
 0 

     
_____________________________________________________ 
   

            Specialpedagogik 61-90 hp 
_____________________________________________________ 
 
 
 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 

Vägar till god läsförståelse 
- Sex pedagogers uppfattningar om och erfarenheter av hur  

elever i år 3-6 når god läsförståelse. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Margaretha Lindqvist 

Lena Olsson   
 
 
 

 
Rapportarbete 15 hp Handledare: Kerstin Åman 
Specialpedagogik SQ3000 Humanvetenskapliga institutionen 
Vårterminen 2008 Högskolan i Kalmar 



 1 

Innehållsförteckning 
 
1. Introduktion       3 
2. Bakgrund 

2.1 Läsning       4 
2.1.1 Styrdokument       4 
2.1.2 Nationella och internationella undersökningar    5 
2.1.3 Avkodning       7  
2.1.4 Läsförståelse       7 
2.1.5 Läs- och skrivsvårigheter      9 

2.2 Förhållningssätt     10 
2.2.1 Lärarens betydelse    10 
2.2.2 Läsning och självförtroende    11 

2.3 Arbetssätt     12 
2.3.1 Lässtimulerande miljö    12 
2.3.2 Högläsning     13 
2.3.3 Modeller för träning av läsförståelse   13 
2.3.4 Skolbiblioteken     14 
2.3 5 Läsutveckling – kartläggning    15 

3. Problemformulering/Forskningsfrågor   17 
4. Metod      18 

4.1 Val av metod     18 
4.2 Fenomenografi som forskningsansats   18 
4.3 Urval      18 
4.4 Intervju     19 
4.5 Intervjuguide     19 
4.6 Undersökningens genomförande    19 
4.7 Forskningsetiska principer    20 
4.8 Tillförlitlighet och trovärdighet    21 

5. Resultat      22 
5.1 Personporträtt     22 
5.2 Sammanfattning     29 

5.2.1 Synsätt och teorier    29 
5.2.2 God läsförståelse och hur elever når dit   30 
5.2.3 Metoder och strategier för att träna läsförståelse  30 
5.2.4 Betydelsen av förhållningssätt och bemötande  31 

6. Diskussion     32 
6.1 Synsätt och teorier     32 
6.2 God läsförståelse och vägen dit    32 
6.3 Metoder och strategier    33 
6.4 Bemötande och förhållningssätt    34 
6.5 Metoddiskussion.     34 
6.6 Sammanfattning     35 
6.7 Fortsatt forskning     35 
 
Referenslista     36 
Bilaga 1: Intervjuguide     38 
Bilaga 2: Mailbrev 1     39 
Bilaga 3: Mailbrev 2     40 



 2 

1. INTRODUKTION 
 
Läsning är en del av vårt liv, det hjälper oss att förstå oss själva och andra människor. Det är 
också en viktig grund för inlärning. Varje dag ställs vi inför tillfällen som kräver läsförmåga, 
från avancerade byråkratiska texter, tidningar, lärobokstexter, TV-program till enklare ”kom 
ihåg-lappar”. I vårt moderna samhälle ställs det stora krav på läskunnighet. Samtidigt möts vi 
av rapporter från både nationella och internationella undersökningar som pekar på att svenska 
elever i grundskolan saknar den läsförmåga som krävs för att klara vuxenlivet. Hur ska vi 
lärare förhålla oss till detta? 
 
Syftet med all läsning är att förstå innehållet i det som texten förmedlar. Målet är alltså 
läsförståelse. Vi, som båda arbetar inom skolår 1 – 6, tycker oss ha märkt att antalet elever 
som inte klarar de nationella proven i svenska i år 5 har ökat och då är det främst 
läsförståelsedelen som ställer till problem. Många av eleverna saknar förståelsen av ord och 
uttryck och har svårt att göra inferenser och reflektera över det lästa. Inte sällan tror sig 
eleverna veta vad orden betyder och läser på utan att reflektera. Brister det i ordförståelsen 
blir det svårt att förstå vad författaren vill med sin text. Problemen följer också med till andra 
skolämnen där det handlar om att läsa och förstå. 
 
Med denna vetskap blir det självklart att fundera över hur läsförståelse tränas i de skolår vi är 
verksamma. Finns det några metoder som visat sig leda till gott resultat? Läsforskningen har 
under en lång tid nästan enbart varit koncentrerad på olika läsmetoder och hur det går till att 
lära sig läsa. Myrberg (Skolverket, 2001) hävdar att forskarna ännu inte är eniga när det gäller 
strategier för läsförståelse. Glädjande nog menar han också att den forskning som nu pågår 
inom området ger viktiga bidrag till en ny begreppsstruktur angående läsförståelse. Den 
forskningen har dock ännu inte lett fram till pedagogiska program som kan omsättas och 
studeras i praktisk verksamhet.  
 
Vår erfarenhet är ändå att många lärare försöker hitta framkomliga vägar för att utveckla 
elevernas läsförståelse. Vissa metoder fungerar troligtvis ganska bra, medan andra är mindre 
lyckade. Därför är det intressant att studera hur några lärares ”lyckade” arbetssätt ser ut. Hur 
arbetar lärare i år 3 – 6 som gör att elever når bra resultat på läsförståelsetest och uppvisar 
läslust?                     
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2 BAKGRUND 
 
I bakgrunden behandlas läsning och läsförståelse ur olika aspekter. Nationella och 
internationella läsundersökningar presenteras, liksom vad styrdokumenten tar upp om läsning. 
Under rubriken ”Förhållningssätt” beskrivs lärarens och självförtroendets betydelse för 
läsutvecklingen. Därefter redovisas olika arbetssätt och träningsmodeller, samt hur 
läsutveckling kan kartläggas. 
 
Språket är verktyget som utvecklar det mänskliga tänkandet enligt Vygotskij (Arnqvist, 
1993). Utvecklingen går från det sociala mot det individuella – från det yttre till det inre. 
Vidare ansåg han att språket i början är socialt och kommunikativt för att senare utvecklas till 
ett egocentriskt språk som allteftersom utvecklas till ett inre tal (tänkande). Undervisningens 
uppgift är att knyta begrepp till elevernas erfarenheter. Vygotskijs tankar blev kända i väst 
först i slutat av 1900-talet men har haft inflytande på skolans kunskapssyn i senare svenska 
läroplaner. (Lindqvist, 1999) 

 

2.1 Läsning 
 
Läskunnighet kan definieras på flera sätt. Enligt UNESCO är en person läs- och skrivkunnig 
som ”with understanding both read and write a short simple statement on his or her everyday 
life”.  OECD använder begreppet ”reading litteracy”. Det innebär enligt Skolverkets 
översättning: 
 

”Förmåga att förstå, använda och reflektera över texter för att uppnå sina egna 

mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället.” 

(Skolverket, 2001, s 21) 
 

Taube (1987) definierar läsning som ”att få ut betydelsen av ett tryckt eller skrivet budskap”.  
 
Stadler (1998) formulerar läsning som 
 
            ”ett sätt att ta till sig skriftlig information från kända och okända personer på  

            olika platser och i olika tider. Att läsa är att ta del av skrift, att avkoda grafiska          

            symboler till ord, tolka och skapa en inre föreställning om innebörden i ord och      

            texter.” 

 
Läsning består av två processer, avkodning av de skriftspråkliga symbolerna och förståelse av 
budskapet. Med avkodning menas att kunna identifiera och känna igen skrivna ord. Förståelse 
innebär resultatet av tolkningen av skriftliga meddelanden. Båda saker är beroende av 
varandra och nödvändiga för en god läsförmåga. Även motivationen är avgörande, säger 
Taube (2007), och menar att det inte blir någon förståelse om inte läsaren är motiverad, kan 
avkoda orden och förstår dem. Hon uttrycker sambandet med formeln: läsning  = avkodning x 
förståelse av språk x motivation. En alltför långsam och mödosam avkodning inverkar 
negativt på läsförståelsen. Å andra sidan underlättas avkodningen om man förstår vad man 
läser. Därför spelar sammanhanget en viktig roll för avkodningen. Framför allt i början av 
läsinlärningen är det viktigt, att texterna kan upplevas som meningsfulla och skapa glädje och 
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läslust för barnen, menar Lundberg och Herrlin (2003). De beskriver läsutvecklingen som fem 
dimensioner som samspelar och bildar en helhet: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt 
i läsningen, läsförståelse och läslust.  
 
 

2.1.1 Styrdokument 

 
I ett modernt samhälle med ett stort informationsflöde ställs stora krav på att kunna orientera 
sig och vara beredd på stora förändringar. Skolans uppdrag är att främja och förmedla 
kunskaper och färdigheter så att eleverna ska ha möjlighet att vara delaktiga i den 
utvecklingen. Genom att samtala, läsa och skriva ska eleverna ges möjligheter till att 
kommunicera men också till att kritiskt granska och värdera. Enligt Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 1994) ”… skall skolan ansvara för att eleverna inhämtar och 

utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.”  

Vidare talas det om språkförmågans betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas 
fortsatta liv och verksamhet. I kursplanen för svenska står det att undervisningen i svenska ska 
sträva efter att eleven 
” – utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att 

anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär. (Skolverket, 2000, s 97) 
 
Mot slutet av femte läsåret är målet att eleverna ska  
” – kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker och 

saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelser samt 

reflektera över texter.” (Skolverket, 2000, s 99) 
 
Ett av skolans viktigaste mål uttrycks: 
”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska 

språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” 

(Utbildningsdepartementet, 1994) 
 
Skolan har ett stort ansvar för varje enskild elevs läs- och skrivutveckling. Svenska elever har 
tidigare nått goda resultat i internationella jämförelser av läs- och skrivförmåga. 
 

2.1.2 Nationella och internationella undersökningar 

 
I både nationella och internationella undersökningar visar det sig att svenska elevers 
läsförståelse har minskat. Inom den svenska grundskolan finns nationella ämnesprov i 
svenska för årskurserna 5 och 9. Proven i år 5 är inte obligatoriska utan ett erbjudande men 
många kommuner har tagit beslut om att proven ska användas för att ge stöd för lärarens 
bedömning om en elev nått uppsatta mål. Syftet med det nationella provsystemet ska enligt 
Skolverket vara att visa på elevens starka och svaga sidor, hur måluppfyllelsen kan ökas och 
vara underlag för analys på lokal, regional och nationell nivå.  
Delproven i svenska för år 5 består av läsförståelse, skrivuppgift och högläsning bl.a 
Provresultaten tillsammans med lärarens bedömning av elevens övriga prestationer i ämnet 
ställs samman i en framåtsyftande kunskapsprofil. 
 
Resultaten från våren 2006 visade enligt Skolverket (Internet 1) på att mellan 4 och 12 
procent av eleverna inte nådde kravnivån för de olika delproven i svenska och det var 
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läsförståelseprovet som visade sig svårast för eleverna att nå kravnivån. Elever med 
högskoleutbildade föräldrar nådde i större utsträckning kravnivån för alla delproven. 
 
Skolverket presenterade år 2003 en omfattande nationell utvärdering av grundskolan, NU -03. 
Den visade att åtta procent av de deltagande eleverna i år 5 var lässvaga då jämfört med sex 
procent år 1995. Läsförmågan hade minskat även för år 9 elever i förhållande till tidigare 
utvärderingar 1992 och 1995. Skillnaderna i resultat mellan könen var inte så stora i år 5 men 
ökade i år 9 till pojkarnas nackdel. 
 
Två internationella omfattande studier kring läsning har gjorts bland elever i år 3 respektive år 
9. PIRLS ( Progress in International Reading Literacy Study) är den mest omfattande 
undersökning som gjorts av elevers läsförmåga. Den genomfördes år 2001, men resultaten 
från de länder som deltog presenterades år 2003 (Internet 2). Sverige var ett av de länder där 
läsförmågan, läsvanor och attityder till och sammanhang för läsinlärning redovisades. Sverige 
deltog redan år 1991 i Reading Literacy (RL) och erbjöds att inom PIRLS jämföra resultaten 
och därmed få uppgifter på hur läsförmågan eventuellt förändrats. Resultaten i PIRLS visade 
att svenska elever låg i topp bland de 35 deltagande länderna. Proven bestod av läsmaterial 
som var utformade så att de skulle kunna följas upp i framtiden. 
Vid en jämförelse mellan PIRLS 2001 och RL 1991 hade resultaten dock försämrats både vad 
gäller läsförståelse och läshastighet. Sverige hade då förlorat sin position och fanns på en 
sjätteplats vid en sådan jämförelse. Flickor presterade bättre än pojkar och värderade sin egen 
läsförmåga högre år 2001. Svenska elever hade en något mer positiv inställning till läsning än 
genomsnittet bland de övriga och eleverna bedömde sin egen läsfärdighet mer positivt än 
1991 trots att de egentligen hade en sämre läsförmåga. Lusten till läsning spelade en större 
roll år 2001 för att nå god läsförmåga. Vid en jämförelse visade studien också att svenska 
elever dagligen nöjesläste i mindre omfattning än år 1991. De läste också betydligt mindre 
mängd informationstexter i skolan. Den omfattande datoranvändningen sågs som en tänkbar 
anledning till att svenska elever nådde sämre resultat.  
År 2006 genomfördes PIRLS för andra gången i Sverige. Skolverket tillsammans med 
forskare från Uppsala universitet samlade in uppgifter från elever i år 4 bland 150 slumpvis 
utvalda skolor i Sverige. Delar av materialet i studien år 2001 återanvändes och kan alltså ge 
möjlighet att se eventuella förändringar i läsförståelse mellan de båda tillfällena. 
Undersökningen bestod av två delar. Den ena delen var läsprov för att testa elevernas 
läsförmåga och den andra delen bestod av enkäter till elever, lärare, föräldrar och rektorer. 
Resultaten från PIRLS 2006 ( Internet 4) visade att svenska elever läser fortsatt bra men att en 
tillbakagång skett i internationell jämförelse. Andelen starka läsare har minskat bland de 
svenska eleverna. Svensk skola stöder elever i att nå en god grundläggande läsförmåga men 
stöder inte elevernas fortsatta utveckling mot att bli mer avancerade läsare. Svenska elever får 
inte lika mycket tid till för lästräning som elever i många andra länder, 1,6 tim/vecka mot 2,5. 
Slutsatsen blir att svensk skola borde anpassa undervisningen efter elevers olika 
förutsättningar, behov och intresse. 
 
Den andra internationella studien PISA 2003 (Internet 3) var ett OECD-projekt som syftade 
till att undersöka i vilken mån respektive lands utbildningssystem lyckats att rusta 15-åringar 
för att möta framtidens krav. 
Läsförståelse var ett av de områden som undersöktes och syftet var att mäta kunskaper och 
färdigheter som är nära relaterade till vardagslivet och av betydelse i det vuxna livet. 
Betoningen lades på det livslånga lärandet och vikten av att eleverna kan tolka och reflektera 
över information. PISA (Programme for International Student Assessment) syftar också till att 
öka förståelsen för orsakerna till och konsekvenserna av de noterade skillnaderna i förmåga. I 
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och med att de deltagande ländernas resultat jämförs kan starka och svaga sidor upptäckas och 
eventuellt leda till en förbättrad skola. År 2003 deltog 41 länder och år 2006 hade antalet ökat 
till 57. År 2003 års resultat i läsförståelse visade att Sverige då låg på en delad femteplats. 
Finland låg i topp tillsammans med Sydkorea, Kanada och Australien. Två tredjedelar av 
Sveriges 15-åringar läste på en nivå som minst motsvarar den som krävs för att klara 
vuxenlivet. Dock fanns en tydlig skillnad mellan pojkars och flickors läsförmåga, till 
flickornas fördel. Resultaten av PISA 2006 redovisades i december 2007 och visade att 
resultaten inte förändrats. De svagaste läsarna presterade något lägre resultat då än år 2000 
och att det var en dubbelt så hög andel pojkar bland de svagaste läsarna.( Internet 5) 
 
Taube (2007) kommenterar varför finska elever klarar sig så mycket bättre än svenska i de 
internationella undersökningar som gjorts kring läsprestationer. Hon konstaterar att läraryrket 
har högre status i Finland och att lärarna där får en mer gedigen utbildning. I Finland sätts det 
in stöd till lågpresterande elever på ett tidigt stadium. Finska elever har ett stort läsintresse 
och läsengagemang och lånar ofta böcker på bibliotek. Ytterligare en förklaring kan vara att 
Finland har lägre andel invandrare än Sverige. Därmed finns det färre elever med annat 
modersmål. 
 

2.1.3 Avkodning 

För att bli en fungerande läsare måste man förstå den alfabetiska principen som innebär att tal 
kan delas upp i fonem som betecknas med bokstavstecken. En förutsättning för detta är att 
man har förmåga att skifta uppmärksamheten från betydelsen av vad som sägs till hur det 
sägs. Att kunna göra sådana växlingar mellan språkets betydelse- och formsida är beroende av 
både kognitiv och språklig mognad, menar Stadler (1998).   
 
Forskarna är övertygade om att språklekar där förskolebarn uppmärksammas på de enskilda 
språkljuden har en positiv påverkan på deras läsutveckling. Man har kommit fram till att 
bokstavskännedom i förskoleåldern är den enskilda faktor som bäst kan förklara hur barnen 
lyckas med sin läsinlärning under de första skolåren (Taube, 2007). Men för att bli en bra 
läsare krävs också god läsförståelse. 
 

2.1.4 Läsförståelse 

 
Läsförståelse är mer än att kunna avkoda och förstå varje ord. Det är en komplicerad process 
som förutsätter att läsaren har ett aktivt förhållningssätt till texten. För att nå dit behövs 
mycket träning under lång tid (Stadler, 1998). Avkodningen måste automatiseras och det 
krävs viss snabbhet och flyt i läsningen för att uppmärksamheten ska kunna användas till att 
arbeta med förståelsen av det lästa. Lundberg och Herrlin (2003) beskriver flyt i läsningen 
som bron mellan avkodning och förståelse. Enligt Taube (2007) är upprepad läsning av 
samma text den bästa strategin för att få flyt i läsningen. Dessutom behöver eleverna läsa 
mycket och få vägledning av vuxna, menar hon. Det är också betydelsefullt att ha en rik 
tillgång på texter av olika slag med varierande svårighetsgrad.  
 
Avläsningen måste kombineras med en tankemässig bearbetning för att vi ska förstå det vi 
läser. Allard m fl (2001) liknar det vid att läsförståelse står på två ben, avkodning och 
tankemässig bearbetning. Om det ena faller bort blir det ingen läsförståelse. Att förstå en text 
innebär att tränga bakom orden och läsa även det som författaren inte har skrivit ut. Att läsa 
med förståelse är att läsa på, mellan och bortom raderna och det är läsarens aktiva medverkan 
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i samspelet som är avgörande. Läsförståelse på djupet kan därför beskrivas som en interaktiv 
och skapande process, där författaren och läsaren samarbetar. (Franzén, 1997).  
 
För att nå en god läsförståelse krävs enligt Taube (2007) förutom flyt i läsningen också ett 
omfattande ordförråd, kunskap om skriftspråkets meningsbyggnad och om textstruktur, rika 
erfarenheter av omvärlden och kognitiv förmåga. 

God läsförståelse 

 
Kännetecken på god läsförståelse är att läsaren inte bara läser texten rakt igenom, utan är 
aktiv och har uppmärksamheten påkopplad under läsningen. En effektiv läsare med god 
förståelse: 

• börjar med att skaffa sig en överblick.  
• reflekterar över textinnehållet medan de läser 
• är medvetna om vad de förstår och inte förstår och går vid behov tillbaka och läser 

om.  
• relaterar till vad de redan vet – gör kopplingar 
• skapar inre bilder 
• gör sammanfattningar för sig själva 
• har flyt i läsningen, men anpassar läshastigheten efter behoven. 
• har en hög flexibilitet, det vill säga anpassar läsandet efter syfte, situation och textens 

art 
(Taube, 2007) 

Ordkunskap 

Ordkunskapen har stor betydelse för läsförståelsen. En viktig förutsättning för god förståelse 
är att de flesta ordens betydelse är klar. Om mer än 20 % av orden i en text är okända är det 
svårt att förstå innehållet. Genom att läsa mycket ökar man sitt ordförråd, och det underlättar 
fortsatt läsning och bidrar till att förståelsen blir bättre (Høien & Lundberg, 1999). Enligt 
Taube (2007) är det inte bara ordförrådets omfång som påverkar läsförståelsen, utan även hur 
lätt läsaren kommer på vad ord betyder. Hon påpekar vidare att det är först när man har 
tillgång till ett ords alla nyanser som det ger en märkbart positiv effekt på förståelsen och att 
det tar lång tid att nå dit. Barn i skolår 4-6 ökar sitt ordförråd med i medeltal 3000 ord per år. 

Förförståelse/Schema 

All läsförståelse bygger på läsarens egna kunskaper och erfarenheter inom det område texten 
handlar om. Men denna förförståelse måste kunna aktiveras för att den ska vara användbar. 
Genom att förbereda läsningen med samtal som knyter an till barnens erfarenheter och 
aktivera föreställningar och begrepp får de en värdefull vägkarta till sin hjälp menar Lundberg 
och Sterner (2006).  
 
Utifrån den förförståelse en person har skapas under läsningen inre bilder som gör det lättare 
att bli engagerad i berättelsen och tänka kreativt. Dessa bilder ger en referensram, ett schema 
som används som grund för den individuella tolkningen. Scheman är alltid socialt och 
kulturellt bestämda. Det är lättare att skapa en inre bild av något som vi känner igen; en 
bekant miljö eller karaktärer som liknar de vi har erfarenhet av. Ju större skillnaden är mellan 
de egna levnadsvillkoren och personernas vi läser om desto svårare är det att göra bilder och 
hitta kopplingar Våra scheman modifieras under läsningens gång allteftersom läsaren gör nya 
upptäckter och drar nya slutsatser (Stensson, 2006). 
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Franzén (1997) delar upp användandet av schema i tre delar. Läsarens schema bidrar till att 
skapa förväntningar på texten. Bakgrundskunskap behövs för tolkningen av texten och denna 
bakgrundskunskap gör det också möjligt att kunna ”läsa mellan raderna” och fylla i det som 
författaren inte beskrivit. Detta kallas att göra inferenser. 
 

Inferenser 

All information står inte utskriven i en text. Läsaren måste själv utifrån sitt schema fylla i det 
som fattas och på detta sätt ”läsa mellan raderna” Det kallas för att göra inferenser. Ordet 
inferens definieras som ”slutledning”. Man använder sig av de ledtrådar som ges i texten och 
kopplar dem till sin kunskap och erfarenhet för att skapa inre bilder, tolka och dra egna 
slutsatser om vad författaren menar men inte skrivit ut i texten. Detta kräver både ett aktivt 
tänkande och medvetna reflektioner. Franzén (1997) skiljer mellan modellbaserade och 
textbaserade inferenser. I modellbaserade inferenser, som är vanligast, fyller läsaren i sådan 
information som inte tydligt uttrycks i texten. Textbaserade inferenser handlar om att hitta 
semantiska och logiska samband mellan olika satser i en text.  
 
Den amerikanska läsforskaren Judit Langer (2005) använder ordet ”föreställningsvärldar” när 
hon talar om hur en person utifrån sin förförståelse uppfattar en text vid en viss tidpunkt.  
Hon har arbetat fram en teori om vad som händer då läsaren bygger upp sina inre 
föreställningsvärldar av tankar, idéer, frågor, associationer och bilder. Teorin grundar sig på 
att förståelse innebär att tolka, och att människor har valmöjligheter när de utvecklar sina 
tolkningar. Det finns olika sätt att röra sig i en text, menar hon, och skiljer ut fyra positioner 
som läsaren intar och rör sig mellan under läsningen. I den första positionen bekantar läsaren 
sig med textens innehåll och gör sig en ytlig föreställning om vad den ska handla om. Sedan 
rör man sig i den andra positionen runt i texten och använder ny information för att fundera 
över motiv, känslor och relationer i handlingen. Den tredje positionen innebär att läsaren tar 
ett steg ut ur texten och kopplar det lästa till tidigare erfarenheter och förståelse. Till sist 
distanserar man sig från texten, reflekterar över texten som ett hantverk, jämför med liknande 
texter och gör en kritisk granskning för att hitta sammanhang och helhetsupplevelser. 
En persons föreställningsvärldar förändras, växer och berikas under hela tiden man läser och 
även genom interaktion med andra i efterföljande samtal och diskussioner. 
 
Barns förmåga att göra inferenser ökar i takt med mognaden och att omvärldskunskaperna blir 
större. Först i 11 – 12-årsåldern har barn nått det stadium då de kan göra hypoteser och pröva 
dem tankemässigt. Då klarar de att göra inferenser ur någon annans perspektiv. Enligt Stadler 
(1998) är läsförståelse nära kopplat till läsarens mognad, kunskaper och språkliga och 
intellektuella förutsättningar. Hon menar att läsarens kognitiva kapacitet är en bidragande 
förklaring till varför olika personer kan förstå samma text mer eller mindre och på olika sätt.  
 
För de flesta är förmågan att göra inferenser en omedveten process, men för vissa kan det 
innebära stora svårigheter. Det kan bero på att läsaren inte har något schema för det aktuella 
området eller att schemat är ofullständigt. Undersökningar visar att om barn får frågor som 
kräver eftertanke och problemlösning har de lättare att utveckla sin läsförståelse. Läsare som 
ännu inte nått så långt i sin läsutveckling har svårt att koppla samman textens information 
med sin bakgrundskunskap och behöver direkt instruktion och träning på hur man gör 
inferenser. Detsamma gäller för elever med läs- och skrivsvårigheter (Franzén, 1997). 
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2.1.5 Läs- och skrivsvårigheter 

 
Det kan finnas många orsaker till att barn har svårt att läsa och skriva. Det sociala arvets 
betydelse för barnets läsutveckling är betydande och väldokumenterat, anser Elbro (2004). Ett 
läs- och skrivhandikapp uppstår när förmågan inte svarar mot kraven. Det är därför viktigt att 
ta reda på vad som orsakar svårigheterna. Ett stort antal forskare (Lundberg & Herrlin,2003, 
Høien & Lundberg,1999, Myrberg, 2001) menar att det är den fonologiska medvetenheten 
som är den faktor som har störst betydelse för att utveckla läsfärdighet. Høien – Lundbergs 
definition på dyslexi är:  
 

”En allvarlig störning i kodningen av skriftspråket orsakad av en svaghet i det 

fonologiska systemet” (1999, s 38 ) 
 
Vissa elever utan problem med fonologisk analys får ändå läs- och skrivproblem. Det kan 
bero på bristande läserfarenhet eller en ofullständig analys av ordbilden som leder till 
svårigheter med ord som inte följer normala stavningsregler. Vid dyslexi kan det påvisas 
svagheter i lässtrategier och de flesta dyslektiker har svårt att förstå vad de läser därför att 
ordavkodningen är bristfällig, långsam och energikrävande. Det medför att de har svårt med 
att läsa översiktligt, de läser sällan om igen, sammanfattar inte och varierar inte läshastigheten 
efter textens svårighetsgrad. De upptäcker inte när de inte förstår. Dylektiker har förmodligen 
ett sämre ordförråd än normalläsaren ( Høien & Lundberg, 1999, s 148). Problemet kan vara 
svårigheter att ta till sig nya ord, komma ihåg dem och känna igen dem. 
 
De elever som får problem i läsinlärningen visar en tendens att undvika svårigheterna, läser 
mindre och väljer ofta lättare texter. Det är betydelsefullt att det finns god tillgång på böcker 
med lämplig svårighetsgrad och varierat innehåll för möjligheten för eleverna att bli goda 
läsare. De behöver vägledning och enkla strategier för hur de kan bli mer effektiva i sin 
läsning. Många av eleverna med svag läsning saknar också stöd från familj. För deras 
utveckling är de beroende av skolans möjligheter att uppmärksamma dem tidigt och ge 
effektivt stöd för att möta deras svårigheter.  
Enligt Høien och Lundberg (1999) kan även detta vara hindrande faktorer: 

• svag begåvning 
• synsvårigheter 
• problem med hörseln 
• känslomässiga problem 
• brister i undervisningen 
 

Ett antal elever kommer även med bästa tänkbara undervisning inte att nå tillfredsställande 
läsförmåga. Då behövs kompensatoriska hjälpmedel i form av datorstöd t.ex. 
De flesta forskare anser att både läs- och skrivförmågan bör utvecklas samtidigt för att nå 
goda resultat och det är mycket ovanligt att läs- och skrivsvårigheter inte uppträder samtidigt 
(Skolverket, 2001). 
 

2.2 Förhållningssätt 
 
Det förhållningssätt som elever möts av i skolan påverkar i hög grad deras utveckling som 
läsare. Det gäller lärarens bemötande i allmänhet, men också arbetet med att bygga upp 
elevernas självförtroende.   (Konsensus?) 



 10 

2.2.1 Lärarens betydelse 

 
          ” Lärarens förmåga att skapa en atmosfär beror på om läraren själv har en 

           positiv självbild. Genom att acceptera oss själva blir vi mer varma, toleranta 

           och accepterande mot andra och en stödjande och uppmuntrande atmosfär 

           får fram det bästa av eleven.” ( Taube, K. 1987 s 102). 
 
Läraren har ett stort ansvar för att stimulera varje barn till att upptäcka lusten i att läsa en text 
och grundlägga ett bestående intresse för läsning menar Lundberg – Herrlin (2003). De anser 
också att lärare som noga följer sina elevers läsutveckling når längre än de lärare som inte 
ägnar så mycket tid och kraft åt att följa varje elevs utveckling mot god läsare.         
Myrberg (2003) menar att den lärandemiljö som hem och skola erbjuder har avgörande 
betydelse för hur elevernas läsande utvecklas. Det handlar om ett aktivt arbete i skolan för att 
läsförmågan ständigt ska förbättras och valet av aktiviteter är avgörande för hur eleverna ska 
vilja nå fram till ett mer effektivt läsande. Tillgängliga och engagerande, spännande och 
varierande texter påverkar i hög grad hur pedagoger lyckas hjälpa barn att utveckla god läs- 
och skrivförmåga. Vidare redogör han för kravet på undervisning som är motiverande och 
lustfylld. Det handlar inte bara om att få en bra start på läsandet utan det är ett villkor för att 
hjälpa eleven fram till en långsiktig och hållbar läsutveckling. Enligt Vygotskij (Arnqvist, 
1993) är det elevens intresse som ska vara utgångspunkten och metoden i undervisningen. 
Dessutom ska stoffet knyta an till det verkliga livet. Handling och verksamhet är centrala 
begrepp för Vygotskij. Det är eleven som ska vara aktiv och intresserad. Eleven ska skaffa sig 
förmågan att söka kunskaper och att använda dem.  Det är i den sociala miljön eleven 
utvecklas och läraren har en viktig roll i att organisera den sociala miljön. 
 
De bästa förutsättningar för att nå språklig utveckling sker i dialog som präglas av intresse, 
uppmuntran och respekt mellan lärare och elev. Målmedveten strategi och struktur för 
läsundervisningen ger större möjligheter att skapa en meningsfull inlärning och utveckling. 
Det förutsätter en hög lärarkompetens som enligt konsensusforskare är den mest 
betydelsefulla beståndsdelen för att förhindra läs- och skrivsvårigheter. Lärare med goda 
kunskaper om läs- och skrivprocessen utgår från elevernas förmåga och individuella sätt att ta 
sig an texter. Elever måste ha vägledning i hur de angriper en text, i att göra inferenser och 
hur de kan skapa inre bilder och föreställningar. Den skicklige läraren behärskar flera olika 
metoder, arbetssätt och känner till olika typer av material ( Myrberg, 2003). 
Lärarens yrkesskicklighet ligger i förmågan att bedöma var eleven befinner sig i sin 
läsutveckling och att därifrån bygga vidare så att eleven känner säkerhet i de kunskaper som 
förvärvats. Stimulerande läsinlärningsmiljö är god grund för framgångsrika resultat i 
läsundervisning, visar Myrberg & Langes (2005) forskning. 
 
En trygg lärare sprider en varm atmosfär kring sig vilket är viktigt för alla elever (Taube, 
1987). Lärarens bemötande och förhållningssätt gentemot eleverna är betydelsefullt. Det ska 
vara trevligt att sätta sig och läsa, böcker ska finnas tillgängliga och möjligheter till att få 
lyssna till högläsning enligt Chambers (1993). Han anser också att läraren ska ge eleverna tid 
till mycken egen läsning och uppmuntra till samtal kring läst litteratur. Läraren har en central 
roll vid strukturerade textsamtal, enligt Taube (2007). Lärarens sätt att ställa frågor blir en 
förebild för eleverna. Vägledning från vuxna gynnar både utveckling av flytande läsning och 
förståelse. 
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De elever som trots god pedagogik inte lyckas nå uppsatta mål bör uppmärksammas på ett 
tidigt stadium och erbjudas kompensatoriskt stöd exempelvis i form av särskild undervisning 
och/eller datorstöd. Ju tidigare insatser desto större möjligheter till framgång enligt 
konsensusforskarna (Myrberg & Lange, 2005). 

2.2.2 Läsning och självförtroende 

 
Ett flertal forskare ( Taube,1987, Myrberg & Lange, 2005) anser att det finns ett påtagligt 
samband mellan självbild och prestationer. Positiva erfarenheter stärker självbilden och kan 
leda till ett större utnyttjande av ens resurser. ”Jag kan”- känslan när det gäller läsförmågan är 
ofta kopplad till den självbild elever utvecklar enligt Myrberg & Lange (2005). När eleven 
känner sig som läsare, förstår syftet med läsningen och har lust till läsning är eleven på god 
väg mot god läsutveckling. Självbilden är inte medfödd utan inlärd (Taube, 2007). Elevens 
självbild speglar delvis den värld eleven lever i och den byggs upp under hand. Självbilden 
förändras och omgivningens attityd och uppmärksamhet vägs in i den egna uppfattningen. 
Betydelsefulla andra såsom lärare, föräldrar och klasskamrater och deras värderingar 
tillsammans med egna erfarenheter av läsprestationer påverkar självbilden. (Taube, 1987) 
Elever som saknar förmåga att välja rätt inlärningsstrategier kan få bristande tillit till den egna 
kognitiva förmågan och en ängslan för att misslyckas. Taube (1987) menar att vi föds med en 
lust att lära men att den lusten kan begränsas av vår lust att inte värdera oss själva positivt.  
Hon anser vidare att positiv självbild är en av flera viktiga faktorer för maximal prestation och 
påverkar beteendet i olika inlärningssituationer. Svaga läsare har låga förväntningar på sin 
egen förmåga, bristande uthållighet och sänkt förväntan på framgång. De har då också svårare 
att möta motgångar. Bristande tilltro till den egna förmågan kan också vara orsak till passiv 
läsning. Svagare läsare har ofta glömt boken hemma, kan inte hitta den eller har någon annan 
bortförklaring. De barn som i skolbiblioteket står längst vid bokhyllorna och letar efter en bok 
att läsa är oftast de svaga läsarna med dåligt självförtroende. (a.a.) 
Ett misslyckande med läsinlärningen drabbar många andra områden i skolan. En negativ 
självbild kan utvecklas till en negativ skolprestationsbild. Stanovich myntade begreppet 
 ” Matteuseffekten” . Det handlar om att den som har ska få  - och i överflöd – men den som 
inte har ska fråntas det han/hon har. Det kan överföras till läsningen och barn som tidigt 
tycker det är jobbigt med läsning blir allt mindre motiverade att läsa, ordförrådet begränsas 
och även läshastigheten. De kommer allt längre efter sina läsmotiverade kamrater och tilltron 
till läsförmågan blir allt sämre. Motsatsen ger ökat självförtroende och god läsförmåga. 
(Amborn & Hansson, 1998)    
Det kan finnas fog för uttrycket ”att tro på sig själv är att dubbla sin förmåga” menar Taube 
(1987). Pedagogens viktiga uppgift blir att lära eleven att den kan lyckas. En positiv 
klassrumsatmosfär där eleverna stimuleras i språklig medvetenhet och till läslust kan 
tillsammans med goda kontakter med föräldrar vara delar i det förebyggande arbetet för att 
skapa goda läsare med ett gott självförtroende. Strategier för att öka läsförståelse, samtal kring 
texter och rätt läsmaterial på lämplig nivå påverkar elevens möjligheter att nå läsframgång 
och ett ökat självförtroende. 
Amborn & Hansson ( 1998) skriver att nyckeln till att övervinna läsmotstånd, osäkerhet eller 
lässvårigheter är förförståelsen. Genom regelbundna litterära boksamtal vågar eleverna ta sig 
an en ny bok och då har det bidragit till en större självkänsla och ett läsarsjälvförtroende som 
leder in till nya äventyr. 
 
I klassrummet ska eleverna känna att de duger som de är, känna sig accepterade och 
omtyckta. Det är viktigt att alla gör så gott de kan och får känna att de duger, menar Steinberg 
(1994). Han anser att barn som lyckas lära sig också kommer att må bättre. Den lärare som 
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lyckas med att lära barn läsa och skriva och förmedla att inlärning inte är svårt utan roligt gör 
ett mycket viktigt arbete med att påverka barns självuppfattning i en positiv riktning.  
 
 

2.3 Arbetssätt 
I pedagogers och lärares arbete ingår att skapa stimulerande lärmiljöer där alla elever får 
utveckla sina egna språkliga strategier. I detta avsnitt lyfter vi fram modeller för att träna 
läsförståelse och ger exempel på undervisningsmiljöer som kan stimulera till läsning. 
 

2.3.1 Lässtimulerande miljö 

 
”Kravet på motiverande och lustfylld undervisning handlar inte endast om att få 

en bra start på läs- och skrivutvecklingen. Den är ett villkor för att hjälpa 

eleverna till en långsiktig och hållbar läs- och skrivutveckling.” ( Myrberg, 
2003, s 36) 

 
Chambers (1993) menar att för att få en god läsmiljö i skolan bör eleverna ges lästid, att det 
finns tillgång till ett bra bokbestånd, att lärare leder boksamtal och att tid finns för högläsning. 
Han menar att de är förutsättningar för om en elev ska utvecklas till en läsande människa. 
Undervisningen ska vara organiserad med både tyst läsning och högläsning genom alla 
stadier, enskild vägledning liksom förberedd läsning med förförståelse och funderingsfrågor.  
Skolbiblioteket har stor betydelse och dess personal kan ge boktips för både elever och lärare.   
(Bibliotekstjänst AB, 2003) 
 

2.3.2 Högläsning 

 
Barn som tidigt får lyssna till högläsning får en bra förberedelse för mötet med skrivet språk. 
Genom högläsning får barnen rika möjligheter att uppleva hur skriftspråket fungerar och att 
vänja sig vid ett distanserat språk som är frikopplat från här och nu. De utvecklar också sina 
föreställningar om hur berättelser är uppbyggda och de får erfarenhet av olika genrer. Lindö 
(2005) kallar sådana högläsningstunder för ”litterära amningsstunder” och menar att barnen 
genom dem i en trygg situation får göra sinnliga upplevelser av böckernas värld. Enligt Taube 
(2007) blir högläsning ännu mer givande om den vuxne stannar upp och pratar med barnet om 
det lästa. 
 
Barnen får genom sådana samtal också möjlighet att koppla ihop bokens värld med sin egen. 
Därigenom stimuleras intresset för läsning och litteratur. (Lundberg, 2006) 
 
Många undersökningar visar tydligt att skriftspråkliga aktiviteter i hemmet ger de bästa 
förutsättningar att utveckla en god läsförmåga.  För de barn som inte fått den stimulansen i 
hemmet är det extra viktigt att personal i förskola och skola kompenserar detta med många 
språkliga övningstillfällen. (Stadler, 1998) 
 
Högläsningen är en bekräftelse på att vi verkligen gillar varandra eftersom vi läser 
tillsammans.  

”Det finns ingen åldersgräns för den här sortens delikatesser.” 

( Daniel Pennac, Bibliotekstjänst AB, 2003) 
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Högläsning är något som ofta överges när barnet knäckt läskoden. Det är att överge barnet i 
den stund då det förstår vad läsning är och behöver läsande förebilder för att erövra lusten och 
glädjen till litteraturen. Högläsning kan dessutom stimulera läsförståelsen. 

 

2.3.3 Modeller för träning av läsförståelse 

Inferensträning 

Franzén (1997) har utarbetat två modeller för att träna inferensläsning. Den ena är en 
beskrivande modell där eleverna får direkt undervisning i hur de ska analysera en fråga. När 
eleverna besvarar frågor till en läst text tränas de att tänka efter om de ska leta efter svaret i 
texten eller ”inne i huvudet”. Frågorna är indelade i tre kategorier. ”Precis där” -frågorna har 
sitt svar direkt i texten. I kategorin ”Tänk efter och leta” finns svaret också i texten, men 
läsaren måste göra en tolkning av information från mer är en mening eller ett avsnitt. Den 
sista kategorin, ”På egen hand” innehåller frågor där svaret finns i läsarens egen 
omvärldskunskap. Här tränas alltså på att läsa mellan och bortom raderna; att använda 
inferensläsning 
 
Den andra modellen bygger på modellinriktad undervisning. Målet är att eleverna ska bli mer 
aktiva under läsningen, och medvetna om att de måste göra inferenser. Läraren ställer en 
inferensfråga och ger själv svaret, samt tydliggör sitt resonemang som lett fram till svaret. I 
resonemanget lyfter läraren fram de ledtrådar som texten ger och sin egen kunskap om textens 
ämne. Eleverna tar successivt över mer och mer av träningsprocessen för att så småningom 
klara allt på egen hand. Modellen kan användas både i mindre och större grupper. 
 

Boksamtal 

Chambers (1993) har tagit fasta på samtalets betydelse för tänkande och reflektion. Han 
menar att samtal är en grundläggande del i våra liv och att vi många gånger inte vet vad vi 
tänker förrän vi hör oss själva först när vi säger det. Med detta som grund lyfter han fram 
boksamtalets viktiga funktion för att stimulera elever till att läsa, att prata om och förstå 
innebörden i det de läser. Att samtala om böcker är viktigt men att samtala bra om böcker och 
andra typer av texter är mer värdefullt anser han. Att samtala bra om böcker är också den 
bästa övning för att kunna föra givande samtal om annat. Författaren menar att när eleverna 
får hjälp med att samtala kring vad de läst så är de på väg mot att också kunna uttrycka sig om 
annat i livet. 
 
I ett boksamtal ingår enligt Chambers modell att utbyta entusiasm, utbyta frågetecken och 
göra kopplingar till andra texter. Ett sådant boksamtal, som han kallar för ”Jag undrar” -
inriktningen, innebär att fyra grundfrågor ställs i tur och ordning. 

- Jag undrar om det var något speciellt du gillade med boken? 
- Jag undrar om det var något du inte gillade? 
- Jag undrar om det var något du inte förstod eller tyckte var svårt? Om det finns några 

frågetecken? 
- Jag undrar om du lade märke till några mönster eller några kopplingar? 

Om man ska kunna hjälpa barn att samtala om böcker, påpekar Chambers (1993), måste det 
finnas en öppenhet, så att alla kan känna trygghet i att ”allt är värt att berätta”, utan risk för att 
bli avfärdad eller förlöjligad. 
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För att eleverna ska engageras av läsandet måste texterna beröra dem, de ska kunna identifiera 
sig med personerna och språket ska hålla hög nivå. Chambers (1993) menar också att det 
måste finnas en tanke bakom valet av bok för att genomföra boksamtal. Här kan fungerande 
skolbibliotek vara en god hjälp. 
 

2.3.4 Skolbiblioteken 

En rapport från Svensk Biblioteksförening (2007) visar att 450 000 elever i grundskolan 
saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Elevers närhet till bibliotek, dess böcker, 
material och tjänster har kraftigt försämrats.  
I rapporten återger man de resultat från internationella jämförelser som visar att svenska år 3-
elever uppnådde ett sämre resultat i läshastighet och läsförståelse 2001 än vid en jämförande 
studie år 1991.  
Enligt samma rapport kan en förklaring vara att svenska elever läser böcker allt mer sällan. 
Cirka 10 procent färre elever läser en bok varje dag jämfört med för 20 år sedan. En av tre 15-
åringar läser aldrig för nöjes skull. 
Tillgång till bibliotek har stor betydelse för utvecklandet av läsfärdigheter och läsintresse och 
den uppfattningen är en vida accepterad utgångspunkt menar rapportskrivarna. 
År 2001 gjordes en brittisk studie kring kopplingen mellan skolbibliotek och läskunnighet. 
Den visade att skolbiblioteken hade betydelse för elevernas resultat, särskilt på L-och M-
stadiet. Studien visade också att bemannade bibliotek, bra och varierade boksamlingar liksom 
samarbete mellan bibliotekspersonal och pedagogisk personal var faktorer som påverkade 
elevernas möjligheter till goda prestationer. En kanadensisk rapport visade också på tydliga 
kopplingar mellan tillgången till skolbibliotek och läskunnigheten.( Svensk 
Biblioteksförening, 2007) 
35 procent av svenska elever svarade 2001 att de aldrig lånade böcker på bibliotek och antalet 
elever som använder biblioteken sjunker snabbare i Sverige än i andra länder.(Svensk 
Biblioteksförening, 2007) Bra skolbibliotek är en prioriteringsfråga och förmodligen en bra 
sådan om man strävar efter att utveckla barn och ungas läsförmåga enligt rapporten.  
 
Skolbiblioteken kan bidra till att stimulera till läslust genom att erbjuda böcker på passande 
nivå. För att kunna avgöra hur långt varje elev kommit i sin läsutveckling finns flera 
utarbetade kartläggningsscheman. 
 

2.3.5 Läsutveckling - kartläggning 

 
Allard, Rudqvist & Sundblad (2001) har utarbetat ett schema i 19 punkter - Nya LUS - för att 
vara till hjälp åt lärare i bedömning av var eleven befinner sig i sin läsutveckling. De anser att 
tecken på utveckling kommer i en viss följd hos de allra flesta barn. Punkterna följer 
successivt de strategier som barn utvecklar på sin väg mot goda läsare. Nya LUS är däremot 
ingen modell för läsundervisning. Varje punkt finns noggrant beskriven för att underlätta 
lärarens bedömning och det finns exempel på texter som elever väljer vid respektive punkt. 
Punkt 15 handlar om flytande läsning med god förståelse av t.ex kapitelböcker och att eleven 
föredrar tyst läsning. Ett tydligt tecken där är att de korrigerar sig själva, vilket enligt 
författarna är ett tecken på att de förstår vad de läser. Punkt 18 består av tre steg och 
sammanfattningsvis handlar de om att läsa mycket – lustläsning. Författarna menar att det är 
viktigt att läraren sätter sig in i vad de olika punkterna innebär och att observationer förs in i 
det protokoll som finns utarbetat till schemat. Där kan noteras det läraren ser och hör av varje 
elevs läsning. 



 15 

 
Lundberg – Herrlin (2003) har utarbetat ett kartläggningsschema som ska vara ett redskap för 
att visa var varje enskild elev befinner sig under de tre till fyra första åren av sin 
läsutveckling. En profil utarbetas för varje elev och används som stöd för planeringen av det 
pedagogiska arbetet. Det kan också ge föräldrar viktig upplysning om hur de kan hjälpa sina 
barn mot en god läsutveckling. Schemat består av fem olika ” dimensioner” – fonologisk 
medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Författarna menar 
att lärare som noga följer sina elevers läsutveckling är mer framgångsrika än de som inte 
anser det så viktigt. 
 
 

Sammanfattning 

 
I bakgrunden har vi tagit upp att det i ett modernt samhälle ställs stora krav på god läsförmåga 
och skolan ska ansvara för att varje elev behärskar det svenska språket i tal och skrift efter 
grundskolans slut. Flera nationella och internationella undersökningar visar att svenska elever 
inte når upp till förväntade resultat i svenska. Det visar sig att det är läsförståelsen som brister. 
För att uppnå god läsförståelse krävs det flyt i läsningen, ett gott ordförråd och rika 
erfarenheter av omvärlden. Dessutom bör läsaren vara aktiv och ha uppmärksamheten 
påkopplad under läsningen. En effektiv läsare anpassar sin lässtrategi efter förmåga, syfte, 
situation och textens art. All information står inte utskriven i text utan läsaren måste själv 
fylla i det som fattas, göra inferenser.  
Det är läraren som har ett stort ansvar för att stimulera varje elev till lust att läsa genom att 
hitta spännande och varierande texter. Böcker ska finnas tillgängliga och mycket tid ska 
anslås till läsning på olika sätt. Strategier för att öka läsförståelse, samtal kring texter och rätt 
läsmaterial på lämplig nivå påverkar elevens möjligheter att nå framgång och ett ökat 
självförtroende. Lärarens bemötande och förhållningssätt till eleverna är betydelsefullt. Vissa 
elever kommer trots bästa tänkbara undervisning inte att nå tillfredsställande läsförmåga. 
Svaga läsare har låga förväntningar på sin egen förmåga och sänkt förväntan på läsframgång. 
De bör uppmärksammas på ett tidigt stadium.  
Svenska elever läser böcker allt mer sällan. Tillgång till bibliotek har stor betydelse för 
utvecklandet av läsfärdigheter och läsintresse. Samarbete mellan bibliotekspersonal och 
pedagogisk personal påverkar elevernas möjligheter till goda prestationer. 
Läsutveckling kan dokumenteras till exempel genom Nya LUS- läsutvecklingsschema eller 
Lundberg-Herrlins kartläggning i ”God läsutveckling”. Båda är en hjälp för lärare att bedöma 
var varje elev befinner sig i sin läsutveckling. 
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3. PROBLEMFORMULERING  
 
 
Under senare år har nationella undersökningar visat att elever i den svenska grundskolan nått 
allt sämre resultat i läsförståelse. Anledningarna till det kan, som vi visat i den teoretiska 
bakgrunden, vara flera. Det vi vill undersöka är vilken betydelse pedagogerna har för 
utvecklingen av läsförståelse. Vi avser främst pedagoger som undervisar de elever som 
kommit en bit på väg i sin läsutveckling, alltså grundskolans mellanår. Hur arbetar de 
pedagoger vars elever når bra resultat, och hur resonerar de angående träningsmodeller och 
behovet av sådana? Som lärare är vi intresserade av att finna framgångsrika sätt att träna 
läsförståelse. Enligt Myrberg (Skolverket, 2001) är forskarna inom området ännu inte överens 
om att någon metod skulle vara bättre än någon annan. Vi vill därför undersöka vilka 
erfarenheter och uppfattningar pedagoger verksamma i skolår 3 – 6 med särskilt intresse för 
läsundervisning har av arbetssätt som leder till god läsförståelse. 
 
 
Det gör vi utifrån följande frågeställningar: 
 

- Vilka synsätt och teorier ligger till grund för pedagogers arbete med läsförståelse? 
- Vilka uppfattningar har pedagoger om god läsförståelse och hur elever når dit? 
- Vilka erfarenheter har de av metoder och strategier för att träna läsförståelse? 
- Hur ser pedagoger på betydelsen av förhållningssätt och bemötande för elevers 

möjligheter att nå en god läsförståelse? 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

Vi vill undersöka hur några intresserade pedagoger tänker kring och arbetar med läsförståelse. 
I studier av uppfattningar och erfarenheter är det lämpligt att välja en kvalitativ, empirinära 
inriktning. Det gör vi genom kvalitativa intervjuer där vi söker svar på pedagogernas 
uppfattningar. Då kan också en fenomenografisk forskningsansats vara lämplig. 
 
Kvalitativ metod innebär att beskriva och försöka förstå innebörden av vad respondenterna 
menar utifrån deras erfarenheter och tankar. Syftet är att skaffa en djupare kunskap om någots 
beskaffenhet genom att försöka analysera och förstå helheter, hitta mönster, teman och 
kategorier i materialet. (Kvale, 1997)  

”Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga 

erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. 

Genom intervjun kan de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv 

och med egna ord.” (Kvale, 1997, s 70). 

 

4.1.1 Fenomenografi som forskningsansats 

 
Vi har inspirerats av den fenomenografiska forskningsansatsen för att ta reda på några 
pedagogers uppfattningar om vad god läsförståelse är och hur de anser att deras synsätt visar 
sig i arbetet i klasserna. Fenomenografi betyder ordagrant ”beskriva det som visar sig”. Det är 
en empirisk forskningsansats med en kvalitativ inriktning. Det är människors uppfattningar av 
fenomen i omvärlden som står i fokus. Man intresserar sig för vad olika ämnesinnehåll 
betyder för individen i ett avgränsat sammanhang. Man vill nå fram till människors 
uppfattningar för att kunna analysera, tolka och förstå dem (Uljens, 1989). 

”Fenomenografin har sin grund i ett intresse för att beskriva fenomen i världen såsom     

  andra betraktar dem, och avtäcka och beskriva variationer i det avseendet, i synnerhet i   

  ett pedagogiskt sammanhang.” (Marton & Booth, 2000, s 146) 
 
Marton och Booth (2000) anser att fenomenografi framför allt handlar om att specialisera och 
uppmärksamma frågor som hör ihop med lärande och förståelse i en pedagogisk miljö. Det 
kan t ex, som i vårt fall, röra sig om erfarenheter som lärare har av att arbeta med 
läsförståelse. 
 

4.2 Urval 

 
Vår avsikt var att vända oss till intresserade pedagoger och därför föll det sig naturligt att göra 
ett strategiskt urval. I ett strategiskt urval väljs ett antal variabler ut som är relevanta i 
förhållande till undersökningens problemställning. Respondenterna väljs sedan utifrån dessa 
variabler. Urvalet ska vara heterogent inom den givna ramen (Trost, 2005). Starrin & 
Svensson (1994) säger att om undersökningsgruppen är alltför homogen finns det risk att 
intressanta nyanser och variationer inte kommer fram. 
Vi sökte efter pedagoger med särskilt intresse för läsning och läsförståelse. Genom kontakt 
med nuvarande och tidigare kollegor och via deras rekommendationer hittade vi sex kvinnliga 
respondenter. Samtliga tackade ja till att ställa upp för en intervju. Våra respondenter har det 
gemensamt att de har ett stort intresse för det vi undersöker. Däremot skiljer sig deras 
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utbildning åt. Både låg/mellanstadielärare, 1 -7 lärare och lärare med den senaste 
lärarutbildningen finns representerade. Erfarenheten som lärare varierar från 4 till 32 år. 
Storleken på skolorna de arbetar på varierar också.  Här finns både den mindre 
landsbygdsskolan, medelstora skolor i tätorter och en större F -9 skola i en medelstor stad. De 
arbetar dessutom i tre olika kommuner, två små och en mellanstor, i södra Sverige. 
 

4.3 Intervju 

 
Vi är intresserade av respondenternas bild av verkligheten utifrån det sammanhang de 
befinner sig i och har därför valt att använda oss av kvalitativ intervju Syftet med en kvalitativ 
intervju är att upptäcka egenskaper eller beskaffenhet hos något. Genom samtal vill 
intervjuaren belysa ett forskningsproblem. Intervjuaren och intervjupersonen är båda 
medskapare i ett sådant samtal. Det är därför en fördel om den som utför intervjun har 
förkunskaper inom det område som ska studeras. (Trost, 2005).  
I linje med den fenomenografiska ansatsen använder vi oss av öppna, kvalitativa intervjuer 
där våra respondenter med egna ord får beskriva sina uppfattningar om fenomenet 
läsförståelse. Pedagogerna får också beskriva hur de arbetar för att utveckla läsförståelse hos 
sina elever.  
Med öppna intervjuer fångar man uppfattningar och upplevelser som respondenterna uppfattar 
som betydelsefulla kvaliteter. Frågorna handlar om vari fenomenet består, hurdant något är 
och vilken mening det har. Respondenten är den som definierar och avgränsar fenomenet 
(Lantz, 1993).                                                                                                                                                                   
Enligt Patel och Davidson (2003) har en kvalitativ intervju alltid låg grad av standardisering 
dvs. frågorna ställs inte i exakt samma ordning till varje intervjuperson och denne har 
utrymme att svara med egna ord. En ostrukturerad intervju ger intervjupersonen maximalt 
utrymme att svara men både intervjuare och respondent kan ses som medskapare i samtalet. 
Vår intervju har låg grad av standardisering och även struktureringsgraden är låg.  
 

4.3.1 Intervjuguide  

 
I kvalitativa intervjuer används inga frågeformulär, utan man gör istället en lista över 
frågeområden – en intervjuguide. Intervjuguiden bör vara ganska kort och ta upp stora 
delområden.  Så långt det är möjligt ska den intervjuade ges chans att påverka samtalet och 
valet av delaspekter i intervjun. (Trost, 2005) 
 
Med utgångspunkt från våra frågeställningar sammanställde vi en intervjuguide, med fem 
öppna frågor och tänkbara följdfrågor. Innan de egentliga intervjuerna prövade vi 
intervjuguiden i en provintervju, sk pilotintervju, för att få en innehållsmässig granskning. 
Utifrån de synpunkter vi fick på innehåll och upplägg gjorde vi vissa smärre förändringar.  
Intervjuguiden inleds med några frågor om utbildning och tjänsteår. Därefter följer de 
frågeställningar som vi hade för avsikt att analysera för att få fram slutsatser avseende våra 
forskningsfrågor. 
 

4.3.2 Undersökningens genomförande 

 
 Vi valde att ta kontakt med våra tilltänkta respondenter via mail. Där presenterade vi oss och 
vårt syfte med uppsatsen. Samtliga sex tillfrågade var positiva till att ställa upp och godtog att 
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samtalen spelades in. Vi tog telefonkontakt för att komma överens om tid och plats för att 
genomföra intervjun. Vi valde att intervjua respondenterna enskilt för att minska intervjuarens 
överläge. Utifrån respondenternas egna önskemål träffades vi på respektive skola på 
eftermiddagstid. Alla intervjuer bandades och var och en av oss transkriberade sina intervjuer 
inför bearbetningen. För att inte förlora nyanser gjorde vi transkriberingen utifrån talspråk. 
Även hummanden och skratt noterades. 
 

4.3.3 Transkribering och analys 

 
Vår bearbetning inleddes med att vi gemensamt lyssnade igenom bandinspelningarna och 
samtidigt läste den transkriberade texten. På så sätt kunde vi få en ännu tydligare bild av det 
som respondenterna uttrycker (Starrin & Svensson, 1994, s 124). För att få en överblick över 
materialet bearbetade vi sedan fråga för fråga. Vi sammanställde en resultatöversikt i 
punktform att ha som arbetsmaterial vid den fortsatta bearbetningen. Under den fortsatta 
bearbetningen läste vi igenom de transkriberade intervjuerna ett flertal gånger. 
 
Vi har valt att göra resultatsammanställningen i två delar. I den första delen utarbetades ett 
personporträtt för var och en av de intervjuade utifrån det unika i deras uttalanden. Dessa 
personporträtt mailades sedan ut till var och en av respondenterna för genomläsning och 
eventuella kommentarer. Vi bad dem också komplettera med att besvara några ytterligare 
frågeställningar. De svar vi fick in i denna andra omgång tillfördes till respektive porträtt. 
 
Den andra delen av redovisningen består av en sammanfattning utifrån våra forskningsfrågor. 
Där gör vi en jämförande analys av intervjusvaren och lyfter fram det vi uppfattar som 
gemensamma respektive särskiljande drag.  
 
 

4.4 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (Internet 6) har sammanställt de forskningsetiska principer som ska gälla 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Utgångspunkten i alla forskningsetiska 
ställningstaganden är individens skydd mot otillbörlig insyn, samt att ingen får utsättas för 
psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta sk individskyddskrav 
formuleras i fyra huvudkrav.  
Informationskravet: Forskare ska i förväg informera undersökningsdeltagare om deras uppgift 
i projektet och vilka villkor som gäller för deltagandet. De ska även upplysas om att 
deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Undersökningens syfte 
skall redovisas i stora drag hur den går till. Inför våra intervjuer tar vi mail- och 
telefonkontakt med respondenterna, beskriver vad vi förväntar oss av dem och låter dem ta 
ställning till om de vill medverka. 
Samtyckeskravet: Deltagare i ett forskningsprojekt har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. Forskaren måste få deltagares och uppgiftslämnares samtycke. Om deltagarna är 
under 15 år och uppgifterna är av etiskt känslig karaktär bör även föräldrar/vårdnadshavare ge 
sitt samtycke. Våra respondenter har samtyckt till att ställa upp för en intervju och därmed är 
detta krav uppfyllt.. 
Konfidentialitetskravet: Uppgifter om personer i en undersökning ska hanteras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Avrapportering skall ske på ett sådant sätt att det 
omöjliggör identifiering av enskilda individer. Våra intervjuer bandas och transkriberas. Ingen 
annan än vi själva kommer att ha tillgång till svaren. 
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Nyttjandekravet: Uppgifter om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 
Sådana uppgifter få inte heller användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den 
enskilde. Svaren i våra intervjuer används enbart för denna uppsats. 
 

4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

 
Trovärdighet eller validitet innebär att något mätt vad det hade för avsikt att mäta, att använda 
rätt sak vid rätt tillfälle. Inom kvalitativ forskning handlar det om att kunna beskriva att man 
samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt. Patel och Davidson (2003) 
menar att målet är att sträva efter god validitet i hela studien. Det handlar då om 
förförståelsen, datainsamlingen och hur urvalet gjorts samt analysen av det insamlade 
materialet. Författarna menar vidare att kvalitativa studier kan se ut på olika sätt och därför 
kan det vara svårt att ge ett entydigt svar på hur god kvalitet kan uppnås. Varje studie är 
unik.(a.a. s 106) 
 
Vi har genom eget intresse och de teoretiska studier som vi gjort i samband med vår 
undersökning skaffat oss en förförståelse kring läsförståelse. Det är en förutsättning för att 
kunna ställa bra frågor vid intervjuerna men kan också vara till nackdel….. För att öka 
tillförlitligheten valde vi att inte lämna ut frågorna i förväg utan endast berätta att det handlar 
om läsförståelse Vi är medvetna om att vi kanske inte ställt de förtydligande följdfrågor som 
varit passande i sammanhanget. För att minimera konsekvenserna av det har vi låtit varje 
respondent få läsa igenom och kommentera den sammanfattning som vi gjort av respektive 
intervju. De har också haft möjlighet att komplettera innehållet.  
Vi har eftersträvat att få fram det unika i varje respondents uppfattning och bekräftat det med 
lämpliga citat. Varje intervju har transkriberats och det har varit utgångspunkt för analysen. 
För att ytterligare säkerställa att vi inte missat något så gjorde vi en genomlyssning och med 
den transkriberade texten till hands. Tyvärr försvinner gester, mimik och kroppsspråk vid 
transkription. Däremot framkommer betoningar och andra röstlägen som kan ha betydelse för 
bedömningar av personens uppfattningar vid genomlyssning. 
I den sammanfattande text- och resultatanalysen har vi fört samman de olika respondenternas 
tankar utifrån våra forskningsfrågor tillsammans med förtydligande citat.  
 
I vår studie har vi intervjuat sex pedagoger som har ett särskilt engagemang för arbete med 
läsförståelse i sina klasser. Det är ett relativt litet antal respondenter men vi ser dem som 
representativa för att ge svar på våra forskningsfrågor. Vi finner att trovärdigheten är god i vår 
studie. (Detta är tillförlitlighet!) 
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5. RESULTAT 
 
Resultatredovisningen inleds med en sammanställning och tolkning av varje intervju. 
Ambitionen är att försöka fånga det specifika i det som varje pedagog uttrycker. Därefter  
gör vi en sammanfattning av resultaten utifrån våra forskningsfrågor. Vi har i 
resultatsammanställningen valt att ge respondenterna fingerade namn för att de inte ska kunna 
identifieras. I sammanfattningen benämner vi våra intervjupersoner som pedagoger.  
 

5.1 Personporträtt 
 
ANNA 
 
God läsförståelse betyder för Anna att man förstår den text man läser, att man kan tränga 
bakom texten och göra inferenser. Var det sedan slutar beror på vilka värderingar och 
erfarenheter- vilken förförståelse- man bär med sig, och det kan bli olika från barn till barn. 
Det är som att ”flyga med på en spännande resa”. 
  
                     ”….förut kanske man gick mer på att dom skulle förstått just texten men nu vill 

 jag att de ska förstå mycket mer, kunna liksom fara ut från texten.” 

 

Hon inleder arbetet kring läsförståelse med att läsa högt, stanna upp i texten och återge sina 
egna tankar, vilka bilder som hon får kring det just lästa. Ibland kan det handla om kopplingar 
till andra texter. Så småningom får eleverna texter där de själva får svara på frågor på 
liknande sätt.  
I Annas klasser läser eleverna mycket. Hon jobbar med läsning på olika sätt. Det kan handla 
om storgrupp, parläsning eller enskilt. Hon låter alltid eleverna bearbeta vad de läser i samtal 
och diskussioner för att var och en ska kunna reflektera och skapa sin egen förståelse. Just 
samtalet ser Anna som särskilt värdefullt.  
 
 ”…det är ju det som ger det mesta. Utan det är det inget, tycker jag.” 

 
Hon tycker det är viktigt att det finns god tillgång till böcker och vissa klassuppsättningar för 
att alla ska kunna ta del av texten samtidigt.  
En läslektion kan börja med att eleverna berättar hur långt de kommit i sina böcker och någon 
återberättar. Därefter får de diskussionsfrågor att tänka över under eller efter minst tio sidors 
parläsning. Det är viktigt för Anna att eleverna inte blir störda under läsningen. När alla läst 
klart börjar samtalet. 
Varje vecka ägnas tid åt gruppläsning. Då delar Anna upp klassen i två grupper och 
tillsammans med en kollega låter de eleverna läsa högt för varandra i respektive grupp. Då är 
det viktiga att det ska vara intressant att lyssna. Svåra ord förklaras och de diskuterar 
innehållet.  
Anna läser själv högt för klassen flera gånger i veckan.  Även då samtalar klassen efteråt om 
textinnehållet. För att hitta passande böcker läser hon själv ett stort antal barn- och 
ungdomsböcker. 
           
Anna arbetar inte efter någon särskild metod men tycker att boken ”Tankens mosaik” (Keene 
& Zimmerman, 2003) har haft stor betydelse för hennes arbete för att eleverna ska uppnå god 
läsförståelse. Det väsentliga är att anpassa arbetet efter de elever som finns i klassen. 
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Drivkraften är att eleverna ska ha lika roligt som hon själv med sin läsning. Anna stimuleras 
av eleverna till att hitta på spännande saker för att locka till läsning. Annas elever läser alltid 
under sommarlovet. Då kommer hon överens med sina elever om det antal böcker som ska 
läsas mot att Anna själv är t.ex Pippi Långstrump för en dag. 
 
Anna tycker sig se resultat av läsförståelseträningen genom att eleverna har ett bättre språk 
när dom ska uttrycka sig och skriva, att de gillar att läsa böcker och att eleverna diskuterar 
böcker även på fritiden. Anna anser egentligen att det är svårt att mäta läsförståelse men om 
eleverna förstår instruktioner, jobbar självständigt och lyckas även i andra ämnen kan det vara 
en form av bevis att det är på rätt väg. Eleverna dokumenteras enligt LUS. I övrigt skriver de 
ner sina tankar kring böcker de läst i en särskild bok. 
Klassrummet är inrett med soffa och kuddar, vackra bilder på väggarna, gröna växter och ljus 
i fönstren – levande ljus under den mörka årstiden. Allt för att skapa ro.  
  

Föräldrarna är viktiga och Anna strävar därför efter att få med dem i sitt arbete. Hon använder 
sig av läshäften där föräldrarna hemma fyller i och kommenterar läsningen varje vecka. 
 
 ”… vilken stöttning du har hemma gör jättemycket vad du kan jobba med.” 

 
Hon ser sig själv som öppen, tydlig och visar eleverna respekt. Anna anser också att hon 
genom sitt eget bemötande kan påverka elevernas prestationer. 
 
Anna efterlyser mer och fördjupad undervisning kring läsinlärning i lärarutbildningen. 
 
 
BRITTA 
 
Britta är glad och positiv i sitt förhållande till eleverna och klassrumsklimatet blir därför öppet 
och tillåtande. Hos henne kan det få vara både barnsligt och lekfullt samtidigt som hon 
eftersträvar ett lugn under lässtunderna.  
Eleverna i Brittas klasser har fast lästid varje dag. Numera jobbar hon mer med den 
gemensamma läsupplevelsen och drar sig inte för att diskutera böcker. När Britta berättar om 
en bok kan hon välja ut de första raderna och ”närläsa”. Det innebär att gå in och titta närmare 
på hur texten ser ut, vad är ord, vad händer om man byter ut ett ord – hur skulle man kunna 
skriva istället. Hon har upptäckt att man som lärare inte behöver ställa de där 
superpedagogiska frågorna. 
 
 ”Alltså att man går in i det här att diskutera, man vågar släppa taget lite, vågar 

 ge sig in och se åt vart det lutar.” 

 
Britta utgår från olika metoder och har fått idéer från flera håll – Internet, rapporter och boken 
”Tankens mosaik” (Keene & Zimmerman, 2003).  Inspiration har hon också fått via kollegor 
och fortbildning på Högskolan i Kalmar. I grunden ligger också ett intresse för skönlitteratur.  
 
En läslektion i Brittas klass kan handla om att hon valt ut en lämplig gemensam text i form av 
en passande novell eller ett kapitel ur en skönlitterär bok. Hon inleder med att visa textens 
första sida på overhead. Beroende på vad Britta vill jobba med tar hon fasta på svåra ord, 
skiljetecken eller talstreck t.ex. Gemensamt samtalar man om hur författaren kunde ha skrivit 
istället. Därefter fortsätter klassen att läsa vidare i par eller tyst. När eleverna är klara skriver 
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de in i sin läslogg. Det kan också handla om att skriva en fortsättning, skriva in sig själv i 
berättelsen, skriva brev till huvudpersonen, svåra ord eller stavning. Lektionen avslutas med 
ett gemensamt samtal, ofta efter Chambers modell. 
 

Hon är skeptisk till färdiga läsförståelsemodeller som bara innehåller frågor kring 
faktauppgifter och utelämnar fundera-på-frågor. Hon ser det som viktigt att eleverna har 
funderingar kring vad de läser. God läsförståelse innebär för Britta att koppla det lästa till 
egna erfarenheter och att kunna dra slutsatser. Men även att kunna i samtal och diskussioner 
kring böcker formulera och uttrycka sina tankar. För att nå läsframgång handlar det om att 
väcka elevernas lust och läsintresse. Då är det av största vikt att de inte sitter med för svåra 
böcker. 
 
 ”Det är ju fullständig katastrof.” 

 

Att marknadsföra böcker på rätt sätt via presentationer gjorda av lärare eller bibliotekarie 
betyder att det blir ett drag, ett sug, efter böcker. Britta saknar sin tidigare bibliotekarie som 
hon ser som en ”gudomlig” tillgång.  
 
Hon menar att klassrumsmiljön ska vara tilltalande med bra böcker som ska vara lätt 
åtkomliga och det ska finnas sköna sittplatser vid lässtunderna. Känslan av att böcker är 
viktiga måste finnas menar Britta. Hon anser också att klassrumsmiljön ofta är präglad av 
lärarens personlighet. 
 

Föräldrarna i klassen stödjer läsutvecklingen genom läsläxor. 
 
På Britas skola dokumenterar man elevernas utveckling genom en handlingsplan för läs- och 
språkutvecklingen från år 1-9 för att på så sätt försöka få en helhetssyn. Hon tycker att 
läsförståelse inte alltid är mätbart, men de klasser hon lämnar vidare är goda avkodare och 
hon anser att hon ”får dem med sig”.  
 
 
CECILIA 
 
Cecilias synsätt när det gäller läsförståelse grundar sig i hennes brinnande intresse för böcker 
och läsning. Hon är övertygad om att det intresset smittar av sig på elevernas läslust och tror 
på möjligheten att under mellanåren kunna påverka deras läsintresse. Hon betonar att det ska 
vara roligt att läsa och önskar att eleverna ska komma till insikten om att det är roligare när 
man förstår vad man läser.  
 

 ”Man brinner ju för det och då hittar man ju metoder och då känner 

 ju barnen att man tycker att det här med läsning är jätteviktigt, med 

 böcker och att man tycker att det är roligt.” 
 
God läsförståelse innebär för henne att läsa mellan raderna och kunna tolka djupare vad 
författaren menar, även det som inte står tydligt utskrivet. Hon uttrycker att hon blivit alltmer 
medveten om hur viktig läsförståelsen är och att den inte kommer automatiskt. För att få en 
god läsförståelse menar hon att man måste läsa mycket och samtala om det man läst. Därför 
låter hon sina elever läsa ofta och är noga med att de får tillräckligt långa pass för att kunna 
komma in i sin bok. De har också i läxa att läsa hemma en timme i veckan och den läsningen 
följs upp fredag. 
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Vid en läslektion sitter alla och läser var de vill, i klassrummet eller utanför. De får gärna sitta 
tillsammans i en liten grupp under förutsättning att de läser och inte pratar. Cecilia går runt 
och lyssnar när de läser högt för henne och så diskuterar de innehållet.  

Cecilia gör inga särskilda arrangemang under läslektioner i sitt klassrum. Hon kräver att det 
ska vara tyst. Hon önskar lite sköna soffor för eleverna att krypa upp i. Det är tillåtet att ta en 
kudde och sätta sig i ett hörn. 
 
Cecilia menar att samtal är den bästa vägen för att lära sig att komma under ytan på texten och 
utveckla en djupare förståelse. Hon tycker att samtalen ger mest om hela klassen har läst 
samma bok och arbetar därför gärna med klassuppsättningar av böcker och böcker som hon 
läser högt för eleverna. Som lärare behöver man ha klart för sig vilka frågor som är lämpliga 
att ställa för att eleverna ska få hjälp att utveckla förståelsen, menar hon. Ibland använder hon 
sig av Chambers modell för boksamtal eftersom hon tycker att den strukturen med bestämda 
frågeställningar gör att man får riktigt bra samtal.  
 
Cecilia har möjlighet att samarbeta med en mycket engagerad och intresserad 
skolbibliotekarie, vilket hon verkligen uppskattar. Bibliotekarien är väl inläst på barn- och 
ungdomsböcker. Hon engagerar sig starkt för elevernas läsintresse och hjälper gärna till vid 
deras bokval, så att de får böcker som är lagom svåra. Att hon dessutom är inarbetad på 
Chambers modell gör att hon kan vara en resurs även vid boksamtalen. 

Cecilia berättar med glädje om en idrottskille som vanligtvis inte läste så mycket på sin fritid. 
Han kunde inte vänta på en bok som blivit särskilt populär i klassen. Vid en idrottstävling på 
annan ort fick föräldrarna åka iväg till en bokhandel för att köpa boken.. Läslusten hade blivit 
för stor. 
 
I Cecilias klass har man byggt upp ett öppet och lite ”glammigt” förhållningssätt. Hon vågar 
bjuda på sig själv utan att eleverna tappar respekten för henne som lärare. Hon strävar efter att 
de också ska våga uttrycka vad de känner, men vågar också gå in och styra dem när hon 
tycker att det är lämpligt, till exempel i deras val av böcker. Hon ser en fara i att vissa elever 
kan ha för hög tilltro till sin läsförmåga. 

 ”Men även lättlästa böcker kan ju vara svåra. Alltså, dom kan det vara svåra 

 ord i.” 

Det är också svårt att mäta läsförståelse, tycker hon. Hennes erfarenhet ära att tester ofta blir 
missvisande och hon menar att det enda sättet att komma fram till hur mycket eleverna förstår 
är genom att samtala med dem. Cecilia anser det viktigt att ”komma under ytan”, att komma 
eleverna riktigt nära för att verkligen få veta hur mycket eleverna förstått. 
 
 
DORIS 
God läsförståelse innebär för Doris att eleverna kan ta sig an olika typer av texter och välja 
lämplig lässtrategi för olika behov. Hon menar också att det är avgörande att de ”förstår när 
de inte förstår”. Hon tycker att hennes syn på läsförståelse förändras hela tiden, både genom 
fortbildning och genom det direkta arbetet med eleverna. Inte minst resultaten på de nationella 
proven visar att lärare måste förändra sitt sätt att tänka när det gäller läsförståelse, menar hon. 
 
Doris är väl införstådd med lärarens betydelse för elevernas läsutveckling och framhåller att 
det är avgörande att läraren har goda kunskaper och engagemang i sitt arbete. Hon känner ett 
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starkt ansvar för att som lärare ha rätt kunskaper och vara inlyssnande, så att hon kan fånga 
upp de enskilda elevernas behov. En viktig faktor för henne är att i nära samarbete med 
biblioteket hjälpa eleverna att välja lagom svåra böcker. Redan från början informerar hon 
föräldrarna i klasserna om hur hon arbetar med svenskämnet och poängterar hur viktigt deras 
stöd är för att deras barn ska lyckas med sin läsning. Ett läsande hem påverkar inte 
automatiskt läsutvecklingen, menar hon, och uttrycker en oro för att föräldrarna kanske inte 
har så mycket tid att prata med sina barn nu som de hade tidigare. 
 
Doris arbetar mycket medvetet och genomtänkt med läsförståelse. Hon ser utveckling i ett 
långsiktigt perspektiv, eftersträvar en röd tråd i sin undervisning och har en tydlig struktur, 
där det ena bygger på det andra. Hon vill att hennes elever ska förstå att ”läsning är ett 
redskap som man inte klarar sig utan”. Hon arbetar därför medvetet med olika slags texter, 
både skönlitteratur och faktatexter. Det är viktigt för henne att avsätta mycket tid till läsning, 
även mattetid vid vissa tillfällen. Varje dag finns schemalagda läspass som innehåller både 
tyst läsning och högläsning. Doris strävar efter att skapa en trevlig och inbjudande 
klassrumsmiljö. Under lässtunderna ska eleverna kunna sitta skönt och det ska vara ”läslugn” 
i rummet. Hon blandar olika metoder för att anpassa träningen till de elever hon har. Att vara 
ödmjuk och lyssna in sina elever, samt att försöka göra lästräningen rolig och varierad, så de 
inte känner igen sig hela tiden, är något som Doris betonar när hon berättar om sitt arbetssätt. 
En stark drivkraft till att fortsätta utveckla sitt arbetssätt är för Doris att se elevernas lust och 
glädje. Hon gläds också över den positiva respons som hon tycker att hon får från föräldrar 
och från lärare som tar över hennes klasser. 
 

”… att dom tycker om svenskan, och att dom blommar ut som små blommor, 

även dom här som har det jättetufft” 

 
Doris dokumenterar noga sina elevers läsutveckling. Hon använder sig av både ”God 
läsutvecklingsschemat” och ”LUS-läsutvecklingsschema” och även vissa elevtexter när hon 
gör sin bedömning Hon menar att läsförståelse är mätbart, men påpekar att dokumentationen 
måste ske kontinuerligt under lång tid för att man ska kunna se utvecklingen. Den tydliga 
dokumentationen är även till stor hjälp för föräldrarna, anser Doris. 
 
 
Hon ser sig själv som glad och positiv och försöker skapa trygghet genom att finnas nära 
eleverna. Men samtidigt vill hon vara en tydlig vuxen som betonar ordning och reda. Hon är 
övertygad om att hennes bemötande påverkar elevernas självkänsla och självtillit. Hennes 
strävan är att uppmuntra dom så att de tror att de kan mer än vad de kan. Det ger dem 
tryggheten att våga gå vidare, säger hon. 
 

”Om man fokuserar på det dom kan och lyfter dom mycket så dom känner sig 

duktiga. Dom är som små fåglar som fällt ut vingarna och flyger”. 

 
 

 
 
EVA 

 
Evas grund för läsförståelsearbetet är att hon har kommit till insikt om att läsförståelse är 
större och svårare än vad hon tidigare trott. När hon såg på resultaten av femmans nationella 
prov att eleverna inte klarade inferensfrågorna förstod hon att hon behövde ändra sin 
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undervisning. Hon menar att ju mer hon förstår desto svårare blir jobbet, men också roligare. 
Hon deltar i fortbildningskurser och tar del av läsforskning för att hålla sig a jour. 
 
För Eva innebär läsförståelse att avkodningen flyter så bra att man kan tänka på vad man 
läser. Målet är att eleverna ska ha lust till läsning och kunna växla lässtrategi efter behov. Hon 
betonar att grunden för en god läsutveckling är att eleven har ett bra ordförråd. Därför inleder 
hon ofta läsningen med att presentera nya och svåra ord. Ett stort ordförråd och en god 
läsförståelse ”spiller över på andra ämnen”.  
 
För att ”bli vän med skriftspråket” och utveckla läslusten behövs mycket böcker och ”rätt 
böcker”, poängterar Eva. Om eleverna upptäcker att det är roligt att läsa, att man både kan ha 
mysigt med böcker och lära sig saker, så ger det sig självt med läsutvecklingen, resonerar hon. 
Det gäller att ha kul med böcker och därför ägnas mycket tid till läsning. Hon betonar dock 
kvalitet före kvantitet och förkastar modeller av typen ”Hela skolan läser” och ”Tusen sidor 
till jul”. Däremot ser hon kommunens författarbesök som en riktig höjdare. Filmer, 
dramatiseringar och roliga redovisningar är också sånt som bidrar till att utveckla läslusten, 
menar hon. 
 
Eva använder gärna klassuppsättningar av böcker i läsundervisningen, så att alla har läst 
samma bok samtidigt. Läsningen följs upp med samtal där eleverna får tänka mycket omkring 
texterna. Ofta läser hon högt för eleverna och kommenterar hur hon själv tänker för att visa 
dem hur man kan göra. Inför en läslektion har eleverna ofta läst en längre sammanhängande 
text som läxa och ibland också haft fördjupande frågor med sig hem. För att alla ska ha 
samma förutsättning att delta i samtalen har hon kommit överens med föräldrar om att de får 
hjälpa till att läsa om boken är lite för svår för någon. Lektionen används då mest till att 
boksamtal. Numera innehåller samtalen större och djupare frågor än förut, tycker Eva. Man 
gör inferenser, jämförelser av upplevelser och jämförelser med något man läst tidigare, letar 
miljö- och personbeskrivningar mm. Eftersom eleverna har kommit en bra bit på väg klarar de 
också att se texten som en konstruktion och fundera över hur författaren gör, menar Eva. I 
hennes klass arbetar eleverna också med varierande typer av bearbetningsuppgifter, som att 
skriva ett nytt kapitel eller ett brev till någon av karaktärerna i boken 
 

”Ja, helt enkelt titta lite runt om och inte bara fakta och yta utan lite mer djup 

har det blivit med tiden.” 

 

 
Eva tycker att hon ser resultat av lästräningen. Hon upplever att eleverna har fått en bättre 
förståelse och får ut mer av läsningen. Samtidigt har hon funderingar på att läsningen också är 
en mognadssak. Genom att ta del av nyare forskning har Eva förstått att lässtimulering måste 
börja tidigt, ”sagobokstidigt”, som hon säger, och att det är alldeles för sent i skolår 6. Hon 
välkomnar de nationella proven i trean och menar att de blir en bra ”kontrollstation”. Hon 
betonar också föräldrarnas roll som förebilder och ”uppmuntrare” och går in för få dem att 
förstå hur viktigt deras stöd är för barnens läsutveckling. Hon ser en risk i att varken föräldrar 
eller förskolepersonal har tid till att samtala tillräckligt mycket med barnen. Det är svårt att få 
den ro som behövs för samtal som kan hjälpa barnen att tänka kring begrepp och ord. 
 

” Jag tror att det är för stora grupper nu. Det blir för mycket. Alltså, det blir 

inte prat så här, så att jag får utveckla mitt språk. Och sen orkar ingen hemma 

heller…” 
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Eva beskriver sig själv som ganska optimistisk och positiv. Hon vill inte skälla och vara arg, 
men är ändå noga med att det är ordning och att eleverna är justa mot varandra. Grundbulten 
för Eva är att skapa trygghet så att varje elev får känna att den duger som den är. Det ska vara 
okej att göra bort sig eller göra fel. Hon är inte så mycket för yttre arrangemang kring 
lässtunderna. Det räcker med att eleverna hittar en lugn läsplats. Hon tror mest på det inre 
klimatet, att man är trygg i sin grupp. Genom ett sådant tillåtande klassrumsklimatet hoppas 
hon att kunna förhindra att elever skaffar sig strategier att dölja att ”man inte är medlem i 
läsarnas och skrivarnas klubb”.  
 
 
FRIDA 
 
Frida har alltid levt i en läsande miljö. Hon läser mycket och tycker att läsning är väldigt 
viktigt. Det är också självklart för henne att få bearbeta det hon läst. När hon läst en bra bok 
vill hon allra helst prata med andra om den. Denna bakgrund, samt lärarutbildningen, menar 
hon ligger till grund för hennes sätt att arbeta med läsförståelse i undervisningen. 
 
Läsförståelse innebär för Frida ”att se berättelsen bakom orden”.  Hon anser att den som har 
en god läsförståelse kan sätta in berättelsen i ett sammanhang och kan dra paralleller till andra 
berättelser och händelser i sitt eget eller andras liv. För att nå dit måste eleverna få använda 
böcker och texter i många sammanhang och bearbeta dem på olika sätt. Andra viktiga faktorer 
för att nå läsframgång är nyfikenhet och förmåga att fokusera och kunna koncentrera sig, 
anser hon. 
 
Frida ser det som värdefullt att hitta olika typer av texter, tilltalande texter som intresserar 
eleverna. I läsinlärningen tror hon mycket på att använda skönlitteratur. Eleverna får också 
använda olika sätt att läsa. Enskild läsning varvas med parläsning, turläsning eller högläsning.  
Under lässtunderna får eleverna sprida ut sig och hitta en lugn och skön plats där de kan 
känna läsro. Eva går under läsningen runt och lyssnar på deras läsning och samtalar med dem 
om handlingen. 
 
Bearbetningen av texter sker i form av boksamtal, där hon strävar efter att eleverna ska se 
sammanhang och hitta paralleller till andra berättelser eller händelser i sitt eget liv. Hon 
praktiserar Chambers modell för boksamtal. Den metoden kom hon i kontakt med i sin 
utbildning och senare fortbildning. Hon tyckte den verkade spännande och värd att prova och 
säger att den fungerar så bra att hon gärna vill rekommendera fler att använda den. De fyra 
frågeställningarna i modellen konkretiserar hon genom olika gubbar. 
 

”Glada gubben, ledsna gubben, frågeteckengubben som ögonbrynet föll ner som 

ett frågetecken på, och sen kopplingarna. Vi hade dom symbolerna ofta med 

dom barnen.” 

 

Som lärare är det viktigt att vara lyhörd för elevernas behov, menar Frida, både när det gäller 
att välja böcker och hur de bearbetas. Hon har provat att låta eleverna använda handdockor för 
att redovisa vad de läst och tycker att det fungerat bra för tysta barn. I ett annat exempel från 
sin undervisning beskriver Frida hur hon arbetade med fabler i år tre. 
 

”Då fick dom till uppgift att läsa, skriva om den till enkla ord och sen framföra 

den i dockteater då. Ja, och så dessutom skulle dom sluta dockteatern med att 

visa upp vad själva budskapet var.” 
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Frida beskriver sig som en öppen och positiv person och menar att detta smittar av sig på 
elevernas inställning. Hon tycker om att ha ett mycket diskuterande förhållningssätt och prata 
mycket med barnen, men är samtidigt tydlig med vad som är tillåtet.  I hennes klassrum sätts 
elevernas arbeten ofta upp på väggarna. Hon vill att varje elevs arbeten ska synas så att de 
därigenom får möjlighet att känna stolthet över det de gjort.  Hon anser att det finns ett starkt 
samband mellan elevers tilltro till sin förmåga och deras prestationer; om de tror sig om att 
kunna så kan de mer. 

 

5.2 Sammanställning och analys 
 
Här gör vi en sammanställning av de sex pedagogernas beskrivningar utifrån våra 
forskningsfrågor. Vi kan se många gemensamma drag i pedagogernas svar, men också saker 
som skiljer sig åt.  

5.2.1 Synsätt och teorier. 

 
En gemensam inställning hos pedagogerna är att de framhåller betydelsen av att som lärare ha 
goda kunskaper om läsprocessen och om olika metoder att träna läsförståelse.  
 

”Du ska ha god kunskap om många metoder. Och sen väljer du det som passar 

bäst för dom elever du har.” (Doris) 

 

Sina kunskaper har de skaffat sig via olika fortbildningar, såsom högskolekurser och 
studiedagar. Genom fortbildningen har de insett att läsförståelse är viktigare och mer 
komplicerat än vad de tidigare trott och har förstått att det krävs medveten och strukturerad 
träning för att få en bra läsförståelse.  
 
De pedagoger vi samtalat med visar alla ett stort engagemang för ämnet och många är själva 
intresserade av läsning och läser mycket. De vill få eleverna att upptäcka att det är roligt att 
läsa. 
 

”Man brinner för det och då hittar man ju metoder som intresserar en och så 

använder man sig av det och då känner ju barnen att man tycker det här med 

läsning är jätteviktigt.” (Cecilia) 

 

”Och jag tror att det som egentligen är grunden för mitt intresse det är att jag 

vill att andra ska ha lika roligt.” (Anna) 

 
 

Anna beskriver att hon går in för att läsa mycket barn- och ungdomslitteratur och läser in sig 
på de böcker hon använder i undervisningen. Flera uttrycker sin uppskattning över att 
bibliotekarien är inläst på böckerna. 
 
Det betonas att läsning och läsförståelse är grunden för alla ämnen. Det är ett redskap man 
inte klarar sig utan. 
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5.2.2 God läsförståelse och hur elever når dit. 

 
God läsförståelse innebär för samtliga pedagoger att tränga bakom orden genom att dra 
slutsatser och göra inferenser. Man ska kunna reflektera kring det lästa, diskutera och samtala 
och då även koppla till sin egen förförståelse i form av kunskaper och erfarenheter.  

 
”… se texten som en konstruktion som man kan fundera över, ja inte bara vad 

det står utan vad säger texten egentligen och vad kommer jag att tänka på som 

inte står här men som texten tydligen också säger.” (Eva) 

 

”Att man inte har för bråttom, att man kan backa tillbaks, ha funderingar kring 

texten, man kan dra slutsatser om… det här kan ju inte hända eller kan det 

verkligen gå till så här, varför gjorde dom så. Och så leta i sitt inre och är det 

här något jag har varit med om.” (Britta) 

 

 
Pedagogerna är införstådda med att eleverna behöver läsa mycket och få många möjligheter 
att samtala och diskutera det lästa för att nå god läsförståelse. Därigenom kan lusten att läsa 
bli större, vilket också framhålls som viktigt för förståelsen. Pedagogerna menar att eleverna 
ska kunna ta sig an olika sorters texter och anpassa lässtrategier efter behov. Eva nämner ett 
gott ordförråd som en viktig förutsättning för läsförståelse. Man trycker också på vikten av att 
börja tidigt. 
 
Våra pedagoger menar att det är svårt att mäta läsförståelse utifrån någon graderad skala. De 
betonar att det handlar om att göra en helhetsbedömning, och att man bäst uppfattar elevernas 
kunskaper genom att samtala med dem. Alla uttrycker på olika sätt att läsutvecklingen måste 
ses i ett långsiktigt perspektiv. Samtliga gör någon form av dokumentation, men endast en av 
de sex använder sig av God-läsutvecklingsschemat och LUS-läsutvecklingsschema. En tanke 
som också kommer fram är oron för att vissa elever kan skaffa sig strategier för att dölja sin 
bristande läsförmåga. 
 
 

5.2.3 Metoder och strategier för att träna läsförståelse. 

 
Samtliga pedagoger inser betydelsen av att ha kunskap om olika metoder och att anpassa 
metod efter elevgrupp och enskilda elever. Ingen av dem följer en enda modell. De menar att 
de plockar från olika ställen och formar sitt eget personliga arbetssätt. De gör ett ”hopakok”, 
som Britta uttrycker det.  
 
Alla pedagoger arbetar med boksamtal i olika former. Den metod som nämns flera gånger, 
och som några också arbetar aktivt med är Chambers modell för boksamtal. I boksamtalen 
stannar de inte vid enkla faktafrågor utan betonar att eleverna måste uppmuntras till att läsa 
mellan raderna, skapa inre bilder och koppla till egna erfarenheter.  
  

”Jag tror det är ganska värdelöst att bara sätta dom att läsa tyst i en bok och 

inte göra någonting åt det. Utan det är samtalen som ger det.” (Anna) 

 

”att förstå berättelsen, se berättelsen bakom orden.” (Frida) 
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De betonar alla att det är viktigt att läsa mycket och schemalägger tid för läsning, i många fall 
varje dag. Man varierar sätten att läsa och använder både högläsning, grupp- och parläsning 
och enskild läsning. Flera använder sig av klassuppsättningar av böcker för att ha en 
gemensam utgångspunkt för diskussioner. Eva berättar att hon presenterar nya och svåra ord 
inför läsningen. 
 
En annan pedagog beskriver hur hon arbetar med modellinlärning. 
 

” Vi började med att jag läste högt för dom och sen stannade jag upp i texten 

och sa att när jag läser det här så får jag dom här bilderna för mig … och det 

här känner jag igen, det har jag läst förut och såna saker Så fick dom egna 

texter. … Och så fick dom frågor på den här texten då, och om dom kunde 

känna igen sig själva, kunde dom referera till nånting som hade hänt i deras liv, 

fick dom bilder i huvudet” (Anna) 

 
De anser det också som värdefullt att det finns god tillgång till böcker och böcker på rätt 
svårighetsnivå. Flera av pedagogerna upplever att eleverna har svårt att välja ”lagom” svåra 
böcker och går då in och styr dem i deras bokval för att se till att de läser böcker på passande 
nivå. Tillgången till skolbibliotekarie varierar, men där sådan finns bedöms den som mycket 
värdefull. 
 
Lustfylld läsning, variation i arbetssätten och ett inbjudande klassrumsklimat som skapar 
trygghet och ger läslugn poängteras som viktiga inslag i arbetet. Det uttrycks t ex av Doris: 
 

”att dom inte känner igen sig hela tiden utan det blir lite happening kring det” 

(Doris) 

 

Föräldraengagemang poängteras av flera som något mycket väsentligt. Pedagogerna arbetar 
aktivt med att föräldrarna ska stötta och uppmuntra sina barn vid läsläxor.  
 
Färdiga läromedel i läsförståelse är inte särskilt populära. Hydéns ”Läsförståelse A, B, C”, är 
bekant och Eva och Cecilia använder den i sin undervisning. 
 
 

5.2.4 Betydelsen av förhållningssätt och bemötande. 

 
Samtliga pedagoger beskriver sitt förhållningssätt som öppet, respektfullt och tillåtande. 
Samtidigt vill de vara tydliga och betonar ordning och arbetsro. Genom sitt förhållningssätt 
avser de att skapa förtroende och trygghet. I samtal och diskussioner eftersträvar de ett 
tillåtande klimat där alla får känna att de duger. 
 
Alla är överens om att bemötandet och pedagogens eget engagemang smittar av sig och har 
betydelse för elevernas prestationer. De ser också ett samband mellan elevernas tilltro till sin 
förmåga och läsfärdigheten. De är övertygade om att uppmuntran lyfter eleverna till bättre 
prestationer och utgår ifrån vad eleverna kan. 
 

” Om man fokuserar på det dom kan och lyfter dom mycket så känner dom sig 

duktiga. Dom är som små fåglar som har fällt ut vingarna och flyger.” (Doris) 
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6. DISKUSSION 
 
I vår studie har vi eftersträvat att ge svar på vad våra pedagoger anser som god läsförståelse 
och vilka synsätt som ligger till grund för deras arbete. Vi avsåg att ta reda på om det finns en 
enda metod som är vägen mot god läsförståelse för elever i år 3-6, grundskolans mellanår. 
Dessutom ville vi ta reda på vad pedagogerna anser om bemötandets och förhållningssättets 
betydelse för att nå god läsförståelse.  
 

6.1 Synsätt och teorier 
 
Vi ser att de pedagoger som vi intervjuat är medvetna om läsförståelsens stora betydelse för 
elevernas hela skolgång. De betonar att läsning är grunden för allting och ett redskap man inte 
klarar sig utan. Det stämmer väl överens med OECD:s definition att ”en god läsförmåga 

behövs för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att 

delta i samhället”.  Vår uppfattning är att det i vårt moderna samhälle ställs allt högre krav på 
god läsförmåga för att kunna fungera fullt ut som samhällsmedborgare. Dagens arbetsliv 
kräver allt oftare eftergymnasiala studier och det visar sig att många elever inte når upp till 
grundnivån för att kunna delta i dessa studier.  
 

Det som framkommer är pedagogernas eget intresse för skönlitteratur. Det ligger som en 
stabil grund för deras arbete med läsförståelse i klasserna. Flertalet av dom har gått olika 
fortbildningar för att vidareutveckla sig. Någon nämner att hon läser olika rapporter för att 
hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen inom området. Myrberg (2003) hävdar att 
målmedveten strategi och struktur för läsundervisningen ger större möjligheter att skapa en 
meningsfull inlärning och utveckling, vilket förutsätter en hög lärarkompetens Våra 
pedagoger har gått in för att skaffa sig hög kompetens och kommit till insikt om att 
fortbildning kan utveckla arbetet kring läsförståelse. Några pedagoger uttrycker att de har haft 
stor glädje av nätverk som bildats i samband med fortbildning. I sådana nätverk finns 
möjlighet att under längre tid diskutera läsutveckling men också att delge varandra tips om 
litteratur och material.  ”Tankens mosaik” ( Keene & Zimmermann, 2003) är ett exempel på 
en bok som inspirerat och haft betydelse för pedagogerna i deras arbete med läsning i 
klasserna. Den fick de tips om i det nätverk de deltog. Vi tycker att detta visar på att nätverk 
är en bra modell för att inspirera lärare till att diskutera och utveckla sin undervisning i 
läsförståelse. Vi hoppas att fler kan se och ta vara på den möjligheten.. 
 

6.2 God läsförståelse och vägen dit 
 
När våra pedagoger definierar god läsförståelse nämner de många av de saker som läsforskare 
( bl a Taube, 2007) framhåller. Det handlar bland annat om att ha flyt i läsningen, dra 
slutsatser och göra inferenser, kunna diskutera och koppla till sin egen förförståelse. Taube 
(2007) menar att en effektiv läsare har en hög flexibilitet, det vill säga anpassar sin lässtrategi 
efter förmåga, syfte, situation och textens art.  För att nå dit krävs en automatiserad 
avkodning, ett omfattande ordförråd och förförståelse. Då kan vägen vara lagd för 
möjligheten att nå fullgod läsförståelse.  
 
Våra pedagoger antyder att de mer och mer förstått hur viktig medveten träning av 
läsförståelsestrategier är och någon berättar att hon tidigare inte insett att läsförståelsen inte 
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kommer automatiskt bara avkodningen är klar. Det ger oss funderingar om hur allmän den 
missuppfattningen är. Kan här finnas en del av förklaringen till varför svenska elever får allt 
sämre resultat i läsundersökningar? I de internationella och nationella undersökningar som 
gjorts visar det sig ju att våra svenska elever halkar efter alltmer i ämnet svenska och särskilt 
inom området läsförståelse.  
 
Det har visat sig att tiden som används till läsning har blivit allt kortare. Det gäller både tid i 
skolan och på fritiden. I PIRLS 2006 (Internet 4) framkommer att svenska elever inte får lika 
mycket tid för lästräning som elever i många andra länder. Anmärkningsvärt är att redan i 
undersökningen 2001 framkom att svenska elever dagligen nöjesläste i mindre omfattning, 
jämfört med andra länder. De läste också mindre mängd informationstexter i skolan. Varför 
har inte Skolverket lyft fram de resultaten och föreslagit åtgärder? 
 

Chambers (1987) anser att läraren ska ge eleverna mycket tid till läsning. Våra pedagoger 
säger också att de lägger mycket tid på läsning, ibland även matematiklektioner. Ju mer 
eleverna läser desto större kan lusten bli till att läsa. Det finns inga genvägar till god 
läsförståelse men när eleverna nått en bit på vägen så har de fått upp läshastigheten och inser 
att det kan ha betydelse för hur de lyckas i andra skolämnen. Så uttrycker sig flera av våra 
pedagoger och vi är beredda att hålla med. Skapas lusten kommer intresset, läshastigheten 
ökar och förmågan att ta till sig en större mängd text. Det är inte minst viktigt i de senare 
skolåren. 
 
Många elever tillbringar allt mindre tid tillsammans med sina föräldrar och andra vuxna och 
får på så sätt inte möjligheter till samtal och diskussioner som annars kan vara fallet. Det som 
kan vara naturliga tillfällen till att lära in ord och uttryck Ordförrådet har också visat sig mer 
bristfälligt. Nästan dagligen noterar vi att det finns elever med bristande ordförråd. Många 
gånger tror de sig med säkerhet veta betydelsen av vardagliga ord och underlåter alltså att 
fråga. Är 20 procent av orden i en text obekanta uteblir förståelsen. Vi tycker det är 
förvånande att bara en av våra respondenter i första intervjuomgången spontant uppger att hon 
arbetar aktivt med ordkunskap i sina klasser. (Taube, 2007) Å andra sidan framkom det vid 
kompletteringarna att flera andra jobbar med ordförståelse i samband med textläsning. 
 
Enligt kursplanen ska elever numera mot slutet av år 5 ”kunna uppfatta skeenden och 

budskap i saklitteratur, kunna samtala om läsningens upplevelser samt reflektera över texter” 
(Skolverket, 2000). De nationella proven i svenska i år 5 innehåller delmoment där det 
handlar om att kunna göra inferenser och dra slutsatser av en text. Det är den del som många 
elever har svårigheter med. (Franzén 1997) talar om att läsning med förståelse handlar om att 
läsa på, mellan och bortom raderna. Under våra litteraturstudier har vi blivit uppmärksamma 
på att flera läsforskare lyfter fram just samtalet som en väg till god läsförståelse. Denna 
uppfattning har förstärkts av de pedagoger vi intervjuat. De framhåller det värdefulla i att 
eleverna får en chans att samtala och diskutera kring det lästa, skönlitterära texter liksom 
faktatexter. Det lästa får inte lämnas utan att ha blivit uppmärksammat på något sätt, 
reflekterats över. Det visar sig att just samtalet är en av vägarna till och den gemensamma 
nämnaren för hur våra pedagoger ser på hur man når god läsförståelse.  
 
 

6.3 Metoder och strategier 
Våra pedagoger har kunskaper om olika metoder men använder sig inte av någon speciell. Det 
är ett ”hopakok” av flera, som någon av dem uttrycker det. Myrberg (2003) menar att den 
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skicklige läraren behärskar flera olika metoder, arbetssätt och olika typer av material. 
Dessutom anser han att undervisningen ska vara lustfylld.  Detta är också något som våra 
pedagoger betonar.  
 
Det framkommer också att man läser på många olika sätt. Det är enskild-, par-, grupp- och 
högläsning. Pedagogerna bemödar sig om att hjälpa eleverna med deras bokval. Böckerna 
anpassas för att vara på rätt nivå och ofta är skolbiblioteken till stor hjälp. De uttrycker värdet 
av och glädjen över att ha tillgång till ett bemannat skolbibliotek. En rapport från Svensk 
biblioteksförening (2007) visar att 450 000 elever i den svenska grundskolan saknar tillgång 
till ett sådant bibliotek. En brittisk studie (Svensk biblioteksförening, 2007) pekar på att 
samarbete mellan bibliotekspersonal och pedagoger är en faktor som påverkar elevernas 
möjligheter till goda prestationer. Det här är ett område som verkligen borde uppmärksammas 
menar vi. Den specialkompetens som finns hos kunniga och intresserade bibliotekarier är 
oerhört värdefull för att stimulera eleverna till att hitta de intressanta böcker som kan öppna 
eller vidareutveckla läsintresse. 
 
Det tycks som om våra pedagoger försöker få med elevernas föräldrar i arbetet med att 
utveckla barnens läsförmåga. Det sker genom bland annat genom läsläxor, läsloggböcker och 
genom att tidigt informera på föräldramöten om läsningens betydelse. Vår egen uppfattning är 
också hur viktigt det är att för föräldrar betona det betydelsefulla i att de även pratar om ord 
och uttryck med sina barn. 
 
Det framgår också att Chambers modell för boksamtal (Chambers, 1987) har slagit igenom 
och praktiseras mer eller mindre av våra pedagoger. Det tycks som att det inte alltid behöver 
vara superpedagogiska frågor som är utmaningen utan modet att våga samtala med eleverna 
om texterna. Vi kan se att den av våra pedagoger som tydligast följer Chambers modell är den 
som arbetat kortast tid som lärare. Övriga pedagoger tycks ha tagit idéer från flera olika 
metoder och format sitt eget arbetssätt.  
 
Den modellinlärning för att ge lässtrategier som nämns av flera av pedagogerna är mycket lik 
den ena av Franzéns modeller för inferensträning (Franzén, 1997).  Myrberg (Skolverket, 
2001) hävdar att forskarna ännu inte är eniga om en strategi som entydigt leder mot god 
läsförståelse. Vår studie visar att lärarnas stora engagemang och intresse för läsning och 
läsförståelse som de lyckas överföra på sina elever, i kombination med samtalet är värdefullt. 
Karaktäristiskt för dessa pedagoger är att alla betonar vikten av samtalet.  
 
 

6.4 Bemötande och förhållningssätt 
 
Vår uppfattning är att de pedagoger vi intervjuat stämmer bra in på Taubes (1987) 
beskrivning av att en trygg lärare sprider en varm atmosfär kring sig, vilket är viktigt för alla 
elever De säger sig vara glada, positiva och tillåtande, men visar ändå fasthet och sätter 
gränser. De är övertygade om att deras sätt att bemöta eleverna har stor betydelse för vilken 
tilltro eleverna har till sin egen förmåga och därmed vilka resultat de når. De menar att 
trygghet leder till bättre prestationer och uppmuntran kan lyfta elever till att nå bättre resultat, 
inte bara inom svenskämnet. Deras målsättning är att alla ska känna att de duger som de är. Vi 
tycker oss se att dessa pedagoger har tagit till sig Vygotskijs tankar om undervisning med 
betoning på individuella skillnader och att utnyttja elevernas naturliga resurser och intressen.  
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Chambers konstaterar att lärarens bemötande och förhållningssätt gentemot eleverna är 
betydelsefullt. Det ska vara trevligt att sätta sig och läsa, böcker ska finnas tillgängliga och 
ibland ska eleverna ges möjlighet till att lyssna till högläsning. Det är också vad våra 
pedagoger trycker på i sina utsagor. Myrberg (2003) tar också upp detta när han säger att den 
lärandemiljö som hem och skola erbjuder har avgörande betydelse för hur elevernas läsande 
utvecklas. Amborn & Hansson (1998) skriver att genom regelbundna litterära boksamtal 
vågar eleverna ta sig an en ny bok och då har det bidragit till en större självkänsla och ett 
läsarsjälvförtroende som leder in till nya äventyr. 
 
 

6.5 Metoddiskussion 
 
Vi har i vår studie intervjuat sex pedagoger i år 3-6 med särskilt intresse för undervisning i 
läsning och läsförståelse. Vi tror inte att vi förlorat något på att inte delta båda vid de sex 
intervjutillfällena eftersom vi efteråt gemensamt lyssnat till alla intervjuer och noga följt den 
transkriberade texten. 
 
Efter ett stort antal genomläsningar sammanställde vi materialet till sex porträtt av de 
intervjuade pedagogerna. Vi kom då fram till att vi behövde göra vissa kompletteringar. 
Personporträtten mailades ut till respektive respondent för genomläsning och respons. Alla 
besvarade våra mail och vi fick respons (på våra porträtt) från var och en tillsammans med de 
nya uppgifter vi efterfrågat. Vi är övertygade om att vi fått ärliga uppgifter från våra 
respondenter. Eftersom respondenterna inte fick veta frågorna i förväg kan det finnas en viss 
risk att deras svar mest är vad de först kommer att tänka på. Genom att de sedan fick läsa vårt 
personporträtt och kommentera detta menar vi att den risken minimerats.  
 
Vårt resultat kanske hade lyfts ytterligare om vi gjort kompletterande observationer. Vi 
undersökte om det var möjligt att komma på besök i klasserna. Dessvärre var tiden inte 
passande då flera av våra pedagoger är handledare och var mitt uppe i VFU-period (VFU= 
verksamhetsförlagd undervisning inom Högskolan). Å andra sidan presenterade pedagogerna 
på ett utförligt sätt hur en ” läslektion” kan se ut vid de kompletteringar vi önskade. Vi tror 
oss därmed ha fått fram och kunnat tolka hur våra pedagoger tänker och de erfarenheter de 
skaffat kring läsförståelse, alltså utifrån en fenomenografisk ansats.  
 
Det är ett begränsat antal lärare som vi har intervjuat. Vi kan se det som en fördel eftersom vi 
därmed fått bara pedagoger med ett verkligt intresse och engagemang i att utveckla läsning i 
sina klasser. Genom att vi fördjupat och följt upp resultatet tror vi att detta inte påverkats om 
vi intervjuat fler pedagoger. Våra pedagoger har olika typer av utbildning och erfarenheter 
och därmed tycker vi att risken minskar för att nyanser och variation inte kommer fram. 
Ur ett genusperspektiv kan vi bara konstatera att det enbart är kvinnor som vi har intervjuat. Å 
andra sidan är andelen manliga pedagoger i de aktuella åldrarna få numera. 
 
 

6.6 Sammanfattning 
 
Vår slutsats efter att ha genomfört den här studien är att ett starkt engagemang, strukturerad 
undervisning och genomtänkta samtal förenar våra pedagoger oavsett grundutbildning, antal 
år i yrket och arbetsplatsens storlek och förutsättningar. Vi har inga uppmätta resultat, men 
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enligt deras egen bedömning blir eleverna genom undervisningen skickliga på att tränga in i 
texten och får större läslust.  
 
Vi tycker att vi fått fram vägar som gynnar elever att nå god läsförståelse. Samtalet verkar 
vara en nyckel till att de pedagoger vi intervjuat är framgångsrika i sitt arbetssätt. Via samtal 
om de lästa texterna får elever möjlighet att tränga bakom orden och tolka vad berättaren vill 
med sin text. De kan få svar på sina tankar kring det lästa, ord kan förklaras och kopplingar 
kan göras till egna erfarenheter. Genom samtalet kan lusten väckas till att läsa mer.  
 
Frågan är om att våra pedagoger är representativa för lärare i år 3 – 6. Vad kan behöva göras 
för att få fler engagerade? Vad bidrar lärarutbildningen med och vilken fortbildning kan 
erbjudas? En pedagog efterlyste en mer gedigen utbildning i läsinlärning i grundutbildningen.  
 
Vi har inte funnit en enda väg, men väl flera vägar som leder mot målet god läsförståelse.  

6.7 Fortsatt forskning 
Vårt resultat har lett fram till att vi kommit att intressera oss för att undersöka om samtalet 
anses som lika viktigt i undervisningen under de senare skolåren. 
 
Våra svenska elever behöver stärka sin position i jämförelse med andra länder annars kommer 
Sverige att halka efter i internationell konkurrens i en snar framtid. Finland når goda resultat i 
flera internationella undersökningar. Enligt Taube (2007) kan det bero på att läraryrket där har  
hög status och lärarna är välutbildade. Där sätter man tidigt in stöd till svagpresterande elever. 
Dessutom har de finska eleverna ett stort läsintresse och läsengagemang. De lånar också ofta 
böcker från bibliotek. Allt detta sammanfaller med de kriterier för att nå god läsförståelse som 
Taube (2007) redovisar. Det finns alltså flera anledningar till varför vi i Sverige allt mer borde 
rikta vårt intresse och forskning mot den finska skolan och dess fina läsförståelseresultat. 
 
 
 
 
 
 
Borttaget: 
 
Några av de intervjuade lärarna uttrycker en viss oro för att det kan finnas elever som trots 
dokumentation av läsförmågan ändå lyckas skaffa sig strategier för att dölja sin bristande 
förmåga.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 
* Vilken utbildning har du? 
* Hur länge har du jobbat som lärare? 
 
 
1. Vad innebär läsförståelse för dig? 
 - Vad lägger du in i begreppet ”god” läsförståelse? 
 - Har din syn på läsförståelse förändrats? 
 - På vilket sätt?    Varför? 
 
2. Beskriv hur du  arbetar med läsförståelse i din/dina klasser. 
 - Hur har du kommit fram till ditt arbetssätt? 
 - Vad är det som påverkar ditt sätt att arbeta? 
 - Vilka erfarenheter har du av andra metoder? 
  
3. Vilka effekter ser du av läsförståelseträningen?  

- På viket sätt ser du att läsförståelsen förbättras? 
 - Dokumenteras utvecklingen? 
 - Anser du att läsförståelse är mätbart? 
 - Vilka faktorer tror du påverkar läsförståelseutvecklingen hos eleverna? 
 
4. Hur skulle du vilja beskriva ditt förhållningssätt till eleverna? 
 - Hur tar det sig uttryck? ( ge ex.) 
 - På vilket sätt tror du att ditt bemötande påverkar elevernas prestationer? 
 - Vilken är din syn på sambandet mellan elevernas tilltro till sin förmåga och 
   deras läsförståelse? 
 
5. Vad tycker du är mest väsentligt när det gäller undervisningen i läsförståelse? 

- Anser du att det finns något metod att träna läsförståelse som är bättre än      
   andra? 
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Bilaga 2 
 
 

Mailbrev 1 till de intervjuade. 

 
Jag heter ……… och arbetar som speciallärare på …….skola.  Just nu läser jag 
specialpedagogik 1-60 poäng  på Högskolan i Kalmar och håller på med den avslutande C-
uppsatsen. Rubriken är i nuläget ” Vägar till god läsförståelse”. Min fråga till dig är om du 
kan tänka dig att ställa upp på en intervju kring just läsförståelse. Jag har fått tips från……… 
om att du jobbar aktivt med läsning i dina klasser och vore mycket tacksam om jag kunde få 
höra om dina tankar kring läsförståelse. 
Vänliga hälsningar ……… 
 
Namn: 
Tel. hem…….. 
Tel.arbetet………. 
Mailadress: 
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Bilaga 3 
 
Mail 
 
Hej! 
Vi tackar återigen för att du var villig att dela med dig av dina erfarenheter av arbete med 
läsförståelse. Vi har nu gjort en sammanställning på var och en av våra intervjuer och önskar 
att du läser igenom vad vi skrivit. 
Har vi uppfattat dig rätt? Är det något du skulle vilja ändra på eller förtydliga? 
 
När vi bearbetat vårt resultat märker vi att vi behöver komplettera med ytterligare ett par 
frågor.  

• Vi skulle gärna vilja att du berättar hur en ”läslektion” kan se ut hos dig. 
• Flera av er har pratat om klassrumsmiljö och läsro. Gör du några särskilda 

arrangemang i klassrummet under lässtunderna? 
 
Vi är mycket tacksamma om du kan maila ditt svar till oss så fort som möjligt.  
 
Med vänlig hälsning Lena och Margaretha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


