Vi observerade lärarna vid fem olika lektionstillfällen à 40 minuter. Vi använde oss av olika 

färgpennor för att kunna sortera de olika lektionerna och använda oss av samma 

observationsmall under samtliga observationstillfällen. Under observationstillfällena satt vi 

på sidan om i klassrummet och vi var inte delaktiga i undervisningen . Detta informerades 

eleverna om innan det första observationstillfället.  

Sammanställning av klassrumsobservationerna 

Efter klassrumsobservationernas genomförande studerade vi resultatet av de enskilda 

lärarnas förhållningssätt samt användning av läsförståelsestrategier. Vi jämförde även våra 

observationsscheman med varandra för att se om vi hade samma uppfattning om de 

observerade lärarna. Därefter sammanförde vi observationsschemana för att kunna utläsa 

likheter och skillnader mellan de båda lärarna. 
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Reliabilitet och validitet 

De metoder vi använde oss av i vår undersökning var en intervjuundersökning, 

klassrumsobservationer, en enkätundersökning samt läsförståelsetester. 

För att tillförlitligheten skulle bli så hög som möjligt valde vi att vara två observatörer under 

klassrumsobservationerna. Vi var även med båda två under intervjuerna och 

läsförståelsetesterna. Observationerna, enkäterna, intervjuerna och läsförståelsetesterna har 

vi gemensamt bearbetat, kategoriserat och analyserat så neutralt vi kunnat då vi är medvetna 

om att det som forskare är svårt att vara helt neutral i analysen av materialet. Detta gjorde vi 

även för att öka för reliabiliteten på vår undersökning.  

Validiteten i vår undersökning får ses som relativt god då det vi ämnat undersöka utifrån 

våra forskarfrågor har undersökts. Eftersom antalet deltagare i vår undersökning var relativt 

få kunde vi inte dra några generella slutsatser utifrån undersökningen utan bara se 

tendenser och vissa samband utifrån vår empiriska undersökning. De deltagande lärarna, 

eleverna samt föräldrarna kan ändå ses som representanter för sin specifika grupp och 

utifrån detta tror vi att man kan dra vissa slutsatser och samband. 
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Resultat 

Inledningsvis kommer vi att beskriva resultaten från tidigare gjorda läsförståelsetester samt 

våra genomförda läsförståelsetester. Därefter kommer vi att redovisa enkätresultaten och 

resultaten av lärarintervjuerna. Vi avslutar avsnittet med att redovisa resultaten från 

klassrumsobservationerna. 

Läsförståelsetester    

Vi valde att göra läsförståelsetester med eleverna i årskurs fyra och årskurs sex för att kunna 

utröna om ett samband fanns mellan elevernas läsförståelseresultat och sociokulturella 

bakgrund. Resultaten från tidigare genomförda läsförståelsetester använde vi för att få större 

tyngd och trovärdighet i vår studie. Nedan redovisas elevernas tidigare läsförståelseresultat 

samt resultaten från testerna vi genomförde med dem.  

Eleverna i årskurs fyra hade under ht-10 genomfört DLS-prov i läsförståelse. Dessa resultat 

fick vi ta del av. Maxpoäng på DLS-provet var 35 poäng. Spridningen i klassen låg mellan 6-

33 poäng. De flesta elever hade mellan 21-26 poäng i denna klass. I vår studie fick eleverna 

genomföra läsförståelsetestet Läs 1. Detta bestod av en berättande text med tre tillhörande 

frågor som eleverna skulle besvara så utförligt som möjligt med egna ord. 15 föräldrar hade 

gett sitt medgivande till att delta i vår studie, 14 stycken elever deltog vid testtillfället. Fråga 

1 svarade 12 elever rätt på. På fråga 2 svarade 10 elever rätt. På den sista frågan hade 

samtliga elever i vår studie svarat rätt. 

Vid en jämförelse med tidigare läsförståelseresultat som den här klassen hade genomfört 

under ht-10 kunde man se tydliga samband mellan elevernas tidigare resultat. De elever som 

hade haft goda resultat på DLS-provet under hösten hade även nu goda resultat på 

läsförståelsetestet. Även de elever som inte hade nått upp till målen vid DLS-provet under 

hösten hade även på detta läsförståelsetest svårigheter att besvara frågorna.  

Eleverna i årskurs sex hade under vt-10 genomfört Nationella proven. Detta läsförståelsetest 

bestod av två delmoment med en berättande text och en faktatext. Det man tydligt kunde 

utläsa från Nationella proven var att eleverna generellt hade lättare att besvara frågorna till 

den berättande texten än till faktatexten. I vår studie genomförde vi ett DLS-prov med 

eleverna i årskurs sex.  Detta prov bestod av en berättande text och en faktatext. 14 elever i 

årskurs sex hade fått medgivande från föräldrarna att delta i vår studie. Maxpoäng på den 

berättande texten var 9 poäng och på faktatexten var det 20 poäng. Sex av eleverna hade alla 

rätt på den berättande texten och två elever hade endast ett fel. Två elever hade ett rätt på 

den berättande texten. En elev hade 3 poäng, en hade 4 poäng, en hade 6 poäng och en elev 

hade 7 poäng på den berättande texten. 

26 



Faktatexten hade två elever alla rätt på och två elever hade 19 poäng. En elev hade 16 poäng 

och två elever hade 17 poäng. 16 poäng hade två elever och två elever hade 15 poäng. En 

elev hade 11 rätt och en elev hade 9 poäng. En elev hade 6 poäng på faktatexten.  

De elever som tidigare hade goda resultat på läsförståelseproven vid Nationella proven hade 
fortfarande bra resultat på DLS-provet som vi genomförde i vår studie. Även bland de 
svagaste eleverna kunde man se att de fortfarande uppvisade låga resultat på 
läsförståelsetesterna.  

Enkätundersökning 

Vi valde att göra en enkät med 10 slutna frågor till berörda föräldrar för att se om samband 
fanns mellan elevers socioekonomiska bakgrund och läsförståelseresultat (Bilaga tre). 

Sammanställning av enkäter från årskurs fyra 

Föräldrarnas läsvanor avspeglade sig på elevernas läsresultat. De elever som hade 

högskoleutbildade föräldrar och som läste mycket dagstidningar och litteratur visade sig ha 

goda resultat på DLS-proven samt läsförståelsetestet vi genomförde. Hälften av föräldrarna 

hade högskoleutbildning utav de högpresterande eleverna, andra hälften hade 

gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå. I denna grupp återfanns flest 

biblioteksbesökare av de tillfrågade i denna undersökning . Enligt föräldrarna i denna grupp 

läste barnen böcker flera gånger i veckan och en del av dem dagligen. I denna grupp av 

högpresterande elever i läsförståelse hade man mycket böcker i hemmet. Hälften av 

föräldrarna ur denna grupp brukade samtala om lästa texter med sina barn flera gånger i 

månaden och en del flera gånger i veckan. 

Bland de elever som låg i mellangruppen vid läsförståelseresultaten sade sig många läsa 

regelbundet på fritiden. Även föräldrarna till dessa barn brukade läsa dagstidningar samt 

läsa böcker flera gånger i veckan . I dessa familjer hade man mycket böcker hemma. Däremot 

var det endast en familj i denna mellangrupp som brukade besöka biblioteket och 

föräldrarnas utbildning varierade. Hälften var högskoleutbildade och de andra hade 

gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå. Några av föräldrarna i denna grupp 

brukade samtala om lästa texter med sina barn några gånger i månaden. 

Vissa av de elever som hade låga resultat på DLS-proven uppvisade även nu låg förståelse 

på detta läsförståelsetest. Svaga läsare i klassen brukade sällan eller aldrig läsa böcker på 

fritiden men flera av föräldrarna brukade däremot läsa dagstidningen flera gånger i veckan 

samt läsa böcker regelbundet. Dessa familjer hade lite böcker i sitt hem och brukade sällan 

eller aldrig besöka biblioteket. Endast en av föräldrarna besökte biblioteket regelbundet. 

Några av föräldrarna i denna grupp brukade samtala med sina barn om lästa texter flera 

gånger i veckan. Föräldrarnas yrke eller utbildningsnivå bland de svagpresterande eleverna 

visade sig generellt vara gymnasieutbildning eller grundskoleutbildning. 
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Sammanställning av enkäter från årskurs sex  

Största delen av de elever som presterade på en hög nivå på läsförståelsetesten brukade läsa 

mycket böcker på fritiden. Även föräldrarna till dessa elever brukade dagligen läsa 

dagstidningen samt flera gånger i veckan läsa skönlitteratur eller faktaböcker. I denna grupp 

av elever återfann man flest familjer som brukade besöka biblioteket. 

Föräldrarnas utbildning varierade dock. Hälften var högskoleutbildade och hälften hade 

gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå. Bland de flesta högpresterande eleverna 

fann man mycket böcker i hemmet. I denna grupp av högpresterande elever brukade 

föräldrarna flera gånger i månaden samtala med sina barn om texter som de hade läst. 

De elever som presterade på medelnivå i läsförståelse var ytterst få i denna klass. I denna 

grupp fick två av eleverna mycket goda resultat på DLS-provet och de hade presterat på en 

normal nivå på Nationella proven i åk 5. En av dessa elever brukade samtala om lästa texter 

flera gånger i veckan med sin mamma medan de andra eleverna i denna grupp inte gjorde 

det. Några av eleverna i den här gruppen brukade läsa regelbundet flera gånger i veckan och 

några brukade sällan eller nästan aldrig läsa på fritiden. Samma mönster fann man på 

biblioteksbesök. De som läste ofta brukade även besöka biblioteket och föräldrarna i denna 

grupp var både högskoleutbildade och gymnasieutbildade. En del familjer hade mycket 

böcker hemma medan en del hade lite. 

De elever som hade låga resultat på Nationella proven i åk 5, och inte nådde upp till målen, 

uppvisade även på detta läsförståelseprov svaga resultat. Gemensamma drag hos de 

lågpresterande eleverna var svårigheter med att läsa faktatexter och finna svar till frågorna. 

Att ordna texten utifrån tidsföljd hade dessa lågpresterande elever svårt med. Metaforer och 

ordspråk som inte betydde exakt som det stod i texten var också problematiskt för dessa 

elever. En av eleverna i denna grupp brukade flera gånger i veckan samtala om lästa texter 

med sina föräldrar. Dessa familjer hade generellt lite böcker hemma samt besökte biblioteket 

sällan eller aldrig. Eleverna i denna grupp läste mycket sällan eller aldrig och bara någon 

enstaka av dessa elever lästa regelbundet. Föräldrarna hade högskoleutbildning, 

gymnasieutbildning eller grundskola som högsta utbildningsnivå. 
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Lärarintervjuer  

Lärarintervjuerna i följande avsnitt kommer att presenteras tematiskt utifrån våra 

övergripande intervjufrågor. 

Lässtrategier 

Lärare A som undervisar i årskurs fyra beskrev under intervjun hur hon arbetade med 

läsförståelse på olika sätt i undervisningen. Innan de började med en ny text brukade hon 

kolla upp elevernas förkunskaper inom det ämne de skulle jobba med. Vidare förklarade hon 

att elever i allmänhet brukade ha svårt med läsning av faktatexter : ”Eleverna är inte vana att 

läsa sådana här texter, de tycker att det är svårt att läsa faktatext”. Lärare A berättade att de 

därför brukade läsa nya texter tillsammans innan eleverna började arbeta med dem 

individuellt. Här brukade läraren använda sig av pennan för att markera och förtydliga för 

eleverna hur de skulle lära sig att plocka ut viktiga och väsentliga drag ur texten samt lära 

sig att finna själva kärnan i texten. Vidare förklarade hon att de brukade göra tankekartor 

tillsammans när de arbetade med lästa texter. De brukade därefter formulera ny text utifrån 

dessa tankekartor. Lärare A berättade att hon nu gav samma typ av text till alla elever i 

klassen, eftersom de arbetade mycket i helklass med detta område. 

Lärare B som undervisar i årskurs sex berättade under intervjun att hon arbetade med olika 

modeller vid läsförståelse, framförallt nu när hennes elever hade blivit äldre. Hon brukade 

modella mycket för eleverna när de arbetade med läsförståelsestrategier och hon berättade 

för eleverna hur hon som lärare tänkte och gjorde när hon läste en ny text.  

Vidare berättade lärare B att hon hade läst Barbro Westlunds bok om lässtrategier, så nu 

arbetade hon ännu mer med lässtrategier. Det hon framförallt brukade göra var att berätta 

för eleverna vad de gjorde och varför. 

Eleverna i årskurs fyra fick alla samma läsläxa, detta för att senare kunna följa upp och 

diskutera läxan i helklass. Lärare A berättade att eleverna får frågor till sin läsläxa som de 

ska besvara hemma. Hon förklarade att svaren till frågorna inte står direkt i texten, utan 

dessa svar fann man genom att läsa mellan raderna i texten. Hon berättade vidare att 

eleverna skulle lära sig att beskriva och förklara samt dra egna slutsatser utifrån det de hade 

läst. Här var det elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper som påverkade hur eleverna 

tolkade den lästa texten. Läraren ansåg att klimat i klassen var tillåtande, eleverna brukade 

fråga om de inte förstod ord och händelser i texten eller samtalen. Lärare A sade: ”jag 

stannar upp när det kommer metaforer, vi diskuterar vad det betyder”. Detta tyckte lärare A 

var positivt att eleverna vågade avbryta och fråga när de inte förstod.  
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Vidare förklarade hon att hennes målsättning var att alla elever skulle få samma grund att 

stå på, samt lära sig hur de skulle hantera texter av olika slag. Hon förklarade att eleverna 

även brukade få välja fritt när de arbetade med faktatexter, läraren erbjöd då eleverna ett 

antal olika texter med olika svårighetsgrad. Lärare A ansåg däremot att eleverna valde för 

enkla skönlitterära böcker, här brukade hon gå in och välja lämpliga böcker på rätt 

svårighetsgrad åt eleverna. 

Innan lärare B introducerade en ny text brukade hon först samtala med eleverna om textens 

rubriker. Vidare i processen diskuterade läraren och eleverna bilderna till texten, vilken 

information de kunde utläsa utav bilderna. Därefter undervisade hon eleverna i de olika 

momenten vid läsning av faktatexter Lärare B sade: ”Jag förklarar för eleverna att man först 

skumläser texten genom att bara läsa rubrikerna och jag ger även olika tips på vad man kan 

börja med när man läser en ny text”. 

Eleverna i årskurs fyra brukade även arbeta med läsförståelse med sin förra lärare, de 

arbetade då i halvklass. Vid dessa halvklasstillfällen brukade de arbeta med olika slags 

texter, eleverna fick här träna sig i att finna information i de varierande texterna. Här fick de 

läsa faktatexter, dikter, recept, informationsblad samt berättande texter. Lärare A berättad att 

eleverna inte tyckte att det var roligt att arbeta med läsförståelsestrategier, därför ansåg hon 

att det var av största vikt att lärarna förklarade för eleverna varför det var så viktigt att de 

skulle lära sig detta samt vilken nytta de hade av denna kunskap. 

Lärare A berättade att de skulle arbeta tematiskt över de tre klasserna, eleverna skulle då 

blandas i olika grupper. Vid detta temaarbete skulle de arbeta med källkritik, diskutera 

Sverige ur ett historiskt perspektiv samt läsa om våra olika landskapstyper samt gestalta 

detta i en bilduppgift. Allt detta berörde läsförståelsestrategier på olika sätt.      

Hon beskrev vidare hur hon satte upp tydliga mål för eleverna, detta för att de skulle veta 

vad de skulle arbeta med samt vad de skulle uppnå. Lärare A använde sig av olika sätt och 

metoder för att nå dessa mål, vägen dit kunde se olika ut berättade hon. 

Lärare B brukade läsa högt för sina elever varje dag. Hon valde medvetet ut vilken typ av 

bok de skulle läsa. Hon valde ofta bok utifrån något aktuellt ämne som de arbetade med i 

klassen. Vidare ansåg hon att det var viktigt att presentera olika slags böcker för eleverna. De 

brukade även använda färdiga texter när de arbetade med lässtrategier, då brukade de läsa 

olika slags texter och funderade vad som stod mellan raderna 
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Vad är god läsförståelse? 

God läsförmåga ansåg lärare A att eleverna hade när deras läsförmåga var automatiserad, de 

hade läsflyt och inlevelse vid högläsning. Eleverna ska även kunna förstå åldersrelevanta 

texter, både på ytligt plan och kunna dra slutsatser utifrån den lästa texten. Sist men inte 

minst ansåg lärare A att det var av stor vikt att eleverna hade läsglädje.  

Vidare under intervjun beskrev lärare B vad hon ansåg att god läsförståelse innebar: ”God 

läsförståelse är att man förstår vad man läser”. Eleverna bör även kunna läsa olika slags 

texter samt våga och kunna läsa skönlitterära böcker, faktatexter och informationsblad. 

Lärare B ansåg att läslust och förmågan att läsa olika slags texter innefattar god läsförståelse. 

För att stimulera elevernas lässtimulans brukade lärare A besöka biblioteket med sin klass i 

början av höstterminen, även bokkassar brukade de få låna med sig till klassrummet. 

Lärare A beskrev vidare vid intervjun att vid högläsningstillfällena brukade de ha mycket 

diskussioner om de lästa texterna. Även elevernas läsförståelse och läsintresse stimulerades 

av högläsning. Vidare berättade hon att eleverna varje morgon började den första lektionen 

med en stunds individuell tyst läsning, vilket hon menade gav eleverna goda läsvanor.  

Läraren hade ambitionen att eleverna så småningom skulle rekommendera varandra bra 

böcker som de hade läst. Dit hade de inte kommit ännu. 

Brister i läsförståelse 

Orsaken till elevers brister i läsförståelse ansåg lärare A berodde på det svaga intresset för att 

läsa böcker hemma. Vidare trodde hon att dessa elever inte hade någon läskultur hemma, 

det finns barn som aldrig får höra en läst saga. Hon trodde även att elevernas brister i 

läsförståelse kunde bero på all tid som eleverna istället tillbringade framför datorn, tv-spel 

och tv-tittande. Hon sade att antingen läser eleverna jättemycket eller ingenting alls. Vidare 

ansåg hon att många elever tyckte att det var jobbigt att läsa, de hade ännu inte kommit över 

läströskeln 

Lärare B förklarade för oss vad hon ansåg låg till grund för elevernas brister i läsförståelse. 

Hon trodde att detta kunde bero på att vissa lärare bara lät eleverna läsa texter utan att de 

samtalade om och kring texterna och eleverna lässtrategier. För att eleverna ska förstå lästa 

texter måste man som lärare visa och modella för att de yngre eleverna ska förstå vad de 

läser. Här måste läraren vägleda eleverna i tillvägagångssättet och hur de ska börja med 

rubrikerna, därefter skumläsa texten och arbeta med bakgrundsinformationen innan de 

börjar läsa. 
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Förhållningssätt 

Lärare A sade sig ha en ambition att vara på ett visst sätt i klassrummet, sen var hon inte 

säker på att det stämmer överens med hur hon verkligen betedde sig i klassrummet. Hon 

berättade att hon var otroligt beroende av att själv som lärare vara lugn och harmonisk. 

Vidare beskrev hon att om hon blev stressad och hade tankarna på annat håll tappade hon 

direkt fokus och sitt förhållningssätt. Detta ansåg hon ej som unikt bara för henne utan 

stämde nog på de flesta lärare. Hon sade under intervjun: ” Jag vågar vara mer spontan i min 

undervisning nu när jag har många års erfarenhet”. Lärare A tyckte att det skulle vara 

intressant att bli filmad i sin yrkesroll för att få insikt i sitt eget beteende. Hennes ambition 

var att hålla sig lugn samt vara tydlig med vad hon gjorde samt förklara för eleverna varför 

de gjorde olika uppgifter och övningar. 

Lärare B tror att man ofta är medveten om sitt förhållningssätt, men tycker att det skulle vara 

intressant att bli filmad i sin undervisning för att se om hon gör som hon säger att hon gör: 

”Jag har alltid försökt att ha ett medvetet sätt att uttrycka mig på samt vara”, säger lärare B. 

Däremot trodde hon att alla skulle reagera på att se sig själv på film. Därefter berättade hon 

att i sin undervisning försökte hon att förmedla till eleverna att det inte finns bara rätt eller 

fel, hon försökte uppmuntra dem att se möjligheter i saker som de inte kunde eller förstod.  

Här förtydligade läraren att hon såg sin möjlighet att få förklara saker de inte riktigt hade 

förstått och förklarade för eleverna att detta också var en möjlighet att lära sig nya saker. 

Läraren sade under intervjun att: ”Jag tycker att mina elever är duktiga, utifrån sina 

förutsättningar brukar de lyckas”. Vidare säger läraren att alla kan ha en dålig dag eftersom 

man inte alltid kan vara motiverad. 

Individualisering av texter 

Vidare i intervjun förklarade lärare A hur hon individualiserade elevernas texter, hon säger 

att undervisningen individualiseras nästan hela tiden. Hon ansåg inte att individualisering 

var när alla elever läste olika slags texter. Däremot ansåg hon att när eleverna fått arbetat 

med frågor till texterna och varje elev fått tänka efter vad de trodde eller hade för 

funderingar om det lästa, det var att individualisera. 

Eleverna i årskurs sex brukade ofta arbeta med samma sorts text, antingen arbetade de i par 

eller hela klassen tillsammans. Ibland var det läraren som bestämde vilka som skulle arbeta 

ihop och ibland lät hon slumpen avgöra vem de skulle samarbeta med. Lärare B förklarade 

att hur hon styrde detta samarbete berodde på uppgiften som de skulle arbeta med. Ibland 

ville hon para ihop svaga läsare med starka eller jämnstarka läsare med varandra. Hon 

berättade vidare att eleverna ofta fick arbeta tematiskt med olika ämnen. 
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Samarbete med föräldrarna 

Lärare A brukade informera föräldrarna om hur de skulle hjälpa sina barn med läxorna. Hon 

förväntade sig att föräldrarna skulle lyssna på sina barn när de hade läsläxa. I denna klass 

hade hon ännu inte informerat föräldrarna om vikten av läsförståelse, hon berättade att de 

endast hade haft ett föräldramöte med dessa föräldrar. 

Under intervjun förklarade lärare B att hon har informerat föräldrarna om hur de brukar 

arbeta med läsförståelse. Under föräldramötena hade hon visat föräldrarna hur de arbetade 

med lässtrategier samt låtit föräldrarna provat på samma sorts övningar som eleverna hade 

gjort på skolan. Vidare hade hon uppmuntrat föräldrarna att besöka biblioteket med sina 

barn samt läsa tillsammans med dem hemma. Lärare B hade även skickat hem artiklar till 

föräldrarna som berörde ämnet läsförståelse, dessa artiklar var lättlästa även för dem som 

inte jobbade inom skolans värld förtydligade läraren.  

Klassrumsobservationer 

Gör lärarna som de säger att de gör i sin undervisning? För att se om lärarnas teori och 

praktik hör ihop har vi valt att göra klassrumsobservationer för att se hur lärarna förhåller 

sig i klassrummet samt hur de arbetar med läsförståelsestrategier. Har detta betydelse för 

elevernas framgångar i läsförståelse?  

Förhållningssätt och klassrumsklimat 

Lärare A hade ett lugnt och medvetet förhållningssätt i klassrummet. Hon hade en positiv 

och uppmuntrande mimik samt kroppsspråk när hon undervisade eleverna. Läraren ställde 

ofta öppna frågor och gick runt bland eleverna och stöttade och förklarade när de arbetade i 

klassrummet. Hon bekräftade ofta eleverna genom fysisk beröring som en klapp på axeln 

och hon har ofta ögonkontakt med eleverna. Detta genomsyrade samtliga lektioner som vi 

observerade. Lektionerna varvades med individuellt arbete, paruppgifter samt 

grupparbeten. Eleverna hjälpte även varandra spontant i klassrummet vid flera tillfällen. 

Klimatet i klassrummet var tillåtande med många frågor och funderingar från eleverna. Flera 

av eleverna hade svårt att vänta på sin tur och låta alla få komma till tals i klassrummet. 

Läraren styrde detta genom att ge ordet även till de elever som inte självmant bad om det. 

Lektionerna varvades med individuellt arbete, paruppgifter samt grupparbeten.  

Lärare B hade ett lugnt och avslappnat sätt i klassrummet som smittade av sig på eleverna. 

De smög tysta in i klassrummet och började direkt arbeta med sina uppgifter. Läraren hade 

en lugn och neutral kroppshållning samt ett positivt och uppmuntrande röstläge. 

Klassrumsklimatet var tillåtande med elever som spontant gick runt och hjälpte varandra. 

Eleverna grupperade sig på olika ställen i klassrummet när de hade självständigt arbete, de 

satte sig i små grupper och läste tillsammans eller enskilt.  
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Läraren hade placerat sitt skrivbord mitt i klassrummet bland elevernas bord och de smög 

tysta fram till läraren om de behövde hjälp. Även eleverna viskade tyst till varandra eller 

läraren när de arbetade.  

Läraren gick ofta runt i klassrummet för att stötta, förklara eller bekräfta elevernas 

självständiga arbete. I klasrummet hade läraren ofta ögonkontakt med eleverna och någon 

gång fysisk kontakt som uppmuntran. I klassrummet fanns många böcker av olika slag både 

i bokhyllor samt i en boksnurra som fanns mitt i klassrummet med skönlitteratur för 

eleverna. I klassrummet fanns många faktaböcker om olika ämnen och boklådor som 

eleverna kunde låna hem böcker i. Elevernas arbeten dokumenterades på väggarna, samt i 

en snurra där elevernas enskilda arbeten stod synligt långt fram i klassrummet. 

Lässtrategier 

Varje morgon började eleverna i årskurs fyra lektionen med en stunds tyst läsning i sin egen 

tystläsningsbok. De flesta elever läste i sin bok men några av eleverna satt och lekte med sin 

linjal, sudd eller tittade rakt ut i rummet. Läraren arbetade med olika lässtrategier vid 

undervisningen. Innan de började med en ny text samtalade de om bilderna samt elevernas 

tidigare kunskaper i ämnet. Läraren förklarade för eleverna hur de skulle arbeta med texten 

innan de började läsa den. Som en introduktion läste hela klassen texten tillsammans, detta 

för att alla skulle få en inblick i handlingen. Här fick vissa elever läsa högt för sina 

klasskamrater, läraren valde ut de elever som hon ville skulle läsa högt. Denna text fick 

eleverna sedan som nästa veckas läsläxa. Till läsläxan fick de även ett antal frågor som de 

skulle besvara hemma när de hade läst sin text. Läraren följde upp läsläxan i klassrummet 

genom dessa frågor till texten. Eleverna skulle själva ta ställning till olika saker i texten, det 

är inte ja/nej frågor eller svar som återfinns direkt i texten. Under textläsningen stannade 

läraren upp vid svåra ord och metaforer för att förklara vad de betydde. Vid ett annat 

lektionstillfälle introducerade läraren ett nytt tema om Sveriges olika landskapstyper. Även 

här diskuterade läraren med eleverna om vilken bakgrundsinformation de hade i detta 

ämne. Läraren ritade upp Sverige på tavlan och visade för eleverna var man kunde återfinna 

olika landskapstyper och vad som karakteriserade dessa. Eleverna fick även titta i kartböcker 

och studera dessa naturtyper som vi har i Sverige. Vid nästa lektionstillfälle skulle eleverna 

arbeta i temagrupper i de tre parallellklasserna, de skulle då genom en bilduppgift gestalta 

vilka olika naturtyper vi har i Sverige samt redovisa i grupp vad de hade arbetat med.  

Eleverna skulle även dokumentera vad de hade lärt sig skriftligt samt redovisa detta för 

läraren individuellt. Innan eleverna påbörjade sitt tema om landskapstyper visade läraren 

vilken målsättningen var med detta arbete samt vad eleverna skulle kunna när arbetet var 

avslutat. Dessa temalektioner varvades med teoretisk genomgång samt praktiskt arbete med 

bilduppgiften, eleverna fick här arbeta både individuellt samt i grupp.  
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Läraren dokumenterade elevernas arbeten med kamera under bilduppgiften. Läsförståelsen 

individualiserades genom att eleverna i årskurs fyra fick läsa enskilt för läraren vid vissa 

tillfällen. Läraren valde även ut vilka som skulle läsa högt för sina klasskamrater samt hur 

länge de fick läsa och vilka stycken de skulle läsa. Detta är ett sätt att nivågruppera texter.  

Innan eleverna i den andra klassen, årskurs sex, började med ett nytt ämne introducerade 

läraren detta genom att läsa om regnskogen för eleverna. Därefter fick eleverna läsa tyst i 

böcker om detta ämne som läraren har lånat på biblioteket. Några av eleverna valde att läsa 

högt för varandra vid tillfället. Till detta arbetsområde fick eleverna ett arbetsblad om 

regnskogen som de skulle arbeta med. När eleverna hade samlat på sig kunskaper om 

regnskogens vegetation och klimat skulle de återge detta genom en bilduppgift. 

Arbetsprojekt skulle de fortsätta med under flera veckor. 

Vid ett annat tillfälle undervisade läraren eleverna i lässtrategier. Hon talade om hur de 

skulle tänka vid läsning av texter. Läraren valde ut böcker till eleverna utifrån deras läsnivå 

och hon valde ofta ut böcker som eleverna inte skulle ha valt självmant men dock utifrån 

deras intressen. Först agerad läraren modell för eleverna och visade hur de skulle arbeta med 

sina böcker. Hon hade satt post-it-lappar över titeln på boken och utifrån bokens framsida 

diskuterade och gissade de vad boken handlade om. När läraren därefter tog bort post-it-

lapparna och läste titeln på boken diskuterade de återigen innehållet i boken. Hade de ändrat 

sin inställning till boken efter att de fått veta vad boken hette? Sist läste läraren vad boken 

handlade om på baksidan. Trodde de att boken fortfarande handlade om samma ämne? De 

diskuterade om hur påverkad man kan bli av en boks illustrationer, titel samt baksidans 

information. Därefter fick eleverna varsin bok tilldelad av läraren där titeln var dold. 

Eleverna skulle nu arbeta på samma sätt som läraren modellerat för dem. Till detta fick 

eleverna ett arbetsblad som de skulle besvara med hjälp av sina kunskaper i 

läsförståelsestrategier. Läraren arbetade här medvetet med läsförståelsestrategier.  

Varje dag läste eleverna i sin tystläsningsbok och de hade även en citatbok till detta. I 

citatboken skrev eleverna ner sina frågor, funderingar och kommentarer till texten. Dessa 

citat diskuterades sedan i helklass eller enskilt med läraren efter lässtunden. 
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Sammanfattande resultat 

Resultatet från enkätundersökningen kopplat till läsförståelsetesten visade att de 
högpresterande eleverna som påvisade goda resultat på våra läsförståelsetest även tidigare 
hade presterat väl. Dessa elever, samt föräldrarna till dem, brukade ofta läsa böcker på 
fritiden. I hemmet fanns det mycket böcker och dessa familjer besökte biblioteket 
regelbundet. I den högpresterande gruppen av elever samtalade föräldrarna regelbundet 
med sina barn om lästa texter. Föräldrarna till dessa högpresterande elever var generellt 
högskoleutbildade. 

I den mellanpresterande nivån kunde man finna både gymnasie- och högskoleutbildade 

föräldrar. Många av barnen och föräldrarna läste regelbundet samt hade mycket böcker i 

hemmet. Flera av föräldrarna brukade samtala med sina barn om lästa texter. Få av 

föräldrarna brukade besöka biblioteket regelbundet med sina barn. 

De lågpresterande eleverna brukade sällan eller aldrig läsa böcker på fritiden och de hade 

även lite böcker hemma. Dessa elever brukade sällan eller aldrig samtala med sina föräldrar 

om lästa texter. Föräldrarna till de lågpresterande eleverna hade generellt grundskola eller 

gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå. Det var en av föräldrarna som var 

högskoleutbildad i denna grupp. I denna grupp brukade familjerna sällan eller aldrig besöka 

biblioteket. 

Resultatet av lärarintervjuerna visade på många likheter mellan de båda lärarna. Båda ansåg 

att en god läsförståelse var av största vikt i undervisningen för att eleverna skulle kunna läsa 

många olika slags texter. Lärarna arbetade båda medvetet med läsförståelsestrategier både 

före, under och efter läsningen. I intervjun sade lärare B att ”jag har alltid försökt att ha ett 

medvetet sätt att uttrycka mig på samt vara”. 

Före textläsningen tog de upp bakgrundskunskap, elevernas förkunskaper om ämnet, och 

tittade på bilderna till texten samt pratade om dessa för att eleverna lättare skulle förstå. De 

tittade på rubrikerna, skumläste och gjorde tankekartor. Eleverna fick även genom att titta på 

bilden på bokens framsida fantisera själva om vad de trodde boken skulle handla om. Sedan 

fick de läsa bokens titel och läsa om bokens handling på baksidan och därifrån fundera 

vidare på om det stämde med vad eleven själv trodde. Eleverna fick svara vidare på frågor 

om varför de trodde författaren skrev boken, om de hade egna erfarenheter av det som de 

trodde boken skulle handla om samt om hur de kände sig inför läsningen.    

Under själva textläsningen stannade de upp och funderade tillsammans vad olika saker 

kunde betyda. I intervjun sade lärare A att ”jag stannar upp när det kommer metaforer, vi 

diskuterar vad det betyder”. De läste texten tillsammans, enskilt och ibland använde de sig 

av penna för att plocka ut det väsentligaste i texten, själva kärnan.   
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En av lärarna lät eleverna skriva ner citat som de ej förstod vid den tysta läsningen. Dessa 

frågor och funderingar togs sedan upp innan nästa tillfälle för tyst läsning. När eleverna läste 

högt fick de svara på hur det kändes, om texten var svår att läsa, om den var svår att förstå 

och hur de trodde andra tyckte det var att lyssna. Den andra läraren gav eleverna samma 

läsläxa med tillhörande frågor att besvara hemma. Svaren till frågorna fann eleverna genom 

att läsa mellan raderna i texten och de diskuterades sedan tillsammans i klassrummet.  

Efter textläsningen fick eleverna ibland redovisa om vad de lärt sig och vid vissa tillfällen 

kompletterade de med skapande alster. 

Läraren till de äldre eleverna förklarade för dem att de arbetade med läsförståelsestrategier 

och varför de gjorde det. Den andra läraren, som även hon arbetade med 

läsförståelsestrategier, förklarade vikten av att kunna läsa olika texter men benämnde det ej 

som just läsförståelsestrategier. 

Resultatet från klassrumsobservationerna vad gällde läsförståelsestrategier visade att lärarna 

arbetade medvetet med dessa strategier i sin undervisning och båda arbetade även tematiskt. 

Lärarna agerade modell för eleverna när det gällde strategier för läsförståelse.  

Lärarna är medvetna om sitt förhållningssätt i klassrummet.  Spontaniteten och ett medvetet 

sätt att uttrycka sig på har utvecklats under flera års yrkeserfarenhet. En av lärarna var 

medveten om att hon tappade fokus i stressade situationer och den andra läraren kände sig 

medveten om sitt förhållningssätt men hade en önskan om att få bli filmad för att se om det 

stämde med den uppfattning hon hade om sig själv.  

Resultatet från klassrumsobservationerna gällande lärarnas förhållningssätt visade på ett 

tillåtande klimat i klassrummet där lärarna uppmuntrade eleverna till att hjälpa varandra, de 

gavs tillfälle till individuellt arbete, grupparbete och paruppgifter. I båda klasserna 

observerades att eleverna spontant hjälpte varandra. Lärarna var positiva och 

uppmuntrande mot sina elever och gick ofta runt och stöttade och förklarade för dem. 

Lärarna hade också ofta ögonkontakt med sina elever. I det ena klassrummet samtalade 

lärare och elever med låg stämma under enskilt arbete. Lärarens lugna framtoning och tysta 

röstläge inverkade lugnande på eleverna. Läraren i det andra klassrummet bekräftade 

eleverna genom fysisk beröring så som en uppmuntrande klapp på axeln och använde sig 

ofta av kroppsspråket.  
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Diskussion 

Syftet med vår undersökning var att få insyn i hur lärare undervisar elever i 

läsförståelsestrategier samt vilket förhållningssätt de har i klassrummet. Vi ville även se om 

elevernas sociokulturella bakgrund kunde länkas till deras läsförståelseresultat. I vår 

undersökning använde vi oss av läsförståelsetester, lärarintervjuer, klassrumsobservationer 

samt enkäter som metod.  

Det går att uttala sig om en trend i kunskapsförändring då forskning tydligt visar hur 

svenska elevers läsförståelse försämrats under det senaste decenniet och att var femte elev 

inte når upp till en grundläggande nivå i läsning idag (OECD, 2010). Det är väldigt viktigt att 

elever får lära sig olika lässtrategier för att utveckla sin läsförmåga. Det är också viktigt att 

lärarna har goda kunskaper om dessa olika metoder och lässtrategier samt att de använder 

sig av metoder som är forskningsbaserade och kvalitetssäkrade (Myrberg, 2003). 

Instruktionerna lärarna ger till eleverna bör även de vara forskningsbaserade (Connor, 

Jakobsons, Crowe och Granger, 2009).  Det är oerhört viktigt att eleverna utvecklar 

läsförståelse eftersom de måste kunna tillgodogöra sig all kunskap i skolan.  

I vår studie har vi haft turen att få intervjua och observera två exceptionella lärare som 

verkligen lever upp till kraven. Två goda exempel som arbetar medvetet med 

läsförståelsestrategier och är mycket medvetna om sitt förhållningssätt i klassrummet. 

Vid sammanställning av läsförståelsetesterna kände vi att det hade varit intressant med en 

faktatext till eleverna i årskurs fyra, för att bättre kunna se om skillnad i elevernas förståelse 

fanns mellan berättande text och faktatext.  När vi fick ta del av tidigare läsförståelseresultat 

hade läraren sammanfört resultaten från berättande text och faktatext så vi fick en 

resultatpoäng per elev. Detta upptäckte vi först när samtliga resultat skulle redovisas. Vår 

reflektion angående läsförståelseresultaten i årskurs fyra är att det hade varit intressant att få 

veta de separata resultaten från faktatexten samt den berättande texten från det tidigare 

genomförda DLS-provet. Detta eftersom elever i allmänhet har lättare att förstå berättande 

texter än faktatexter. Det hade varit intressant att fått se om skillnad funnits mellan 

resultaten om de varit skiljda åt. Det hade gått att utläsa mer av vår undersökning om vi 

hade haft dessa tidigare DLS- resultat skiljda åt samt att vi skulle ha haft med en faktatext i 

vårt test för att kunna göra utförligare jämförelser. 
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Många av eleverna i årskurs sex hade goda resultat både på den berättande texten samt 

faktatexten. Dessa goda resultat kopplar vi ihop med lärarens lugna och uppmuntrande 

förhållningssätt i klassrummet och hennes medvetna undervisning i läsförståelsestrategier.  

Vi kopplar det även till goda förebilder i hemmet vilka läste mycket, samtalade om texter 

med sina barn, hade mycket böcker i hemmet och var välutbildade. 

Lärarintervjuerna och klassrumsobservationerna var ett bra komplement till varandra, där vi 

kunde se att lärarnas teori och praktik hörde ihop. Intervjufrågorna och observationsschemat 

var bra utformade, vi fick en bra överblick och insyn i lärarnas undervisning samt deras 

förhållningssätt i klassrummet.  Här kunde vi till exempel se att läraren i årskurs fyra hade 

ett positivt och avslappnat förhållningssätt som avspeglade sig på det positiva och trygga 

klimatet i klassrummet.  

Positiva och uppmuntrande lärare som är medvetna om sitt förhållningssätt i klassrummet 

är en god visare av lärarkompetens. Vissa lärare besitter denna förmåga i större utsträckning 

än andra och vad som är mycket intressant och väcker vår nyfikenhet är att denna kunskap 

inte går att lära ut. Vi tycker att information om detta borde lyftas i lärarutbildningen. 

Enkätundersökningen, som vände sig till föräldrarna i årskurs fyra och sex, hade ett stort 

bortfall. Under tidsperioden när vi genomförde vår undersökning var det stor frånvaro på 

skolan, vissa dagar var 50 elever sjuka.  Nackdelen med att använda sig av en postenkät är 

att man ej är med och samlar in enkätsvaren direkt som vid en gruppenkät. I 

informationsbrevet borde vi ha formulerat oss ännu tydligare då några föräldrar misstolkade 

vårt önskemål om att vi ville ha båda föräldrarnas svar till vår undersökning. När vi 

sammanställde vår enkät upptäckte vi en brist i frågeformuläret, vi borde även ha frågat om 

de köper böcker. Enkätundersökningen på elevernas socioekonomiska bakgrund och på 

elevernas läsförståelseresultat var intressanta att studera eftersom forskning visar på 

samband mellan dessa. I vår undersökning kunde man se att de elever som läste mycket och 

ofta på fritiden samt hade mycket böcker hemma även hade goda resultat på 

läsförståelseproven. Denna trend går att jämföra med Matteuseffekten. De svagaste eleverna 

på läsförståelsetesterna brukade sällan eller aldrig läsa böcker på fritiden.  

Den uppåtgående, positiva spiralen med mycket läsning på fritiden visar att barnen blir allt 

bättre på läsning samt att deras intresse för böcker ökar. Den nedåtgående, negativa spiralen 

med lite läsning på fritiden visar att barnen blir allt sämre på att läsa samt att deras intresse 

för böcker minskar (Stanovich, 2000). Vi anser att lärare har en viktig roll att informera och 

finna ett gott samarbete med föräldrarna när det gäller elevernas läsning. Detta kan göras vid 

exempelvis föräldramöten och utvecklingssamtal och då också förklara varför det är så 

viktigt med läsning.  
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Stora problem uppstår när föräldrarna inte håller med lärarna eller inte förstår hur viktigt 

det är för eleverna att lära sig att läsa. Kan inte lärare och föräldrar samarbeta kring detta 

arbetar lärarna i motvind och detta påverkar elevens resultat negativt.  För att motivera de 

svagaste läsarna tycker vi att man bör utgå från individen och försöka hitta intressanta 

ämnen för eleven. Här är det viktigt att eleven får mycket beröm och stöttning så att de får 

känna sig som goda läsare. En god ide vore att elever fick möjlighet till läxhjälp på skolan 

eftersom inte alla har uppbackning hemifrån.  

Förslag på vidare forskning 

I läroplanen (2011) betonas vikten av undervisning i läsförståelsestrategier vilket inte har 

betonats lika tydligt i tidigare läroplaner. Ett uppslag till framtida forskning vore att studera 

om elevernas läsförståelseresultat kommer att förbättras nu när lärarna är ålagda att 

undervisa eleverna i läsförståelsestrategier.  

Det vore intressant att göra en uppföljning på eleverna i årskurs sex när de går på högstadiet 

för att se om elevernas goda läsförståelseresultat består. Det vore också intressant att 

genomföra ett nytt läsförståelsetest med klass fyra när de går i årskurs sex för att se om 

arbetet med läsförståelsestrategier har gett resultat. 

Elever som undervisas i läsförståelsestrategier rustas väl för att möta samhällets krav på 

goda läskunskaper. Fortsatt forskning inom detta ämne kommer vi att följa med stort 

intresse. Vår förhoppning är att Sveriges nedåtgående trend inom läsförståelse kommer att 

vända och i framtiden visa på bättre resultat.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

• Lässtrategier   
Använder du dig av någon/några strategier vid ditt arbete med läsförståelse? 

             Lär du ut några strategier till eleverna? 

             Före textläsningen (förberedelser inför läsningen, genomgång av texten) 

             Under textläsningen(bilder, schema, andra sätt att hjälpa till) 

  Efter textläsningen(samtal, bildarbete, andra aktiviteter, stenciler, textfrågor,  

recensioner) 

• Förhållningssätt i klassrummet 
             Är du själv medveten om vilket förhållningssätt du har i klassrummet?  

- Brukar dina elever lyckas? 
- Tycker du att du har duktiga elever? 
 

 

• Nivågruppering av texter 
              Nivågrupperar du vid arbetet med olika slags texter? 

              Hur nivågrupperar du isåfall? 

              Arbetar du tematiskt? 

              Vem väljer texterna? 

 

• Lässtimulans 
             Hur arbetar du för att stimulera elevernas läsförståelse i den här klassen? 

 

 

• Hur vill du beskriva god läsförståelse? 
 

 



• Brister i läsförståelse 
             Vad tror du kan vara orsakerna till bristerna i läsförståelse? 

 

 

• Individualisering 
             Vad är individualisering för dig i ditt arbete med läsförståelse? 

 

 

• Samarbete med föräldrarna 
             Samarbetar du med föräldrarna i läsundervisningen? 

             Informerar du föräldrarna om vikten av läsförståelse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2: Observationsschema 
Klassrumsklimatet 

Eleverna ställer frågor till läraren 

Bekräftelse                                 Instruktioner                       Allmänna 

 

 

Lärarens frågor till eleverna 

Öppna frågor                             Rätt/fel-frågor                    Respons 

 

 

Elever samarbetar med varandra 

Individuellt                                   Pararbete                                       Grupparbete 

 

 

Elever hjälper varandra med uppgifter/frågor 

 

 

Läraren går runt i klassrummet och stöttar och förklarar för eleverna 

 

 

 Läraren undervisar från katedern  

 

 



Kroppsspråk/ icke verbal kommunikation 

Läraren är avslappnad 

 

Läraren är spänd  

 

Ögonkontakt mellan lärare och elev 

 

Fysisk kontakt 

 

Positiv mimik 

 

Negativ mimik 

 

Verbal kommunikation 

 

Lärarens röst 

 

Neutral 

 

Positiv och uppmuntrande  

 

Negativ  



Läsförståelsestrategier 

Före textläsningen 

 

Under textläsningen 

 

Efter textläsningen 

 

 

Individualisering vid läsförståelse 

Nivågruppering 

 

Tematiskt arbete 

 

Läraren förklarar hur eleven ska arbeta med texten 

 

Använder andra arbetssätt som komplement vid läsförståelsen 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3: Enkät 

Ort 2011-02- 04 

 

Hej alla föräldrar! 

Vi heter Eva Wigren, Bohlin och Katarina Grahn och har arbetat som förskollärare i cirka 20 

år. Under vårterminen 2011 håller vi nu på att avsluta vårt examensarbete i 

lärarutbildningen och har valt att skriva om läsförståelse. I vårt arbete kommer vi att studera 

lärare och elevers arbete i klassrummet när de arbetar med läsförståelse. Vi skulle vilja 

genomföra ett läsförståelsetest med era barn. Vi vill också be er föräldrar besvara en enkät 

som ni skickar tillbaka med barnet till skolan i bifogat kuvert. Hoppas ni vill hjälpa oss med 

detta. Allt material kommer att vara anonymt, inga namn på elever, föräldrar eller lärare 

kommer att förekomma i rapporten, och det makuleras efter genomgång. Vid funderingar 

hör av er till oss. Katarina: 070-3146925, Eva: 073-0598430. 

 

Ja, mitt barn (barnets namn) _____________________________________________ 

får delta i er studie om läsförståelse.  

Förälders underskrift ___________________________________________________   

Svar önskas senast fredagen den 11/2-2011. 

 

 

Tack på förhand Eva och Katarina. 

 

 

 

 

 



Föräldraenkät 2011 02 04 

Mamma � 

Pappa �  

 

 Mitt barn går i  åk:4 �  åk:6� 

 

 Förälders utbildning Grundskola (åk:1-9)  � 

Gymnasieutbildning  � 

Eftergymnasial utbildning  � 

 

Förälders yrke……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

           Dina läsvanor (dagstidning) 

Läser aldrig   � 

Läser nästan aldrig   � 

Läser några gånger i månaden  � 

Läser flera gånger i veckan  � 

Läser nästan varje dag  � 

Läser varje dag   � 

 

 



Dina läsvanor (skönlitteratur / facklitteratur) 

Läser aldrig   � 

Läser nästan aldrig   � 

Läser några gånger i månaden  � 

Läser flera gånger i veckan  � 

Läser nästan varje dag  � 

Läser varje dag   � 

 

 

Barnens läsvanor på fritiden 

Läser aldrig   � 

Läser nästan aldrig   � 

Läser några gånger i månaden  � 

Läser flera gånger i veckan  � 

Läser nästan varje dag  � 

Läser varje dag   � 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brukar du besöka biblioteket med ditt barn? 

Aldrig   � 

Nästan aldrig   � 

Några gånger i månaden  � 

En till flera gånger i veckan  � 
 

 

Brukar du samtala med ditt barn om texter? 

Aldrig   � 

Nästan aldrig   � 

Några gånger i månaden  � 

En till flera gånger i veckan  � 
 



 

 


