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Abstract 

The aim of the essay is to investigate how two teachers in grades 4–6 work with reading 

comprehension in their teaching in order to enable the pupils’ reading development. The 

methods used in the study are questionnaires and observations which were then 

subjected to qualitative analysis. The result shows that both teachers use various 

strategies to facilitate the pupils’ development in reading comprehension. The empirical 

data revealed the teachers’ opinion that reading comprehension is about moving freely 

between different reading comprehension strategies so that the pupils can own their own 

learning. Judging by the observations, the classroom climate and the teacher’s 

competence are of great importance for the pupils’ learning.  
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Tack 
Vi vill börja med att tacka de lärare som har bidragit till studiens empiri. Lärarna var 

förberedda inför observationen och visade ett stort engagemang för att hjälpa oss till ett 

intressant arbete. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare som har varit till stor 

hjälp och stöttat oss när vi behövt det som mest.  
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1 Inledning 
På grund av sjunkande resultat i PISA-undersökningar gjordes insatser men värdena 

visade ingen större förändring (Westlund, 2009: 62). 2015 års PISA-undersökning 

visade att läsförståelsen bland 15-åriga elever fortfarande var bristfällig. Centrala 

faktorer till elevers sjunkande resultat i läsförståelse skulle kunna vara bristande 

lärarkompetens och fler svaga läsare (Skolverket, 2016; Reichenberg, 2008:7-8).  

 

Utifrån tidigare erfarenheter under verksamhetsintegrerade dagar på de skolor som kan 

komma att bli vår arbetsplats har vi upptäckt markanta skillnader i elevers läsförståelse. 

Genom observationer i klassrummet har vi upptäckt att en del elever endast kan besvara 

frågor där svaret synliggörs direkt i texten medan andra elever även kan förstå det som  

inte står explicit uttryckt i texten. Elever konstruerar inre föreställningar med hjälp av 

tidigare erfarenheter som kan associeras till textområdet och som gör att meningarna 

hänger samman (Herrlin & Lundberg, 2005:18). Läsförståelse är av stor vikt och 

livsavgörande för barns kommande utbildning. Svag förståelse och ytlig tolkning kan 

resultera i sämre ämneskunskaper och därmed även sämre betyg (Westlund, 2009:11). 

 Enligt Skolverket (2015) ska läraren ta hänsyn till varje enskild elevs behov, 

förutsättningar och erfarenheter. Läraren ska även utveckla sin undervisning så att varje 

elevs kunskapsutveckling går framåt. 

 

Utifrån ovan nämnda vill vi skapa en djupare förståelse för hur elever i årskurs 4-6 får 

möjlighet att utveckla  sin läsförståelse med hjälp av lärarens undervisning.   

 

1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur två lärare i årskurs 4-6 arbetar med 

läsförståelse i undervisningen. 

 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur definieras begreppet läsförståelse av lärarna? 

2. Vilka strategier tillämpar lärarna för att utveckla elevers läsförståelse? 
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2 Bakgrund 
Först behandlas internationella undersökningar där elevers läsförståelse mäts. Därefter 

beskrivs de delar av skolans styrdokument som är väsentliga för denna studie. Till sist 

presenteras tre modeller för undervisning i läsförståelse som idag har fått stort 

genomslag i  svenska klassrum.  

 

2.1 Internationella undersökningar 

Progress in International Reading Literacy Study eller PIRLS är en internationell studie 

som genomförs av svenska elever i årskurs 4. Centralt för undersökningen är 

läsförståelse och attityder till läsning (Westlund, 2009:57; Reichenberg, 2008:8). Efter 

genomförandet av studien 2011 visade resultatet att svenska elevers läsförmåga har 

försämrats även om Sveriges skolor ligger över EU/OECD- genomsnittet. I 

undersökningen genomförs tester i läsförståelse av skönlitterära texter samt sakprosa. I 

huvudsak är det förståelsen av sakprosatexter som sjunkit. Enligt Skolverket (2011:56) 

är en bidragande orsak till de sjunkande resultaten elevers bristande läsintresse. Elever 

vars föräldrar är välutbildade anses ha fördelar till exempel ett större intresse för läsning 

och en hemmiljö där barnets lärande stimuleras.  

 

En annan internationell undersökning är PISA som betyder Program for International 

Student Assessment. Syftet med undersökningen är att kartlägga hur rustade 15-åriga 

elever är för att möta vuxenlivet. Testet utförs inom tre ämnesområden vilka är 

naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Genom enkäter synliggjordes även 

elevernas bakgrund, motivation och inställning till skolämnena. Trots att resultaten från 

2015 års undersökning har förbättrats visar svenska skolor fortfarande lägre resultat än 

undersökningen 2000 (Skolverket, 2016:22) 

 

2.2 Skolans styrdokument  

2011 års läroplan inleder syftet i svenskämnet med att betona vikten av att eleverna ges 

möjlighet att utveckla kunskaper inom ämnet. Undervisningen ska syfta till att elever får 

möta olika sorters texter till exempel sakprosatexter och skönlitterära texter. Utifrån 

dessa texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förståelse av omvärlden för att i 

framtiden kunna bli goda samhällsmedborgare (Skolverket, 2016:223). Enligt det 

centrala innehållet för svenskämnet som kan kopplas till området läsförståelse förväntas 
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eleverna kunna “använda lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier 

samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan 

raderna” (Skolverket, 2016:225). Dessa strategier kommer att vara till hjälp för elever 

att uppnå betyget E i slutet på årskurs 6 (Skolverket, 2016:229). Eftersom syftet med 

studien är att undersöka hur två lärare i årskurs 4-6 arbetar med läsförståelse i 

klassrummet är det viktigt att utgå från målen i läroplanen. 

 

2.3 Läsutvecklande undervisningsmodeller 

Utifrån en observationsstudie som utfördes på 1970-talet om hur lärare undervisar i 

läsförståelse visade resultatet att lärare i mellanstadiet ofta har läsförståelsetester. För att 

möjliggöra en utveckling av elevernas läsförståelse krävs mer undervisning i och om 

området (Durkin, 1978:2). En liknande undersökning gjordes 20 år senare där resultatet 

visade samma problematik (Taube, 2007b: 72). Under 1970- och 1990-talet testade en 

grupp forskare i USA tre olika modeller i syfte att utveckla barns läsförståelse. 

Gemensamt för samtliga modeller är att läraren ständigt ska delge eleverna sina tankar 

om texten. 

 

2.3.1 RT - Reciprocal Teaching 

En av modellerna som lanserades av Palinscar och Brown i mitten av 1970-talet var 

Reciprocal teaching (Taube, 2007b:73). Läraren intar rollen som en god förebild och 

visar sina egna strategier för klassen. Efter det utses en elev till gruppledare för att 

använda sig av samma strategi. Under tiden förväntas läraren fungera som en 

stöttepelare för eleverna. Modellen präglas av fyra huvudstrategier vilka är att ställa 

frågor till texten, reda ut eventuella oklarheter i texten, sammanfatta textens innehåll 

och förutsäga vad texten handlar om (Taube, 2007b:73). 

 

2.3.2 TSI - Transactional Strategies Instruction 

En annan modell fick beteckningen transactional strategies instruction och utformades 

av Pressley och Wharton-McDonald under 1990-talet (Taube, 2007b:74). I TSI-

modellen utgår lärarens instruktioner från elevernas tolkningar och svårigheter och  

syftar till att eleverna ska lära sig att använda olika strategier för att förstå en text. Dessa 

strategier som används är de som även RT-modellen präglas av och fungerar som ett 

tillfälligt verktyg för eleverna. Enligt modellen har läraren en viktig roll som 
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stöttepelare för eleverna och ska lära dem hur läsförståelsestrategier kan användas 

(Westlund, 2015:149). 

 

2.3.3 QtA - Questioning the author 

Utifrån en studie som Reichenberg (2008:93) utförde, upptäckte hon att majoriteten av 

lärarens frågor till eleverna om innehållet i en text var sådana där svaren gick att finna 

direkt i texten. Författaren menar att strategin knappast leder till en motivationsrik 

undervisning. För att stimulera eleverna gjorde Reichenberg (2008:93) ett försök att 

använda sig av modellen QtA som skapats av forskarna Beck, Mckeown, Hamilton, 

Sandora och Kucan 1996. Modellen syftar dels till att strukturera textsamtal, dels till att 

träna eleverna på att bli aktivt medskapande läsare. För att möjliggöra ett framgångsrikt 

lärande krävs lärarens handledning så att eleverna tränas i att ställa reflekterande frågor 

till texten (Beck, Mckeown, Hamilton, Sandora och Kucan, 1997:385-414).   

 

I svenskämnet kan ovan nämnda modeller vara användbara för att eleverna ska få 

möjlighet att utveckla den läsförståelse som rustar elever inför vuxenlivet (Skolverket, 

2016:223). För att eleverna ska lyckas uppnå läroplanens mål behöver de verktyg som 

kan möjliggöra att dessa mål uppfylls.  

 

3 Tidigare forskning 
Nedan beskrivs forskning där man studerat faktorer som påverkar elevers 

läsförståelseutveckling, såsom läsvanor i hemmiljön, klassrumsklimatet och lärarens 

kompetens. Därefter beskrivs även de läsförståelsestrategier som framhålls som viktiga 

för elevers läsförståelseutveckling.   

 

3.1 Hemmets läsvanor 

Fridolfsson (2015:31) hävdar att föräldrars läsvanor i allra högsta grad är betydande för 

elevers läsutveckling. Genom ett tidigt möte med skriftspråket gynnas elevernas första 

läsinlärning. De första mötena sker antingen i hemmet eller på förskolan där barnet får 

erfarenheter genom att lyssna på sagor. Fridolfsson (2015:31) skriver att förutom 

biologiska orsaker är ett hem som präglas av en trygg miljö positivt för elevernas 

läsinlärning. I de hem där lästillfällena och intresset för läsningen är minimal påverkas 
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elevernas läsintresse negativt. Det bristande läsintresset som barnet bär med sig blir för 

läraren en mycket svår uppgift att ta sig an.  

 

En annan faktor som främjar elevers läsförståelse är högläsning (2015:32). Dominkovic, 

Eriksson och Fellenius (2006:13) skriver att det inte är högläsningen i sig som ska vara 

det mest centrala under situationen utan samspelet mellan föräldern och barnet. Den 

vuxnes funktion är att vägleda barnet och genom samtal kan barnets ordförråd 

utvecklas. En fördel med högläsningen är att föräldern och barnet ges möjlighet att lära 

sig mer om varandra (Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 2006:13). 

 

3.2 Klassrumsklimatets betydelse 

En elev är beroende av sina lärare och klasskamrater eftersom deras attityder, 

förväntningar och värderingar påverkar elevens självbild. För en positiv utveckling 

behöver alla elever en klassrumsatmosfär som präglas av acceptans och förståelse för 

alla elevers olika förutsättningar (Taube, 2007a:110). Det viktigaste är att läraren 

accepterar eleverna och  förstår varje individs behov. För att skapa ett gott 

klassrumsklimat krävs att läraren själv har en positiv självbild som kan bidra till 

elevernas sätt att behandla varandra. En nära elevrelation skapar utrymme för en positiv 

utveckling i klassrummet (Taube, 2007a:110-111). Frost (2009:147) menar att även 

klassrummets utformning är betydelsefullt för elevers läsförståelseutveckling. 

Klassrummet kan smyckas med till exempel informationsrika och intressanta planscher 

som gör att eleverna på en enklare vis ska kunna reflektera och föra resonemang. 

 

3.3 Lärarens kompetens 

Lärarens kompetens är av stor betydelse för att elever ska nå kunskapskraven. En 

skicklig lärare har djupa kunskaper om varje elevs läsutveckling och hur dessa 

kunskaper kan användas i praktiken (Westlund, 2009:55). Utifrån elevernas olika 

förutsättningar är läsundervisningen noggrant planerad och läraren för regelbundna 

dokumentationer som ska leda till språk- och läsutvecklande åtgärder såväl i helklass 

som för varje enskild elev (Westlund, 2009:55). Det är även viktigt att läraren 

regelbundet ger eleverna skriftlig eller muntlig respons så att eleverna får kännedom om 

vad de kan och vad de behöver utveckla (Frost, 2009:137). Läraren ska enligt Frost 

(2009:137) även fungera som en samtalspartner till eleverna för att hjälpa dem att 

utveckla sin förståelse av olika texter. Enligt Liberg, af Geijerstam och Wiksten-
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Folkeryd (2010:94) blir undervisningen gynnsam för elevernas utveckling om 

undervisningen är strukturerad och planerad utifrån varje elevs behov. 

 

3.4 Läsförståelsestrategier 

En snabb och säker läsning innebär normalt sett även att läsförståelsen är god. För att 

utveckla en god läsförståelse behöver elever olika studietekniker. Dessa kan dock inte 

användas förrän elevernas läsning är någorlunda säker. Det finns olika sätt att arbeta 

med läsförståelse där förståelsen ska vara en central del under läsningen i 

undervisningen (Frost, 2009:110). Läraren kan arbeta med sex huvudområden:  

1. eleverna ska förstå syftet med läsning 

2. eleverna ska aktivera tidigare erfarenheter 

3. eleverna ska koncentrera sig på det viktigaste i texten 

4. eleverna ska hålla viktiga delar i texten aktuella för att kunna relatera till de 

tidigare erfarenheterna 

5. eleverna ska ständigt stanna upp för att reda ut oklarheter och sammanfatta 

texten 

6. eleverna ska kunna dra slutsatser om texten 

 

Frost (2009:111) beskriver hur huvudområdena och fyra huvudaktiviteter kan sättas i 

relation till varandra. Huvudaktiviteterna liknar Taubes (2007b:73) beskrivning av RT 

som handlar om att sammanfatta texten, ställa frågor till texten, reda ut vad texten säger 

och förutspå textens handling. Det som skiljer huvudaktiviteterna från RT är att 

aktiviterna är strategierna som eleverna kan tillämpa medan RT är en modell för hur 

dessa kan tillämpas. När en elev sammanfattar en text ber läraren även resterande 

klasskamrater att koncentrera sig på textens innehåll (3). Genom att eleven får 

sammanfatta texten kan läraren se om eleven har förstått den (5). Om läraren ber eleven 

att skapa en egen uppfattning ber läraren samtidigt de andra i klassen att tänka hur de 

själva har uppfattat texten (4). När eleven sedan blir ombedd att förutspå textens 

fortsättning blir samtidigt klasskamraterna ombedda att dra slutsatser (6). 

Huvudaktiviteterna tvingar eleverna att ständigt aktivera tidigare erfarenheter (2) och 

eleven blir dessutom uppmärksam på att läsförståelse kan utvecklas genom att ständigt 

vara aktiv under läsningen (1).  

 

Herrlin och Lundberg (2014:17) skriver att läsning är ett möte mellan läsare och text 
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och beskriver precis som Frost (2009:111) att läsaren är medskapare av textens 

innebörd. Läsaren skapar innebörder genom tidigare erfarenheter och förväntningar. 

Författarna lyfter även att sådant som eleverna redan känner till om en text gör det 

möjligt för dem att förstå sådant som inte uttrycks explicit i texten.  

Under tiden som elevers läsförståelse utvecklas kan processen påverkas av olika 

faktorer som beskrivits i detta kapitel och här kan olika läsförståelsestrategier få stor 

betydelse för elevernas utveckling. En förutsättning för elevers utveckling är enligt flera 

av forskarna ovan att läraren känner till varje enskild elevs behov.  

 

4 Teori 
Nedan kommer först begreppet läsförståelse, som det används här, att definieras. 

Därefter beskrivs Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling. 

Vidare beskrivs stadieteori om de läsarroller som stegvis förvärvas på vägen mellan 

barndom och vuxenblivande, följt av receptionsteorier som förklarar läsarens möte med 

texten. Avslutningsvis presenteras den motivationsteori som ligger till grund för 

studiens andra frågeställning. Till följd av den empiri som samlats in framgick det att ett 

flertal teorier blev nödvändiga för att analysera resultaten. För en god läsutveckling 

finns många faktorer som påverkar i vilken grad utvecklingen sker.  

 

4.1 Vad är läsförståelse?  

Läsförståelsen hos ett barn tar sin början redan innan första året i skolan och de flesta 

förstår att varje enskild text eller ord har ett eget budskap (Herrlin & Lundberg, 

2005:17). Texten får sin innebörd beroende på barnets tidigare erfarenheter och 

förutsättningar. Ett barn med god läsförståelse kan skapa inferenser, det vill säga att 

barnet kan konstruera en slags inre föreställning som gör att hen kan förstå det som inte 

uttrycks explicit i texten.  

 

När barn lär sig läsa är det första steget att “knäcka koden”, det vill säga att barnet kan 

avkoda ett helt nytt ord som de möter i sin omgivning. Orden som barnet stöter på 

upplevs som bilder där olika särdrag gör att orden läggs på minnet och kan urskiljas från 

andra ord. Trots att barnet i detta stadium inte ännu förstått den alfabetiska principen är 

det ett viktigt steg i barnets läsutveckling (Herrlin & Lundberg, 2015:15). 

Sammanfattningsvis handlar avkodning om att kunna lära sig sambandet mellan 
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språkljud, bokstäver och hur ord blir meningsfulla. Från avkodningsstadiet är det en 

lång väg kvar för barnet att snabbt, automatiskt och felfritt känna igen ord (Herrlin & 

Lundberg, 2005:15). Westlund (2009:176) beskriver att automatiserad läsning innebär 

att eleven kan läsa en text utan att egentligen tänka på hur hen gör för att läsa vilket gör 

att energin istället kan riktas mot textens innehåll.  

 

Westlund (2009:69) kompletterar Herrlin och Lundbergs (2005:17) definition av 

läsförståelse där hon beskriver begreppet som en komplex kognitiv process. 

Läsförståelse anses idag vara en aktiv process som även ingriper kulturella och 

socioekonomiska faktorer som till exempel elever med annat modersmål än svenska och 

elever vars föräldrar har sämre ekonomiska förutsättningar. Författaren menar att 

läsförståelse är en aktiv process eftersom den innefattar kritiskt tänkande, värdering och 

problemlösning.  

 

4.2 Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

Under 1920-talet utvecklade teoretikern Lev Vygotskij det sociokulturella synsättet på 

lärande (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014:305). En av utgångspunkterna för det 

sociokulturella perspektivet är att lärande och utveckling sker i ett socialt samspel. Den 

proximala utvecklingzonen är ett bärande begrepp inom Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv. Han menar att när människor utvecklat en förståelse för någonting är de 

också nära att behärska någonting nytt. I detta stadium av utvecklingen kan eleverna 

vara känsliga för instruktioner och förklaringar och på grund av detta ska läraren vara 

vägledare. Inom läsning kan detta stöd hjälpa eleven att skapa en byggnadsställning för 

att ta sig vidare i sitt arbete (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014:306). Stödet kan vara olika 

läsförståelsestrategier och stödet kallas även scaffolding. Allt eftersom eleverna 

utvecklas behövs nya delar till byggnadsställningen och när delarna inte längre fyller 

någon funktion tas byggnadsställningen ner efter hand (Westlund, 2009:20-23).  

 

De bärande begreppen den proximala utvecklingszonen och scaffolding samt det sociala 

samspelet som behandlas inom Vygotskijs sociokulturella perspektiv är betydande för 

studiens analys. Detta är av vikt eftersom det ger en förklaringsmodell för hur samspel 

och delaktighet kan gynna varje elevs lärande.  
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4.3 Stadieteori 
Medan den sociokulturella teorin förklarar lärande och utveckling generellt, finns även 

teorier om läsutveckling specifikt som är intressanta för denna studie. Appleyard (1994) 

menar att människor går igenom fem olika stadier eller läsarroller för att bli goda, eller 

som han kallar det pragmatiska läsare (Appleyard, 1994:14-15). Under barnets 

förskoletid lyssnar barnet på många berättelser och befinner sig i en fantasiperiod och 

denna första läsarroll benämner Appleyard den lekande läsaren. Barnet har svårt att se 

skillnad på vad som är verkligt och inte, vilket är någonting som hen med åren lär sig att 

sortera. I den andra fasen, läsaren som hjälte/hjältinna som läsaren når i sju- till 

tioårsåldern, uppfattas berättelserna som en verklig värld och barnet har ofta 

huvudpersonen i berättelsen som förebild. Den tredje läsarrollen, läsaren som tänkare 

präglas av att läsaren söker sin egen identitet och vill förstå sådant som är viktigt för 

livet. I denna fas reflekterar läsaren över textens innehåll och det är alltså enligt 

stadieteorin hit eleverna bör utvecklas under grundskolans årskurs 4 till 6. 

 

4.4 Teorier om mötet mellan text och läsare 

Beroende på läsarens förförståelse och avsikt med läsningen upplevs en text olika. 

Läsaren levandegör texten utifrån sitt sätt att läsa den. Ett utbyte mellan text och läsare 

kan beskrivas som en transaktion (Rosenblatt, 2002:37). Rosenblatt beskriver två 

grundläggande läsarter i skolans undervisning, efferent och estetisk läsning. I den 

efferenta läsningen fokuserar läsaren på det allmänna och opersonliga för att inhämta 

nödvändig information för att kunna lösa uppgifterna som läraren knutit till läsningen. 

Vid estetisk läsning fokuserar läsaren istället på det personliga och känslomässiga i 

texten. Energin läggs på att leva sig in i texten i interaktion med tidigare erfarenheter. 

Rosenblatt (2002:37) menar att läsaren tar sig an texten på olika vis beroende på syftet 

med läsningen som kan variera i undervisningen och den enskilde elevens erfarenheter. 

Hon skriver att vid efferent läsning är aktiviteten inriktad på informationen som läsaren 

får med sig efter läsningen, medan det vid estetiskt läsning är själva läsakten och vägen 

genom texten som är det primära, det som i vardagslag benämns lustläsning. Rosenblatt 

menar att den efferenta, uppgiftsstyrda läsningen är vanligast i skolundervisningen, på 

den estetiska läsningens bekostnad och att det skulle kunna ha en negativ effekt på 

elevernas läsintresse. 
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4.4.1 Nivåanpassning och matchning  
I den forskning om läsutveckling i skolans tidigare år som tidigare presenterats 

förspråkas ofta individanpassning och man är överens om att det är viktigt som lärare att 

hitta läsning på rätt nivå beroende på i vilken utvecklingsfas eleven befinner sig. 

Responsteoretikern McCormick (1994:68-91) menar att läsförståelsen utvecklas genom 

att texten och läsaren samspelar för att skapa mening med läsningen. Hon skriver att 

undervisning i litteratur är viktigt för eleverna på så vis att de kan berikas med nya 

kunskaper och även kan lära sig att vara kritisk till olika texter. McCormicks modell för 

mötet mellan text och läsare visar ett sätt att förstå vikten av lärarens nivåanpassning, då 

hon förklarar att både texten och läsaren har sociala och litterära repertoarer som kan 

överensstämma eller går stick i stäv med varandra. En litterär berättelse speglar dels en 

uppsättning samhälleliga normer och värderingar, dels förhåller den sig till litterära 

konventioner. Läsaren bär också på normer och värderingar och vilka litterära 

konventioner hen är bekant med sedan tidigare är individuellt och beroende av 

läserfarenhet. Om textens repertoarer skiljer sig allt för mycket från läsarens 

individuella repertoarer uppstår en mismatching och läsaren kommer att tappa intresset 

för läsningen. Det optimala, menar McCormick, är att texten som läraren väljer till 

eleven ändå till viss grad utmanar elevens förvärvade repertoarer så utveckling sker, 

vilket kan kopplas till Vygotskijs begrepp den proximala utvecklingszonen. 

 

4.5 Inre och yttre motivation 

De läsutvecklande undervisningsmodellernas framgång beror till sist på elevens 

motivation att utvecklas i läsningen. Elever behöver stimuleras utifrån vilka 

förutsättningar och behov de har och motivation är en viktig drivkraft som kan utveckla 

elevernas läsförståelse. Som lärare är det därför viktigt att kunna sätta upp relevanta mål 

för eleverna så att de själva finner drivkraften till att vilja och orka läsa. Pressley 

(2000:174), Guthrie och Wigfield (2000:406-407) skriver om inre och yttre motivation. 

Den inre motivationen innebär att eleven vill läsa texten och utveckla en förståelse av 

den. En elev med inre motivation kan exempelvis kännetecknas genom sin nyfikenhet 

och sitt engagemang. Den yttre motivationen handlar om att eleven läser texten för att få 

någon slags belöning. Eleven har egentligen ingen lust att läsa och ansträngningsnivån 

är låg och på grund av detta är eleven beroende av yttre belöningar. Båda formerna av 

motivation bör  användas av läraren i läsundervisningen där de ska komplettera 

varandra (Guthrie, 2004:11). Författaren menar dock att läraren ska sträva efter att 
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eleverna utvecklar en inre motivation eftersom det är denna motivation som skapar lust 

att läsa.  

 

Precis som författarna menar skapas en förståelse av en text genom läsarens tidigare 

kunskaper och textens betydelse för läsaren. Texten bör på grund av detta väljas ut med 

omsorg av läraren så att varje elev får möjlighet att förstå hur olika texter kan läsas för 

att kunna förstå dem och kunna sammanfatta väsentliga delar av den.   

 

5 Metod och material 
I metodavsnittet presenteras studiens metodval, urval av informanter och det material 

som samlas in. För att läsaren ska kunna förstå tillvägagångssättet av det insamlade 

materialet presenteras empiriinsamlingens genomförande. Därefter kommer en 

beskrivning av hur materialet ska analyseras. I samband med humanistisk forskning ska 

forskare ta hänsyn till forskningsetiska principer och hur dessa beaktats presenteras i 

kapitlet. Avslutningsvis kommer en presentation av metodkritik som syftar till att 

reflektera över valda metoder. 

 

5.1 Metodval 

Eftersom studiens syfte är att undersöka hur två grundskolelärare arbetar med 

läsförståelse i undervisningen anser vi att enkäter och observationer är passande 

metodval. Enkäterna (bilaga 1) konstrueras med hjälp av Andersens (1994:87) 

beskrivning om hur ett frågeformulär kan konstrueras. Han skriver att frågeformuläret 

ska innehålla sådant som är av betydelse för undersökningen och frågorna ska vara så få 

som möjligt samtidigt som de är relevanta för studien. Genom dessa enkäter kan vi få en 

uppfattning om det som ska undersökas i förhållande till syftet. Observationerna 

genomförs med hjälp av ett observationsschema (bilaga 4) som utformats utifrån 

Johansson och Svedners (2010:48) exempel “observation med hjälp av egna 

kategorier”. Detta innebär likt författarnas förklaring att vi har konstruerat kategorier 

utifrån det vi vill undersöka. Studien utförs på två olika skolor i sydöstra Sverige.  

 

Enligt Andersen (1994:86) finns det fördelar med enkäter eftersom informanterna får 

längre betänketid än vid en personlig intervju. Enkätsvaren (bilaga 2 och 3) utgör 

grunden för observationstillfället och under observationerna (bilaga 5a och 5b) kan vi se 
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om lärarens tankar avspeglas i undervisningen. Vid observationstillfället observeras 

vilka läsförståelsestrategier lärarna använder i undervisningen. Som nämnts i tidigare 

forskning påverkar klassrumsklimatet och lärarens kompetens elevernas läsförståelse i 

klassrummet och därför kommer även dessa faktorer att observeras. 

 

5.2 Urval och material 

Lärarna som tillfrågas att medverka i studien är lärare som under vår lärarutbildning 

varit av stor betydelse under praktiken. Lärarna är behöriga i ämnet svenska och är 

enligt oss mycket goda deltagare såväl kompetensmässigt som pedagogiskt. Med hjälp 

av dessa lärare kan vi med största sannolikhet få givande resultat i studien. Valet av 

lärare kan jämföras med Trost och Hultåkers (2016:31) bekvämlighetsurval vilket 

betyder att vi valt lärare som vi redan känner till.  

 

Eftersom studiens frågeställning inte syftar till att beskriva hur ofta, hur många eller hur 

vanligt någonting är, är en kvalitativ studie mer relevant än en kvantitativ (Trost & 

Hultåker, 2016:23). I undersökningen försöker vi förstå två lärares sätt arbeta med 

läsförståelse i undervisningen vilket med fördel kan utföras genom personliga enkäter.  

 

5.3 Genomförande av enkäter 

Enkätfrågorna skickades ut via mail eftersom vi anser att vi på så vis sparar in tid. En 

annan anledning är att vi vill få in enkätsvaren (bilaga 5a och 5b) innan vi gör 

observationerna. Utgångspunkten för detta arbete är de sjunkande resultaten inom 

läsförståelse som svenska elever har uppvisat i internationella undersökningar. På grund 

av de sjunkande resultaten i läsförståelse anser vi att den första enkätfrågan (bilaga 1) är 

av stor betydelse för vår studie och därför får två verksamma lärare beskriva vilka 

bakomliggande faktorer de menar kan ha påverkat resultaten. Eftersom definitionen av 

läsförståelse kan skilja sig mellan olika lärare är den andra enkätfrågan (bilaga 1) 

betydande. Svaret på den frågan kommer att utgöra grunden för hur vi tolkar 

strategierna som används under observationstillfället. Den sista frågan (bilaga 1) är tätt 

förknippad med fråga två eftersom strategierna lärarna använder är beroende av hur de 

definierar begreppet läsförståelse. Enkätsvaren på fråga ett och två presenteras i löpande 

text och svaren på fråga tre presenteras i kombination med vad som synliggörs under 

observationstillfället. 
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5.4 Genomförande av observationer 

Eftersom studien syftar till att studera två lärares strategier för att utveckla elevers 

läsförståelse behöver vi observera vilka strategier som de båda mellanstadielärarna 

faktiskt använder i undervisningen. I observationsschemat (bilaga 3) skapar vi på egen 

hand kategoriseringar vilka är de strategier som beskrivits i kapitlet om tidigare 

forskning. Det finns ett antal faktorer som kan påverka elevernas läsförståelse och 

därför är det även viktigt att observera klassrumsklimatet och lärarens roll i 

klassrummet. De strategier som används av lärarna presenteras i form av en tabell som 

sedan förklaras i löpande text. 

 

5.5 Analysmetod 

Utifrån studiens syfte söker vi uppfattningar av hur två lärare i årskurs 4-6 arbetar med 

läsförståelse i undervisningen. Vi har valt att utgå ifrån den metodologiska ansatsen 

hermeneutiken eftersom vi likt Starrin och Svenssons (1994:74) förklaring försöker få 

en uppfattning av andra individers budskap. Till grund för tolkning och förståelse inom 

hermeneutiken har  den hermeneutiska spiralen blivit ett bärande begrepp. Allwood och 

Eriksson (2010:92) beskriver Schleiermachers spiral som en förståelseprocess där 

processen består av delar och en helhet som är beroende av varandra. Förståelsen av 

olika delar i en text skapar en helhet och för att förstå helheten av en text behövs även 

förståelse av de olika delarna. Starrin och Svensson (1994:82) skriver att den 

hermeneutiska spiralen kan användas för att skapa uppfattningar om hur någonting kan 

vara. Utifrån begreppet har vi precis som Starrin och Svensson (1994:82) beskriver, 

redan en föreställning om de svar vi kommer att få under datainsamlingen. Vi har alltså 

redan i vårt val av undersökningsmetod en slags uppfattning om vad det är vi letar efter. 

När datainsamlingen är klar måste vi reflektera över dessa och skapa en uppfattning av 

det vi sett. Likt författarnas beskrivning kan de svar som framkommer genom 

enkätfrågorna hjälpa oss att tolka det som sker i klassrummet i en observerad situation 

(Starrin & Svensson, 1994:82).  

 

Observationsschemat är indelat i olika kategorier där varje läsförståelsestrategi är en 

kategori vilket underlättar synliggörandet av strategierna som används i undervisningen. 

Utifrån enkätfrågorna som lärarna besvarar före lektionerna har vi en slags förförståelse 

av lärarens uppfattningar om läsförståelse. Utifrån observationerna kan vi sedan skapa 

en egen förståelse av lärarnas läsförståelseundervisning. För att underlätta 
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bearbetningen av resultatet kategoriseras strategierna  utifrån de läsförståelsemodeller 

som beskrivits i studiens bakgrundskapitel.   

 

5.6 Forskningsetiska ställningstagande 

Utifrån Vetenskapsrådet (2002) beskrivs fyra allmänna huvudkrav på forskning där 

studien är beroende av människors deltagande. De fyra huvudkraven innebär att 

individer har rättigheter för att inte bli utsatta för fysisk eller psykisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning. Hänsyn har tagits till huvudkravens principer och det 

första är informationskravet som innebär att deltagarna blivit informerade om studiens 

syfte och vilken roll deltagarna kommer att ha i undersökningen. Samtyckeskravet har 

tagits hänsyn till genom att deltagarna själva gett sitt medgivande att medverka i 

undersökningen. Konfidentialitetskravet  är det tredje huvudkravet vilket innebär att 

empirin inte får offentliggöras. Det sista kravet är nyttjandekravet vilket betyder att den 

insamlade informationen endast kommer användas för forskningsändamål. 

5.7 Metodkritik 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar valde vi att observera två lärare 

i årskurs 4-6 där vardera lärare observerades en gång. En fördel med att observera ett 

undervisningstillfälle är att vi faktiskt kan se hur lärare arbetar rent praktiskt med 

läsförståelse i klassrummet. Vi väljer att observera utifrån ett observationsschema 

genom att kryssa i de strategier som synliggörs. En nackdel med ett observationsschema 

kan vara att det inte ger en helt rättvis bild av till exempel lärarens kompetens och 

klassrummets klimat vilka är faktorer som är betydande för elevers läsförståelse. Det är 

alltså inte enbart läsförståelsestrategierna som utvecklar läsförståelsen. Under 

observationen antecknades relevanta delar men för att få en mer rättvis bild av hur 

elevernas utveckling kan påverkas hade observationen istället kunnat ske i form av ljud- 

eller filmupptagning. 

 

Tanken med enkätfrågorna är att vi vill skapa en bild av hur lärarnas undervisning 

skulle kunna se ut och vilka tankar de har om läsförståelse. Vi väljer även enkätfrågor 

eftersom vi precis som Andersen (1994:86) anser att det är av stor vikt att deltagarna får 

längre tid på sig att tänka igenom sina svar. Frågorna är få och vi vet därför inte riktigt 

om vi kommer få ut de svar som vi väntar oss. Vid en intervju hade vi kunnat ställa 

följdfrågor till lärarna om någonting upplevts oklart och därmed skulle resultatet kunnat 



  
 

15 

ge en mer rättvis bild. En ljudinspelning av intervjun hade i detta fallet varit självklart 

för att på enkelt sätt kunna lyssna på svaren igen. Eftersom studien endast grundar sig 

på två lärare kan vi endast få fördjupade kunskaper om hur dessa lärare arbetar med 

läsförståelse i undervisningen. Undersökningen begränsar oss därmed från att kunna dra 

generella slutsater om lärares arbetssätt i läsförståelseundervisning. 

 

6 Resultat och analys 
I den första delen av resultatet och analysen presenteras lärarnas tankar om läsförståelse. 

Sedan kommer lärarnas egna definitioner av begreppet eftersom innebörden kan skilja 

sig mellan olika individer. Utifrån en tabell beskrivs sedan vilka läsförståelsestrategier 

som används av lärarna och till sist kommer en presententation av två viktiga faktorer 

som kan påverka elevernas läsförståelseutveckling – klassrummets utformning och 

lärarens kompetens.   

 

6.1 Lärarnas tankar om läsförståelse 

Enligt lärare 1 är elevers bristande läsvanor en bakomliggande faktor till de sjunkande 

resultaten vilket även Fridolfsson (2015:31) hävdar. Läraren beskriver att många barn 

spelar mycket dator/TV-spel och det saknas tidsbegränsning för hur länge de får spela. I 

samband med denna beroendeframkallande aktivitet får till exempel läsningen “stryk”. 

Läraren menar även att föräldrar ger barnen fel förutsättningar när de tillåter sina barn 

att spela för mycket. Föräldrarna måste motivera barnen till att vilja och orka läsa. 

Precis som Pressley (2000:174), Guthrie och Wigfield (2000:406-407) förklarar 

behöver elever som saknar tillräcklig drivkraft en yttre motivation. Det är av stor vikt att 

föräldrarna är goda förebilder vilket betyder att om föräldrarna själva inte läser blir 

läsintresset hos barnet mindre. Precis som lärare 1, menar även Skolverket (2011) att det 

bristande läsintresset påverkar elevernas utveckling i läsförståelse. Fridolfsson 

(2015:31) skriver att elevers läsinlärning påverkas negativt där lästillfällena är få och 

intresset för läsningen är litet.  

 

Lärare 2 tror att en anledning till de sjunkande resultaten i internationella 

undersökningar kan vara ett minskat ordförråd eftersom eleverna inte möter så många 

sammanhängande texter. Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006:13) skriver att ett 

bristande ordförråd även är avhängigt föräldrarnas läsintresse. Författarna lyfter att olika 
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sorters textsamtal kan öka barnets ordförråd. Läraren beskriver att elever ofta i samband 

med texter skapar sin egen uppfattning ganska snabbt genom att titta på rubrik och 

ingress. Beroende på läsaren uppfattas alltså en text olika och elever som har bristande 

läsintresse kan med hjälp av textsamtal lära sig att utveckla olika sorters förståelse av 

texter. Rosenblatt (2002:37) symboliserar denna förståelse med efferent och estetisk 

läsning vilka beskriver två olika sätt att läsa en text på.  Lärare 2 menar även att 

eleverna ofta saknar uthållighet för att ta sig genom en hel text. Guthrie och Wigfield 

(2000:406-407) skriver att både inre och yttre motivation är en viktig drivkraft för att 

orka läsa en hel text och förstå den. McCormick (1994:68-91) menar att en så kallad 

mismatchning medför ett avtrappat intresse för läsningen om läsarens individuella 

repertoarer skiljer sig för mycket från textens. Genom textsamtal kan eleverna utifrån 

lärarens stöttning bli motiverade att ta sig an en text och lära sig att förstå den. Eleven 

får en slags yttre motivation som i sin tur kan leda till en inre drivkraft. Guthrie, 

(2004:11) menar att båda formerna av motivation kompletterar varandra och bör 

användas i läsundervisningen.  

 

6.2 Lärarnas definition av läsförståelse 
Lärare 1 definierar läsförståelse som att hon “tycker att läsförståelse är förmågan att 

tolka och förstå en läst text. Det kräver både ett tillräckligt ordförråd samt att man har 

olika strategier för att förstå texten”. Utifrån lärarens förklaring finns samband med det 

Rosenblatt (2002:37) skriver om transaktionen som sker i utbytet mellan text och läsare. 

Det är först när detta samspel äger rum som eleven kan förstå textens innehåll. I tidigare 

forskning nämns Westlunds (2009:176) definition av att en elev med god läsförståelse 

använder sin energi åt att förstå innehållet i en text istället för att egentligen tänka på hur 

hen gör för att läsa. Beskrivningen kan likna den första lärarens tankar om vad 

läsförståelse innebär eftersom hen definierar läsförståelse som en förmåga att förstå 

textens innehåll.  

 

Lärare 2 menar att “läsförståelse handlar om att sätta upp ett mål för vad texten ska 

handla om och sedan kunna göra förändringar under läsandets gång, att kunna dra 

slutsatser utifrån texten och kunna göra inre bilder”. Likt läraren menar kan definitionen 

kopplas till det som Herrlin och Lundberg (2005:15) skriver. Författarna menar att 

texten får sin innebörd beroende på de erfarenheter och förutsättningar barnet har. Barn 

med god läsförståelse kan skapa inre föreställningar i läsningen. Lärarens definition kan 
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även likna Appleyards (1994:14-15) stadieteori som beskriver de fem faser som en 

läsare går igenom för att utveckla god läsförståelse. När läsaren tagit sig till sista fasen 

kan läsaren reflektera och analysera texten utifrån livserfarenheter och kunskaper om 

världen. För att elever ska kunna utveckla sitt lärande behöver de som Vygotskij anser 

tillfälliga verktyg som hjälper dem att ta sig vidare till nästa fas i läsutvecklingen 

(Westlund, 2009:120-123). 

 

6.3 Faktorer som påverkar elevers utveckling i läsförståelse 

Tabell 1 nedan visar en sammanställning av vilka läsförståelsestrategier som används av 

lärarna i undervisningen. Kolumnen till vänster visar sammanställningen av de 

strategier som beskrivs i tidigare forskning. I kolumnerna till höger presenteras 

förekomsten av strategin i form av siffror som presenterar i vilken ordningsföljd de 

olika strategierna används. Med hjälp av numrering kan det vara intressant att se om 

lärarna ibland får anledning att backa tillbaka för att använda sig av en redan använd 

strategi. De strategier som inte synliggörs i undervisningen presenteras med ett streck i 

tabellen.  
          

                                        

Läsförståelsestrategier Lärare 1 Lärare 2  

Läraren modellerar/tänker högt 1 2 

Läraren aktiverar elevernas förförståelse 3 1 

Eleverna uppmanas att skapa inre bilder 7 - 

Eleverna uppmanas att förutspå textens handling 4 - 

Eleverna uppmanas att ställa frågor till texten 2 4 

Eleverna uppmanas att klargöra oklarheter 5 5 

Eleverna uppmanas att sammanfatta texten 6 3 

Tabell 1. Användningen av läsförståelsestrategier 

 

Lärare 1 använder sig av samtliga strategier i sin undervisning medan lärare 2 använder 

sig av majoriteten av dem. De två strategier som lärare 2 utelämnar är “eleverna 
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uppmanas att skapa inre bilder” och “eleverna uppmanas att förutspå textens handling”. 

Som resultatet visar skiljer sig strategiernas ordningsföljd åt mellan lärarna. Den enda 

strategin som synliggörs i samma ordningsföljd är “eleverna uppmanas att klargöra 

oklarheter”.  

 

Lärare 1 startar upp sin undervisning i läsförståelse genom att gestalta eller tänka högt 

när hen läser ett stycke ur en skönlitterär text. Läraren förklarar sedan att hen vill visa 

eleverna hur hen arbetar för att kunna besvara frågor till texten. Denna strategi är en av 

grundstrategierna inom Reciprocal Teaching som grundades av Palinscar och Brown i 

mitten av 1970-talet (Taube, 2007b:73). Likt modellen intar läraren rollen som 

gruppledare och stöttepelare för eleverna. Till skillnad från lärare 1 väljer lärare 2 att 

starta sin lektion genom att aktivera elevernas förförståelse som även den ingår som en 

grundstrategi inom RT. Klassen arbetar med en sakprosatext och läraren uppmuntrar 

elevernas förförståelse genom att ställa frågor som läraren vet att eleverna har kunskap 

om sedan tidigare. Rosenblatt (2002) menar att elever tar sig an texter på olika vis. På 

grund av detta bör texter väljas utifrån elevernas behov, förutsättningar och intressen 

vilket lärare 2 gör genom att använda sig av sin didaktiska kompetens vid val text. 

Utifrån hur båda lärarna startar sina lektioner visar de en god lärarkompetens. Det 

framgår till exempel att de har kunskaper om elevernas förutsättningar och undervisar 

utefter dessa. Att undervisa utifrån elevers olika behov är enligt Westlund (2009:55) en 

viktig del för att uppnå skicklighet i läraryrket. McCormick (1994:68-91) förespråkar 

även hon undervisning som är anpassad efter individens behov och därför är det viktigt 

att texten som ska läsas är i nivå med den utvecklingsfas som eleven befinner sig i.  

 

Rosenblatts transaktionsteori handlar om ett utbyte mellan text och läsare. Utbytet beror 

på texten och läsaren, det vill säga hur texten uppfattas och vad läsaren har för tidigare 

erfarenheter. Enligt Rosenblatt (2002:37) är efferent läsning och estetisk läsning två 

olika sätt att möta en text. Lärare 1 använder sig av en skönlitterär text där eleverna 

fokuserar på det personliga och känslomässiga vilket kan förknippas med estetisk 

läsning. Lärare 2 undervisar om en faktatext där eleverna fokuserar på att inhämta 

nödvändig information vilket kan förknippas med efferent läsning.  

 

Frost (2009:111) skriver att elever behöver olika studietekniker för att kunna utveckla 

en god läsförståelse. I kapitlet tidigare forskning nämns fyra huvudaktiviteter som kan 
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möjliggöra en bättre läsförståelse hos eleverna. Lärare 1 visar i sin undervisning upp 

“läsfixarna”  som är läsförståelsestrategier som symboliseras av fem olika bilder. Den 

första är spågumman som förutspår textens handling. Detektiven försöker reda ut 

oklarheter i texten. Reportern ställer frågor om texten, cowboyen sammanfattar texten 

och konstnären föreställer sig inre bilder om texten. Läsförståelsestrategierna som lärare 

1 använder i undervisningen kan även förknippas med Transactional Strategies 

instruction. Likt “läsfixarna” kan Pressley och Wharton-Mcdonalds modell som nämns 

ovan samt Frosts (2009:11) beskrivning av huvudaktiviteter fungera som det Vygotskij 

benämner scaffolding (Westlund, 2009:120-123) eller tillfälliga verktyg för elevernas 

utveckling i läsförståelse (Westlund, 2015:49).  

 

6.4 Lärarens kompetens och klassrummets klimat 
Westlund (2009:55) beskriver att lärarens kompetens är av stor betydelse för att 

eleverna ska kunna uppnå kunskapskraven. De ska enligt Skolverket (2016:229) lära sig 

att använda olika lässtrategier för att kunna sammanfatta enklare texters innehåll. För att 

eleverna ska kunna lära sig att sammanfatta texter på egen hand använder sig läraren av 

“läsfixarna” som verktyg för att möjliggöra att kunskapskravet kan uppnås. Lärare 2 

beskriver med följande citat likt Vygotskij att samspelet är en stor del av elevernas 

utveckling “ [...] men givetvis så handlar mycket om att eleverna behöver diskutera och 

analysera. Alltså att jobba metakognitivt med texterna”. Precis som Vygotskij uttrycker 

sig om  den proximala utvecklingszonen (Lundgren m. fl, 2014:305) visar även läraren i 

klassrummet hur hen utmanar eleverna till att utveckla bättre läsförståelse. Trots vikten 

av att text och läsare matchar varandra menar McCormick (1994:68-91) att texterna som 

läraren väljer till viss del behöver utmana elever, likt Vygotskijs syn på den proximala 

utvecklingszonen, för att de ska utvecklas. Genom att eleverna får konstruera egna 

frågor till en faktatext utmanas med största sannolikhet många elever eftersom läraren 

under tiden får vara en vägledare till elevernas konstruktion av frågorna. Lärarens 

vägledning kan likna Vygotskijs beskrivning av scaffolding (Lundgren, m fl, 2014:306). 

Samtidigt som eleverna får konstruera egna frågor övar de även på det som Westlund 

(2009:69) nämner som faktorer för en god läsförståelse. Faktorerna som nämns är 

kritiskt tänkande, värdering och problemlösning. Dessa tänkesätt försöker lärare 1 

förmedla till eleverna genom att förklara hur hen själv gör för att skapa frågor som kan 

ge utvecklande och reflekterande svar.   
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Ovan beskrivs delar av observationstillfällena som kan kopplas till Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv. Förutom dessa delar med konkreta exempel  kan helheten av 

undervisningstillfällena sättas i relation till perspektivet. Det som är tydligt i 

undervisningen är att eleverna hela tiden samspelar med varandra eller med läraren. Det 

förs ständigt en dialog mellan aktörerna i klassrummet och därmed även ett ständigt 

utbyte av kunskaper mellan alla parter. Klassen hjälper varandra att utveckla lärande 

och förståelse för att tillsammans nå nya kunskaper vilket kan påminna om Vygotskijs 

(Lundgren, m fl, 2014:305) förklaring av den proximala utvecklingszonen.  

 

Under lektionen med lärare 2 upptäcks det att eleverna har fler frågor än eleverna hos 

lärare 1 vilket kan bero på det som Reichenberg (2008:93) upptäckte, att många elever 

blir omotiverade när läraren ställer frågor om en text där svaren står direkt i texten. Om 

eleverna redan i tidigare årskurser och i andra ämnen fått otillräckliga kunskaper om 

vad som kan vara bra frågor och mindre bra frågor till en text blir de omotiverade. 

Guthrie (2004:11) menar att yttre motivation kan medföra inre motivation vilket innebär 

att läraren bör ställa frågor som motiverar eleverna till fortsatt utveckling. Frågor som 

kan motivera eleverna är sådana som är baserade på tidigare kunskaper och 

erfarenheter. Likt Reichenbergs (2008:93) försök att använda sig av Questioning the 

Author-modellen försöker även läraren med sin handledning träna eleverna i att ställa 

reflekterande frågor till texten. Enligt Appleyard (1994:14-15) kan en elev med mycket 

god läsförståelse reflektera över textens innehåll och det är enligt stadieteorin här som 

eleverna bör befinna sig i årskurs 4-6. Genom lärarens stöttning eller det som kan 

nämnas som scaffolding får eleverna lära sig att reflektera över textens innehåll och 

konstruera frågor som syftar till att kunna analysera och diskutera texten. På så vis 

stöttar läraren eleverna till att uppnå en högre läsförståelsenivå där eleverna sedan kan 

ta sig vidare självständigt.  

 

Enligt Taube (2007a:110) är ett accepterande klassrum och förståelse viktiga faktorer 

som påverkar elevers lärande. Det krävs acceptans av både läraren och eleverna för 

utveckling. En accepterande klassrumsmiljö synliggörs under båda 

observationstillfällena. Ett exempel är när lärare 2 ställer frågor till klassen och en elev 

vid upprepade tillfällen svarar på frågorna utan att räcka upp handen. Klassen och 

läraren som troligtvis har förståelse för elevens beteende verkar inte beröras. Enligt 

Vygotskij sker allt lärande i interaktion med andra och för att interaktionen ska fungera 
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och utveckla ett lärande krävs att alla elever accepterar varandra, något som även Taube 

lyfter (2007a:110-111).  

 

Enligt Frost (2009:147) kan elevers läsförståelseutveckling påverkas av klassrummets 

utformning. Frost menar att ett klassrum vars väggar är dekorerade med till exempel 

planscher som har ett lärande innehåll kan gynna elevers motivation och deras lärande. I 

ett av klassrummen finns likt Frosts (2009:147) beskrivning sådana planscher uppsatta 

på väggarna. På planscherna kan eleverna se vilka tankar och frågor som kan ställas till 

en text. På en av planscherna står det “frågor på ytan”  som handlar om vilka frågor som 

kan ställas om man vill finna svaret direkt i texten. På en annan plansch står det “frågor 

under ytan” vilket handlar om att kunna resonera sig fram till möjliga svarsalternativ. 

Den sista planschen heter “frågor på djupet” och handlar om att kunna ge reflekterande 

och utvecklande svar med koppling till tidigare erfarenheter. De tre planscherna kan 

jämföras med några av huvudstrategierna som  Reciprocal Teaching präglas av 

nämligen att kunna ställa relevanta frågor till texten, att reda ut oklarheter i texten och 

kunna sammanfatta textens handling (Taube, 2007b:73). Planscherna som är kopplade 

till läsförståelse kan ses som stödstrukturer för eleverna och utan att eleverna reflekterar 

över dem kan de samtidigt som de tittar på planscherna stöttas av dem. Stöttningen kan 

även benämnas som Vygotskijs betydelsebärande begrepp scaffolding där läraren 

använder sig av byggnadsställningar som successivt kan plockas ner i takt med 

elevernas utveckling (Westlund, 2009:20-23) 

 

Under observationstillfällena får vi uppfattningen att många elever tycker att innehållet i 

undervisningen är intressant. Denna uppfattning får vi genom lärarnas och elevernas 

tydliga engagemang. Till exempel räcker många elever upp handen för att besvara 

lärarnas frågor, lärarna har olika intresseväckande röstlägen och texterna som eleverna 

får arbeta med verkar vara betydelsefulla för dem. I det ena klassrummet arbetar 

eleverna med en skönlitterär text om fotboll vilket är ett motiverande ämne för många 

elever i klassen. I det andra klassrummet arbetar eleverna med en faktatext i historia 

vilket många elever kan se som ett svårare ämne. Båda lärarna bjuder ofta in eleverna 

till att vara medskapare av innehållet i lektionerna och denna inbjudan kan likna en sorts 

motivation till lärande. Historia kan vara ett svårt ämne för många och fotboll kan för en 

del elever anses vara ointressant och därför är det viktigt att lärarna kan motivera 

eleverna att vilja lära sig. Lärarna kan ses som en yttre motivation (Guthrie, 2004:11) 
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och ger eleverna belöningar i form av till exempel beröm eller betyg. En gynnsam yttre 

motivation kan bidra till att elevers inre motivation stärks vilket eftersträvas av varje 

lärare. Den inre motivationen är enligt Guthrie (2004:11) den motivation som skapar 

lusten att vilja lära sig nya saker. 

 

7 Diskussion 
Resultatet visar att läsförståelsestrategier, läraren, klassrumsklimatet och hemmet  är 

viktiga delar för elevernas läsförståelseutveckling. Med tanke på de fortsatta sjunkande 

resultaten i PISA och PIRLS-undersökningarna bör lärare enligt oss fokusera mer på att 

undervisa i och om läsförståelse istället för att endast testa elevernas kunskaper. 

Läsförståelse är ingenting som utvecklas genom att läsa och besvara frågor till en text 

utan det handlar om att kunna bearbeta en text. De lärare som medverkade i studien tror 

att de sjunkande resultaten kan bero på föräldrarnas läsvanor och elevernas trytande 

uthållighet att läsa sammanhängande texter. En anledning till att föräldrar i liten 

utsträckning läser tillsammans med sitt barn kan vara att de inte har råd att köpa böcker. 

De skulle därför istället kunna besöka ett närliggande bibliotek så att barnet får 

möjlighet att utveckla sin läsförmåga. Föräldrar måste inse betydelsen av läsning så att 

deras barn ska få bästa möjliga förutsättningar i skolan.  

 

Enligt Skolverket (2016:222) bör läraren strukturera och planera undervisning så att 

varje elevs kunskapsutveckling går framåt. För att uppmuntra elever till att vilja läsa 

krävs ett gediget arbete av läraren. En elev med bristande läsintresse och läsförståelse 

kräver likt Guthrie (2004:11) nämner både inre och yttre motivation vilket är något som 

läraren bör ge utrymme för. Författaren menar även att läraren i slutändan ska sträva 

efter att eleverna skapar en egen lust att vilja läsa. Som blivande lärare strävar vi efter 

att alla elever ska få möjlighet att utvecklas vilket vi kan göra utifrån de didaktiska 

kunskaper vi tillägnats under vår studietid. I vår yrkesroll ska vi även fungera som en 

vägledare så att eleverna ges möjlighet att äga sitt eget lärande. 

 

Likt resultatet visar har lärarna en liknande syn angående definitionen av läsförståelse. 

Båda lärarna definierar begreppet likt McCormick (1994:68-91), som en förståelse av 

någonting man läser. Trots en mindre empirisk undersökning tror vi tillsammans med 

vår egen uppfattning av begreppet att många lärare skulle förklara läsförståelsens 

innebörd på ett liknande sätt.  
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Enligt Skolverket ska elever kunna läsa och förstå skönlitterära texter och sakprosa 

vilket innebär att det ska kunna läsa både estetiskt och efferent (Rosenblatt, 2002:37). 

Vilken sorts läsning som ska användas är beroende av syftet med läsningen. Under det 

ena lektionstillfället  arbetade lärare 1 med en skönlitterär text och lärare 2 med en 

sakprosatext och under båda tillfällen synliggjordes ett socialt samspel som är nära 

förankrat med Vygotskijs syn på hur lärande sker interaktivt tillsammans med andra 

(Lundgren, m.fl, 2014:305). Under båda observationstillfällena fyllde lärarna 

funktionen som vägledare genom att skapa tillfälliga “byggnadsställningar” för 

eleverna. Dessa ska syfta till att eleverna själva ska kunna ta sig igenom en text med 

hjälp av olika läsförståelsestrategier. Vi tycker att det är viktigt att eleverna tillägnas 

strategier så att de får kunskaper om hur de kan lära sig att förstå en text. När eleverna 

blivit goda läsare kan de röra sig fritt mellan de olika läsförståelsestrategierna. Under 

observationerna pendlade lärarna ofta mellan att tänka högt och blanda in elevernas 

förförståelse för att möjliggöra deras utveckling på bästa sätt. Detta kan bero på att 

lärarna precis som vi anser att det inte är fel att ständigt röra sig mellan strategierna. 

Dessutom tar eleverna lärdom av det som läraren visat. 

 

I resultatdelen beskrivs det att en av lärarna använde sig av läsförståelsestrategierna 

“Läsfixarna”. Dessa strategier anser vi kan vara extra betydande för elever vars läsvanor 

är bristfälliga. Eftersom strategierna symboliseras genom intresseväckande namn och 

roliga bilder anser vi att eleverna blir motiverade till att lyssna och ta till sig kunskaper 

under lektionen. Det är alltså av stor vikt att lärarens undervisning är anpassad efter 

elevgruppens intressen, behov och förutsättningar. En annan starkt bidragande faktor till 

att elever vill lära sig i klassrummet kan vara klassrummets utseende. Om klassrummet 

är utsmyckat likt Frosts (2009:147)  beskrivning kan en roligare, tryggare och mer 

lärorik atmosfär skapas. Om eleverna däremot möts av en atmosfär som präglas av 

mörka färger och dåligt ljusinsläpp kan klassrummet kännas dystert och undervisningen 

ointressant. På grund av detta kan elevernas motivation till att vilja lära sig nya saker bli 

lidande.  

 

Som skrivits i inledningen av detta kapitel är klassrumsklimatet en avgörande faktor för 

elevernas utveckling i läsförståelse. Taube (2007a:110-111) menar att ett gott 

klassrumsklimat är beroende av lärarens och elevernas sätt att acceptera varandra. 
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Hennes beskrivning avspeglades under observationerna. Vi kan inte veta vilket 

klassrumsklimat som är  rätt eller felaktigt men genom hermeneutikens synsätt och vad 

som beskrivs i tidigare forskning kunde vi skapa egna uppfattningar om vad vi anser 

vara ett bra klassrumsklimat. Ett exempel på ett bra klassrumsklimat synliggjordes 

under observationstillfället med lärare 2. I klassen finns en elev som utan 

handuppräckning ständigt svarar på lärarens frågor. Som vi tolkade det stördes varken 

klasskamrater eller läraren av beteendet. Läraren som med högsta sannolikhet känner 

eleven mycket väl vände dennes beteende till någonting positivt. Läraren lyssnade 

ibland på elevens åsikter i blindo för att sedan väva in dessa i undervisningen och ibland 

ignorerade läraren elevens utrop för att låta andra elever delta i diskussionen. Eleverna 

lät sig precis som läraren  inte irriteras av de ständiga utropen. Vi anser att ett gott 

klassrumsklimat gynnar elevernas utveckling såväl kunskapsmässigt som socialt. I ett 

accepterande klassrum tillåts alla elever att växa som de unika individer de är. 

 

En elev som ständigt hörs i klassrummet kan även skapa problem. Trots att eleverna och 

läraren accepterar eleven som individ kan hens beteende påverka undervisningen och de 

andra elevernas arbete i klassrummet. Ett klassrumsklimat som anses vara accepterande 

för en del individer kan för andra anses vara störande och därför bör det finnas gränser 

för vad som är tillåtet inom klassrummets ramar. En elev som ständigt talar rakt ut anser 

vi som kommande lärare är oacceptabelt och störande. Handuppräckning ska gälla för 

alla elever vilket innebär att problem som dessa är något som läraren tillsammans med 

eleven kan arbeta med, så både lärare och elever kan känna sig till freds i klassrummet.  

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi undersökt hur två lärare i årskurs 4-6 

undervisar i läsförståelse samt definierar begreppet. Det blev tydligt att lärarna använde 

sig av läsförståelsestrategier i undervisningen för att möjliggöra elevernas 

läsförståelseutveckling. Undersökningen skulle kunna bli mer intressant om 

frågeställningen istället behandlade hur lärares läsförståelseundervisning skiljer sig 

mellan elever i årskurserna 4 och 6. I denna studie framgick det att olika 

läsförståelsestrategier kan ses som tillfälliga byggnadsställningar för att utveckla 

elevernas läsförståelse. I en ny studie hade man alltså kunnat skapa uppfattningar om 

och hur läraren successivt låter eleverna ansvara för sitt eget lärande. För att den nya 

studien ska kunna vara generaliserbar krävs fler deltagande lärare runt om i landet. Om 
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undersökningen utförs på flera lärare finns det större möjlighet att dra generella 

slutsatser om hur undervisning i läsförståelse skiljer sig i årskurs 4 och 6.  

 

7.2 Slutsats 
Resultatet av observationerna visade vilka strategier som lärarna använde i 

undervisningen för att utveckla elevernas läsförståelse. Aktivering av elevernas 

förförståelse och att läraren gestaltar var strategier som lärarna regelbundet återgick till 

under lektionerna. Som lärarna visade kan läsförståelsestrategier användas utan något 

speciellt mönster, det vill säga att läsaren kan röra sig fritt mellan strategierna för att 

förstå en text. Genom observationerna kunde vi även skapa egna uppfattningar om 

lärarnas kompetens och klimatet i klassrummet vilket också är faktorer som kan påverka 

elevers lärande. Enkäterna gav oss viktig information om lärarnas egna definitioner av 

vad läsförståelse innebär för dem. De klargjorde även att de tror att svenska elevers 

läsförståelse har blivit allt sämre på grund av lärares bristfälliga kunskaper och 

elevernas bristande motivation. För att möjliggöra att varje elevs läsförståelse utvecklas 

är såväl den inre som yttre motivationen viktig för lärandet. Vygotskijs syn på lärande 

avspeglades i lärarnas enkätsvar och undervisning. Som analysen visar är det sociala 

samspelet ständigt närvarande i undervisningen och kan vara viktigt för elevernas 

läsförståelseutveckling.  
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga 1- Enkätfrågor 

1. Vilka orsaker tror du ligger bakom svenska elevers sjunkande resultat i läsförståelse? 

2. Hur definierar du begreppet läsförståelse? 

3. Vilka strategier använder du i undervisningen för att utveckla elevers läsförståelse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

Bilaga 2a – Enkätsvar lärare 1 

1. Helt enkelt att barn läser för lite. Många spelar jättemycket datorspel/tv-spel och det 

ger direkt stimuli samt är kraftigt beroendeframkallande. Jag säger inte att 

datorspelande enbart är negativt, men min erfarenhet från mina egna barns kompisar är 

att de har ganska tillåtande regler för datorspel. En del har t ex som regler att det är ok 

att spela 3-4 timmar en vardag. Då är det självklart att en massa andra saker får stryka 

på foten, som t ex fysisk aktivitet OCH läsande. Jag tycker att många i min generation 

är curlande och rätt släpphänta föräldrar. Det låter kanske lite hårt, men det är min 

åsikt. Då får vi också barn som inte är vana vid något motstånd och ger upp så fort 

något tar emot. Läsning är mycket mer komplext och krävande än vad exempelvis 

datorspel är. Då måste vi föräldrar ge barnen rätt förutsättningar för att vilja/orka läsa. 

Och vara bra föredömen själva. Läser man inget själv kan man ju inte räkna med att 

ens barn ska lyssna när man säger att de ska läsa. Barn gör som vi vuxna gör, inte som 

vi säger. 

 

2. Jag  tycker att läsförståelse är förmågan att tolka och förstå en läst text. Det kräver 

både ett tillräckligt ordförråd samt att man har olika strategier för att förstå texten. 

 

3. Vi har jobbat en del med "läsfixarna", som använder fem bilder (symboler) för de 

olika lässtrategierna. Detektiven, konstnären, cowboyen, spågumman & reportern. 

Vi har arbetat mycket med studieteknik, hur man gör för att förstå & lära sig en text. 

Att läsa ett stycke i taget. Att stanna upp & tänka efter - "vad var det jag läste?". Att 

stryka under stödord.  Att läsa stödorden högt. Att utifrån stödorden kunna 

sammanfatta texten med egna ord. När vi exempelvis läser historia, har eleverna 

läsläxa i historia - de ska läsa några sidor noggrant och kunna svara på ett antal frågor 

som de sedan redovisar muntligt i skolan. De får alltid först berätta för en kompis, 

innan vi tar det i helklass. 

 



  
 

III 

 

 

 

Bilaga 2b – Enkätsvar lärare 2 

Hej 

1.  Jag tycker att läsförståelsen ändå är ganska god hos våra elever. Detta om vi tittar på 

delresultaten på Np.  Jag tror att ordförrådet har minskat genom att eleverna inte möter 

så många sammanhängande texter. De kan titta på rubrik och på ingress och sedan göra 

sin egen bild ganska snabbt. De orkar inte ta sig igenom artiklar och så vidare. 

 

2. Läsförståelse handlar om att sätta upp ett mål för vad texten ska handla om och sedan 

kunna göra förändringar under läsandets gång. Att kunna dra slutsatser utifrån texten. 

Kunna göra inre bilder. 

 

3. Men givetvis så handlar mycket om att eleverna behöver diskutera och analysera. 

Alltså att jobba metakognitivt med texterna. Att vi alltid ligger tid på att titta djupare på 

texter de arbetar med än att bara referera eller reproducera. Använda frågor som varför, 

hur och på vilket sätt så att eleverna har möjlighet att använda sina egna tolkningar. Då 

märket jag som lärare vilka strategier de har och kan stötta dem i de delar de behöver 

utveckla . Det kan då handla om ordförståelse, ordförråd, uthållighet, läshastighet osv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga 3- Ej ifyllt observationsschema 

Observatörernas namn:  Lokal: Datum och tid: Närvarande personer: 

 

 

Strategier JA 

Läraren modellerar/tänker högt 
 

Läraren aktiverar elevernas förförståelse 
 

Eleverna uppmanas att skapa inre bilde 
 

Eleverna uppmanas att förutspå textens handling 
 

Eleverna uppmanas att ställa frågor till texten 
 

Eleverna uppmanas att klargöra oklarheter 
 

Eleverna uppmanas att sammanfatta texten 
 

 

• Uppfattning av lärarens kompetens 

 

• Uppfattning av klassrumsklimatet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

Bilaga 4a- Observationsschema lärare 1 

Observatörernas namn: 

Rebecka och Josefine  

Lokal: 

Klassrum 

Datum 

och tid: 

10/4  

8.30-9.30 

Närvarande personer: 25 elever, 1 

lärare, 1 resurslärare, 2 studenter 

 

 

Strategier JA 

Läraren modellerar/tänker högt 1 

Läraren aktiverar elevernas förförståelse 3 

Eleverna uppmanas att skapa inre bilde 7 

Eleverna uppmanas att förutspå textens handling 4 

Eleverna uppmanas att ställa frågor till texten 2 

Eleverna uppmanas att klargöra oklarheter 5 

Eleverna uppmanas att sammanfatta texten 6 

 

• Uppfattning av lärarens kompetens 

Positiv självbild, kunskaper om eleverna, tydliga strategier (Läsfixarna), 

skönlitterär text, mycket arbete tillsammans, positiv till sitt yrke (vill verkligen 

vara i klassrummet och vill att att elever ska vilja lära sig) 

• Uppfattning av klassrumsklimatet 

Accepterande klassrum, okej  att svara fel, planscher, eleverna verkar 

intresserade 

 

 

 



  
 

VI 

 

Bilaga 4b- Observationsschema lärare 2 

Observatörernas namn: 

Josefine & Rebecka 

Lokal: 

Klassrum 

Datum och tid: 

11/4 9.35-11.10 

Närvarande personer: 2 

studenter, 1 lärare och 20 

elever 

 

 

Strategier JA 

Läraren modellerar/tänker högt 2 

Läraren aktiverar elevernas förförståelse 1 

Eleverna uppmanas att skapa inre bilde - 

Eleverna uppmanas att förutspå textens handling - 

Eleverna uppmanas att ställa frågor till texten 4 

Eleverna uppmanas att klargöra oklarheter 5 

Eleverna uppmanas att sammanfatta texten 3 

 

• Uppfattning av lärarens kompetens 

Positiv självbild, kännedom om eleverna, faktatext historia, utmanar eleverna, 

peppande och hjälpsam mot alla elever 

 

• Uppfattning av klassrumsklimatet 

Accepterande klassrum, en elev som pratar rakt ut/ ingen har problem med detta, 

engagerade elever 

 

 

 


