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Learning to read is not an end in itself. It is a skill that opens doors 

and provides opportunities throughout one´s lifetime. Successful 

comprehension of written text enables the reader to acquire and 

apply new knowledge, to experience other (fictional) worlds, to 

communicate successfully, and to attain academic success. 

 

Cate Cain, 2009
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 Abstrakt 
 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur lärare arbetar med 

läsinlärning och läsförståelse, samt vilka texter som används. I en kvalitativ 

undersökning har fem lärare intervjuats, vilka alla har arbetat med läs- och 

skrivinlärning. Resultatet av undersökningen visar att lärare har goda 

kunskaper i den grundläggande läsinlärningen, där de i sin undervisning 

varierar mellan flera olika metoder för att kunna stödja alla elever i deras 

läsutveckling.  

    Kunskaper i undervisning av läsförståelse i form av textsamtal och strategier 

förekommer i skolan, vilket visar att delar av forskningsbaserad kunskap i 

läsförståelse har nått fram. Dock är det flera lärare som undervisar i 

läsförståelse genom att ge eleverna texter som ska läsas, och sedan skriftligt 

eller muntligt besvara tillhörande frågor i olika svårighetsgrader. Denna form 

för undervisning, är ingen undervisning i läsförståelse, utan endast en 

bedömningskontroll om eleverna har förstått hävdar forskarna. 

Demonstrationer av hur eleverna ska tänka för att uppnå djupare förståelse på 

avanserad plan förekommer, men i liten skala.  

   Texter som används är texter i olika genre. En tydlig fokus är riktat mot att 

texterna ska anpassa till elevernas kunskaper och intresse, samt att eleven ska 

uppnå känslan av att lyckas i sin läsning.     

 

 

 

Nyckelord: Läsinlärning, läsförståelse, avkodning, språkförståelse, motivation, 

självbild, kommunikation, förförståelse. 
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 Inledning  
 

Forskarna har i dag har en framskriden kunskap när det gäller barns tidiga läs- 

och skrivinlärning. Att detta även har avspeglat sig i svenska skolor, kommer 

fram i analysen av Progress in International and Reading Literacy Study’s 

(Skolverket, 2010) resultat, som visar att elever har grundläggande 

läskunskaper. Det övergripande resultatet av studien visar dock att svenska 

elevers läsförståelse blir allt sämre. Redan som tioåringar stöter elever på 

svårigheter när de i fjärde klass möter längre och mer faktaorienterade texter, 

där det krävs en djupare förståelse för innehållet. (Reichenberg, 2008)  

   Brister i den fortsatta läsundervisningen leder till att många elever upplever 

en chock när de redan i tredje – fjärde klass möter längre texter med 

tillhörande textuppgifter. Elever som ännu inte har uppnått läs- och skrivflyt 

får med all säkerhet problem och kommer efter i undervisningen på ett tidigt 

stadium.  Under den fortsatta skolgången ökar textmassorna och avsaknaden 

av en utvecklad läsförståelse leder till sämre resultat i skolans alla ämnen. 

(Liberg, 2010) Lärare som undervisar i läsinlärning kan mycket idag om hur 

barn lär sig läsa. Problemet är att när barnen har lärt sig läskoden och 

självständigt kan läsa nya ord, har man trott att läsförståelsen kommer 

automatiskt. (Liberg, 2010; Duffy, 2002)  

   Förståelse är en kognitiv utveckling där nya texter kräver nya sätt att tänka. 

Att lära sig förstå olika sorts texter är en process som tar lång tid att lära, det 

sker inte med automatik. (Duffy, 2002). Den amerikanska forskaren Ralph 

Reynolds (2000) menar att det inom forskningen saknas teorier om samspelet 

mellan grundläggande läsinlärning och läsförståelse. Det har lett till att det 

riktats många forskningsansatser mot det som rör läsförståelse på ett avancerat 

plan. I avsaknad av denna kunskap uppmanar forskarna att strukturerad 

undervisning i hur elever ska uppnå läsförståelse, vilket är nödvändig för att 

stödja läsutvecklingen. Många studier visar positiva effekter av att elever får 

lära sig olika förståelsestrategier. Problemet är att det saknas kunskaper i 

många skolor om hur man lär ut olika stödstrukturer och strategier för en 

vidare utveckling av läsförmågan. Ett steg är att i en kvalitativ studie intervjua 

erfarna pedagoger som är verksamma i sitt yrke om hur de arbetar i sin 

dagliga verksamhet för att eleverna ska lära sig läsa och utveckla förståelse i 

olika texter. Målet med denna studie är att undersöka hur lärare undervisar i 

läsinlärning samt, hur lärarna arbetar för att förbereda eleverna inför 

faktaorienterade och längre texter som de möter på mellanstadiet. 
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 Bakgrund 
Mitt arbete inleds med utdrag från LGR 11, följt av ett perspektiv på synen av 

varför läsundervisning behövs.  Därefter presenteras en beskrivning av 

definitionen av läsning som traditionellt har legat till grund för både forskning 

och undervisning, samt hur några forskare inom den traditionella och den 

sociokulturella synen definierar betydelsen av läsning.  I tidigare forskning 

lyfts fram vilka färdigheter som har visat sig vara betydelsefulla 

förutsättningar för att lyckas med en positiv läsutveckling i den tidiga 

läsinlärningen, och i läsförståelse. Därefter presenteras motivationen och 

självbildens betydelse för läsning, följt av texters betydelse vilka har stärk 

anknytning till läsintresse och motivationen. Språklig medvetenhet beskrivs 

innan kapitlet avslutas med en presentation av forskningsbaserade metoder för 

undervisning av läsinlärning och läsförståelse. Metoderna kan synas 

överflödiga, men eftersom studien syftar till metoder, samt hur man 

undervisar i läsning, har dessa fått plats i slutet av detta avsnitt.  

 

LGR 11 

Grunden för skolans verksamhet ska vara utforskande, lärande och lust. Kraven 

på undervisning av nybörjarundervisning är mycket tydlig i det att alla elever 

ska undervisas i alfabetet och sambandet mellan ljud och bokstav. (Skolverket, 

2011) Vidare framgår det att alla elever ska få kunskaper i, samt tilltro till sin 

egen förmåga i att kommunicera, vilket ska ske genom rika möjligheter till att 

samtala, läsa och skriva. (s 9) Kraven gällande undervisning av läsförståelse är 

också mycket tydlig där det år 1-3 ska undervisas i Lässtrategier för att förstå och 

tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll (a.a. s 223), 

Därefter i år 4-6 ställs ytterligare krav på läsförståelse, till ett mer avancerad 

plan, där eleverna ska undervisas i Lässtrategier för att förstå och tolka texter från 

olika medier samt för att urskilja texters budskap, både uttalade och sådant som står 

mellan raderna (a.a. s 224). Strukturerad undervisning ska ske genom lärarens 

ledning både enskilt och i helklass. (Skolverket, 2011) Av dessa valda utdrag 

från LGR 11 framgår att undervisning i läsförståelse ska ingå i undervisningen 

från skolstart. Dessutom ska eleverna vara motiverade och aktiva i sitt lärande. 

Lärandet ska också vara en del i ett socialt samspel i skolan, vilket kan kännas 

igen hos den amerikanska filosofen John Dewey. Han menade att skolan ska 

vara ett demokratiskt forum, en mötesplats där individer möts i samtal. 

(Hartman et al, 2005) 

 

Varför behövs undervisning i läsning? 

Att lära sig läsa är inte lika naturligt som att lära sig att tala. Människor har 

talat i miljoner år. Sett i ett historiskt perspektiv så är läsning och skrivning 

relativt nytt eftersom det bara är under de senaste hundra åren som 

majoriteten i västvärlden har kunnat läsa och skriva. Fortfarande finns många 
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kulturer som inte behärskar detta. Jane Oakhill, Cate Cain, och Carsten Elbro 

(2014) har tillsammans skrivit en bok med forskarnas samlade kunskaper om 

att undervisa i läsförståelse. De ser till denna bakgrund när de förklarar att 

läsning och läsförståelse är något som måste läras ut. Att läsa och skriva är att 

lära sig att koda ett nytt språk som barnen redan känner till och kan tala. Det 

finns ingen anledning att förvänta sig att läsningen kommer naturligt om 

barnen placeras i en litterär miljö och lär sig läsa och skriva på samma sätt som 

de lärde sig att tala. Barn måste föra över talspråket i skriven form, vilket 

innebär att eleverna måste uppmärksamma skillnader mellan ljud och skrift. 

Barn har därför behov av att få undervisning i läsandets grunder och lära sig 

hur de skall uppnå förståelse i olika slags texter. (Elbro, 2006) 

 

The Simple View of Reading 

Den traditionella definitionen av läsning utvecklades ursprungligen av de 

amerikanska forskarna Gough & Hillinger (Oakhill et al, 2014) är ”The Simple 

View of Reading”, som är vanligt förekommande inom forskningen: 

 
Reading = Word reading (decoding) x Language comprehension  

 

Definitionen delar in samlade läsfärdigheter i två huvudkomponenter, där 

produkten av avkodning x språkförståelse = läsning. Det har skapat en 

utgångspunkt för forskning, men det har också gjort det möjligt för lärare att 

lära ut läsning.  Trots att definitionen av läsning har fått namnet, the Simple 

View of Reading, är läsning ingen enkel process, det är bara ett enkelt sätt att 

genomföra komplexiteten i att läsa. Den optimala läsningen uppnås när både 

avkodning och förståelsen samverkar. Därför behövs båda faktorerna 

stimuleras och stödjas från första läsinlärningen. (Oakhill et al, 2014)  

 

Olika syn på den traditionella definitionen av läsning 

I Nationalencyklopedin på internet (2015) förklarar Ingemar Lundberg läsning: 

 
Läsning, konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid 

och omfattande övning att kunna utvecklas. Man kan urskilja två 

huvudkomponenter: avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan 

identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av 

språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodningen och 

förståelse fungerar väl. (NE, 2015)  

 

Många nordiska forskare utgår ifrån den ”enkla” definitionen avläsning, bland 

andra den danska forskaren Carsten Elbro. (2006) Läsning är att skapa 

föreställningar om en texts innehåll. Uppfattningen av en text beror på hur 

ordet känns igen och hur snabbt man kan läsa ordet. Språkförståelsen är 

betydelsefull för hur man förstår ordet i kontexten. Hur man förstår texten 

förutsätter också vilken kunskap man har om världen som texten handlar om.  

Skillnader eller variationer mellan god och dålig läsning kan visas till antingen 

ordavkodning eller språkförståelsen, det vill säga hur man förstår det talade 

språket. Analfabeter och dyslektiker har språkförståelse, och förstår 
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högläsning, men kan inte avkoda och identifiera orden. Elever som har båda 

färdigheterna kan läsa. Motivationen har en betydande roll i läsning, liksom i 

andra aktiviteter. Det finns många faktorer som inverkar. Om inte intresse 

finns så lägger man ner mindre engagemang och läsningen blir därefter. 

(Elbro, 2006) 

   Karin Taube (2007b) ser motivationen som en av huvudkomponenterna i 

definitionen av läsning. Hon har också bytt ut produkten läsning mot 

läsförståelse eftersom hon menar att utan läsförståelse är det ingen läsning. I 

sin bok Barns tidiga läsning utgår hon från definitionen Läsförståelse = 

Avkodning x Förståelse av språk x Motivation. Men Taube anser också att 

självförtroende och den bild barnet har av sig själv, är viktig i en lässituation.  

Hon hävdar att det inte går att tala om läsinlärning utan att inkludera barns 

självförtroende. Attityder och förväntningar som finns hos vuxna i barnets 

omgivning har stor betydelse för dess läsutveckling. (Se självbild och läsning) 

   Allard et al (2001) menar att det finns andra metoder att lära barn läsa, där 

barnet nödvändigtvis inte behöver avkoda ord. Hon är kritisk till att barnet ska 

fokusera på ljud och sammanfogning av bokstäver till ord, därför att det tar 

bort uppmärksamheten från ordets innehåll.  Hon visar till undersökningar av 

bland andra Liberg, där barn som har lärt sig läsa utvecklar sin språkliga 

medvetenhet på grund av läsandet. I denna syn på forskning läggs fokus på 

det sociala och kulturella sammanhanget som barnet lever i, och lär sig i. 

Liberg (2006) visar till Dyson som hävdar att vuxna inte ska leda barn in i 

läsandet och skrivandet eftersom barnet kan göra sina egna val. Naturligt för 

barnen är att lära sig läsa och skriva tillsammans med vuxna. Inom den 

sociokulturella synen på lärandet är det viktigt att se i vilka sammanhang en 

person lär sig bäst. Det kan vara genom att skriva eller genom att bara 

kommunicera, det som är viktigt, är i vilka sammanhang individen bidrar till 

och aktivt deltar i. (a.a) 

 

Tidigare forskning om läsning 

Här presenterar jag forskning som är viktig för den första läsinlärningen, och 

som bidrar till förutsättningar för att en elev i första klass ska lyckas med sin 

läsutveckling. Det är dock svårt att förutspå vilka behov barn har eftersom 

barn är så olika. Dessa färdigheter är väl kända inom forskningen, och är 

förutsättningar som man ska vara uppmärksam på och som bör ingå i 

undervisningen. (Elbro, 2006) 

Färdigheter som bidrar till avläsning av ord 

Enligt Oakhill et al (2014) kommer undervisning av förståelsen och avkodning 

ske i olika skeden genom läsprocessen. När barnet ska lära sig läsa är 

avkodning nytt, här skiljer sig barns kunskaper stort.  Språkförståelsen, det vill 

säga hur barnen förstår det talade språket, är väl utvecklat för att möta de 

enkla texterna som barnet möter i nybörjarundervisningen. Även Westerlund 

(2009) delar denna åsikt, barn som börjar första klass är redan kompetenta i 

språkförståelse, de kan bilda meningar och muntligt förmedla egna budskap. 

När de ska lära sig avkoda ord, så är språkförståelsen avgörande för hur 
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läsningen ska utvecklas. Senare i den mer avancerade läsningen kommer 

språkförståelsen ha större betydelse i det att förstå texter, än förmågan att 

identifiera orden. Även Liberg (2006) skriver att talspråket är nära förbundet 

med läs- och skrivinlärning. När barn får samtala om det de skriver och läser 

kommer också inlärningen bli positiv. Läs och skrivande är en språklig 

aktivitet, det handlar om att kommunicera i skrift. Forskningen är överrens om 

att barn som har kunskaper om språkljuden och bokstäverna innan de börjar 

skolan har goda förutsättningar för att ”bryta koden”. Det vill säga att eleven 

förstår hur bokstäverna sammanfogas till ord. (a.a.) En riskfaktor att 

uppmärksamma i läsutvecklingen är när ett barn har svårt att förstå det talade 

språket, har litet ordförråd och syntaktiska begränsningar1.  (Westerlund, 2009) 

   Barns uppmärksamhet på språkljuden har i bred forskning visat sig vara en 

av de viktigaste faktorerna för läsutvecklingen. Professor Ingvar Lundberg 

genomförde en undersökning på Bornholm som numera har blivit en klassiker 

inom läsforskningen. (Taube, 2007b) Projektet har fått namnet 

Bornholmsundersökningen eftersom nästan alla barn i Bornholm deltog. De 

var till antalet 235 barn i förskolklass som stimulerades med lek, rim och 

ramsor under 20 minuter varje dag i åtta månader. Lekarna utgick från helhet 

till ljudets minsta beståndsdelar. Från meningar till ord, därefter stavelser och 

rim, därefter avslutades programmet enskilda ljud. Barnen jämfördes med 155 

barn på Östjylland som inte tränade språkljud. Vid jämförelse efter första klass 

var det tydliga skillnader i läsning, barnen från Bornholm klarade sig bättre än 

barnen på Östjylland. Efter tredje klass hade skillnaderna ökat ytterligare. 

Barnen som antogs ha de sämsta språkliga förutsättningarna klarade sig lika 

bra som genomsnittet av barnen från Östjylland. (Elbro, 2006) 

Bornholmsundersökningen genomfördes utan bokstäver, då det skulle vara 

svårt att avgöra om det var bokstavskännedom eller språklekarna som var 

avgörande. (Taube, 2007b) 

   Barns kunskaper om bokstäver har visat sig vara framgångsrikt i den första 

läsinlärningen. Alla undersökningar som har genomförts där man kombinerar 

kunskaper om bokstäver med leken av språkljud visar positiva resultat. (Elbro, 

2006) I Köpenhamnsundersökningen undersökte Elbro barn med särskilt stor 

risk för lässvårigheter. Det var barn till föräldrar som hade dyslexi. Deltagarna 

i undersökningen var 26 förskoleklasser som kontrollerades mot 44 klasser 

som inkluderade några barn i varje klass med särskilt stor risk för att utveckla 

lässvårigheter, samt en kontrollgrupp med normalläsande föräldrar. 

Övningarna pågick en halvtimme varje dag under en termin. Barnen lekte 

genom att uppmärksamma de första ljuden i ordet, lägga till och byta ut dessa 

mot andra ljud så att det skapades nya ord. Undervisning av nya ljud 

begränsades till två ljud varje vecka. Forskningsresultatet visade att 

undervisning av bokstäver och språkljud halverat risken för stora 

lässvårigheter i andra klass. När barnen i försöksgruppen började i tredje klass, 

och jämfördes med barnen till normalläsande föräldrar, fanns inga skillnader 

gällande barn med svåra läs- och skrivsvårigheter. Elbro (a.a.) menar att 

                                                 
1 Har svårt att bilda hela meningar i sitt tal. För mer information se under språklig 
medvetenhet s 9. 
 



  

 

6 
 

undersökningen visar att det kan gå att förebygga att barn utvecklar 

lässvårigheter i skolan. 

   Många studier har visat att barns ordförråd och talspråkliga färdigheter har 

stor betydelse för läsinlärning och är enligt Elbro (2006) det tydligaste tecknet 

på hur det går i den senare läsutvecklingen.  Ouellete (2006) har i en studie 

kommit fram till att ordförrådets storlek har betydelse för avkodningen, 

eftersom det är enklare att läsa ut ett ord som barnet känner igen. Här skiljer 

man på den visuella bilden som barn har av ett ord, och den fonologiska 

medvetenheten. I läsning av nya ord är båda viktiga färdigheter.  Elbro (2006) 

visar till undersökningar av Scarborough, där semantiska förmågan2 har stor 

betydelse för den första läsinlärningen. Ordförrådet har stärka samband med 

vilka förkunskaper barnen har, och den sociala uppväxtmiljön. Det föranleder 

skillnader mellan elevers utveckling och prestationer i skolan. Tidigare 

undersökningar visar att barn från sämre uppväxtmiljöer har sämre ordförråd 

än barn som har växt upp i bättre sociala miljöer. En anledning till detta är att 

välutbildade samtalar mer med sina barn, vilket leder till att barnen får en 

djupare kunskap om ordets betydelse, och lär sig flera ord. Men, menar Elbro, 

(a.a) att en klass i skolan är också en del av barnens samlade sociala bakgrund. 

Det har positiv betydelse för läsutvecklingen om de hamnar i en klass med 

välbeställda barn (a.a. s 95). Svenska forskare, bland andra Liberg (2006), 

uppmärksammar ordförrådet som en viktig faktor, utöver det har samtalet och 

elevens förmåga att berätta och aktivt delta i samtal betydelse för 

läsinlärningen.  

    

Läsförståelse 

Block, Gambrell & Pressley har tillsammans med amerikanska framstående 

läsforskare samlat kunskap om internationell forskning i läsförståelse i boken 

Improving Comprehension Instruction. (2002) Gambrell et al (2002) skriver att 

under det första halva seklet av 1900-talet började uppmärksamhet riktas mot 

läsförståelse. Både forskare och lärare menade att det ultimata med läsning, 

var elevernas förståelse av det lästa. Det första programmet i 

direktundervisningen av läsförståelse utvecklades av E. A. Betts i 1946 och 

blev en universalmetod i amerikanska skolor i läsförståelseundervisningen. 

Undervisningen bestod i att återberätta de strukturella elementen i en 

berättelse, samt kontroll av elevernas förståelse genom texten.   

   Under 1980-talet ökade intresset för läsförståelse då resultatet av Durkins 

undersökning av hur lärare undervisade i läsförståelse publicerades. Gambrell 

& Block (2002) benämner den som the Classic Durcin Study.   I en större 

undersökning observerade Durkin tillsammans med kollegor, undervisningen 

av läsförståelse under flera tusen timmar i år 4-6. Resultatet visade att 

undervisning i instruktioner som skulle leda eleven till djupare förståelse för 

textens innehåll, var obefintlig. Det som lärarna uppfattade som undervisning i 

läsförståelse, bestod av muntliga eller skriftliga frågor om innehållet i texten. 

Det var kontrollfrågor som bedömde om eleven hade förstått det de läste, 

                                                 
2 Kunskaper om barns ordförråd och hur de använder orden. För mer information se under 
språklig medvetenhet s 9. 



  

 

7 
 

vilket förutsatte att eleven redan hade förstått textens innehåll. (a.a.) Tjugo år 

senare utförde Pressley en liknande studie i år 4-5. (Taube, 2007b) 

Observationerna visade att instruktioner för hur eleverna skulle uppnå djupare 

förståelse fortfarande saknades. På uppdrag av skolverket har Caroline Liberg 

(2010) analyserat data från PIRLS undersökning som visar att svenska elevers 

läsförståelse är i förändring, i en negativ riktning.  

    Liberg (2015) menar att synen på läsning är formalistisk och att fokus är 

riktat mot att lära barnen att automatiskt avläsa bokstäver, bilda och förstå ord. 

Därefter saknas stöd till att röra sig i olika texter, gå på djupet och vara en 

aktiv deltagare i texten.  Barnen behöver lära sig lässtrategier som stödjer dem 

i hur de ska komma åt innehållet i olika sorters läsning. Under senare år har 

läsforskningen kommit långt gällande läsförståelseprocesser, men det når inte 

fram till skolorna. Lärarna studerar didaktisk forskning i sin utbildning, men 

avsaknaden av metodik gör att lärarna inte har konkreta verktyg för att 

inlemma sina kunskaper från forskningen i undervisningen i läsförståelse. För 

att uppnå detta, menar Liberg att metodik som bygger på forskning bör in i 

lärarutbildningen. Lärarna är i behov av stödstrukturer och mentorskap.  

(Liberg, 2015)  

   Bråthen (2008) genomförde tillsammans med Marit Samuelstuen en 

undersökning där de jämförde betydelsen av ordavkodning, förförståelse och 

användning av strategier i syftet att förstå texter.  Resultatet visade att elever 

som hade svag ordavkodningsförmåga kunde uppnå god läsförståelse med 

hjälp av goda förkunskaper och med effektiv användning av strategier.  

   Att utveckla förståelsen är en ständig interaktion mellan tanken och särskilda 

mål i en text, det handlar om en kognitiv process där tanken utvecklas till att 

förstå olika texter. Många elever kan lära sig strategiska frågor, men behärskar 

inte att självständigt transformera ett strategisk tänkande när de läser nya 

texter utan stöd. Därför måste lärarna undervisa eleverna i hur de självständigt 

kan skapa mening ur en text. Att lära ut läsförståelse är en av de mest 

betydelsefulle utmaningar en lärare har hävdar Block et al (2002), dessutom 

krävs det mycket övning innan eleven kan uppnå god läsförståelse. Block & 

Johnsson (2002) genomförde en undersökning som visar att lärare tycker det är 

svårt att undervisa i läsförståelse. Svårigheten är den att 

förståelseundervisning alltid är i en ständig föränderlig interaktion av 

tankeprocessen. Undervisningen kan inte vara för restriktiv eller obestämd. 

När lärare är för dominerande lär sig inte eleverna att använda sina 

förkunskaper, utan behöver stöd i form av ledtrådar. Å andra sidan, när elever 

inte får instruktioner eller får vaga instruktioner, lär de sig inte att tänka 

strategiskt samtidigt som de läser. Målet är därför att lära eleverna tänka 

självständigt eftersom det är först då läsförståelsen utvecklas. (a.a.) 

    

Färdigheter som bidrar till utveckling av läsförståelse 

Oakhill et al (2014) visar till forskning av Branford och Jonson från 1970-talet. 

De skulle undersöka skillnaden mellan att läsa en text med och utan 

presentation av textens titel. När titel fanns med, kunde läsarna med hjälp av 

sina förkunskaper skapa en föreställning om textens innehåll, som i sin tur 

skapade ramar för vad texten handlade om. Där eleverna läste utan att på 



  

 

8 
 

förhand veta vad texten handlade om, tog det dels längre tid att läsa, men 

sammanfattningen av innehållet var också sämre. När titeln saknas, är det 

svårt att skapa en föreställning om innehållet. När texten integrerar med den 

mentala bilden så ”klickar” även förståelsen. Resultatet visade att 

förutsättningarna för att förstå en text är att konstruera passande mentala 

ramar och bilder för temat innan du läser. Det blir enklare att förstå innehållet, 

reflektera och minnas vad du har läst. Att läsa och skapa bilder efter läsningen 

kan hjälpa, men förståelsen och förkunskaperna används inte samtidigt som 

du läser.       

   Fonologisk medvetenhet och korrekt avkodning av ord, är två komponenter 

som utmärker sig för den senare läsförståelsen. Jane V. Oakhill & Kate Cain 

(2011) genomförde en undersökning som visar till detta. De båda är 

professorer vid Lancaster University och University of Sussex inom 

läsforskning i England. De har i en longitudinell studie hos elever i åldern 7-11 

år, funnit att fonologisk medvetenhet och korrekt avkodning av ord är särskilt 

viktigt för att barn ska uppnå god läsförståelse i sin läsning. Studien visade 

även att rikt ordförråd och verbal kommunikationsförmåga signifikant bidrog 

till att eleverna över tid utvecklade förmåga till att göra inferenser, behärska 

olika förståelsestrategier, samt att se den röda tråden i en text. Trots att elever 

känner igen ord och läser flytande, är det inte tillräckligt, det är viktigt att 

eleven är medveten om ljudprincipen, dvs. att han/hon känner till 

samhörigheten mellan ljuden (fonemen) och bokstäver (grafem).  

 

Motivation 

I likhet med Taube (2007a) menar Gambrell et al (2002) att motivationen spelar 

en avgörande roll för att utveckla läsförståelse. Eleverna måste ha viljan att 

läsa. Tyvärr visar forskning på att när eleverna blir äldre, minskar lusten för att 

läsa. De som är mest motiverade och intresserade är de yngsta barnen. 

Motivation och prestation är nära sammanlänkade. De som läser mer får 

övning i att läsa, de får kunskaper om världen, vilket stimulerar till bättre 

förståelse och prestation. Detta i sin tur motiverar att läsa mer. Elever som 

tävlar mot varandra snarare minskar motivationen. Elever som har 

inlärningssvårigheter undermineras av tävlingen, medan duktiga elever 

tappar i motivation eftersom de inte behöver anstränga sig. Mindre duktiga 

elever associerar ofta ett misslyckande till att vara dum, och när de lyckas är 

det tur. Detta spelar en signifikant roll, eftersom det undergräver elevernas 

motivation. Däremot om eleven kan se sin arbetsinsats som anledning till att 

lyckas kommer det också förmodligen leda till en ökad arbetsinsats. Att lära 

eleverna att det lönar sig att anstränga sig är viktigt för motivationen. Det kan 

man lära eleverna i kombination med undervisning i läsförståelse. (a.a.) 

Självbild och läsning – goda och onda cirklar 

Karin Taube är professor i pedagogik och har genom psykologiska teorier och 

empiriska undersökningar fokuserat på betydelsen av sambandet mellan barns 

självförtroende och läsinlärning. (Taube, 2007a) Hon har kommit fram till att 

värderingar från lärare, klasskamrater och föräldrar har stor inverkan på 

barnets självbild, men även resultat och prestationer i skolan har betydelse för 
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hur barnet uppfattar sig själv. Eleven kan hamna i goda eller onda cirklar. 

Stanovich (a.a.) har namngett det för ”Matteuseffekten”.  

   Taube förklarar i sin bok att ett barn som får svårigheter att lära sig läsa, vill 

skydda sin självbild. Det kan ske genom att det försöker dölja sin bristande 

förmåga genom att förneka att det är viktigt, eller säga att det inte har försökt. 

Upprepade misslyckanden leder till att barnet vill skydda sitt duktiga jag, och 

tar till metoder för att inte utsätta sig för situationer där han/hon kan 

misslyckas. Det kan t ex. glömma boken hemma eller säga att det har tappat 

bort den. Taube menar att uppfinningsrikedomen är stor när det gäller 

bortförklaringar. Oftast är den bakomliggande orsaken att barnet vill ge sig 

själv en godtagbar förklaring till sina egna svårigheter. I en sådan situation kan 

en passiv inlärningsstil, där man inte anstränger sig, kan i barnets perspektiv 

inte orsaka ett misslyckande. Detta kan leda till att eleven hamnar i en ond 

cirkel (a.a.) I en sådan situation menar Taube att den största risken för elevens 

misslyckande är omgivningens attityder, förhållningssätt, kroppsspråk och på 

vilket sätt man talar till barnet. Ett barn som inte har lyckats med sin läsning 

kan upplevas som en ”svag” elev (a.a. s.90), av klasskamrater, lärare och 

föräldrar. Genom kroppsspråk och ord, kommer eleven uppfatta deras 

förväntningar på sig själv som låga, och att ”de tror inte att jag klarar av det 

här” (citat a.a. s.90). Den börjar se på sig själv som dålig i läsning och 

skrivning. Påverkad av omgivningen, blir även de egna förväntningarna låga, 

och eleven ser ingen anledning till att anstränga sig. Förloppet leder till en 

sorts självuppfyllande profetia. I sådana situationer kommer barnets förmåga 

att använda metakognition och strategier, påverka läsinlärningens utveckling, 

eftersom barnet är upptaget med att behålla det lilla som är kvar av 

självförtroende. Den metakognitiva förmågan som används för val av 

strategier i nya inlärningssituationer kommer mer eller mindre blockeras. 

Oftast leder ineffektiva strategier till att omgivningen ytterligare sänker sina 

förväntningar på barnet.  En negativ självbild i läsinlärningen kan sprida sig 

till skolans övriga ämnen och resultera i att eleven får en negativ självbild i 

skolprestationer. I motsatt förlopp leder detta till en god cirkel.  

   En elev som upplever framgång i sin läs- och skrivutveckling får positiv 

uppmärksamhet och gensvar från omgivningen. Det ställs högre 

förväntningar, eleven läser mer, och har självförtroende i nya utmaningar. 

Avkodningen kommer att automatiseras, ordförrådet ökar liksom 

läsförståelsen. Eleven känner sig trygg och kan använda hela sin kapacitet till 

nya uppgifter, samt anpassa relevanta strategier. De goda prestationerna blir 

bättre, lärarens förväntningar blir högre, och eleven lever upp till 

förväntningarna. Eleven är i en god cirkel. (Taube, 2007a)  

 

Texters betydelse för läsning 

Det är viktigt att förse eleverna med intressanta texter anpassade efter deras 

förmåga. Gambrell et al (2002) har utifrån undersökning i form av intervjuer 

sett att det finns många faktorer som relaterar till intresse i läsning. Eleverna 

berättade att de blev motiverade av att lyssna på klasskamraternas berättelser 

från böcker som de har läst. De tyckte också att det var spännande att lyssna 
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på högläsning. Eleverna blev mer motiverade att läsa när de själva fick välja 

böcker än när läraren gav dem böcker att läsa.  

 

Språklig medvetenhet 

Språklig medvetenhet är att ha förmåga till att se objektivt på språket. Detta 

kan vara en svår uppgift eftersom det tar bort betydelsen av innehållet, där 

man istället tittar på formen och hur det uttalas. Därefter ska det delas upp i 

mindre delar som ska studeras. Liberg (2006) kallar detta för objektifiering. Hon 

menar har språket och den syntaktiska förmågan stor betydelse för både läs- 

och skrivutvecklingen, eftersom det handlar om att utveckla metaspråkliga 

färdigheter. Att kunna tala om språket, är en del av utvecklingen mot språklig 

medveten het. Det finns delade meningar inom forskningen om sambandet 

mellan språklig medvetenhet och läs- och skrivutveckling. Arnqvist (1993) 

delar in detta i tre huvudområden där det första är teorin om att språklig 

medvetenhet är en förutsättning för läsning, det andra är det motsatta; att ett 

barn som har lärt sig att läsa utvecklar språklig medvetenhet. Det tredje 

alternativet är att det kan vara den kognitiva förmågan hos barnet som ligger 

till grund för både språklig medvetenhet och läsförmåga. Arnqvist förklarar 

språklig medvetenhet genom fyra olika sidor som har betydelse för barnens 

språkutveckling. Dessa är också ett verktyg för lärare i att analysera elevens 

kunskaper och hur hon/han kan hjälpa eleven vidare i läsutvecklingen. 

Fonologi 

Fonologi är språkljuden (fonemen) som vi har i språket och är språkets minsta 

meningsskiljande enhet. Det handlar om barnets förmåga att forma 

språkljuden, samt hur de förstår och uppfattar dessa. Tecken på att barn är 

fonologisk medvetna är när de uppfattar rim och rimmar på egen hand. 

(Lundberg, 2006) Fonologisk medvetenhet är grundläggande kunskap inom 

den traditionella läsinlärningen. Lundberg ser fonologisk medvetenhet som en 

positiv färdighet för att läsa och identifiera ord. När barnets läsande kommer 

igång, kommer det i sin tur att leda till fonologisk medvetenheten, och 

förmågan att läsa flytande. (a.a)  

Grammatik 

Grammatik indelas i morfologi och syntax. Morfologi är den minsta 

betydelsebärande delen av ett ord. Man skiljer på lexikala och grammatiska 

morfem, där det lexikala är ordets betydelse medan det grammatiska 

morfemet berättar om böjning av ord och tempus. I barnets tidiga utveckling 

använder barnet lexikala morfem, men övergeneraliserar böjningarna. Barnet 

kan t ex. säga ”gådde” istället för gick, pojkor istället för pojkar. Efterhand 

använder de flera böjningsformer som leder barnet mot ett utvecklat tal. 

Syntax är uppbyggnaden av meningar för att de skall få den avsiktliga 

betydelsen av ett budskap. (Arnqvist, 1993) 

Semantik 

Semantik är språkets innehåll, ord och ordkombinationers betydelse, som 

handlar om barnens förmåga att använda och förstå orden. Ordförrådets 



  

 

11 
 

utveckling beror på omgivningen och möjligheten att tala och använda 

språket. (a.a.) 

Pragmatik 

Pragmatik handlar om hur barnet använder språket, och på vilket sätt det 

talar. Språket består inte bara av ord, utan kroppsspråket och mimiken har stor 

betydelse eftersom det understödjer vad som sägs. En viktig del i barns 

språkutveckling är förmågan att delta i en dialog, och hur de sänder och tar 

emot meddelanden. Att lyssna och anpassa sitt tal i en dialog, samt vänta på 

sin tur är en viktig del. Pragmatik är i utveckling långt upp i vuxen ålder. (a.a)  

 

Vad är en god läsare? 

Syftet för undervisningen är att bli en god läsare. Att vara en god läsare är ett 

generellt begrepp som kan förstås på olika sätt. Uttrycket en god läsare, kan 

enligt National Assessment of Educational Progress (NAEP) (Block et al. 2002), 

skiljas ut från sämre läsare genom dessa punkter:  

 

 Goda läsare har positiv attityd till läsning.  

 Goda läsare läser tillräckligt flytande för att samtidigt uppfatta 

innehållet i det de läser. 

 Goda läsare använder sina förkunskaper för att förstå det de läser. 

 Goda läsare formar en förståelse av det de läser genom att utveckla, 

granska, samt kritisk bedöma vad som menas med textens innehåll. 

 Goda läsare använder aktivt olika strategier för att granska, samt öka 

sin förståelse för texten. 

 Goda läsare läser olika slags texter och genre och kan läsa för olika 

ändamål. 

 (Min översättning, Gambrell et al. 2002 s 4) 

 

Det intressanta med denna sammanställning menar Gambrell, (a.a.) är att alla 

punkter handlar om läsförståelse. Sammanställningen över vad goda läsare 

gör när de läser, ligger till grund för att utveckla scheman av 

läsförståelseprogram. (a.a.) 

 

Läsinlärning och metoder  

Caroline Liberg (2006) talar om två olika grundläggande kunskaper i den 

tidiga läs- och skrivinlärningen, vilka är det grammatiska och effektiva stadiet.  

   Grammatiskt läsande är den inledande läs- och skrivinlärningen där barnet 

får lära sig ljudningstekniken, att varje bokstav har ett ljud och ett namn, samt 

att bokstäverna i ett ord står i en viss ordning. I ett exempel med ordet ”Paris” 

ändras ordets betydelse och uttal, när bokstäverna kommer i en annorlunda 

ordning; ”sirap”-”prisa”-”ripas”-”rispas” (a.a. s 25). Fortsättningsvis så ljudar 

barnet och lyssnar vilka ljud som finns när barnet ska skriva bokstäver. Det 

finns undantag i dessa regler eftersom att ljuden inte alltid stämmer överens 
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med samma bokstäver. Dessutom finns bokstavskombinationer som består av 

ett ljud. 

   Effektivt läsande och skrivande är när läsningen flyter och barnet inte 

behöver ljuda sig igenom orden. Det är nu som barnet befinner sig i språket 

och kan påverka och dra nytta av sitt läsande. I det stadiet kan eleven om 

han/hon stöter på problem med stavning, eller inte förstår ett ord, antingen slå 

upp ordet i en ordbok eller fråga kompisen. Liberg menar att barnet kan 

använda sig av stödstrukturer i omgivningen. Oakhill et al (2014) beskriver 

detta som ”the Self-teaching mechanism”. 

   Forskarna är överrens om att det inte går att förhålla sig till en 

läsinlärningsmodell.  Det optimala är att ha stor kunskap om många olika 

metoder. Elbro (2006) menar att lärarens kunskaper om läsning är avgörande 

för att kunna hjälpa barnen vidare i sin utveckling, och att det bör vara 

forskningsbaserad kunskap. Han lyfter också fram att de flesta barn lär sig 

oavsett vilken metod du använder, det är de som inte lär sig så lätt som ställer 

krav på bred kunskap hos läraren. Man kan skilja på några grundläggande 

modeller, men i praktiken kommer dessa att komplettera varandra eftersom 

eleverna utvecklar sin läsning och får nya behov. (a.a.) 

Syntetisk metod – Ljudmetoden  

Ljudmetoden anses vara den traditionella metoden, och är fortsatt den mest 

förekommande. Barnen lär sig bokstäverna, språkljuden och hur dessa 

förhåller sig till varandra. När barnen kommer på hur de kan ljuda samman 

bokstäverna till hela ord har de ”knäckt läskoden”. Barn som ännu inte är 

fonologisk medvetna kan börja läsa eftersom läsning av orden vill stimulera 

utvecklingen av den fonologiska medvetenheten. (Lundberg, 2006) 

Elbro (2006) tar upp fyra olika varianter av ljudmetoden. Alla dessa metoder 

förekommer i bokstavsinlärningen och kompletterar varandra. 

   

 Det vanligaste är den analytiska - syntetiska ljudmetoden. Först 

analyserar man bokstäverna, översätter bokstäverna till ljud, sedan lär 

sig barnen genom syntes, att ljuda sig genom tills barnet har identifierat 

ordet. 

 

 Den syntetiska ljudmetoden utgår från bokstäver som barnet känner 

igen, de ljuder ihop, kombinerar bokstäverna, utan att det behöver bli 

kända ord. Metoden har i undersökningar gett goda resultat för barn 

som har svaga språkliga förutsättningar. 

 

 I normalljudmetoden utnyttjas ljudhärmande ord, t ex så kan 

bokstaven s associeras till det samma som en orm låter: ssssssss, när vi 

fryser så låter vi vvvvvvv. Denna variant utesluter inte de andra 

metoderna, men är ett extra stöd för minnet. 

 

 Den fjärde metoden är artikulatoriska ljudmetoden där eleverna får lära 

sig var i munnen de olika ljuden kommer ifrån, läppljud (ex B), 

förtungsljud (ex d), baktungsljud (g), i detta är syftet att lära sig vilka 

”familjer” bokstäverna tillhör.  
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Metoden innebär att man går ifrån delar till helhet. Karin Taube (2007 a) 

använder begreppet bottom – up. Barnet ljudar sig igenom för att läsa ut ordet. 

Vid upprepad övning byggs en ortografisk representation av ordet i minnet. 

Därefter kan barnet läsa ordet direkt utan att ljuda.  

Analytisk metod - ordbildsmetoden 

I denna metod utgår man från helheten och till de mindre delarna i ett top- 

down perspektiv.  Målet är att visuellt identifiera ordet utan att ljuda. 

Ordbildsmetoden har funnits sedan 16oo-talet och har dykt upp med jämna 

mellanrum sedan dess, men den har aldrig riktigt slagit igenom. Problemet 

menar Elbro (2006) är att när barnet har lärt sig ordbilden, kan det fortfarande 

inte läsa nya ord, eftersom det saknar kunskaper om ljudprincipen. Enligt 

Elbro använde bland andra Edith Södergran denna metod för att lära sitt barn 

att läsa vid två års ålder genom att sätta namnskyltar på olika föremål i 

hemmet. Den analytiska metoden ligger till grund för metoden LTG, (Lärande 

på talets grund). som infördes på 1970 talet av Ulrica Leimar. Man utgår ifrån 

hela ord eller meningar som analyseras i mindre delar, därefter fogas delarna 

samman till helhet. Elbro (2006) liknar ordbildsmetoden med en indirekt 

undervisning av skriftens principer.  

 

Läsning på Talets Grund (LTG) 

LTG metoden infördes på 70 talet av Ulrica Leimar.  Metoden utgår ifrån texter 

som eleverna formar utifrån egna erfarenheter som läraren skriver ner.  

Fördelen är då att barnen känner igen texten, och att samtalet blir till grund för 

läsning och skrivning.  Leimar menade att det är viktigt att det finns ett 

samband mellan det som sker utanför och i skolan. I läsinlärningen är det av 

betydning att barnen på förhand vet vad ord är och vilka ljud som ordet 

innehåller. Metoden delas in i fem faser: 

 

 Samtalsfasen, talar om gemensamma händelser som barnen känner 

igen. 

 Dikteringsfasen: Dikterar meningar som skrivs ned varpå barnen får se 

hur talet ser ut i skrift. 

 Laborationsfasen: Består av praktiskt arbete med läsning och skrivning. 

Vid läsning läser lärare och elever högt tillsammans, medan läraren 

följer texten med fingret. Läraren gör individuella uppgifter med 

bokstäver, ord eller meningar som utgår från vilka förkunskaper eleven 

har. Till grund för detta menade Leimar att det var viktigt att läraren 

hade goda kunskaper i traditionell läsinlärning.  

 Återläsningsfasen: Alla elever får var sin text av den gemensamma 

texten. Dessa läsas för läraren, ord som behöver tränas mer stryks 

under.   

 Efterbehandlingsfasen: Orden som är understrukna skrivs på ett 

ordkort som läggs i alfabetisk ordning i en personlig ordlåda.  
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Läsförståelse och metoder 

Trots att barn har förhållandevis hög kommunikativ kompetens när de börjar 

skolan, så har de inte alla språkkunskaper som behövs för läsförståelse. Det är 

stor skillnad i att förstå det talade språket, jämfört med skriftspråket. Skriven 

text kräver bra minne och andra kognitiva färdigheter som inte används i 

dagligt tal. (Oakhill et al, 2011) Westerlund (2009) lyfter fram att barn inte 

behöver ha lärt sig läsa för att arbeta med läsförståelse. Barn kan lära strategier 

för att förstå genom högläsning och textsamtal. Det är enklare att lära sig förstå 

svårare och olika sorts texter tillsammans med läraren än att arbeta på egen 

hand. Hon anser att eleverna tillsammans i ett kooperativt lärande lär av 

varandra i dialogen, vilket också är utmärkande för ett gott klassrumsklimat.  

Tre forskningsbaserade modeller för läsförståelse 

Tre modeller för läsförståelse som har utvecklats från väl dokumenterad 

forskning ligger till grund för den fortsatte utvecklingen av program för 

läsförståelse. Modellerna har mycket gemensamt och utgår från 

grundstrategierna som känns igen i RT, som är att sammanfatta, ställa frågor, 

reda ut oklarheter och föregripa. (Bråthen, 2007; Westerlund, 2009)  

 

RT – Reciprocal Teaching 

Bland de första forskarna som riktade sig mot undervisning av läsförståelse 

var Palincar & Brown. (Block et al. 2002) Efter forskning under 1980-talet 

utvecklade de RT. Namnet Resiprocal Teaching kommer av att lärare och 

elever växlar roller. Modellen praktiseras genom textsamtal i helklass eller i 

mindre grupper, med syfte att lyfta fram tankeprocesser. Interaktion och 

dialogen mellan elever och läraren har en framträdande roll för att eleverna 

aktivt ska utveckla sin förståelse av innehållet i en text. Läraren fungerar som 

en förebild och demonstrerar sina egna strategier för eleverna, medan eleverna 

iakttar och lyssnar. Alla strategier behöver inte användas direkt, men eleverna 

bör veta att goda läsare använder alla strategier samtidigt som de läser. 

Westerlund (2009) föreslår att lära ut en strategi i taget. Metoden består av fyra 

grundstrategier, dessa ska dock användas på ett flexibelt sätt, beroende på 

textgenre och elevens tidigare kunskaper: 

 

 Föregripa (innebär att förutsäga vad texten kommer att handla om med 

stöd av rubriker, bilder, genre mm, samt tänka efter vad eleven vet om 

detta) (Reichenberg, 2008) 

 Sammanfatta med egna ord (innebär att eleven fokuserar på det 

väsentliga i texten, samtidigt får läraren en bild av hur eleven har 

förstått innehållet) 

 Ställa frågor om texten (innebär att träna eleverna i att ställa frågor om 

innehållet, läraren får därmed uppfattning om att eleven har förstått 

texten.)  

 Reda ut oklarheter (innebär att reda ut ord och begrepp för att undvika 

missförstånd, samt vad man kan göra för att skapa mening i texten) 
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TSI-Transactional Strategy Instruction 

TSI utvecklades av Pressley och Warton-McDonald (Westerlund, 2009) och 

utgår från samma grundstrategier som RT. Modellen bygger på 

aktionsforskning, med det menas att lärare forskar i sin dagliga undervisning i 

syfte att hitta bättre undervisningsmetoder. Pedagogernas arbete observerades 

av flera forskare eftersom undervisningen ledde till så goda resultat i 

läsförståelse hos eleverna, även hos de elever som ansågs vara lågpresterande. 

Lärarna hade i grunden kunskaper om aktuell läsforskning och hade tagit till 

sig grundstrategierna i RT. Momentet som hade lagts till var ”tänka högt-

strategin”, för att synliggöra sina tankar för varandra. (a.a.) 

Vid studier som Pressley och Wharton-McDonald (Bråthen, 2008) genomförde 

i början av 1990-talet sammanfattades att lärare i framgångsrika skolor positivt 

inställda till förklaring och modellering av kognitiva strategier. Viktigt var att 

eleverna fick omfattande övning i att använda strategierna, vilket ledde till att 

detta praktiserades över ämnesgränserna. I lärarrollen framhölls att läraren ska 

ha en icke-dömande hållning till elevernas svar, därutöver ska frågorna 

anpassas till uppgiften.  Komponenterna i TSI har sammanfattats av Brown m 

fl. så här: 

 

 Strategiundervisningen pågår under hela skolåret och sträcker sig 

idealt sett över flera år. 

 Tyngdpunkten läggs på några få förståelsestrategier som förklaras och 

modelleras av läraren. 

 Läraren undervisar eleverna i användning av strategierna när det finns 

behov av det. 

 Lärare och elever modellerar användning av strategierna för varandra 

genom att tänka högt när de läser. 

 I undervisningen fokuserar man på strategiernas nyttovärde, och 

eleverna blir ofta påminda om att ökad förståelse är en följd av 

strategianvändning. 

 Strategierna är ett verktyg för att koordinera dialogen om texten. 

Genom att använda kognitiva strategier i dialog med andra engageras 

eleverna till personliga tolkningar av texten. (Bråthen, 2007 s 241) 

 

Båda modellerna ovan är grundläggande i läsförståelseundervisning och kan 

användas redan från skolstart. Modellerna anpassas till texten och elevernas 

förkunskaper och behov. (Westerlund, 2009) Den tredje modellen för 

undervisning i läsförståelse CORI är knutna till elever som har kommit lite 

längre i sin läsning, från ca 8 år. (a.a.) 

CORI – Concept – Oriented Reading Instruction 

Concept - Oriented Reading Instruction kan översättas till begreppsorienterad 

undervisning. Den amerikanske professorn John T. Gunthrie utvecklade 

modellen i samarbete med kollegor vid University of Maryland och lärare vid 

två skolor i området. Målet var att hitta en modell som skulle göra eleverna 

mer engagerade i läsning, och ämnet miljö- och naturorienterade ämnen. 

Utgångspunkterna i CORI är samverkan mellan motivationen, 
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begreppskunskap, samt användning av strategier och social interaktion. 

Bråthen (2007) hävdar att läsa faktatexter kräver ansträngning och 

engagemang.  

 

Motivationen blir därför avgörande i val av aktiviteter, samt i vilken grad man 

förmår att engagera sig i läsningen. Begreppskunskap syftar till att förstå och 

lära sig i ett ämne genom specifika ämnesord och begrepp. För att skapa 

intresse och engagemang kan t ex. ett museibesök eller experiment i 

klassrummet vara en aktivitet som knyts till de ord och begrepp som är målet 

för undervisningen. Genom att fokusera undervisningen emot temats centrala 

begrepp, kommer det skapa intresse och funderingar där det blir naturligt att 

ställa frågor. Bråthen (a.a.) ger exempel på hur arbete med begreppskunskap 

kan praktiseras. När målet för undervisningen i t ex. naturkunskap och temat 

för undervisningen är Överlevnad på land och i vatten (a.a. s.246) kan de 

ämnesspecifika begreppen vara: Fortplantning, kommunikation, försvar, 

konkurrens, jakt, uppfödning, förflyttning, andning och terräng.(a.a.) Elevernas 

uppgift är att ställa frågor och hitta information om begreppen om varje art i 

fråga. I detta arbete kan man förslagsvis, genom dialog förklara hur begreppen 

förhåller sig till varandra.  Bråthen(a.a.) visar till Guthrie som lyfter fram att 

det är utifrån centrala begrepp som förståelsen om innehållet i texten formas. 

Denna form för undervisning kommer att motivera eleverna till att söka vidare 

information genom att läsa. Det tredje begreppet är att använda strategier. 

Strategierna som ingår i CORI är:  

 

 Aktivera förkunskaper.  

 Söka information för att få svar på sina frågor. 

 Sammanfattning och grafisk organisering av det som är centralt i 

texten.  

 

Med social interaktion syftar det till dialog och samarbete mellan elever och 

lärare, samt med arbete i mindre grupper eller helklass. Som i de övriga 

modellerna krävs att läraren är väl insatt och har goda kunskaper för att stödja 

eleverna i dialogen som ska leda till djupare förståelse i ämnet. (a.a) 
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 Syfte och Metod 
 

Detta avsnitt inleds med syftet och den metod som ligger till grund för mitt 

arbete, följt av urval och presentation av deltagarna i studien. Därefter 

kommer en beskrivning av den kvalitativa metoden samt kritik till denna.  

Etiska överväganden, samt genomförande och databearbetning. Avsnittet 

avslutas med metoddiskussion. 

 

Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka hur lärare i sin vardag arbetar med 

elevernas läsinlärning och hur de arbetar för att undervisa eleverna i 

läsförståelse. 

 

Frågeställning 

a) Vilka inlärningsmetoder använder pedagogerna i skolan i läs- och 

skrivinlärningssituationen? 

b) Hur arbetar pedagogerna för att eleverna skall utveckla en god 

läsförståelse? 

c) Vilka texter används? 

 

Metod 

Mitt syfte var att undersöka hur erfarna lärare arbetar med läsinlärning och 

läsförståelse. Eftersom jag var intresserad av lärares erfarenheter genom deras 

perspektiv valde jag en kvalitativ undersökningsmetod, där jag har använt mig 

av semistrukturerade frågor. En kvalitativ metod ger aktörerna möjligheter att 

beskriva deras egen uppfattning av den sociala kontexten som de verkar i.  

 

Urval 

I kvalitativa forskningsmetoder som utgår från intervjuer, rekommenderas 

målstyrda urval som strategi utifrån en önskan om att intervjua personer som 

är relevanta utifrån de ställda frågorna som syftar till undersökningen. 

(Bryman, 2011) I detta fall var det intressant att intervjua lärare som arbetade 

med läsinlärning i de tidiga åren. Ett bekvämlighetsurval fick göras eftersom 

tillgången till skolor i närområdet var begränsad.   Inledningsvis kontaktade 

jag fyra lärare i Norge via telefon, vilka var intresserade att delta i min 

undersökning, samt fyra lärare i två skolor i närområdet. Tyvärr tackade de 

norska lärarna nej sedan de läst frågeguiden, de menade att intervjuerna skulle 

ta längre tid och var mer omständiga än de först hade föreställd sig. Totalt 

skickades 9 missiv (bill 1) till lärare i fyra skolor, varav en pensionerad lärare 
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som fortfarande arbetade som vikarie på lågstadiet. Fem av dessa från två 

olika skolor, tackade ja till att delta i studien. Nedan presenteras lärarna som 

har deltagit i undersökningen. 

 

Presentation av intervjupersonerna 

Lärare A: Har arbetat som lärare i totalt 18 år, varav 5 år i denna skola i 

Sverige.  Har tidigare arbetat med läsinlärning, arbetar numera på 

mellanstadiet i årskurs fyra, med 19 elever. Har utbildning i NO, Idrott, matte 

år 1-7, 1-3 alla ämnen. 

 

Lärare B: Har arbetat som lärare i 16 år. Hon har tidigare arbetat på högstadiet, 

men är nu klasslärare tillsammans med lärare E i år 1 för 29 elever. Har 

inriktning svenska, So 1-7, Matematik 1-9. 

 

Lärare C: Har arbetat som lärare på lågstadiet i 19 år. Är klasslärare i åk 1, 19 

elever. Inriktning svenska och So 1-7, samt matte, no, bild, musik, idrott 1-3.  

 

Lärare D: Har arbetat som lärare i 43 år. Har haft egna klasser på lågstadiet, 

har egentligen gått i pension, men vikarierar när det finns behov. Är utbildad 

småskollärare3. 

 

Lärare E: Har arbetat ett år som lärare på heltid, har tidigare varit lärare en dag 

i veckan, de övriga dagarna har hon arbetat på fritids. Är klasslärare i årskurs 

1 tillsammans med lärare B, med 29 elever. Är utbildad i läs - skriv och 

matematikinlärning 1-7 och har specialisering i engelska. 

 

Kvalitativ forskningsansats  

I den kvalitativa forskningsmetoden riktas intresse emot att undersöka hur 

människor tolkar och uppfattar verkligheten utifrån en individuell, social och 

kulturell konstruktion.  Bryman (2011) förklarar att den huvudsakliga 

skillnaden är att den kvalitativa rapporten snarare handlar om ord än om 

siffror. Till sin karaktär är den induktiv, tolkande och konstruktivistisk. Det 

vill säga att teorin genereras utifrån forskningsresultaten, medan 

informationen grundar sig på de intervjuades uppfattning av en viss social 

miljö som i sin tur ska förstås av den som intervjuar. (a.a.) Bryman menar att 

den empatiska ståndpunkten som finns inom den kvalitativa forskningen där 

man ska uppfatta situationen utifrån den intervjuade personen perspektiv, kan 

kopplas till fenomenologi. Backman (1998) beskriver den kvalitativa strategin 

som subjektiv där individen är en del av omvärlden, medan den kvantitativa 

är objektiv med individen som åskådare till omvärlden och mäter en given 

verklighet.  

 

 

 

                                                 
3 Lågstadielärare i de tre första årskurserna i svensk grundskola 1962-1995. (Egidius, 2006) 
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Kritik mot kvalitativ metod 

Kvantitativa forskare riktar kritik mot den kvalitativa forskningen i det den är 

svår att replikera. Ostrukturerade intervjuer, som ofta är få till antal, gör att det 

är i det närmaste omöjligt att replikera en kvalitativ undersökning. Det finns 

bristande transparens, där kritiker anser att kvalitativa undersökningar ofta 

brister beskrivning av i analys och resultat. En annan argumentation är att det 

viktigaste verktyget i en kvalitativ undersökning är forskaren och dennes 

personliga intresse, vilket styrs av det som är viktigt för honom eller henne, 

vilket leder till att det inte går att generalisera resultaten till en annan 

population. (Bryman, 2011) Bryman visar till Mitchell som menar att det 

teoretiska tänkande i hur man förstår och drar slutsatser från data har 

betydelse i kvalitativa studier, och att resultaten ska generaliseras till teori och 

inte till populationer (a.a.)  

Semistrukturerade frågor 

Bryman (2011) menar att strukturen på frågorna ska vara minimal eftersom 

man ska eftersträva att fånga upp den sociala verkligheten i deltagarnas 

perspektiv. För att säkerställa att deltagaren får utrymme att berätta det som är 

viktigt för dem, bör inte frågorna vara för strukturerade, det kan hindra 

informanten att tillföra ny information. En semistrukturerad intervjuguide 

innehåller teman som berör det som intervjuaren anser är av intresse för 

undersökningen.  Ofta har den ett tydligt fokus i inledningen genom att 

synliggöra det som är intressant. Svaren kommer utifrån informanternas 

perspektiv genom beskrivningar av dennes uppfattning av sina kunskaper och 

erfarenheter. Det är en fördel att börja med en öppen fråga, därefter kan 

intervjun ha sin gång, det är dock viktigt att behålla fokus på det som ska 

undersökas. (Bryman, 2011)  

 

Etiska överväganden 

Deltagarna i denna studie har informerats enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. (Vetenskapsrådet, 2002) Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet.  Deltagarna 

blev i god tid innan undersökningen började, informerade om syftet, att 

deltagandet är frivilligt, att all information som kommer undersökningen 

tillgodo är konfidentiell, samt att de när som helst kan avbryta intervjun. (se 

bill. 1)  

 

Genomförande och databearbetning 

När forskningsproblemet hade konstruerats, lästes uppsatser och 

forskningsrapporter för att få en helhetsbild.  Jag fick tips om böcker med 

samlad forskning i läsförståelse inom den amerikanska forskningen. Jag sökte i 

olika databaser, stämde av med referenser i rapporter för att få en bild av 

forskning som var aktuell för mitt problem. En intervjuguide med 

utgångspunkt i frågeställningarna formades. (Bill. 2) Frågorna var öppna, och 

indelade i teman, med påföljande stödfrågor. Intresse fanns att ge utrymme för 

deltagarna att berätta vad som var viktigt för dem, samt hur de upplever 
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arbetet i sin dagliga verksamhet. Bryman (2011) menar att frågorna inte ska 

vara ledande, men att de inte bör vara så specifika att det hindrar 

intervjupersonen att berätta hur denna uppfattar sin värld.  

   Vid genomförande av intervjuerna var det viktigt för mig att vara lyhörd, 

och ställa följdfrågor. Platsen för genomförandet diskuterades med deltagarna, 

där tre intervjuer gjordes i respektives hem, medan två intervjuer verkställdes i 

skolans lärarrum. För att inte missa något som sades eller andra detaljer 

spelades intervjuerna in, detta sedan jag fått samtycke från deltagarna. Som 

Bryman (a.a.) lyfter, är det lätt att viktiga uttryck går förlorade, om man 

samtidigt ska skriva ner svaren. Dessutom kan det finnas viss information som 

i stunden verkar betydelselös, men kan senare visa sig vara viktig för att 

beskriva kontexten i sammanhanget. Vid genomförandet lät jag deltagarna 

prata fritt, men utan att tappa fokus på syftet med min undersökning, vilket 

Bryman ger förslag till i sin bok. (a.a.) Gemensamt för alla intervjuerna, var att 

jag fick svar på flera av frågorna innan jag hann ställa dem. Däremot lyfte jag 

frågorna senare om det skulle vara så att deltagaren hade något mer att 

tillägga. Efter varje intervju transkriberades empirin, vad den enskilde 

fokuserade på, och visade engagement i granskades noggrant. Dessa delades 

in i betydande enheter. Det som informanterna anses är av betydelse är det 

som är viktigt i de teman som studien skall visa. (a.a.) Kvale (1997) skriver att 

man läser data för att få en helhet, därefter delas den upp i betydelsefulla 

enheter för att erhålla den fenomenologiska delen hos människan och 

därigenom upptäcka strukturen av fenomenet. Tolkning av materialet ska leda 

fram till en holistisk helhetsbild och förståelse av denna, vilket enligt Backman 

(1998) ställer krav på kunskap, insikt, sensitivitet och ibland en viss intuition. (a.a. s. 

55) Efter flera och noggranna genomläsningar av data sammanställdes 

intervjuerna i teman, vilka blev dessa: 

 

 Läsinlärningsmetoder. 

 Bokstavskännedom och fonetisk medvetenhet. 

 Betydelsen av barns verbala förmåga och ordförråd i läsning. 

 Elevernas motivation och självbild för lärandet. 

 Läsförståelseundervisning. 

 Typ av texter 

 

Metoddiskussion 

Jag har i mitt arbete undersökt vilka inlärningsmetoder lärare använder för att 

lära barn att läsa, samt hur de undervisar i läsförståelse. En kvalitativ metod 

valdes med semistrukturerade frågor. I mitt intresse fanns att utifrån 

pedagogernas perspektiv ta del av deras erfarenhet, samt hur de uppfattar att 

de arbetar i sin dagliga verksamhet i skolan.  

  Ett bekvämlighetsurval gjordes då fyra norska deltagare tackade nej till att 

delta. Dessa kontaktade jag genom ett personligt möte där alla visade stort 

intresse för att vara med i studien. Missiv skickades ut till åtta lärare. Fyra i 

Norge och två till skolan i närområde, samt två till centralorten. Fyra tackade 

ja, men svar från Norge uteblev. Efter två veckor skickades en påminnelse via 

mail, därefter kontaktade jag lärarna via telefon.  Alla lärarna hade börjat 
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studera samtidigt som de arbetade heltid. När de hade läst frågeguiden insåg 

de att intervjuerna skulle ta mer tid och var mer omständiga än vad de först 

hade föreställt sig. Tyvärr var de tvungna att tacka nej. Eftersom jag var 

inriktat på personer som arbetade med läsinlärning var tillgången till lärare 

här inom kommunen begränsad. Jag kontaktade ytterligare tre lärare, varav en 

tackade ja, och två tackade nej. Jag skickade därefter missivet till personen som 

tackade ja.  

   Plats för intervju diskuterades individuellt med deltagarna, varpå två 

intervjuer genomfördes på respektives arbetsplats och tre i personernas 

hemmiljö. Bryman (2011) menar att det kan vara bra att vara bekant med den 

sociala miljö som deltagarna arbetar eller lever i, sedan det underlättar 

analysen och tolkningar av det som deltagarna berättar. Han rekommenderar 

också att miljön ska vara lugn och ostörd, eftersom deltagarna inte ska behöva 

oroa sig för att någon ska lyssna. Detta kan inte säkerställas i mer än ett av 

fallen, där vi var helt ensamma. De övriga intervjuerna genomfördes med 

någon form av aktivitet i omgivningen. Miljön var dock inte stökig i tre av 

fallen, känslan var att två deltagare inte var negativt påverkade eller hämmade 

i intervjusituationen, medan den tredje personen hade varit sjukskriven under 

en längre tid, och kan ha varit präglad av det. En av lärarna hade barn hemma 

som krävde uppmärksamhet ibland, vilket ledde till flera avbrott i intervjun. 

Det kan troligen ha påverkat informationen som jag fick fram. Min uppfattning 

var dock att de omgavs av en känd och trygg miljö där de stimulerades till att 

berätta.  Längden på intervjuerna varierade från en till en och en halv timma.  

     Intervjuerna inspelades med en Olympus ”fickminne” med extra mikrofon 

för bra ljudkvalité. Omedelbart efter intervjun, när jag fortfarande hade 

känslan och stämningen kvar från intervjuerna, noterades i punktform min 

uppfattning av information som deltagaren visade mest engagement i. Även 

begrepp och värderingar som genomsyrade intervjun noterades. Därefter 

transkriberades intervjun, pauser, skratt och tankestreck markerades. Det var 

ett tidskrävande arbete, där varje intervju tog fyra till fem timmar att skriva 

ner. Sedan lyssnade jag på hela intervjun i lugn och ro för att eventuellt 

upptäcka nya detaljer. Bryman (a.a.) anser att det kan finnas viss information 

som i stunden verkar betydelselösa, men att dessa senare kan visa sig vara 

viktig för att beskriva kontexten i sammanhanget. I enlighet med vad Bryman 

(a.a.) rekommenderar, så fortsatte mitt sökande efter teori under tiden som jag 

intervjuandet pågick. 

    En faktor som kanske påverkar datainsamlingen mest, är att jag mer eller 

mindre känner till deltagarna. Jag känner även till allas arbetsplatser och har 

en fördel i det att jag lättare kan se världen med deras ögon, vilket leder 

ansatsen närmare fenomenologin. Bryman (a.a.) anser att det fodras förståelse 

för den sociala verkligheten när man ska förstå människor och deras beteende.  

Följden av detta kan dock generera motsatt effekt, där det kan ha lett till att 

eventuella fördomar har fått styra följdfrågor till personerna. Jag var medveten 

om problemet, och försökte under intervjuerna att förhålla mig så objektiv och 

saklig som möjlig. Vara nyfiken och upptäcka nya sidor hos alla personer. 

Dock går det inte att undvika subjektivitet och i viss mån sympatiska 

benägenheter i en kvalitativ intervju där berättande ligger till grund för 

datainsamlingen. (Bryman, a.a.) Likaså kan mitt stärka intresse för ämnet bidra 
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till att jag omedvetet har sökt specifika svar. Som jag refererade till Bryman 

tidigare under rubriken Kritik till den kvalitativa forskningen, så är forskaren 

verktyget och det personliga intressen kan styras av det som är viktigt. Vilket 

kan leda till att det inte går att generalisera resultaten till en annan population. 

(Bryman, 2011) Däremot menar Mitchell (a.a.) att det teoretiska tänkande i hur 

man förstår och drar slutsatser från data har betydelse i kvalitativa studier, och 

att resultaten inte ska generaliseras till populationer, utan till teorin. (a.a.)  
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 Resultat  
 

Undervisning läsinlärning 

Gemensamt för alla lärarna är att de varierar mellan flera metoder, i olika 

utvecklingsstadier. Fyra utgår ifrån syntetiska metoden, medan en av lärarna, 

lärare A utgår från analytisk metod, ett ”top–down” perspektiv. Hennes metod 

kan jämföras med LTG – metoden. Hon använde sig av lådor, som är fyllda 

med ordkort. Barnen analyserar orden, lär sig hur bokstäverna heter och hur 

de låter, samt ljuda samman orden. Till varje låda finns en liten bok med kort 

berättelse. När eleven har kunskaper om alla orden i lådan fick han/hon läsa 

berättelsen. Metoden bygger elevens självkänsla och motivation. Lärare A 

anser att det är mycket viktigt att eleverna får lyckas, hon tycker också att det 

är viktigt att hitta en metod som passar eleven: 

 
Om en elev inte lär sig läsa så behöver det inte bero på inlärningssvårigheter, utan 

den metoden som man lär ut, var inte den metoden som passade just dig. Då är det 

kört man kan inte lära sig då och då går det utöver självförtroende. Eleven tänker 

bara att det är jag som inte kan..…Då blir det stopp…det går inte att lära sig då.. 

 

Lärare B och E arbetar i samma klass med ett strukturerat läromedel, Bågen, 

som bygger på Bornholmsmetoden. Eleverna arbetar individuellt i sin egen 

takt, metoderna är olika formar av analytisk och syntetisk metod för att lära sig 

om bokstäverna och ljuden. Eleverna arbetar självständigt, medan E stödjer 

eleverna genom samtal och planering av arbetsmaterial. Den andra lärare 

undervisar sju av eleverna vilka har svårigheter att komma igång med 

läsningen. Dessa kan inte självständigt arbeta med läromaterialet. Hon säger så 

här: 

 
Vissa barn behöver man inte lära läsa och skriva, de lär sig själva. Man kan ta 

vilken metod som helst, de lär sig ändå, för andra måste det vara rätt. De behöver 

specialundervisning, det är för dessa det måste vara rätt…..  

 

Hon arbetar främst med syntetisk metod, men även med normalljudmetoden 

eftersom tre elever har svårigheter med att förstå sambandet mellan bokstav 

och ljud: 

 
Dessa tre kunde inte delta i klassen utan dessa tog jag åt sidan. De visste inte hur ett 

ljud lät, de kunde inte föra ljudet över på bokstaven. De hade ingen aning. Man kan 

aldrig höra en banan säga B, det syns inte på den…. 

Med bokstaven O, används ordet spöke, eftersom det låter som ett spöke: 

OOOOOOOOOOOOOO… För vissa elever är det mycket svårt att koppla ihop ex 

V med ljudet vvvvv, och förstå att V finns i ordet vi, de kan helt enkelt inte få ihop 

ljudet med bokstaven. 
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Hon understreker att lärarens uppdrag är att utgå från elevers förkunskaper, 

samt möta alla individer där de är, …och det får vi verkligen göra…… 

 

Lärare C arbetar grundläggande utifrån läroboken SILORAMA, där lär sig 

eleverna bokstäver i en viss ordning. Hon arbetar med olika syntetiska 

metoder, samt analytiskt. Varje fredag summeras veckans nya kunskaper 

genom ett LTG inspirerat arbetssätt, där eleverna berättar händelser från 

veckan som hon skriver på tavlan. Därefter läser de dessa tillsammans. 

Eleverna ritar eller skriver i händelseboken, varpå de efter hand kan se sin egen 

kunskapsutveckling. Leken är viktig, där barnen lär sig bokstäver genom 

dramaövningar, rim och ramsor. Hon tycker att ordbilder av högfrekventa ord 

är ett fantastiskt komplement tillsammans med övriga metoder.  

 
Jag ser en flicka. Det är tre högfrekventa ord: jag, ser och en. Då har du flicka kvar 

som du behöver ljuda. Då kan de rätt mycket, och de behöver inte stanna upp på de 

små orden, eftersom de tar eleverna direkt. 

 

Alla lärare tränade eleverna i ordbilder av högfrekventa ord, då det skulle 

underlätta läsningen och snabbare ge eleverna känsla av att de kan läsa. 

Bokstavskännedom och fonetisk medvetenhet 

Alla berättar att de arbetar med bokstavskännedom och fonetisk medvetenhet. 

Detta var mycket viktigt för alla lärarna. Lärare B menade att ett barn som 

redan hade lärt sig att läsa, också bör lära sig om alfabetet och bokstävernas 

funktion. Samtliga menade att det var viktigt att eleverna fick lyssna efter ljud i 

början, mitten och slutet, samt byta ut bokstäver för att läsa ut ordets nya 

betydelse. En lärare berättade att hon arbetade med grammatik för att eleverna 

skulle vara medvetna om språket. 

Betydelsen av barns verbala förmåga och ordförråd i läsning 

Alla lärare ansåg att det var viktig att barn hade kunskaper om ord.  Lärare A 

utryckte att en elev med litet ordförråd har svårt att både läsa och skriva, 

dessutom har det stor betydelse för läsförståelsen. Om ett barn har litet 

ordförråd, saknar de ord för att berätta. Lärare C och D menade att det blir så 

mycket att ”ta in” om ordförrådet är litet, blir det jobbigt för eleven. 

 

Lärare A och D ansåg att verbal förmåga har stor betydelse för elevernas 

läsutveckling, vid läsinlärning och läsförståelse. Den ene uttryckte: 

 
Den verbala förmågan är viktig, men också hur de kan kommunicera. 

Kommunikationen är så viktig eftersom barnen samtalar och lär sig av varandra. 

Det är mycket prat i klassen när vi går igenom nya bokstäver, det är jätteviktigt att 

de får prata då. 

 

De övriga lärarna hade inte tänkt över om det var viktigt med verbal förmåga i 

den första läsinlärningen. Lärare B menade att hur man kommunicerar har 

betydelse, samt att verbal förmåga hade betydelse när de blev äldre och skulle 

skriva längre texter. Dock var lärare B och E överrens om att det fanns ”verbala 
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elever” i klassen, men de hade ändå svårigheter med läsning och skrivning.  

Lärare C hade inte tänkt på att verbal förmåga skulle ha betydelse för 

läsningen, men att ordförrådet hade betydelse för läsförståelsen. Hon lyfte 

fram att var viktigt med lugn och ro: 

 
Det viktigaste när nya bokstäver ska läras in, är att det är lugn och ro, att det måste 

vara helt tyst eftersom många tycker att det är svårt.  

Det här med skrivning som ofta är så viktigt ….. Det är att eleven får berätta först 

då…, så att de får till ordflöde. De ska både skriva och tänka på vad de ska skriva 

samtidigt. Har man inte tränat på dessa saker var för sig så blir det svårt…. 

Elevernas motivation och självbild. 

Alla deltagarna uttryckte på olika sett att en viktig förutsättning för 

läsutvecklingen är att eleverna tror på sig själva och är intresserade av att lära 

sig läsa. Lärare A menade att elever jämför sig med varandra, särskilt elever 

som inte har kommit igång med läsningen. Hon menade att då är intresset 

avgörande för den fortsatta utvecklingen.  För ett barn som inte lär sig läsa 

stoppas allt, de kan vara jätte duktiga i många ämnen, men bara för att de inte 

kan läsa instruktionerna stoppas allt. 

 
Det blir så fel, för har man problem med läsningen så ska det inte bli något hinder i 

alla andra ämnen. Då är man tillbaka till det med självförtroende igen. 

 

Lärare D anser att förväntningarna som hon har på eleverna är av stor 

betydelse för elevernas självbild. Hon har inställningen att alla kan lära sig.  

Dessutom måste man ha elevernas förtroende, eftersom det är en förutsättning 

för att eleverna ska ha förmåga att visa sina kunskaper för dig. 

 
Det är viktigt att ha en god relation till eleverna och lyssna vad de har att säga, för 

att ta reda på vilka förkunskaper de har eftersom det är det som undervisningen 

ska utgå ifrån.  

 

Gemensamt för alla de intervjuade är att det är viktig att eleverna får känslan 

av att de kan och att det leder till intresse och motivation till att fortsätta lära 

sig. 

 

Sammanfattningen är att lärarna använde olika metoder i den första 

läsinlärningen. Kunskaper i flera metoder krävs för att lära elever med 

svårigheter att lära sig läsa.  Olika varianter av analytiska metoder, top-down, 

som kan till viss del jämföras med LTG, samt varianter av syntetiska metoder, 

bottom-up var frekventa. Oavsett hur man jobbade, så var det viktigt att 

eleverna hade fonologisk medvetenhet, att de kunde kombinera bokstäver och 

ljud. Knappt hälften av lärarna ansåg att det var viktigt att eleverna hade 

verbal förmåga, däremot fanns ingen tvekan om att det var viktigt att barnen 

hade ett stort ordförråd. Gemensamt för alla var att lära eleverna ordbilder av 

frekventa ord, eftersom det stödde eleverna i att få bättre flyt i läsningen och 

därmed erhålla känslan av att lyckas. Barn som inte hade lärt sig läsa hade 

svårt i alla ämnen vilket gick utöver självförtroende. 



  

 

26 
 

 

Undervisning i läsförståelse 

Lärare A och D berättar att de arbetar med läsförståelse i alla ämnen, från 

barnens första skoldag. Båda menar att det alltid handlar om läsförståelse, där 

de ställer frågor som är anpassade till texterna och barnens förkunskaper. De 

fångar upp barnens uppmärksamhet innan högläsning, genom att titta på 

bilder och rubriker för att eleven ska få en bild av vad som förväntas komma i 

texten. Dialogen och kontakten med eleverna är avgörande i detta skede. De 

bryter ut svåra ord och samtalar om betydelsen av dessa. Särskilt i No och 

matematik var detta betydelsefullt. Båda menar att detta jämnar ut elevernas 

förutsättningar för att läsa och förstå texten. I intervjun med A märks 

genomgående att barnens förkunskaper och förförståelse är viktiga 

förutsättningar, att dessa måste aktiveras för att de ska uppnå optimal 

läsförståelse. Hon berättar att hur en text förstås handlar också om var i 

världen man bor:  

 
Förkunskaper är så olika, det kan till exempel innebära vad är en tsunami? Om du 

har varit med om en tsunami, så har du kunskaper om den, och det är likadant med 

begrepp som rör området, det är förförståelse. Det är vissa saker du måste känna 

till först…. 

 

Hon lyfter också fram viktigheten av att läraren är väl förberedd, samt har 

goda kunskaper om texterna som ska läsas, dels för att själv ställa frågor, men 

också för att besvara frågor från eleverna. För lärare D är det viktigt att arbeta i 

gemenskap där dialogen är i fokus. Hon berättar att de inte gör samma saker 

hela tiden, det beror på texten, men när vi läser en saga…, 

 
då pratar vi både före och efteråt, därefter får barnen rita en bild till sagan. Och då 

har vi kollat på bilderna, var i sagan kommer bilden? Vilken kommer först, i vilken 

ordning kommer bilderna? En del barn har svårt att relatera till ett händelseförlopp. 

På så vis lär de sig den röda tråden i en berättelse. Det ökar deras förståelse för 

texten, de är engagerade, de hjälps åt att få ihop sagan. Samtalet med barnen är 

alltid viktigt. 

 

Lärare B, C och E arbetar inte med läsförståelse nu eftersom de för närvarande 

arbetar med nybörjarundervisning i läsning, och då är det lästräning som 

gäller. Dock menar alla att eleverna får träning i läsförståelse eftersom det 

finns övningar i läsförståelse i läromedlet där eleverna får dra streck mellan 

ord och rätt bild, eller rita bilder till ord. Det finns även små böcker med 

tillhörande frågor som eleverna kan svara på när de kan skriva.  

 

Lärare B börjar med undervisning i läsförståelse när barnen börjar i åk 3, hon 

berättar: 

 
Vi har några böcker där det är texter indelade i A, B och C, efter svårighetsgrad. A 

är mest skriven fakta, där svaren finns i texten. B är lite svårare där man ska 

djupare förståelse, på C ska man reflektera själv…… Däremot har vi pratat om det, 
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det var slut på vatten hemma, då kom brandbilen. Då tog jag upp det och frågade 

eleverna, när ni hör ni hör sådana meningar, vad tänker ni på då?  

 

Hon har vid ett tillfälle arbetat med ett sätt på No-lektionerna som hon 

kommer att fortsätta med. Hon väljer ut begreppsord ur det tema som rör 

undervisningen. Barnen får reda ut begreppen, och därigenom uppnå 

förståelse för arbetets innehåll och syfte. 

 

Lärare C planerar läsförståelseundervisning när barnen börjar i åk 2. Hon 

anser att elever som har lärt sig läsa, läser mer och får upp läshastigheten, och 

att det vill leda till att de lättare förstår faktaböcker när de kommer till 

mellanstadiet. Hon berättar att det är viktigt att lära barnen att skapa bilder av 

det de ska läsa, samt att förklara svåra ord. Ett nytt läromedel har köpts in, 

”Texter från mellan raderna”, ett lättläst material med tillhörande 

kopieringsunderlag med frågor. I materialet fanns tillhörande skyltar med 

texterna: a) svaret hittar jag i texten, b) svaret läste jag mellan raderna, c) 

Sammanfattning av texten.  

 
Erik var ledsen, på golvet låg en trasig blomkruka. Så om jag frågar – varför var Erik 

ledsen? Jo, han tappade blomkrukan. – Hur visste du det? – Då håller de upp 

skylten med Jag läste mellan raderna. Eller, hur vet du hur Erik mådde? Då tar de 

skylten med Det stod direkt i texten. 

 

Lärare E har textböcker i två olika svårighetsgrader som eleverna får läsa för 

föräldrarna hemma. Där ska de ställa frågor till det de har läst. När de kan 

ställa frågor så förstår de också texten, menar hon. Eleverna hade sedan i 

uppgift att läsa högt till en elev i förskolklass. Efter läsningen ställer de 

frågorna som de gjort hemma i läxa. Om undervisning i läsförståelse säger 

hon: 

 
Det finns i materialet….. det genomsyrar allting. De ränner iväg och hämtar sitt 

material. De jobbar på olika håll och nivåer. Barnen älskar att jobba: Hurra! Nu har 

vi ”Bågen”! De är motiverade och jag tror att det handlar om frihet. Det är ju inte 

tyst i klassen, utan det finns ett sorl, de spelar spel och de samtalar och diskuterar. 

Jag tror inte på undervisning där det ska vara helt tyst i klassen, men det ska inte 

vara flams och trams, men prata diskutera, hämta material, spela spel, 

absolut…..det måste få låta!  

 

Sammanfattningen av detta avsnitt ger en splittrad bild av undervisning i 

läsförståelse. Knappt hälften av lärarna undervisade i läsförståelse ifrån 

skolstart, dessa menade att det alltid handlade om läsförståelse, oavsett ämne. 

Metoder och strategier varierade efter textgenre och elevernas förkunskaper.  

Medan resterande lärare prioriterade att fokusera på att träna avkodning och 

flyt i läsningen det första året, de planerade läsförståelseundervisning i år 2-3.  

Dock menade de att eleverna egentligen fick läsförståelseträning genom 

läromedelet där de läste texter som hade tillhörande frågor i olika 

svårighetsgrad som skulle besvaras, samt dra sträck mellan ord och tillhörande 

bild.  
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Typ av texter 

Hos alla lärarna fanns en gemensam åsikt i att texterna ska anpassas till 

elevens kunskaper och intressen, gärna med bilder. De ska vara roliga och/eller 

spännande så att barnen blir intresserade i vad som ska hända, vilket ledde till 

mer läsning och ökad läsutveckling. Texterna får inte vara för svåra, men 

heller inte vara för enkla, de ska utmana lite. Lärare B och E ansåg att många 

elever var intresserade av faktaböcker, men att de var svåra att få tag på. 

Lärare A har på sin skola en textsamling i form av små böcker vilka är utdrag 

av större böcker. Dessa syftar till att stimulera och vecka elevernas intresse till 

att fortsätta läsa, om eleverna blev nyfikna och vill veta mer, så fanns hela 

boken att läsa.  Flera av lärarna gjorde texter tillsammans med barnen genom 

att sätta upp rubriker eller teman där fantasin fick flöda fritt. Hos alla lärare 

fanns litteraur i olika svårighetsgrader för olika utvecklingsstadier, dock var 

tillgången till olika genre varierande. Lärare A uttryckte så här: 

 
Det är viktigt att tänja på gränserna lite, att det inte bara blir det de tycker om, de 

måste få lära sig om världen. Det är en balansgång det där……Men presentationen 

av en text är viktig. Där tror jag lärare har ett oerhört ansvar att presentera texter på 

ett vettigt sätt, så att det låter spännande. Att vi lärare är entusiastiska över den 

texten vi presenterar och skapar intresse hos eleverna. 

 

Sammanfattningen visar att lärarna är överens om att det bör finnas texter i 

olika genre för olika intressen och för olika läsutvecklingsstadier. 

Texterna/böckerna skulle vecka intresse och motivation till fortsatt läsning, 

vilket ledde till bättre färdigheter och ökad kunskap. Man menade också att 

läraren hade ett ansvar i att inspirera eleverna genom presentationen av 

litteraturen.    
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 Diskussion 
I denna del diskuteras resultatet av studien. Som det togs upp i bakgrunden så 

är läsning komplext. Även om definitionen av läsning är indelad i två 

huvudkomponenter så samverkar båda i allra högsta grad för att läsningen ska 

bli optimal. Därför har tre av de tidigare specificerade teman som valdes ut i 

presentationen av resultatet; Bokstavskännedom och fonetisk medvetenhet, Betydelse 

av barns ordförråd och verbal förmåga i läsning, samt elevernas motivation och 

självbild, inlemmats i hela diskussionen. Dessa teman har enligt tidigare 

forskning stor betydelse för den första läsinlärningen, och är samtidigt 

grundkunskaper som har signifikant betydelse för den senare läsningen, mot 

en djupare förståelse för textinnehåll.  

 

Läsinlärningsmetoder  

Resultaten i denna studie visar att lärarna använder sig av många olika 

metoder i den grundläggande undervisningen. Metoderna i undervisningen 

var varierande, det lades fokus på bokstavskännedom, fonologisk 

medvetenhet, korrekt avkodning och ordkunskap.  Enligt tidigare forskning är 

alla dessa betydelsefulla färdigheter i den tidiga läsningen, och har stor 

betydelse för den senare utvecklingen.  Detta stämmer väl överens med det jag 

tog upp i inledningen, där Liberg (2010) lyfter fram att lärare som undervisar 

har mycket kunskaper om den grundläggande läsinlärningen. 

     I tidigare forskning presenterade jag studier som visar att verbal förmåga är 

en tydlig faktor för en positiv läsutveckling. (ex.: Elbro, 2006; Oakhill et al, 

2014, Liberg 2006) Min studie visade att 60 % svarade att verbal förmåga inte 

har betydelse i läsning. Medan 40 % svarade att det hade stor betydelse för alla 

stadier i läsutvecklingen, och att det var genom samtalet som eleverna kunde 

lära sig av varandra. De som ansåg att denna förmåga inte hade betydelse, 

förklarade att det fanns elever som var verbala, men ändå hade svårigheter 

med att läsa och skriva.  Enligt forskarna, bland andra Liberg (2006) är läs- och 

skrivande en språklig aktivitet, där det handlar om att kommunicera i skrift. I 

den tidiga inlärningen handlar språket om att utveckla metaspråkliga 

färdigheter, det vill säga att barnet kan tala om språket, där barnet ser formen 

på skriften. Detta är övning i att gå från det konkreta till det abstrakta. Hon 

menar dessutom att när barnen får tala om det de skriver och läser så blir 

inlärningen mer positiv. Min uppfattning i denna studie är att deltagarna som 

inte trodde att den verbala förmågan hade betydelse, ändå arbetade på ett sätt 

där man utnyttjade den verbala förmågan i sin undervisning. Förklaringen till 

varför, läser jag av citatet som även finns med i resultatdelen:  

 
De ränner iväg och hämtar sitt material. De jobbar på olika håll och nivåer. Barnen 

älskar att jobba: Hurra! Nu har vi ”Bågen”! De är motiverade och jag tror att det 

handlar om frihet. Det är ju inte tyst i klassen, utan det finns ett sorl, de spelar spel 

och de samtalar och diskuterar. Jag tror inte på undervisning där det ska vara helt 
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tyst i klassen, men det ska inte vara flams och trams, men prata diskutera, hämta 

material, spela spel, absolut…..det måste få låta!  

 

Denna beskrivning leder mig snarare till ett sociokulturellt klassrumsklimat 

där kommunikationen står i fokus, eleverna lär av varandra, utvecklar sin 

verbala förmåga. Liberg (2006) menar, att inom den sociokulturella synen på 

lärandet är det viktigt att se i vilka samanhang en person lär sig bäst, det kan 

vara genom att skriva eller bara genom att kommunicera, det väsentliga är det 

som individen bidrar till och aktivt deltar i. 

   Studien visar också på att det alltid handlar om att ge eleven känsla av att 

lyckas.  Eleverna jämför sig med varandra, särskilt de som har svårigheter att 

lära sig läsa.  Detta tog jag också upp i bakgrunden, där Taube (2007a) menar 

att många misslyckanden kan leda till en negativ självbild och hindra eleven 

att utvecklas. Detta kom också fram i resultatet, där man ansåg att 

utvecklingen i andra ämnen också stannar upp när eleverna har svårigheter 

med läsningen, eftersom de inte kan läsa instruktionerna. Det leder också till 

att de inte får visat sina ämneskunskaper. Bilden från omgivningen blir således 

att hela eleven har svårigheter, vilket kan leda eleven in i en ond cirkel. Som 

Taube hävdar är självbilden och elevernas självförtroende en stor del av 

läsinlärningen. Dock är jag enig med Karin Taube (2007 a) att självförtroende 

och den bild eleven har av sig själv som läsare, har stor betydelse för 

läsutvecklingen.  

 

Undervisning i läsförståelse. 

I bakgrunden, under tidigare forskning presenterade jag undersökningar som 

visar att fonologisk medvetenhet, korrekt avkodning och rikt ordförråd som 

viktiga färdigheter i den tidiga läsningen, men också i läsförståelse. Resultatet 

av min studie visar att alla lärare undervisar eleverna i dessa moment. Vilket 

leder till att lärarnas undervisning ger eleverna goda grundförutsättningar i 

läsförståelse. 

   Samtliga berättade att de undervisar i läsförståelse. Undervisningsformen 

och metoder varierade, liksom när man började undervisa i läsförståelse. 40 % 

berättade att det alltid handlar om läsförståelse oavsett vilket ämne man 

undervisar i. Stödstrukturer och strategier som används, så som samtal kring 

texter, föreställningar om innehåll, reda ut oklarheter samt att sammanfatta 

texter känns igen från grundstrategierna i den forskningsbaserade metoden, 

Resiprocal Teaching som presenteras i bakgrunden. Att undervisa i NO genom 

att ta ut begrepp från ett tema som undervisningsmetod, känns igen från 

metoden CORI. Därmed visar resultatet att man delvis har nått fram till skolor 

med forskningsbaserad läsförståelseundervisning. Däremot fick jag ingen 

uppfattning om att man undervisade genom att demonstrera och visa hur man 

tänker för att uppnå förståelse på ett mer avanserat plan.  När jag vidare 

jämför med vad forskningen förmedlar genom metoderna och i den tidigare 

forskningen, fick jag ingen uppfattning om att man utnyttjade 

kommunikationen som ett verktyg i ett aktivt lärande där läraren och eleven 

bytte roller för att leda och skapa diskussioner runt texter.  
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     Min tolkning av resultatet som rör läsförståelseundervisning i denna studie, 

är att en stor del av undervisningen saknar instruktioner i hur eleverna ska 

uppnå optimal förståelse av texter i olika genre. Resultatet visar även att en 

stor del av läsförståelseundervisningen består av att skriftligt besvara frågor 

från texter. Detta är ingen undervisning i läsförståelse enligt Cambrell & Block 

(2002) och Westerberg (2009), utan är ur lärares perspektiv, en 

bedömningskontroll av elevernas kunskaper i förståelse, vilket kräver att 

eleven redan har förstått det lästa.  Undervisning i läsförståelse är att ge 

eleverna instruktioner för hur de ska tänka för att uppnå djupare förståelse av 

texten. (a.a.) Detta stämmer väl överens med tidigare forskningsresultat i the 

Classic Durkin Study, som jag tar upp i bakgrunden. Åsikten delas av många 

läsforskare, även Liberg (2010, 2015).  

     I studien framkommer också att 60 % av lärarna inte undervisar i 

läsförståelse det första året, eftersom de fokuserade på att undervisa eleverna i 

läsinlärning. Detta kan ledas direkt till Liberg (2015) och som jag tar upp i 

inledningen, att eleverna får grundläggande kunskaper i läsning, men att 

eleverna inte har tillräckliga kunskaper om hur de ska förstå de längre och 

informativa texter som de möter redan i år 3-4. Westerlund (2009) lyfter fram 

att barn inte behöver ha lärt sig läsa för att arbeta med läsförståelse. Barn kan 

lära strategier för att förstå genom högläsning och textsamtal. Det är enklare 

att lära sig förstå svårare och olika sorts texter tillsammans med läraren än att 

arbeta på egen hand. Hon anser att eleverna tillsammans, i ett kooperativt 

lärande, lär av varandra i dialogen, vilket också utmärker ett gott 

klassrumsklimat.  

  Jag vill även lyfta fram betydelsen av elevernas förkunskaper i läsförståelse. 

Denna studie visade att förkunskaper, har betydelse för läsningen.  Desto mer 

kunskaper ju lättare är det att förstå innehållet i texter. Dessutom är det som 

några lärare berättade, att man måste fånga upp och aktivera förkunskaperna 

och omvärldskunskap hos eleverna, och att det är viktigt för hur de förstår 

texterna. Detta tar jag upp s 3 i bakgrunden där Elbro (2006) anser att grunden 

till hur man förstår texter förutsätter vilka kunskaper man har om världen. 

Bråthen (2008) visar att goda förkunskaper är av stor betydelse för elever som 

har svårt med avkodning, eftersom det tillsammans med strategier stödjer 

elevernas läsförståelse.  

 

Typ av texter. 

Studien visade att alla lärare ansåg att texter skulle anpassas efter elevernas 

läskunskaper och intressen. Detta var mycket viktigt, eftersom det var 

avgörande för elevernas fortsatta läsning. De ska känna att de kan läsa, att de 

lyckas. Enligt Taube (2007 a) ger det eleverna en bild av sig själv som läsare. 

Texterna skulle dessutom utmana lite i svårighetsgrad för att utveckla elevens 

kunskaper, samt finnas i olika genre. Det var även viktigt att kunna skapa egna 

texter, där alla elever var med och skrev texterna, vilket gjorde att de kände 

igen innehållet. Man menade också att läraren hade ett stort ansvar i att väcka 

barnens intresse till att läsa, genom en positiv presentation av litteraturen. 

Även Gambrell et al (2002) menar att det är viktigt att anpassa texterna efter 
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behov, men lyfter också fram att eleverna blir motiverade till att läsa genom att 

lyssna på klasskamraternas berättelser från böcker som de har läst. De har 

också funnit att motivationen ökade när eleverna själva fick välja texter. 

 

Slutsatser 

Liberg (2015) berättar att forskarna har kommit långt när det gäller skriv- och 

läsinlärning, vilket också avspeglas i svenska skolor, där fokus riktas mot att 

lära barnen att avläsa bokstäver, bilda och förstå ord. Hon hävdar också att 

forskarna de senare åren kommit långt med läsförståelseprocesserna, men att 

detta inte når ut till skolorna. Reynolds (2000) hävdar dock, att det inom 

forskningen saknas teorier om samspelet mellan den grundläggande 

läsinlärningen och läsförståelse. Eftersom det saknas kunskaper får lärarna 

undervisa eleverna i förståelsestrategier vilket genom forskning har gett 

positiva resultat.  

   Som jag har uppfattat deltagarna i denna studie, så har lärarna goda 

kunskaper gällande den grundläggande läsningen. Däremot visas ett 

varierande resultat gällande undervisning i läsförståelse, som dels beror på att 

man sade sig inte börja med läsförståelse för än i år 2-3, men även att det delvis 

saknas undervisning i strategier för hur eleverna ska tänka. Kan detta bero på 

som Reynolds (2002) hävdar, att det saknas kunskaper om samspelset mellan 

den grundläggande läsningen och förståelsen, och att det därför inte 

framkommer tydligt nog hur undervisning av förståelse ska praktiseras? Block 

& Johnsson (2002) visar i en studie att lärare tycker det är svårt att undervisa i 

läsförståelse, eftersom den kognitiva utvecklingen är en ständig process och att 

interaktionen mellan text och läsare alltid är i förändring. Lärarna får varken 

vara för restriktiva eller för bestämda, vilket enligt mig måste leda till 

svårigheter att ge en tydlig bild av hur man ska undervisa i läsförståelse.  

    En annan teori som jag har utvecklat genom detta arbete, är att den 

traditionella definitionen av läsning är för enkel för att täcka begreppet läsning 

i sin helhet. Det är många andra komponenter som har en väsentlig roll i 

läsförståelsen som måste lyftas fram, vilket här kommer fram dels i den 

tidigare forskningen, men också i denna undersökning. Som undervisningen i 

läsförståelse beskrivs i teoridelen, så har samtalet en central roll, och att 

eleverna aktivt deltar i sitt lärande. Detta återspeglar även LGR 11, att grunden 

i skolans verksamhet ska vara utforskande, lärande och lust, men även genom att 

ge rika möjligheter till samtal. (Skolverket, 2011) Det leder mig till Dewey, 

(Hartman et al, 2005) som hävdade att skolan ska vara ett demokratisk forum, 

en social mötesplats där individer möts i samtal. Detta i sin tur leder mig åter 

till Liberg (2015) som anser att synen på läsning är formalistisk och är riktat 

mot att lära barnen att automatisk avläsa bokstäver, bilda och förstå ord. 

Allard et al (2001) är också kritisk till detta, eftersom att fokusera på ljud och 

sammanfogning av bokstäver till ord, tar bort förståelsen från innehållet. Som 

jag tar upp i bakgrunden, så ligger denna syn på forskning i det sociokulturella 

sammanhanget som barnet lever i, och barn lär sig läsa och utveckla sin 

språkliga medvetenhet på grund av läsandet. Samtidigt står det skrivet i det 

centrala innehållet i LGR 11 för skolans första år att alla elever ska undervisas i 

alfabetet och sambandet mellan ljud och bokstav.  
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 BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

 

Hej! 

 

Jag heter Mari och håller nu på med mitt avslutande arbete i min 

lärarutbildning vid Mittuniversitetet i Härnösand.  I mitt examensarbete har 

jag valt att undersöka hur pedagoger bedriver undervisning i läs- och 

skrivinlärning, och hur eleverna förbereds inför mötet med längre 

faktaorienterade texter som de möter på mellanstadiet. 

För mig skulle det vara otroligt värdefullt om du kan tänka dig att dela med 

dig av dina erfarenheter och kunskaper till mig och mitt arbete. 

Undersökningen omfattar en intervju under ca 45 min.   

Informationen som kommer fram vid intervjun kommer enbart att användas i 

mitt examensarbete. Jag kommer att behandla detta i enlighet med 

Vetenskapsrådet föreskrivna forskningsetiska principer. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. (Vetenskapsrådet, 2002.  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 

 

Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål. 

Den huvudsakliga innebörden i konfidentialitetskravet är att ingen ska kunna 

koppla enskilda utsagor till en viss person. Innebörden i samtyckeskravet är 

att du som uppgiftslämnare när som helst kan ta tillbaka ditt samtycke.  

Det skulle vara mycket betydelsefullt för mig om du kunde tänka dig att ställa 

upp på en intervju. Skicka ett svar till mig så kan vi bestämma en tid som 

passar dig. 

Du kan nå mig på telefon 0767744060, eller på mail Masp0700@student.miun.se 

 

Med vänliga hälsningar Mari Sponberg 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:Masp0700@student.miun.se


  

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor  

 
A. Vilka inlärningsmetoder använder pedagogerna i skolans läs- och 

skrivundervisning? 

 

1. Berätta hur du gör för att lära: 

a) En elev att läsa och skriva? 

b) Vilken typ av texter används? 

c) En hel klass att läsa och skriva? 

 

2. Vilka förmågor och förkunskaper hos ett barn anser du är 

betydelsefulla för en lyckad läs- och skrivinlärning? 

 

3. Vilken betydelse anser du att barnens verbala 

kommunikationsförmåga har för den tidiga läs- och 

skrivinlärningen? 

 

4. Berätta om en problematisk eller utmanande situation som du 

upplevt när  

a) en elev upptäckte att han/hon kunde läsa. Eller 

b) en elev hade svårt att lära sig att läsa.  

 
B. Vilka texter använder du? 

 

1. Hur tänker du när du väljer texter till eleverna? 

2. Vilken betydelse anser du att val av texter har för elevernas fortsatte 

intresse för läsning?   

3. Vilken betydelse anser du valet av texter har för elevers vidare 

kunskapsutveckling i skolan? 

 
C. Hur arbetar pedagogerna för att eleverna ska utveckla sin läsförståelse? 

1. Vad är läsförståelse för dig? 

2. När undervisar du i läsförståelse? 

3. Hur går det till att undervisa i läsförståelse, hur gör du? 

4. Kan man tala om en god läsförståelse? I så fall vad utmärker en god 

läsförståelse? 

5. Vad anser du en lärare behöver behärska för kunskaper, färdighet 

eller personlighet för att kunna utveckla olika elevers läsförståelse? 

 



  

 

 

D. Jag vill avsluta genom att fråga dig om det är något du vill tillägga, som jag 

inte har tagit upp i mina frågor. 

 


