
                                                                     

  
 
 
 
LÄRARPROGRAMMET  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Läsförståelse 

� nyckeln till att upptäcka världen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camilla Holmgren 
Åsa Eriksson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Examensarbete, 15 högskolepoäng 
Höstterminen 2008 

Handledare: Margareta Redegard 
Humanvetenskapliga Institutionen 
Högskolan i Kalmar 



                                                                     

 
 
 
HÖGSKOLAN I KALMAR 
Humanvetenskapliga institutionen 
 
 
 
Arbetets art: Examensarbete, 15hp 
 Lärarprogrammet 
Titel: Läsförståelse � nyckeln till att upptäcka      
                                         världen 
Författare: Camilla Holmgren och Åsa Eriksson 
Handledare: Margareta Redegard 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Det huvudsakliga syftet med vår undersökning var att ta reda på hur läraren går 
tillväga för att ge eleven insikt i läsförståelse och hur väl lärarens arbete stämmer 
överens med kursplanemålen i svenska i år 3. Vår undersökning lyfter fram hur 
lärare stimulerar eleverna för att öka deras läsförståelse, vilka vägar som används, 
deras innebörd och betydelse för eleverna. Genom samtal med fem lärare i år 3 på tre 
olika skolor i två kommuner försökte vi synliggöra de intervjuade lärarnas syn på 
ämnet samt få en inblick i deras arbete med att ge eleverna en god läsförståelse. 
Undersökningens resultat visar att de viktigaste förutsättningarna för att lägga 
grunden till en god läsförståelse var enligt de intervjuade lärarna ordförråd, 
ordavkodning, flyt i läsningen och förkunskaper. Lärarna använde svenska, det vill 
säga tala, läsa, skriva och lyssna i stort sätt all undervisning och de arbetade på olika 
sätt för att täcka in alla moment och delar från kursplanemålen i svenska i år 3. 
Undersökningen visade att elevernas läsförståelse kan stödjas genom att lärarna 
ställer frågor till texter på olika sätt. Det framgick i vår undersökning vikten av att 
eleverna tillhandahålls olika textmaterial, anpassade texter som upplevdes 
meningsfulla för varje individ. Vad som även framkom i resultaten var hur viktigt 
lärarna ansåg att dokumentation var för att följa elevernas läsutveckling. Vidare 
framkom att läsutvecklingsschemat God läsutveckling användes som grundläggande 
kartläggningsmaterial av samtliga intervjuade lärare.  
 
 
. 
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1 INTRODUKTION 
 
Vi är två lärarstudenter som har läst inriktningen barns- språk och 
begreppsutveckling, samt läs- skriv och matematikinlärning på högskolan i Kalmar. 
Då vi snart är klara med vår lärarexamen för elever i de tidiga åldrarna, har vi 
intresserat oss för läs- och skrivinlärning. Vi har i vårt examensarbete valt att lägga 
fokus på elevernas läsförståelse då de bör ha uppnått en god förståelse enligt 
kursplanemålen i svenska i år 3.  
 
Vad kräver vårt nutida samhälle i fråga om läskompetens? Finns det någon möjlighet 
att undvika att läsa på fritiden eller i arbetslivet? Av all text vi möter på mjölkpaket, 
reklamaffischer, tidtabeller, bankomater eller textremsor på TV är kanske en del 
möjligt att välja bort, men annat svårare att vara utan.  
 
En av de allra viktigaste företeelserna vi lär oss i livet är att läsa. Eleverna måste 
förutom att �knäcka koden� dvs. identifiera eller känna igen skrivna ord, också förstå 
vad de läser. Rosén, Längsjö, Nilsson och Gustavsson (2008) påpekar att kravet på 
läsförmåga har förändrats i takt med samhällets förändringar. Den läsförståelse som 
krävdes för att vara en fullgod medlem i samhället för hundra år sedan, skiljer sig 
betydligt från vad som krävs i dagens samhälle. Eleverna förutsätts hämta kunskap 
från texter i läroböcker, uppslagsverk, tidningar, artiklar på nätet med mera. Skolans 
ansvar är att förbereda för såväl läs- och skrivsamhället som för fortsatta studier. Alla 
elever måste även förberedas för att ha förmåga att tillägna sig och förstå vad de läst 
och dessutom använda och kommunicera det rätt, effektivt och självständigt (a.a.).  
 
Våren 2009 kommer nationella prov i svenska och svenska som andraspråk samt i 
matematik att genomföras för samtliga elever i år 3. Vi ser detta som betydelsefullt 
för att belysa vad samhället kräver av elevernas utveckling och för att på så sätt tidigt 
synliggöra eventuella läs- och skrivsvårigheter. Läsförståelse är en form av 
kompetens som är fullständigt avgörande i ett kunskapssamhälle som vårt, menar 
Bråten (2008). Det gäller inte bara inom utbildningssystemet, där förståelse av olika 
typer av texter är och förblir en viktig sida av elevernas förmåga att tillägna sig 
kunskap. Att kunna läsa med förståelse och förstånd är minst lika viktigt utanför 
utbildningssystemet för att nå ett fullvärdigt deltagande i arbetsliv och samhälle 
(a.a.). I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998a) står det att: 
 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna 
för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett 
personligt ansvar (a.a. s 5).  
 
Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper 
som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en 
grund för fortsatt utbildning (a.a. s 9). 

 
I grundskolans kursplan i svenska i år 3 står följande om svenskämnets syfte och roll 
i skolan: 
 

Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att 
kunna hantera tillgodogöra sig och värdera texter. Utvecklingen av informations- 
och kommunikationsteknik skapar möjligheter för utveckling av och samtidigt 
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förväntningar på språkförmåga hos alla (Skolverket, 2008a, s 30). 
 
Redan i år 4 ökar textmängden och det gäller för eleverna att ha etablerat en god 
läsförståelse för att kunna tillgodogöra sig kunskaper i alla ämnen i skolan. Detta 
ställer krav på eleverna att de förstår vad de läser och kan �läsa mellan raderna� samt 
kan dra egna slutsatser av det lästa.  
 
Läsforskaren Monika Reichenberg (2008), anser att skolorna lägger ned mycket 
arbete på att eleverna ska knäcka läskoden. Eleverna testas och skolledningen för 
statistik över elevernas utveckling. Författaren har granskat Pisa- undersökningar 
(internationella studier av läsning) och kommit fram till att svenska elever är bra på 
att svara på faktafrågor utifrån en text, men sämre på att läsa �mellan raderna� � att 
reflektera över det som står. Senare i livet är det av största vikt att ha uppnått en god 
läsförmåga i vårt ständigt ökande informationssamhälle (a.a.).  
 
Att finna arbeten där man inte behöver läsa och skriva är inte lätt anser Rosén, 
Längsjö, Nilsson och Gustavsson (2008). Arbetslivet har förändrats och många 
mellanchefer som kunde ge muntliga instruktioner har rationaliserats bort. Det 
innebär en arbetsordning med färre hierarkiska steg och med större krav på den 
enskilde att kunna läsa och använda texter, tolka dem så att man får ut information 
som är relevant för den egna uppgiften (a.a.). För att samhällsmedborgarna ska 
kunna delta i demokratiska processer och påverka beslut som rör alla i samhället, är 
det nödvändigt att de förstår det som de läser konstaterar Bråten (2008). 
Läsförståelse är alltså inte något perifert ämne med avtagande betydelse för 
människans personliga och sociala liv. Läsförståelse berör tvärtom själva kärnan i 
utbildningsverksamheten och engagemanget i ett modernt kunskapssamhälle (a.a.).  
 
Eftersom samhällets krav på läsförståelse är avgörande för hur individen klarar sig i 
framtiden, anser vi som blivande lärare, att det är av vikt att undersöka vad skolan 
gör för att eleverna ska uppnå en god läsförståelse.  
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2 BAKGRUND 
 
 
Vi kommer i vår bakgrund inleda med en kort presentation av vad som står i 
kursplanemålen i svenska i år 3 angående läsning och läsförståelse. Därefter följer 
historik om vad olika forskare anser om hur vägen till läsförståelse ser ut. Vidare tar 
vi upp olika förutsättningar för läsförståelse såsom förförståelsens betydelse för att 
kunna �läsa mellan raderna�. Vi lyfter här även fram vikten av att tillhandahålla 
meningsfullt material för den enskilda individen. Sist i bakgrunden redogör vi för 
lärarens roll för att främja en god läsförståelse. I detta sista avsnitt tar vi även upp 
betydelsen av kartläggning och dokumentation samt om nationella prov i svenska i år 
3, som kommer att genomföras våren 2009. 
 

2.1 Kursplanemålen i svenska i år 3, (se bilaga 3): 
Med begreppet läsa i kursplanemålen (Skolverket, 2008a) avses att en elev både kan 
avkoda, förstå och tolka. En elev som kan avkoda, förstå orden och tolka det som 
�står mellan raderna� i en text kan tillexempel återberätta en handling och använda 
innehållet muntligt och skriftligt. Detta genom att förhålla sig till det, argumentera 
för och emot och förstå det på ett nytt sätt.  
 
I samtliga läsa-mål används begreppen bekanta och elevnära och elevnära texter. 
Med elevnära texter avses texter som eleven har erfarenhet av och möter på fritiden, 
i hemmet och i skolan. Texter som är elevnära är kopplade till elevens kulturella och 
sociala villkor. 
 
Med bekanta texter avses att eleven har erfarenhet av och en förförståelse för 
innehåll, handling och språk i texten. Att ha erfarenhet av en text betyder att eleven 
har mött texten eller likartade texter tidigare eller har erfarenhet av dess innehåll.  
 
Förförståelse av texten kan också före läsningen byggas upp genom att lärare och 
elever gemensamt, tillexempel tolkar bilder, gör förutsägelser, associerar till egna 
erfarenheter och ställer frågor. Förståelsen av texten är beroende av att lärare och 
elever gemensamt under läsningens gång diskuterar det lästa, relaterar till egna 
erfarenheter men också förutsäger vad som kan tänkas komma längre fram i texten.  
Förståelsen liksom avkodningen och motivationen underlättas av att eleven 
tillsammans med andra blir bekant med texten. I nästa avsnitt kommer vi att 
presentera en forskningsöversikt om vad olika forskare anser om hur vägen till 
läsförståelse ser ut (a.a.). 
 

2.2 Forskningsöversikt 
Behavioristerna, som dominerade lärandeforskningen under första hälften av 1900-
talet, inriktade sig på det observerbara beteendet och på hur man kunde analysera 
delfärdigheter som kunde läras ut med hjälp av olika former av belöningssystem. När 
behavioristerna undervisade barn i delfärdigheter, med tyngd på att identifiera 
bokstäver och knyta dem till respektive ljud, var psykolingvisterna som följde efter 
dem på 1960-talet mera inriktade på läsning som en språklig, meningssökande 
process (Bråten, 2008). Därmed blev utvecklandet av läsfärdigheter mera betraktat 
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som en naturlig process, i linje med talspråkets utveckling som blir bäst om barnet 
växer upp i en miljö som är rik på meningsfulla skriftspråkliga resurser. Man menade 
att goda läsfärdigheter främjas i en miljö där läsning är en sysselsättning som 
värdesätts (a.a.).  
 

2.2.1 Läsa för att förstå 
Goodman (1965) betonade att läsning är en naturlig språklig process, där sökandet 
efter mening är det som driver läsaren framåt. Författaren hävdar att man inte först 
avkodar och därefter förstår, utan förståelse är involverad på precis alla nivåer i 
läsprocessen. Psykolingvisternas framhållande av att läsning är en meningssökande 
aktivitet gjorde att läsförståelsen fick en central plats i deras forskning. Bråten (2008) 
beskriver att i början av 1970-talet blev man mycket intresserad av den roll som 
läsarens förkunskaper spelade och schemateori blev ett av de mest populära 
forskningsfälten inom läsförståelse. Det är en teori som beskriver strukturen hos 
mänsklig kunskap och hur kunskapen är ordnad i minnet, läsaren är i stånd att förstå 
texten när han eller hon kan aktivera schema som förklarar de fenomen texten 
handlar om. Den ökade uppmärksamheten på betydelsen av läsarens förkunskaper 
har visat att det inte bara är tekniska färdigheter som avkodning eller textens 
läsbarhet som gäller (a.a.). 
 

2.2.2 Den läspedagogiska debatten 
I både Europa och USA förs diskussioner om hur man bäst undervisar i läsning på 
nybörjarstadiet i skolan. Tyvärr har dessa diskussioner ofta lett till stor oenighet 
eftersom de i hög grad har förts av personer som inte arbetar i skolan, skriver Frost 
(2002). De båda traditionerna är �wholelanguage�-traditionen (top down), som 
innebär att det i läsundervisningen arbetas med att hela ord delas upp i fonem.  I 
�phonics�-traditionen (bottom up), där byggs fonemen istället upp till ett helt ord. 
Dessa båda traditionerna har viktiga saker att tillföra läsundervisningen menar Frost 
(2002). Man kan känna sig mer tilltalad av det ena perspektivet än av det andra men 
det bästa är att bygga upp sin läsundervisning med �ett ben i båda lägren�. Detta för 
att man ska tillgodose den variation som finns när det gäller elevernas 
förutsättningar. Wholelanguage-traditionen uppfattar primärt läsningen som en 
kommunikativ process och nybörjarundervisningen i läsning präglas av just den 
kommunikativa aspekten. Traditionen har fått kritik från forskarsamhället som anser 
att denna tradition inte i tillräckligt hög grad tar hänsyn till de elever som har svårt 
för att lära sig läsa. Det är ett faktum att barn är olika och då krävs det att läraren har 
en allsidig syn på läsningen, en allsidighet som man kan uppnå genom att betrakta de 
två läspedagogiska traditionerna som komplement till varandra (a.a.).  
 

2.2.3 Att sätta ord på sina tankar 
Vygotskij (2001) menar att människan utvecklas genom att konfronteras med andra 
människor både språkligt och praktiskt. Språket måste utvecklas så att tankarna kan 
kläs i ord och därför är det viktigt att barn växer upp i en social kultur. Vidare anser 
författaren att språket är det verktyg som utvecklar det mänskliga tänkandet, vi har 
en inre motivation att lära oss, barn är beroende av samspel och får social identitet 
genom språket (a.a.). I detta sammanhang analyserar Bernstein (1971) hur individer 
med social bakgrund utvecklar skilda språkformer. Författaren berör den 
sociokulturella miljöns betydelse för lärandet. Det har stor betydelse om eleverna har 
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en öppen eller sluten kod hemma, om barnen har möjlighet att diskutera och 
reflektera i hemmiljön, en öppen kod. Vidare menar författaren att en sluten kod 
hemma leder till att eleverna har svårt att sätta ord på sina tankar. Detta avspeglas 
även i skolarbetet, då eleverna troligtvis får det lättare att läsa och skriva texter om 
de har en öppen kod hemma, eftersom barnen klarar av att prata och skriva i 
fullständiga satser. Med den slutna koden har eleverna svårt att sätta ord på sina 
tankar (a.a.). Någon som delar Bernsteins uppfattning är Dewey (1933). Dewey 
hävdar att om språk och tänkande ska utvecklas krävs det att elevernas miljö präglas 
av en öppen kod utan givna svar. Där eleverna får vrida och vända på sina tankar för 
att komma fram till en lösning och slutsats och läraren påverkar elevernas attityd 
genom val av arbetssätt (a.a.).  
 
Vygotskij (2001) myntade begreppet den proximala utvecklingszonen som avser en 
zon med gynnsamma förhållanden för utveckling och inlärning. Den första nivån 
kallas för den aktuella utvecklingsnivån, den andra för potentiell utvecklingsnivå. 
När barnet befinner sig mellan dessa två nivåer är de i zonen för proximal 
utveckling, vilket innebär att eleven kan lära av någon annan person som är mer 
kunnig inom ett område. Dewey (1933) menar att så länge undervisningen i skolan 
inriktas på rätt svar motverkas reflektion men det finns vissa fenomen som 
underlättar en träning i reflektion och det är främst nyfikenhet och förmåga att snabbt 
och lätt få nya idéer. Det behövs en förmåga att metodiskt ordna sina tankar så att det 
leder till slutsatser (a.a.). Vygotskij (2001) intresserade sig för talets psykologi och 
har särskilt studerat relationen mellan tal och tänkande. Språk och tänkande är inte 
samma fenomen, men de är inte heller helt skilda åt och de två funktionerna 
utvecklas ursprungligen oberoende av varandra (a.a.). Dewey (1933) påpekar i 
sammanhanget att det är viktigt att man inte tar första bästa lösning utan att man 
tänker kritiskt.  
 

2.2.4 Sammanfattning 
Med begreppet läsa i kursplanemålen avses att en elev både kan avkoda och förstå. I 
likhet med behavioristerna som undervisade barn i delfärdigheter under 1900-talets 
första hälft, med tyngd på att identifiera bokstäver och knyta dem till respektive ljud. 
Psykolingvisterna som följde efter dem på 1960-talet var mer inriktade på läsning 
som en språklig, meningssökande process, där sökandet efter mening är det som 
driver läsaren framåt. Man avkodar inte först och därefter förstår, utan förståelse är 
involverad på precis alla nivåer i läsprocessen. I både Europa och USA förs 
diskussioner om hur man bäst undervisar i läsning på nybörjarstadiet i skolan. Tyvärr 
har dessa diskussioner ofta lett till stor oenighet eftersom de i hög grad har förts av 
personer som inte arbetar i skolan. De båda traditionerna är �whole-language�-
traditionen (top down), som innebär att hela ord delas upp i fonem, respektive 
�phonics�-traditionen (bottom up), där fonemen istället byggs upp till ett helt ord. 
Dessa båda traditioner har viktiga saker att tillföra läsundervisningen. Vidare är barn 
beroende av samspel och får social identitet genom språket. Språket är det verktyg 
som utvecklar det mänskliga tänkandet, vi har en inre motivation att lära oss. Det har 
stor betydelse för om eleverna har en öppen eller sluten kod hemma, detta för att 
kunna sätt ord på sina tankar. Språket i skolan speglar en öppen kod och eleven bör 
därför ges möjlighet att diskutera och reflektera i hemmiljön. 
 
I nästa avsnitt kommer vi att lyfta fram den språkliga medvetenhetens betydelse för 
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att nå läsförståelse, samt minnets betydelse för att läsa med förståelse. Vidare skriver 
vi om ordförrådets betydelse för att nå en god läsförståelse. Slutligen tar vi upp om 
det aktiva förhållningssättets betydelse, vilket innebär en djupare förståelse för det 
texten handlar om och att kunna skapa mening med utgångspunkt i texten. 

2.3 Förutsättningar för läsförståelse 
 
Ett flertal författare har pläderat för att kunskap om det skrivna språket och dess 
förhållande till det talade språket är oerhört viktigt för läsutvecklingen. Även om 
eleverna har tillägnat sig hyfsade ordavkodningsfärdigheter kan de ändå inte läsa 
med särskilt god förståelse om det brister i den muntliga språkkompetensen (Bråten, 
2008; Elbro, 2004; Myrberg, 2003). 
 

2.3.1 Den språkliga medvetenhetens betydelse 
Tidigt i småbarnsåren är det viktigt att använda sig av rim, ramsor och språkliga 
lekar. Genom lekens väg sker det en mjuk övergång till skriftspråket anser 
(Dahlgren, Gustavsson, Mellgren och Olsson, 2006). Författarna lyfter fram 
begreppet språklig medvetenhet som innebär att man kan utföra vissa språkliga 
uppgifter som att tala, lyssna, läsa och skriva. Att vara skriftspråkligt medveten 
innebär att man förstår skriftspråkets användning (funktionsaspekt) och dess 
konstruktion (formaspekt), poängen är att båda aspekterna tillsammans definierar 
skriftspråket. Barn behöver uppmuntran för att knäcka koden och förstå text. De 
behöver komma till insikt om det glädjefyllda med att läsa (a.a.).  
 

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla 
sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga 
Lpo 94 (s 5).  

 
Barn vänjer sig vid hur berättelser är uppbyggda och får därigenom en beredskap 
att senare på egen hand läsa sagor och berättelser (Lundberg och Herrlin, 2007, s 
71). 

Ett alfabetiskt skriftspråk kräver att den som ska lära sig behärska det är medveten 
om språkets fonem, det vill säga att barnet kan uppfatta och producera språkljud 
(Bråten, 2008; Elbro, 2004; Myrberg, 2003). Flera studier har visat att fonologisk 
medvetenhet är en nödvändig komponent för läsning. Kombinationen av fonologisk 
medvetenhet och ordförståelse har visat sig ha en direkt effekt på läsförståelsen 
(Swanson, Rosston, Gerber och Solari, 2008). Det är många sidor av språket man 
kan vara uppmärksam på t ex enskilda ord, stavelser, rim och enskilda ljud. Särskilt 
uppmärksamheten på de enskilda ljuden i det talade språket är en väsentlig 
förutsättning som har orsakssamband med läsutvecklingen (Elbro, 2004; Liberg, 
2006). Ett av skolans viktigaste uppdrag är enligt Skolverket (2000) att skapa goda 
möjligheter för elevernas språkutveckling (a.a.). Vidare framhåller forskningen att 
barn som innan de börjar skolan har god kunskap om språkljuden och bokstäverna 
samt är fonologisk medvetna har en mycket god prognos när det gäller att bryta 
koden (Elbro, 2004; Liberg, 2006; Lundberg, 2006). Barn behöver en noggrann och 
systematisk vägledning för att förstå hur skriftspråket egentligen fungerar. De 
behöver förstå hur talade ord kan delas upp i fonem. När eleven förstår att talade ord 
kan delas upp i fonem blir därför nästa steg inte så svårt � att koppla ihop fonem och 
bokstäver. Då har man förstått hur det går till när man läser (Lundberg, 2006; 
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Myrberg, 2003). Bråten (2008) påvisar att forskning om ordavkodning sedan lång tid 
tillbaka varit en framgång internationellt. Fokus på läsförståelse har inte lika många 
år på nacken inom forskarvärlden. När vi lärt oss alfabetet och snabbt kan tyda orden 
i en text, innebär det att läsningen i stort sätt blir automatiserad. Då kan vi läsa 
mellan 250- 300 ord per minut (a.a.). Det är väl dokumenterat att det finns ett 
samband mellan ordavkodningsfärdigheter och läsförståelse hävdar Vellutino (2003). 
Bråten (2008) påtalar att det inte enbart är avkodningen som måste fungera bra för att 
eleven ska förstå det som han eller hon läser. Läsning är primärt en meningssökande 
aktivitet. Det innebär att undervisning i ordavkodning inte bör försiggå isolerat. Det 
är viktigt att nyförvärvade avkodningsfärdigheter integreras och vidareutvecklas i 
meningssökande aktiviteter som upplevs som intressanta och relevanta av eleverna 
(a.a.). Avkodning av ett ord utan förståelse är ingen läsning hävdar Lundberg och 
Herrlin (2007). Förståelse innebär att man nått fram till ett inre mentalt lexikon, där 
ordens betydelse finns lagrade (a.a.). 
 
Elbro (2004) och Taube (2007) presenterar här en förenklad formel för förståelse av 
en text vilken är A x F= L, där A står för avkodning, F för förståelse och L för 
läsförståelse. Det handlar om multiplikation, inte addition. Saknas bara det ena, blir 
resultatet noll. Dessutom ska man multiplicera med ytterligare en faktor, nämligen M 
för motivation. Författarna menar att läsning bygger på avkodning och 
språkförståelse. Avkodningen leder till ett egentligt erkännande av orden och man rör 
sig från det skriftligt kodade meddelandet till en identifikation av orden. När ett ord 
är avkodat kan man normalt både uttala och avgöra vad det betyder. Språkförståelsen 
omfattar alla de komponenter som leder till att man kan återskapa ett 
föreställningsinnehåll med utgångspunkt i uppfattade ord (a.a.). Elbro (2004) och 
Taube (2007) menar att det inte bara krävs kännedom om meningarnas uppbyggnad 
utan att det även handlar om språkliga bilder och underförstådda betydelser. Att 
knäcka koden och få läsförståelse hänger intimt samman med övning. Övning tränar 
upp ett flyt i läsningen (a.a.).  
 
Lundberg (2006) och Myrberg (2003) menar att för att uppnå en god läsförståelse 
krävs inte bara en fonologisk medvetenhet utan även en god syntaktisk förmåga, hur 
orden kombineras till satser och meningar. Förutom fonologisk medvetenhet och 
syntaktisk förmåga, samverkar ytterligare andra mer språkliga förmågor tydligt, detta 
med såväl en grundläggande som en fortsatt läsutveckling. Detta innebär tillexempel 
ett stort ordförråd, förmåga att återge satser och berättelser samt att kunna vara en 
aktiv samtalspartner (a.a.).  
 

2.3.2 Minnets betydelse för att nå läsförståelse 
Korttidsminnet kan mycket lätt bli överbelastat eller blockerat, och det bästa är att 
försöka undvika att fylla korttidsminnet med alltför många detaljerade informationer 
från textsidan. Korttidsminnet är vårt arbetsminne, som innehåller det som vi råkar 
fästa uppmärksamheten vid. Sedan töms det så att vi kan fortsätta med nästa sak 
(Smith, 2000). Vellutinos (2003) uppfattning om läsning är att det inte är en fråga om 
att identifiera bokstäver eller ens skilda ord, när vi läser för att förstå, får vi inte störa 
korttidsminnet alls med bokstäver eller ord. Vi undviker att överbelasta arbetsminnet 
genom att fästa minimal uppmärksamhet vid alla ovidkommande detaljer i texten. 
Material som är meningsfulla � som kan relateras till det som barnet redan vet � är 
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väsentligt om läsfärdigheten ska utvecklas (a.a.). Detta menar Smith (2000) är ett 
skäl till varför förståelse är så viktigt vid läsning och läsinlärning.  
 
Långtidsminnet däremot skiljer sig i många avseenden radikalt från korttidsminnet. 
Långtidsminnet tycks alltid kunna expandera för att ta emot nya informationer som 
vi vill få in. Den avgörande skillnaden mellan korttidsminnet och långtidsminnet kan 
summeras i ett viktigt ord: organisering. Korttidsminnet bevarar orelaterade enheter 
medan långtidsminnet är ett nätverk, en struktur av kunskaper som blir en 
sammanhängande helhet anser Smith (2000). Långtidsminnet är allt vi vet om 
världen, och allt som vi vet om hur världen är organiserad. När vi tillför nya saker till 
våra kunskaper om världen, när vi lär oss saker, så antingen modifierar vi eller 
utvecklar den organisation av informationer som redan finns i vårt långtidsminne 
(a.a.).  
 
Organisering är med andra ord synonymt med �förståelse� (Smith, 2000; Vellutino, 
2003). Författarna konstaterar att det tar lång tid för nya informationer att få fäste i 
långtidsminnet och det påverkar förståelsen. Därför är det särskilt viktigt för 
nybörjare att läsmaterialet är meningsfullt (a.a.). Slutligen framhåller Vellutino 
(2003) att läsförståelsen är beroende av det verbala minnet, det vill säga förmågan att 
plocka fram meningsfulla språkliga enheter (ord, fraser, och meningar) som är 
lagrade i arbetsminnet eller långtidsminnet. När eleven bearbetar språklig 
information i arbetsminnet främjar de förståelsen, om han eller hon kan aktivera 
relevant språklig information från långtidsminnet och integrera den med den 
språkliga information som är mera direkt knuten till texten (a.a.). Lundberg och 
Herrlin (2007) påpekar att om man inte förstår en hel mening, är det ofta fråga om att 
arbetsminnet inte räcker till. Varje enskilt ord i meningen tar så lång tid att avkoda 
att meningens grammatiska form går förlorad (a.a.). 

2.3.3 Ordförrådets betydelse 
Föräldrarna är betydelsefulla, påverkande personer i sina barns läsutveckling. Genom 
att uppmuntra dem till högläsning, samtal om böcker, ord och bokstäver i hemmet 
ger detta förutsättningar för en god läsutveckling. Föräldrarnas intresse för 
läsmaterial spelar en stor roll gällande barnens erfarenhet av läs- och skrift. Om 
barnen ser att föräldrarna själva rör sig med texter på olika sätt i hemmet förstår de 
att det här är något viktigt och bra (Elbro, 2004; Myrberg, 2003; Taube, 2007). 
Bråten (2008) betonar vikten av samarbete mellan lärare och föräldrar för att 
stimulera eleverna till att öka mängden fritidsläsning, eftersom sambandet mellan 
fritidsläsning och ordavkodning verkar helt uppenbart (a.a.). Enligt Lpo 94 är skolans 
uppdrag:  
 

att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. Skolan skall 
vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. 
Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen (s 5).  

 
Lundberg och Herrlin (2007) anser att om barnet från tidig ålder får lyssna till 
högläsning, övar barnet bland annat upp sitt ordförråd, sin begreppsvärld, sin fantasi 
och sin empatiförmåga. I den tidiga högläsningen väcks barnets glädje och lust inför 
texter (a.a.). Även Taube (2007) pekar på vikten av högläsning för barnen. I 
böckerna finns ord som barnen aldrig skulle möta i vanliga samtal, vilket bidrar till 
att öka barnens ordförråd. Elbro (2004) menar att högläsning kan komma att spela en 
positiv roll för barns läsförståelse på lite längre sikt. Barnen måste själva ta tag i 
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skriften för att lära sig läsa. Att sitta vid sidan av en läsare är naturligtvis inte nog 
(a.a.).  
 
Ett flertal författare poängterar att förståelse är i hög grad beroende av ett stort 
ordförråd, alltså ett �mentalt lexikon� som är rikt utrustat med ordbetydelser. 
Dessutom är läsförståelse beroende av en god omvärldskunskap som används för att 
fylla i information som har utelämnats i en text. För att utveckla en god läsförståelse 
är det viktigt att läsaren själv drar nytta av den kunskap och erfarenhet hon förfogar 
över för att en text ska bli begriplig (Bråten, 2008; Myrberg, 2003; Taube, 2007; 
Vellutino, 2003).  

 
Man kan inte räkna med att en elev som har god utveckling i fråga om 
ordavkodning men dålig förmåga att uppfatta innebörden i ett uppläst stycke, ska 
kunna läsa själv med god förståelse (Lundberg och Herrlin, 2007, s 71). 

 
Myrberg (2003) och Reichenberg (2006) är eniga om att många elever läser mycket, 
men de kan ändå ha svårt att skapa mening i det lästa. Det kan bero på att de ofta 
läser en och samma typ av litteratur. Även de som läser mycket och bra, kan alltså 
vara så kallade komfortläsare och läser bara på sin egen bekvämlighetsnivå. För att 
utveckla sin läsförmåga måste barn och ungdomar ofta läsa på gränsen till sin 
förmåga. Eleverna måste läsa olika typer av texter. Dels måste de få pedagogisk 
ledning i hur de aktivt tar itu med texterna och de behöver få träning i att brottas med 
dessa. Därmed kan eleverna bli bättre på att utnyttja sin förhandskunskap (a.a.). 
Därför menar Myrberg (2003) och Reichenberg (2006), att det är lämpligt att hjälpa 
eleverna att göra bakgrundskunskap aktiv. Innan man börjar läsa en ny text kan man 
läsa upp en bit av texten och tala om ämnet, diskutera elevernas förväntningar på den 
samt ställa frågor till texten och författaren. Det är samtalet kring texten som är det 
mest betydelsefulla och det man inte riktigt förstår i sammanhanget. Läsförståelse är 
beroende av en god omvärldskunskap och den används för att fylla i informationen 
som har utelämnats i en text. Läsaren måste själv dra nytta av den kunskap och 
erfarenhet hon förfogar över för att en text ska bli begriplig (a.a.).  

 

2.3.4 Det aktiva förhållningssättets betydelse 
Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och 
samspelar med den skriver Bråten (2008). Det handlar om att leta upp och få fram en 
innebörd eller mening som författaren på förhand har lagt in i texten. Det kräver att 
läsaren genomsöker texten på ett noggrant och fullständigt sätt (Bråten, 2008; 
Rosenblatt, 2002). För att läsaren ska få en djupare förståelse för det texten handlar 
om, måste han eller hon skapa mening med utgångspunkt i texten. Det kräver att 
läsaren aktivt interagerar med texten, det vill säga att han eller hon inte bara tar emot 
utan också ger mening. Läsförståelse handlar med andra ord inte bara om att överta 
författarens och textens prefabricerade mening, det handlar också om att skapa 
mening i sitt eget huvud genom att förena textens innehåll med sitt eget som hämtas 
från redan existerande kunskaper om textens tema och världen i övrigt (a.a.).  
 
Franzén (1997) visar på att man kan likna läsförståelse vid en process, där författare 
och läsare samarbetar på bästa möjliga sätt.  
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Läsandet är en arena där författaren och läsaren tillsammans uppför ett 
fantasiskådespel. � Det är inte blott författaren som är kreativ utan också läsaren 
(a.a. s 5). 

 
Ett flertal författare menar att läsare med olika bakgrundskunskap tolkar en och 
samma text på olika sätt, vilket i sin tur innebär, att olika personer inte förstår en text 
på samma sätt. Läsförståelse innebär att läsaren gör inferenser, det vill säga �läser 
mellan raderna� under läsningens gång. Inferenser är en oundviklig del i 
förståelseprocessen och de görs ofta med hjälp av de inre bilder som uppstår hos 
läsaren. Hur många och vilka slags inferenser en läsare gör beror på läsarens 
förkunskaper om ämnet. Att knyta an sina förkunskaper till en texts ämne kräver ett 
aktivt lässätt, en aktiv lässtrategi och ju rikare erfarenheter av omvärlden och ju 
större ordförråd en läsare har desto större möjligheter finns för en förståelse bortom 
det skrivna ordet (Bråten, 2008; Myrberg, 2003; Reichenberg, 2006). Van Kleeck 
(2008) har kommit fram till i sin avhandling att barn redan i förskolan är kapabla att 
göra inferenser. Detta genom att vuxna ställer frågor på texten som barnen har 
lyssnat till. Även Lundberg och Herrlin (2007) poängterar vikten av att ha en aktiv 
hållning till texten � att man kan koppla texten till något man själv varit med om eller 
koppla den till vad man vet sedan tidigare om ämnet i texten. Reichenberg (2008) 
efterlyser strukturerade textsamtal kring faktatexter. Lärare som pratar om texter med 
eleverna upptäcker passiva läsare, som kan läsa rent tekniskt men som inte förstår 
vad de läser. Det är av största vikt att eleven ifrågasätter texten och författaren och 
ställer frågor till det lästa (a.a.).  
 

Skolan skall i sin undervisning i svenska 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, 2008a, 
s 30).  

 
Bråten (2008) understryker att det finns fyra centrala strategier som återspeglar det 
viktigaste för att nå en god läsförståelse: Sammanfatta, som innebär att eleven riktar 
uppmärksamheten mot huvudinnehållet i texten, samt att kunna formulera en 
sammanfattning med egna ord, är ett sätt för eleven att kontrollera sin förståelse av 
innehållet. Vidare är det viktigt att ställa frågor till texten och identifiera viktig 
information och att testa sin egen förståelse. Bråtens tredje strategi är att reda ut 
vilket innebär att eleven, om något i texten är särskilt svårt att förstå, bedömer vad 
som kan göras för att reparera bristande förståelse. Den sista strategin är föregripa 
som är att i förväg göra antaganden om vad texten handlar om utifrån titel, rubriker 
och bilder. Föregripa är också enligt Bråten (2008) att dra slutsatser på grundval av 
sina tidigare kunskaper och insikter, och att under läsningen fortlöpande kontrollera 
om de slutsatserna stämmer (a.a.).  
 

I kursplanen i svenska i år 3 står att eleven skall kunna samtala om frågor och 
ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och bilder genom att 
ställa frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer (Skolverket, 2008a, s 
33). 
 

För att läslusten ska kunna släppas fri måste läsvanan och läsförmågan innebära att 
läsaren vågar lita på sin förmåga att förstå textens, litteraturens narrativa regler- 
dramaturgin, menar Amborn och Hansson (1998). Läsaren måste veta att hon eller 
han tids nog kommer att få orsakssammanhang och handling klara för sig och 
förmågan att skapa inre bilder är en färdighet som kan övas upp. Det kan vara en 
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miljö, en huvudperson eller en bifigur i texten som blir till bilder som läsaren ser 
framför sig. Därefter kopplas bilderna samman till en film och med den filmen som 
utgångspunkt och de erfarenheter upplevelsen ger, kan man förklara livet (a.a.). 
Ytterligare något som Amborn och Hansson (1998) poängterar i detta sammanhang 
är att den empatiska förmågan utvecklas genom läsning, samt att de inre bildernas 
betydelse för empatin är mycket stor. Skönlitteraturen tolkar vad det vill säga att vara 
människa under olika premisser och villkor och genom läsningen kan den enskilda 
människan upptäcka saker hos sig själv som hon kanske inte skulle ha upptäckt 
annars. När litteraturläsningen består i barns möte med texter som svarar mot deras 
erfarenheter, får de naturligtvis också hjälp i det tankearbete som ligger i att 
organisera omvärlden, att strukturera erfarenheterna samt att även kunna samtala om 
detta (a.a.). 

 
För kunskapen och tankens skull bör barn läsa, litteraturen gör oss till bättre 
tänkare. Den får oss att inse hur mångsidigt man kan tolka varje situation i 
tillvaron, och litteraturen vidgar därmed också våra visioners omfång (Amborn 
och Hansson 1998, s 22). 

Amborn och Hansson (1998) menar att det i litteraturen finns två former av text, den 
öppna och den slutna. Den öppna texten ger gott om utrymme för egna bilder, 
läsaren blir medskapare därför att författaren tror på sin berättelse, sitt språk och på 
läsarens fantasi. Slutna texter har däremot karaktären av att författaren inte litar på 
sin läsare eftersom det i dessa texter berättas ALLT. Detta menar författarna 
begränsar fantasin och hindrar läsaren från att göra sin egen film i huvudet (a.a.). Ett 
bra sätt för övning av läsförståelse är att få barnen att tycka det är roligt och att det 
ger dem något anser Liberg (2006). Som vuxen kan man då läsa tillsammans med 
barnet, resonera om det de läser och försöka relatera till sådant som ligger nära 
barnet. Läsning kan ses som en föränderlig vandring i ett föränderligt textlandskap. 
Texten, läsarens intressen, förkunskaper och syften och den situation läsaren befinner 
sig i påverkar hur läsaren kommer att röra sig i texten och på vilket sätt läsaren 
skapar mening i texten. Liberg påpekar att barnen behöver hjälp att vandra utanför 
texten och lockas att använda sin fantasi och erfarenhet. Vidare påvisar författaren att 
det måste finnas tid till fri läsning och rik tillgång på bra böcker för barn (a.a.).  

2.3.5 Sammanfattning 
Ett flertal författare har pläderat för att kunskap om det skrivna språket och dess 
förhållande till det talade språket är oerhört viktig för läsutvecklingen. Begreppet 
språklig medvetenhet innebär att man kan utföra vissa språkliga uppgifter som att 
tala, lyssna, läsa och skriva. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att skapa goda 
möjligheter för elevernas språkutveckling. Läsning är primärt en meningssökande 
aktivitet. Det innebär att undervisning i ordavkodning inte bör försiggå isolerat. Det 
är viktigt att nyförvärvade avkodningsfärdigheter integreras och vidareutvecklas i 
meningssökande aktiviteter som upplevs som intressanta och relevanta av eleverna. 
Material som är meningsfulla � som kan relateras till det som barnet redan vet � är 
väsentligt om läsfärdigheten ska utvecklas. Ett flertal författare poängterar att 
förståelse är i lika hög grad beroende av ett stort ordförråd, alltså ett �mentalt 
lexikon� som är rikt utrustat med ordbetydelser. För att utveckla sin läsförmåga 
måste barn och ungdomar ofta läsa på gränsen till sin förmåga. Eleverna måste läsa 
olika typer av texter. Dels måste de få pedagogisk ledning i hur de aktivt tar itu med 
texterna och de behöver få träning i att brottas med dessa, och därmed kan eleverna 
bli bättre på att utnyttja sin förhandskunskap. För att läsaren ska få en djupare 

         14 



                                                                     

förståelse för det texten handlar om, måste han eller hon skapa mening med 
utgångspunkt i texten. Det kräver att läsaren aktivt interagerar med texten, det vill 
säga att han eller hon inte bara tar emot utan också ger mening. Det är av största vikt 
att eleven ifrågasätter texten och författaren och ställer frågor till det lästa. I 
litteraturen finns två former av text, den öppna och den slutna. Den öppna texten ger 
gott om utrymme för egna bilder, läsaren blir medskapare därför att författaren tror 
på sin berättelse, sitt språk och på läsarens fantasi. 
 
I nästa avsnitt kommer vi att beskriva lärarens roll för att främja en god läsförståelse. 
Vi skriver om det förmedlade lärandet som lyfter fram aspekter av lärarrollen som är 
viktiga vid läsundervisningen. Vi tar upp verktyg för individuell undervisning samt 
betydelsen av kartläggning och dokumentation. Därefter skriver vi om nationella 
prov i år 3, helhetssynen på eleven och lärarkompetensens betydelse för elevens 
resultat. Avslutningsvis lyfter vi också fram formen för undervisning, induktiv och 
eller/ deduktiv? 

2.4 Lärarens roll för att främja en god läsförståelse  

2.4.1 Det förmedlade lärandet 
Frost (2002) refererar till Cambell (1995) som lyfter fram fem aspekter av lärarollen 
som är särskilt viktiga vid läsundervisningen. För det första är det att skapa en 
mångfasetterad skriftspråklig miljö där det blir lättare för eleven att lära sig läsa 
(facilitate). Den andra aspekten är att läraren ska stödja barnet i dess strävan efter att 
uppnå vissa mål (support). Lärarens roll är för det tredje att vägleda barnets 
utveckling utifrån dess specifika behov (guide) och att ge direkt undervisning när 
barnet har behov av vissa kunskaper (instruct). Samt slutligen att läraren bekräftar 
barnet när dess lärande har varit lyckat (encourage) (a.a.). 

 
Ett förmedlat lärande innebär ett mycket tätt samarbete mellan lärare och elev. 
I detta samarbete visar läraren genom sitt sätt att handla hur eleven ska arbeta, 
och läraren försöker på ett konkret och detaljerat plan stöda eleven på ett sådant 
sätt att hon eller han kan utveckla adekvata strategier i förhållande till läsning 
(Frost,  2002 s 17). 

 
Frost (2002) menar att även om de båda traditionerna phonics och wholelanguage ser 
helt olika på de problem som är förbundna med att lära sig läsa, är det viktigt att ta 
vara på denna mångsidighet. Wholelanguage-traditionen utgör en viktig och 
välbehövlig förnyelse av läsundervisningen. Den vidgar det perspektiv som varit 
rådande inom nybörjarundervisningen. De skilda förutsättningar som eleverna har i 
en vanlig klass kräver en mer nyanserad och allsidig läsmetodik. Inom phonic-
traditionen, som i allt högre grad har forskat om de tidiga språkfärdigheternas 
samband med läsutvecklingen, har lett till en ny syn på hur det första mötet med 
skriftspråket kan läggas upp. De båda traditionerna, menar Frost (2002) arbetar idag 
utifrån en mycket likartad intresseinriktning. Tillsammans kan detta skapa en 
efterlängtad förnyelse av hela tänkesättet kring hur man ska lägga upp 
undervisningen så att barnets möte med skriftspråket blir så fruktbart som möjligt 
(a.a.). 

 
Vissa elever har behov av en undervisning som är upplagd på ett speciellt sätt 
för att de ska lära sig läsa, medan andra tillägnar sig läsfärdigheterna utan 
någon formell undervisning eller med ett minimum av undervisning 
(Frost,  2002 s 32). 
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2.4.2 Verktyg för individuell undervisning 
Barn är olika och har rätt att få vara olika. En individualiserad undervisning, där 
kraven är anpassade efter varje individs behov och förmåga, maximerar 
möjligheterna till framgång för alla (Myrberg, 2003). Smith (2000) skriver att man 
inte kan lära barn att läsa. Lärarens ansvar är inte att lära barnen läsa utan göra det 
möjligt för dem att lära sig läsa (a.a.). Myrberg (2003) trycker på vikten av att läraren 
får resurser för att regelbundet kunna arbeta individuellt med varje elev i klassen, 
högläsning och samtal om texter av olika slag ska förekomma i detta arbete. Läraren 
får härigenom de diagnostiska verktyg som är nödvändiga för att elever ska få ett 
individuellt avpassat pedagogiskt program och får möta läs- utmaningar på sin 
utvecklingsnivå (a.a.).  
 
Lena Boström (2006), filosofie doktor i pedagogik med lärstilar som specialitet anser 
att modeller för lärstilar gör att eleverna presterar bättre. Vidare menar Boström att 
vad som är viktigt när man lär sig och hur man bäst lär sig, är att se olika lärstilar i 
ett praktiskt sammanhang och det förknippas oftast med metodutveckling. Har man 
vetskap om hur eleverna lär sig kan man som pedagog på ett mycket effektivt sätt 
matcha dem med metoder, därmed skapas bättre förutsättningar för varje barn att 
lyckas utifrån sina villkor, inte gruppen eller lärarens. Lärstils- anpassad 
undervisning kan sammanfattas med orden systematiserad variation, vilket innebär 
att pedagogen till exempel kan matcha elevernas starka sinnen, deras behov av 
struktur eller hjärndominans med metoder. Uppdraget i skolan handlar bland annat 
om att individualisera och anpassa undervisningen till eleverna, vilket tydligt 
framkommer i läroplanen (a.a.).  
 

De senaste nationella utvärderingarna i Sverige pekar på behovet att förbättra 
undervisningsstrategierna för att möta den enskilde eleven bättre. Det finns 
många vägar till samma kunskapsmål. (Boström, 2006 s 17). 

 
En erfaren pedagog kontrar Lena Boströms förespråkande av modeller i 
undervisningen och framhåller att lärande är så mycket mer än metoder. Pedagogen 
menar att man som lärare kan gå med idéer om något i huvudet men att man inte 
nödvändigtvis måste använda sig av någon speciell modell för att kunna delge dessa 
för eleverna. Vidare hävdar (a.a.) att grundtanken med lärstilar är att alla har olika 
vägar att ta till sig kunskap men att det finns en stor risk att det gemensamma i 
lärandet försvinner om man låter lärstilarna ta över. Vidare förespråkar pedagogen att 
i skolan ska vi förstå världen och det måste ske i en växelverkan mellan helheten, 
klassen, och det individuella. För lärandet är det viktigt med både tillsammans- 
perspektivet och det individuella, lärande sker i kommunikativa sammanhang, något 
som försvinner om alla sitter och gör olika saker. Pedagogen undrar vem eleverna 
diskuterar med och prövar sina tankar mot då, eftersom det är i gruppen man lär sig, 
där någon säger emot. Skolan är till för att utmana olika sidor av oss, även de vi inte 
är så bra på, det blir en utveckling för hela människan (a.a.). 
 
Elbro (2004) förespråkar att den bästa aktiviteten i klassen för att främja 
automatiseringen är individuell läsning. Även upprepad läsning är en aktivitet i 
undervisningen som är bra för att hjälpa de långsamma eleverna så att de kan 
automatisera avkodningen. Upprepad läsning går till så att en elev läser samma 
textstycke från en längre text högt flera gånger efter varandra. Eleven ska fortsätta att 
läsa tills den läser flytande och i stort sett felfritt. Om läsningen inte är flytande efter 
tredje eller fjärde gången är texten för svår och man måste välja en lättare (a.a.). 
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Bråten (2008) hävdar däremot att det inte gör någon skillnad om eleverna läser 
samma texter om igen eller lägger lika mycket tid på att enbart läsa olika texter (a.a.). 
Alla arbetsformer har sina för- och nackdelar men att ett varierat arbetssätt är det 
bästa. Vidare måste skolan ge utrymme för både individuell nöjes- och lustläsning 
och i bästa fall även den lust- och glädjerika gemensamma läsningen. Hur man ska 
använda sig av skönlitteraturen kan lärare och elever avgöra tillsammans anser 
Amborn och Hansson (1998). 
 

2.4.3 Betydelsen av kartläggning och dokumentation 
Vi har valt att titta närmare på tre olika kartläggningsmaterial, eftersom dessa 
framkom genom vår undersökning. Kartläggningsmaterialen är: God läsutveckling, 
Nya språket lyfter! och Jag kan. I God läsutveckling som av Lundberg och Herrlin 
(2007) ses som ett kartläggningsredskap, kan läraren skapa en läsprofil för varje 
individ. Genom fem olika dimensioner: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i 
läsningen, läsförståelse och läsintresse ger kartläggningen ett underlag för fortsatt 
planering av undervisningen (a.a.). Vidare kan kartläggningen användas i samtal med 
såväl elever som föräldrar för att se elevens läsutveckling menar Lundberg och 
Herrlin (2007). Både elev och lärare har varsitt kartläggningsschema och därför kan 
eleven göras delaktig och ta ansvar för den egna utvecklingen. Kartläggningens 
viktigaste funktion är att vara ett redskap för att både läraren och eleven ska se vad 
som sker med elevens läsutveckling och ska därmed visa om eleven har stannat upp 
på en nivå, eller om utvecklingen går klart långsammare än hos andra elever. 
Modellen i God läsutveckling bygger på staplar som fylls i efterhand då eleverna har 
visat på en viss kunskap. För att få ett helhetsperspektiv av elevens kunskaper är det 
av stor vikt att läraren skriver datum, eftersom elevens utveckling synliggörs (a.a.).  
 
Ett annat kartläggningsschema är Nya språket lyfter! som är utgivet av Skolverket 
(2008c). Här anses att utbildningen i ämnena svenska och svenska som andraspråk 
ska ge eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva. I 
ämnet svenska nämns även att eleven ska uppleva och lära av skönlitteratur. 
Materialet ger läraren möjlighet att observera och systematiskt iaktta elevernas 
förhållningssätt inom olika områden av betydelse för språkutvecklingen. Med hjälp 
av materialet kan lärarna även få syn på och utveckla den egna undervisningen. Detta 
kartläggningsschema har följande syften: För det första att diagnostisera elevens 
starka och svaga sidor och visa hur långt eleven nått i sin kunskapsutveckling mot 
kursplanens uppnående mål. Vidare att ge läraren analysverktyg för att kartlägga 
elevens förkunskaper och brister inom det aktuella kunskapsområdet samt att på ett 
tydligt sätt beskriva hur det kan användas i undervisningen. Det är läsning och 
läsförmåga som står i fokus i observationsmaterialet i enlighet med Skolverkets 
uppdrag (a.a.). 
 
Jag kan- materialet är utarbetad för skolår F-3. Detta material från Betapedagog 
(2002) speglar elevernas arbeten och deras utveckling. Grundtanken är att eleven ska 
se utvecklingen genom att se en �röd tråd� och genom att stegvis följa den röda 
tråden vinner de fler och fler kunskaper. Tanken med materialet är att låta eleverna 
växa med sina erfarenheter. Genom att läraren kopierar ett häfte till varje elev, kan 
både elever och lärare med hjälp av detta följa utvecklingen mot kunskapsmålen för 
de första skolåren. Jag kan- materialet omfattar skriva, läsa, räkna, �enheter� och 
social kompetens. Systemet går ut på att eleven färglägger rutor allteftersom de har 
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genomfört en uppgift. Efteråt skriver läraren datum och signatur för att kunna följa 
elevutvecklingen. 
 

2.4.4 Nationella prov i årskurs 3 
Våren 2009 genomförs för första gången nationella prov i årskurs 3 i ämnena 
Matematik, Svenska och Svenska som andra språk (Skolverket, 2008b). 
Ämnesproven ska användas för att bedöma elevers kunskapsutveckling och vara ett 
stöd för läraren vid bedömning av om eleven har uppnått respektive mål. 
Ämnesprovet i svenska och svenska som andra språk avser att pröva om eleverna 
nått målen för årskurs 3. Provet syftar också till att skapa en ökad måluppfyllelse, en 
ökad nationell likvärdighet, att visa på elevens kunskapsutveckling i ämnet samt att 
ge underlag för en analys av i vilken utsträckning målen uppnås.  Provet kommer att 
anknyta till diagnosmaterialet Nya språket lyfter!  Det gemensamma för samtliga 
delprov i materialet är att de är utformade för att kunna infogas naturligt i den 
ordinarie undervisningen. Resultaten på delproven ska på ett allsidigt sätt ge kunskap 
om elevens utveckling mot målen och ge lärarna underlag för det fortsatta arbetet. 
Materialet är indelat i tre områden: Läsning, Skrivning samt Tal och samtal. 
Delproven i läsning har följande mål: För det första att kunna läsa elevnära 
skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt. För det 
andra att kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och 
använda sig av innehållet muntligt och skriftligt. Kravnivån på första delprovet är att 
eleven ska kunna förstå vad berättelsen handlar om och svara rätt på ett visst antal 
frågor. Kravnivån på andra delprovet är att eleven ska kunna förstå vad faktatexten 
handlar om och svara rätt på ett visst antal frågor. Eleven avgör själv i samråd med 
läraren om hon eller han vill lösa dessa uppgifter muntligt eller skriftligt (a.a.).   

2.4.5 Helhetssyn på eleven 
Elbro (2004) framhåller att det är av betydelse att titta på det sociala arvets betydelse 
gällande elevens läsutveckling, men det verkar inte enbart av sig själv utan genom 
något annat. Klassens samlade sociala bakgrund spelar minst lika stor roll för 
läsutvecklingen som den sociala statusen för barnets egen familj (a.a.). Arnqvist 
(1993) säger att det i Sverige hävdas att barn från medelklassen har större framgång i 
skolan än arbetarklassen, exempelvis talar de mer i klassrummet. Dessa skillnader 
kan bero på att föräldrarna har olika attityder till skolan (a.a.). Broady (1993) 
refererar till Bourdieu som menar att i skolan återskapas samhällskulturen. 
Utbildning och yrken �går i arv�, barn ärver makt och inflytande liksom brist på 
makt och inflytande menar Bourdieu. Arnqvist (1993) och Sandström Kjellin (2002) 
förklarar att de föräldrar som är positiva till skolan värderar den också högre och 
lärarens språk och uttryckssätt överensstämmer med det så kallade medelklasspråket. 
Därmed förstår lärare och elev varandra bättre och lättare eftersom läraren talar på 
samma sätt som föräldrarna. Det gäller att läraren är medvetna om detta i mötet med 
eleven, eftersom det påverkar bemötandet av individen (a.a.).  
 
Myrberg (2003) hävdar att den skickliga läraren utmärker sig av att ha ingående 
kunskaper om barns språkliga utveckling, om läs- och skrivprocessen samt av ett 
systematiskt och strukturerat arbetssätt vilken tar sin utgångspunkt i elevernas 
förmåga och individuella strategier. Läsinlärningen kräver systematisk vägledning, 
eleverna måste göras medvetna om vad som redan �finns i huvudet� hos dem själva 
och sedan utgå därifrån (a.a.). Det måste vara motiverande för eleven samtidigt som 
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undervisningen ska upplevas meningsfull för varje barn (Myrberg, 2003; Smith, 
2000).  Barn lär sig läsa bara det finns texter och aktiviteter som de förstår och är 
intresserade av. Det som inte går att relatera till något som de redan vet blir 
meningslöst för dem, oavsett vad läraren anser om materialet (a.a.). I skolans 
värdegrund och uppdrag ur Lpo 94 står att:  
 

Undervisningen ska anpassa till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling  (s 4). 

 
Taube (2007) anser att ett positivt klassrumsklimat är viktigt för elevernas framgång 
i skolarbetet. Läraren måste visa att hon eller han ser ett helt barn med både styrkor 
och svagheter. Pedagogen måste också våga sätta gränser det är ett sätt att skapa 
trygghet och självtillit.  
 

2.4.6 Lärarkompetensens betydelse för elevens resultat 
Myrberg (2003) påtalar vikten av att läraren har höga förväntningar på eleverna och 
eleverna ska veta vad som leder framåt. Läraren måste också visa uppmuntran och 
uppskattning av elevernas arbete så att eleverna upplever att det som de presterar 
leder till positiv �feedback�. Skolan måste lära eleverna att ge sig i kast med olika 
texter och författare som utmanar deras förmåga. En rätt pedagogisk utmaning enligt 
Myrberg är 90 procent kända ord och 10 procent okända ord i en text (a.a.). Även 
Lundberg och Herrlin (2007) konstaterar att om 20 procent av orden i en text är 
okända, finns knappast någon möjlighet att förstå texten, hur bra än avkodningen 
fungerar (a.a.). 
 
Det är viktigt att läsaren själv inser att det är mycket han eller hon kan bidra med och 
att läsaren stöttas att bygga upp en tilltro till sin egen förmåga. En förutsättning för 
att elever ska utveckla en god läsförståelse är att läraren har strukturerade 
genomgångar av texterna med sina elever och inte abdikerar från lärarrollen och blir 
enbart handledare (Reichenberg, 2006). Lärarkompetensen är det mest avgörande för 
elevernas resultat skriver (Rosén m.fl. 2008). Läraren behöver ha en adekvat 
utbildning för det som de undervisar om och den åldersgrupp de vänder sig till. Men 
även utbildade lärare behöver fortsatt kompetens och utveckling, inte minst inom läs- 
och skrivutveckling. Detta område har tidigare inte varit högprioriterat men på senare 
tid har det allt mer lyfts fram som angeläget (a.a.). Elever lär sig bättre om ny 
kunskap knyts an till sådant de redan känner till menar Shulman (2008). Det är 
viktigt att lärare förstår kunskapsformer inom det egna undervisningsämnet och hur 
ämnet är uppbyggt och har förmåga att välja ut och översätta väsentligt 
kunskapsinnehåll till meningsfulla undervisningsaktiviteter. Vidare är det viktigt att 
läraren följer med i de diskussioner som förs i samhället samt kan uppfatta och 
belysa hur området angår eleverna (a.a.).  

 
Lärare utan samhällsvetenskaplig skolning har små möjligheter att 
utveckla undervisningen på ett medvetet och systematiskt sätt 
(Shulman, 2008 s 15) 

 

2.4.7 Formen för undervisning, deduktiv och/eller induktiv? 
Frost (2002) anser att det finns olika undervisningsprinciper, deduktiv och induktiv. 
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En starkt rotad tradition inom skolan är att följa en deduktiv princip när man ska 
lägga upp undervisningen. Det centrala är då lärarens genomgång av och redogörelse 
för undervisningsmomentet samt en professionalitet att bevara barnens intresse under 
denna genomgång. Principen bygger på uppfattningen att kunskap är något som 
direkt kan överföras från en person till en annan. När man arbetar enligt den 
deduktiva principen koncentrerar man sig på det som eleven ännu inte kan, läraren 
påtar sig ansvaret att eleven tillägnar sig stoffet. Huvudproblemet med den deduktiva 
principen är att den står i skarp kontrast till den syn på lärande som successivt växt 
fram som den mest adekvata och allmänt accepterade. Enligt den moderna synen på 
lärande handlar det om en mental process där individen aktivt konstruerar nya 
insikter, vilka i sin tur bildar basen för tillämpningen av mer flexibla och effektiva 
strategier (a.a.). Frost (2002) refererar till Light och Butterworth (1992) som menar 
att denna strategi beskrivs som en mental process där individens samspel med 
omgivningen har en avgörande betydelse. Denna syn på lärande medför att 
undervisningen utformas på ett annat sätt, nämligen enligt den induktiva principen. 
Läraren stöder nu istället elevens eget sätt att utveckla begrepp och effektiva 
strategier och fokus ligger därmed på elevens lärande som process (a.a.). 

2.4.8 Sammanfattning 
Ett förmedlat lärande innebär ett mycket tätt samarbete mellan lärare och elev. I detta 
samarbete visar läraren genom sitt sätt att handla hur eleven ska arbeta, och läraren 
försöker på ett konkret och detaljerat plan stödja eleven på ett sådant sätt att hon eller 
han kan utveckla adekvata strategier i förhållande till läsning. En individualiserad 
undervisning, där kraven är anpassade efter varje individs behov och förmåga, 
maximerar möjligheterna till framgång för alla. Det finns olika sorters 
kartläggningsmaterial för läs- och skrivinlärning. I denna undersökning har vi valt att 
titta närmare på tre olika kartläggningsmaterial, God läsutveckling, Nya språket 
lyfter! och Jag kan, eftersom vi har stött på dessa i vår undersökning. Det är av stor 
vikt att läraren hittar inspirerande material eftersom det har visat sig att barn lär sig 
läsa bara det finns texter och aktiviteter som de förstår och är intresserade av. Det 
som inte går att relatera till något som de redan vet blir meningslöst för dem, oavsett 
vad läraren anser om materialet. Vidare framkommer att lärarkompetensen är det 
mest avgörande för elevernas resultat. Läraren behöver ha en adekvat utbildning för 
det som de undervisar om och den åldersgrupp de vänder sig till. Men även utbildade 
lärare behöver fortsatt kompetens och utveckling, inte minst inom läs- och 
skrivutveckling. Det finns olika undervisningsprinciper, deduktiv och induktiv. En 
starkt rotad tradition inom skolan är att följa en deduktiv princip när man ska lägga 
upp undervisningen. Den deduktiva principen bygger på uppfattningen att kunskap är 
något som direkt kan överföras från en person till en annan. Med den induktiva 
principen stöder läraren elevens eget sätt att utveckla begrepp och effektiva strategier 
och fokus ligger därmed på elevens lärande som process. 
 
 
 

                     20 



                                                                     

3 PROBLEMFORMULERING 
 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare i år 3 arbetar för att stimulera och 
öka elevernas läsförståelse för att uppnå kursplanemålen i svenska i år 3. För att se 
hur de arbetar med elevernas läsförståelse intervjuades 5 lärare i tre olika skolor. 
Genom undersökningen och utformandet av frågeställningar ville vi få en 
uppfattning om hur lärarna går tillväga med elevernas läsförståelsearbete. I 
examensarbetet undersöks, analyseras och diskuteras hur lärarna arbetar för att 
utveckla sina elevers läsförståelse. Följande övergripande frågeställningar har valts: 

 
 
• Vad anser lärarna vara av betydelse för att elevers läsförståelse ska kunna 

utvecklas? 
• På vilket sätt arbetar lärarna med läsförståelse för att eleverna ska kunna 

uppnå kursplanemålen i svenska i år 3?  
• Dokumenteras elevers utveckling avseende läsförståelse och i så fall på 

vilket sätt? 
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4 METOD 
 
I detta avsnitt kommer vi att förklara vårt val av metod samt beskrivning av urval.  
Vidare under efterföljande rubriker tar vi upp om genomförandet av undersökningen 
samt en kritisk granskning. Sist i detta avsnitt presenteras forskningsetiska principer 
kopplat till vår egen undersökning. 

 

4.1 Metodval 
 
Utifrån vårt syfte, att granska och undersöka hur läsförståelsearbetet är relaterat till 
kursplanemålen i svenska i år 3, valde vi att använda oss av kvalitativ intervju som 
metod. Enligt Kvale (1997) är det genom den kvalitativa forskningen som man kan 
producera vetenskaplig kunskap, en metodisk erhållen ny och systematisk kunskap. 
Utformandet av intervjufrågorna speglar vårt syfte och dessa frågor bör enligt Kvale 
(1997) vara korta och enkla, med inplanerade följdfrågor som �hur� och �på vilket 
sätt�. Detta är viktigt för att försöka få fram spontana beskrivningar. Lantz (2007) 
menar att intervjun kan beskrivas som en situation av samspel mellan två personer 
med olika och inte jämställda roller.  Intervjun skiljer sig från samtalet eftersom den 
är till för att samla information och respondenten vet att det finns en avsikt eller ett 
syfte med intervjun (a.a.).  
 
Det är intervjuaren som söker information om något och avgränsningen bestämmer 
vad som kommer att sägas. Det är även intervjuaren som styr dialogens utveckling, 
processen har en i förväg bestämd riktning. I ett samtal däremot finns inte denna av 
en av parterna bestämda riktning, utan under samtalets gång påverkar båda parter 
såväl innehåll som riktning, konstaterar Lantz (2007). Efter dessa utgångspunkter 
formulerade vi intervjufrågorna som vi använt i vår undersökning. Vi har ställt frågor 
som ger respondenten utrymme att prata kring frågorna och tankar som väckts, vilket 
enligt Patel och Davidsson (2003) betyder att intervjun har en låg grad av 
strukturering. Våra intervjufrågor riktar därför medvetet in sig på områden som vi 
har en del förkunskaper om. Lantz (2007) skriver att det är de teoretiska 
utgångspunkterna som avgränsar undersökningsområdet, det vill säga, bestämmer 
frågeställningen och styr vad som kommer att undersökas och hur. Vidare påpekar 
Lantz (2007) att alla undersökningar har som syfte att dra slutsatser om det som 
undersökts, på olika sätt beroende på kvantiteten av förkunskaper. Lantz (2007) 
förklarar med att man kan applicera teoretiska begrepp på verkligheten för att se om 
den på teoretisk grund formulerade hypotesen stämmer i det undersökta fallet. 
 
 

4.2 Undersökningsgrupp 
 
Vår problemformulering handlar om hur lärare stimulerar eleverna för att öka deras 
läsförståelse för att uppnå kursplanemålen i svenska i år 3. Vi har i vår undersökning 
valt att intervjua fem lärare i år 3. Vi valde just dessa lärare eftersom de arbetade 
med elever i år 3. Lärarna har alla varit verksamma mellan 10 och 20 år och de har 
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mestadels arbetat med att undervisa elever i år 1-3. De intervjuade lärarna kommer 
från tre skolor i två kommuner, de tre skolorna är alla belägna i mindre samhällen. 
Genom val av olika skolor och kommuner anser vi få en större spridning och därmed 
eventuellt möjlighet att se om det finns skilda tillvägagångssätt för att uppnå 
kursplanemålen. 
 
För att stärka trovärdigheten i vår undersökning bestämdes att lärarna skulle få 
intervjufrågorna i förväg, detta för att ge dem möjlighet att ge så genomtänkta svar 
som möjligt. Vidare har vi i utformandet av våra intervjufrågor även varit noga med 
att försöka hålla fokus på våra problemfrågor för att även spegla dessa genom hela 
undersökningens genomförande.  

 

4.3 Genomförande  
 
Vi började vår undersökning med att ta kontakt med de fem lärarna via telefon, detta 
för att förklara och fråga om de kunde tänka sig att ställa upp på att hjälpa oss inom 
vårt intresseområde. Vid detta samtal förklarade vi syftet med vårt arbete och det vi 
ville undersöka, varför vi valt just dem till vår undersökning och att intervjun var 
frivillig. Vidare angav vi en ungefärlig tidsaspekt som behövdes till intervjun samt 
frågade lärarna om en passande tidpunkt för att lämna information och intervjufrågor 
(bilaga 2). Detta tillvägagångssätt stärker vi genom Lantz (2007) som menar att det 
är mycket viktigt att respondenten får information om syftet för intervjun innan den 
påbörjas. Patel och Davidsson (2003) tar även upp vikten av att gå ut med 
information om undersökningen, där respondenterna kan ta ställning till deltagande 
eller inte. Informationsbrevet innehöll etiska principer, såsom att det är frivilligt, att 
de har rätt att avbryta intervjun om de av någon anledning vill detta. Vidare att 
svaren skulle behandlades konfidentiellt, att vi skulle använda fiktiva namn på 
respondenter och skolor samt vem som eventuellt mer skulle ta del av resultaten (se 
bilaga 1). Samtidigt som vi överlämnade informationsbrevet, lämnade vi även 
intervjufrågorna. Detta för att vi ville ge dem möjlighet att studera dem i lugn och ro 
så att de kunde förbereda sig på det sätt de ansåg bäst. Detta är viktigt eftersom det 
ska finnas möjlighet till reflektion och eftertanke över frågorna, menar Gullveig 
Alver och Öyen (1998). Vidare framhåller författarna att forskare måste bedöma 
vilka målgrupper som förmedlingen bör riktas till, och budskapet måste anpassas så 
att det uppfattas rätt och inte leder till ogrundade förväntningar om hur resultaten kan 
användas. Denna målgrupp kan här vara relativt homogen genom att medlemmarna 
har ett förhandsintresse och även vissa förkunskaper (a.a.).  
 
Intervjuerna genomfördes i lärarnas klassrum, detta för att risken för störning skulle 
vara minimal samt att tidsåtgången inte skulle kännas stressande för lärarna. Vidare 
var tiden för intervjun väl tilltagen för att minska stress. Vi använde oss av 
bandspelare vid intervjuerna och beräknade att de i sin helhet skulle ta ca 40 minuter. 
Fördelen med att använda sig av bandspelare är att du kan fokusera på de frågor du 
har och även kunna ha ögonkontakt med den person som du frågar. Vidare valde vi 
att vara två studenter närvarande vid samtliga intervjuer och anledningen till detta 
var att vi senare vid avlyssnandet förhoppningsvis skulle få en mer objektiv tolkning 
och kunna dra oss till minnes de små gester och eventuella visningar av material, 
eftersom dessa inte skulle komma med på ljudinspelningen. Eftersom detta var en 
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helt standardiserad intervju, ville vi som Patel och Davidsson (2003) framhåller i 
detta sammanhang, kunna använda oss av svaren för att jämföra dem. 
 
För att stärka tillförlitligheten i vår undersökning bandade vi intervjusamtalen och 
gavs därmed möjlighet att lyssna igenom samtalen flera gånger med distans. För att 
ytterligare stärka tillförlitligheten skrev vi ner resultaten av intervjuerna direkt då 
dessa ännu var aktuella för oss för att lättare kunna tyda bandningen. Samtalen 
bearbetade vi för att skapa oss en bild av lärarnas svar och få syn på eventuella 
likheter och/eller skillnader. Vidare fann vi i intervjusvaren olika mönster som senare 
blev kategorier för redovisning i resultatdelen i vår undersökning.  
 
När det gäller validiteten (giltigheten) i en undersökning framhåller Patel och 
Davidsson (2003) att innehållsvaliditet åstadkoms genom en logisk analys av 
innehållet i instrumenten och kopplas samman med den teoretiska ramen för 
undersökningen. Genom att vi i litteraturen finner begrepp som är aktuella för vårt 
undersökningsområde ska vi översätta dessa och de formuleras till exempelvis 
intervjufrågor. Validiteten vid en kvalitativ analys är att se till hela 
forskningsprocessen samt se till hur den beskrivs, vikten av de val som görs vid 
forskning samt att de ska vara tydliga för läsaren (a.a.). 
 
Vi anser att giltigheten i vår undersökningsmetod är god eftersom vi har utgått från 
vår syftesformulering och undersökt det vi vill undersöka. Vidare har vi tagit upp i 
bakgrunden om vår förförståelse, i metoden vad gäller urvalsgrupp och i vilket 
sammanhang som intervjuerna har gjorts. Utöver detta har vi i resultatkapitlet 
redovisas vårt resultat i kategorier samt i diskussionsdelen kommit fram till olika 
slutsatser.  
 
 

4.4 Metodkritik  
 
Patel och Davidsson (2003) skriver att som intervjuare är det en fördel att genomföra 
en pilotstudie, man provar sina intervjufrågor på en representativ grupp för att se om 
frågorna behöver justeras (a.a.). Vi har inte genomfört någon sådan studie, vilket till 
stor del beror på att det var svårt att hitta ytterligare lärare att prova våra frågor på.  
 
Med vårt val av intervju som datainsamlingsmetod kan paralleller dras till Lantz 
(2007), som anser att i en intervju kan allt som sägs och sker bli tolkat utifrån 
tidigare erfarenheter, förväntningar och önskningar och detta berör både intervjuare 
och respondenter. Det innebär att det inte är möjligt att intervjua helt 
förutsättningslöst. Tolkningsprocessen rymmer emotionella kvaliteter menar Lantz 
(2007) och kan därigenom vara mer eller mindre rationell, mer eller mindre 
medveten och i olika grad styrd av det inbördes förhållandet mellan intellekt och 
känsla. Då alla individens förväntningar, önskningar och erfarenheter är olika och 
sammanhangsbestämda får olika fenomen olika mening och innebörd. Det inre 
referenssystemet utgör på så sätt en personlighetsrelaterad grund för 
tolkningsprocessen (a.a.).  
 
Emellertid fanns en medvetenhet om att resultaten vi fick grundade sig på de 
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intervjuades utsagor snarare än hur de handlar. En djupare insyn kunde ha uppnåtts 
om intervjuerna hade kompletterats med observationer. Vi hade då kunnat få en 
bättre inblick i hur, och inte bara vad, lärarna verkligen arbetar med för att öka 
elevernas läsförståelse för att uppnå kursplanemålen i år 3. Detta var dock inte 
möjligt att genomföra inom tidsramen för detta arbete. 
 
 

4.5 Forskningsetiska principer 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) är forskning viktigt för samhällets utveckling. 
Samhället och dess medlemmar har ett berättigat krav på att forskning bedrivs och 
inriktas på väsentliga frågor samt att den har en hög kvalitet. Detta kallas 
forskningskravet och innebär att metoder förbättras och kunskaper utvecklas och 
fördjupas. Forskaren bör därför informera undersökningsdeltagaren om deras roll i 
undersökningen och gällande villkor (a.a.). Lärarna i denna undersökning var 
informerade om att det material och de slutsatser som intervjun gav skulle vara med i 
vårt examensarbete och ingen annanstans. Lärarna blev även informerade om att 
deras intervjusvar direkt skulle citeras. De individer som deltar i en undersökning har 
rätt att själv bestämma på vilka villkor de ska delta och kunna avbryta sitt deltagande 
utan negativa följder (Vetenskapsrådet, 2002). Inför undersökningen informerades de 
fem lärarna om frivilligheten att ge eller inte ge sitt samtycke till sitt personliga 
deltagande. Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska alla uppgifter antecknas men också 
avrapporteras utan att den enskilda individen kan identifieras (a.a.). Efter 
datainsamlingen förvarades uppgifterna väl för att inga utomstående skulle komma åt 
dem. Vid bearbetning av materialet har vi tänkt på var vi befunnit oss och hur vi 
samtalat kring de intervjuade lärarnas svar. Vi har genom dessa åtgärder uppfyllt de 
krav som ställts enligt Vetenskapsrådets (2002) etiska forskningsprinciper. 
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5 RESULTAT 
 

Här nedan presenterar vi våra resultat av intervjusvaren som belyser våra 
problemformuleringar. Under varje rubrik följer ett citat som fångar huvudkategorin. 
Vi har intervjuat fem lärare som vi här benämner i hur många av dem som framhåller 
just sin åsikt i intervjusvaren. Då de fem lärarna har tyckt väldigt olika om någon 
intervjufråga, presenterar vi resultatet med en sammanslagning av deras synpunkter. 
De har alla varit verksamma lärare i 10-20 år och de har mestadels arbetat med barn i 
år 1-3. De tre skolorna vi valt för vår undersökning är alla belägna i mindre 
samhällen.  

 

5.1 Lärarnas uppfattningar om utvecklingen av elevens 
läsförståelse 

 
Alla fem lärarna anser att ordförråd, ordavkodning, flyt i läsningen och förkunskaper 
är de viktigaste förutsättningarna för att lägga grunden till en god läsförståelse. 

 
Ordförrådet är viktigt och även ordavkodning och flyt i läsningen. 
 
Eleven måste kunna koda av, ha förkunskaper om det som de ska läsa. Du måste 
ha flyt i läsningen så att du kommer framåt. Vid flyt i läsningen så kan du 
koncentrera dig på innehållet. 

 
En av lärarna säger att det är svårt att skriva och att läsförståelsen också är svår. Det 
svåraste är den djupa läsförståelsen.  
 

Det är inte lätt med stavningen men stavningen är ju inte det viktigaste. Det är 
vad som står i texten som är det viktigaste.  

5.1.1 Att arbeta med läsförståelse i alla ämnen  
 

Alla fem lärarna säger att svenska ingår i allt och de antal timmar i veckan som är 
avsedda för svenska respektive läsförståelse förklarar de med att säga: 
 

Det är svårt att säga vilket som är vilket då ämnena går ihop med varandra. 
 

Största delen ligger helt klart på svenskan. Det är det som är det viktigaste 
ämnet. 

 
Två av lärarna sa att de hade en timplan och att de gick efter den, båda var väldigt 
eniga om att det blev mer svenska än vad den angav. 

 
Svårt att säga, svenska ingår i allt. Men det blir mer än vad timplanen anger. 
 
Jag smyger in svenska i allting, mer än vad man ska. Som nu när vi har arbetat 
med stenåldern och så har vi ju svenska i matten. 

 
Vidare svarar två av lärarna att de använder sig av ungefär 4 till 5 lektioner i veckan 
riktade mot just läsförståelse.  
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Man lägger mer tid på läsförståelsen än på skrivandet. Det blir inte bara 
avgränsat att nu ska vi ha läsförståelse eller nu ska vi skriva utan detta blandas. 
 
Nästan allt är läsförståelse, bara läsning och läsförståelse. Sen är det ju detta att 
de väljer vad de vill läsa av vårt egna läsförståelsematerial. Då blir det ju aldrig 
tråkigt. 
 

En lärare säger att det blir i genomsnitt 1-2 lektioner i veckan med just läsförståelse 
och tillägger: 

 
Men ska jag räkna med alla gånger de läser då blir det ju mera och de har ju även 
tyst läsning. Räknar man med allt detta blir det minst en lektion om dagen. 
 

En av lärarna svarar att det inte är lätt att avgöra och menar att ämnena går in i 
varandra: 

 
Mycket är läsförståelse, även matten. Vi arbetar cirka två timmar i veckan som 
är riktade mot just läsförståelsen. Ibland är det mer ibland mindre, olika perioder. 

 

5.1.2 Att arbeta med anpassade texter  
Tre av lärarna säger att det svåraste med språkinlärningen är att se till elevernas olika 
nivåer och försöka anpassa texter och material till dem och därmed behålla elevernas 
motivation.  

 
Det svåraste är ju att barnen är på så olika nivåer och undervisningen ska ju 
anpassas till individen. 
 
Texterna måste vara anpassade till deras nivå för att de ska känna att de har 
motivationen och att de ska orka. Får de en för svår text ja då lägger de av, de 
ger upp och hittar på annat istället till exempel springer omkring eller bara sitter. 

 
Ja, det är ju texter som är anpassade till deras nivå. Just det här elevnära...det får 
ju inte vara för svåra texter. De som är väldigt duktiga från början de hämtar in 
ännu mer kunskapsmässigt, de blir bättre och bättre och då ökar ju avståndet 
ännu mer. Det går inte att sätta samma böcker till alla eftersom spännvidden är 
så stor. 

 
Det lärarna anser behövs för att eleverna ska förstå vad de läser, svarar fyra lärare att 
anpassade texter till eleverna är det viktigaste. De menar att det är av stor vikt att 
hitta material som eleverna klarar av. 

 
Att de måste förstå sammanhanget och de måste ha ordkunskap i botten och att 
texterna inte får vara för svåra. Högläsning är sååå viktigt!! 
 
Jag försöker när de har fri läsning att få dem att välja lite enklare böcker som inte 
är långt över huvudet på dem. Utan precis strax över vad de klarar. 
 

Om eleverna inte förstår, säger tre av lärarna bland annat att texten och innehållet 
troligtvis inte är anpassad till elevens nivå. Två av lärarna anser att ordförrådet kan 
vara bristfälligt.  
 

Många har dåligt ordförråd, man kan läsa orden men har ingen aning om vad de 
betyder. Eleven har hört ordet någonstans och använder det men vet egentligen 
inte vad det betyder om man frågar. 
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Fyra av lärarna säger att de har anpassat material till de elever som inte förstår 
och de försöker att sätta sig enskilt och lyssna på eleverna när de läste. Tre av 
lärarna använder sig av speciallärare, då både som resurs i klassrummet och i 
liten grupp. 

 
Två av lärarna ser att deras metodik SET (socio- emotionell träning), tar upp de 
aspekter som de anser relaterar till kunskapsmålen.  
 

Vi arbetar mycket med SET, där ingår ju samhälle och svenska-träning. De 
jobbar mycket muntligt i grupp med att prata inför varandra. 

 
Alla fem lärarna arbetar med språket både muntligt och skriftligt.  

5.1.3 Att läsa både hemma och i skolan 
Alla lärarna anser att träning både hemma och i skolan är avgörande för att eleverna 
ska få flyt på läsningen. Fyra av lärarna säger att eleverna bör läsa hemma varje dag 
och tillägger att eleverna även har tyst läsning i skolan varje dag. 
 

Eleven får träna mycket hemma i samråd med föräldrarna. Det är viktigt att man 
inte använder lärarspråk när man pratar med föräldrar, som tillexempel om en 
elev behöver träna på dubbelteckning så får man inte ta för givet att föräldrarna 
vet vad det betyder.  
 
Det gäller att få flyt på läsningen. Vi tränar här i skolan och de får träna hemma. 

5.1.4 Att ha ett stort ordförråd och en bra ordavkodning 
Vidare är lärarna ense om att det är viktigt att se till vilket ordförråd eleven har. Det 
är även viktigt att man beaktar vad eleven har språkmässigt med sig hemifrån, 
eftersom det har betydelse för läsförståelsen, att man förstår det man läser.  

 
En del har ju inte ordförrådet och de förstår ju inte många gånger vad vi pratar 
om. Det beror ju mycket på vad de har med sig hemifrån. 
 
Eleverna är på olika språkliga nivåer, en del har svårt att uttrycka sig muntligt 
och andra barn har det lättare. 

 
Alla fem lärarna konstaterar att om eleverna inte förstår vad de läser har de enligt 
lärarna svårt att avkoda och det medför att eleven därmed inte har flyt i läsningen.  

 
De har i så fall svårt att avkoda. Om de inte förstår så behövs träning i 
avkodning, den måste vara färdig. 

 
Ja det är ju träning då som saknas, regelbunden träning. Man behöver både läsa 
och skriva för det kommer inte av sig självt. 

5.1.5 Att ha flyt i läsningen och förkunskaper om det lästa 
Här framkommer vad läsförståelse innebär för de intervjuade lärarna samt vad de 
anser krävs för att förstå en text.  
 

Det finns ju faktiskt barn som bara läser och läser men ändå inte begriper vad det 
handlar om, för de får lägga så mycket kraft på själva läsningen, så de kommer 
inte ihåg vad det handlade om. 
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Det är viktigt att eleven har förkunskap om det som de ska läsa. Jag skriver upp 
svåra ord på tavlan och så går vi igenom dem tillsammans. Vissa barn har ju ett 
tunt språk med sig hemifrån. Då märks det överlag att de har stora brister rent 
språkligt. 
 

De sammanslagna kraven alla fem lärarna anser vara av vikt för att eleverna ska 
förstå en text är främst att koda av, att ha ett bra ordförråd, att eleverna har 
förkunskap om det som de ska läsa samt att de har flyt i läsningen.  
 

5.2 Lärarnas arbete med läsförståelse för att eleverna ska 
uppnå målen i år 3 

 

5.2.1 Lärarnas syn på kursplanemålen i år 3 
Samtliga lärare visar upp kursplanemålen i svenska i år 3. För att se kursplanemålen i 
sin helhet, (se bilaga 3). En av lärarna uttrycker sig så här i denna fråga: 

 
Det är rätt många det�jag har dem inte i huvudet men jag har dem här. Det är 
tillexempel att de ska kunna skriva, använda stor bokstav och punkt, skriva hela 
meningar, tala begripligt och samtala i grupp och inför en grupp.   

 
Det som lärarna tar upp efter att de läst målen var bland annat att:  

 
Målen uttrycker den lägsta godtagbara kunskapsnivån. De flesta elever kan och 
ska komma längre i sin kunskapsutveckling än vad denna nivå anger. 

 
Alla fem lärarna säger att de mål som eleverna bör ha uppnått gällande läsförståelse 
är kursplanemålen i år 3. (Se bilaga 3). En av lärarna uttrycker: 

 
Då har vi ju kursplanemålen, samma sida som innan. Men det står att de ska 
kunna läsa elevnära, skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen 
muntligt eller skriftligt. Kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och 
kunna beskriva och använda sig av innehållet muntligt eller skriftligt. Elevnära 
är ett ord som inte funnits med tidigare. Förut har det stått individuellt men det 
används inte alls så längre nu. Detta säger skolverket att det är väldigt viktigt att 
man sätter sig in i elevens situation tillexempel hemmiljö och kompisar, hur 
eleven har det även på fritiden, för att annars kan man ju inte veta vad som är 
elevnära. 

 
Alla fem lärarna anser att de allra flesta eleverna når dessa mål när det gäller läsning 
och läsförståelse, några enstaka gör det inte. 

5.2.2 Att få berätta, läsa, skriva och lyssna 
Alla fem lärarna anser att språket har många delar och de arbetar med det på olika 
sätt för att få den bredd som de tycker krävs för att nå en god läsförståelse. 

 
Vi läser, vi skriver och vi talar. Vad det gäller läsning har vi tyst läsning varje 
dag i tjugo minuter. Gällande att skriva så ger vi dem tio ord och dessa orden får 
eleven använda sig av när de skriver en berättelse, ibland får de skriva till bilder 
och ibland får de skriva fritt. Tala gör vi mycket på samlingar, så att alla får 
chans att prata. 

 

               29 



                                                                     

Det är otroligt många delar, det är ju både bokstavsinlärning och det här med 
sagor och högläsning, skönlitteraturen. Det är viktigt att veta vad man ska ha 
språket till. 
 
Vi jobbar med ordklasser, stor bokstav och punkt, frågetecken, utropstecken och 
även skiljetecken. Vi skriver ju då också sagor och läser böcker och skriver 
bokrecensioner. Ibland läser 3-4 elever samma böcker och de får då välja hur de 
vill redovisa boken tillsammans. 

5.2.3 Att arbeta med olika texter och läsmaterial 
De olika texter som lärarna ser som relevanta för att uppnå kursplanemålen i år 3 är 
främst skönlitterära texter och faktatexter, detta säger alla fem lärarna.  

 
De jobbar ju mycket med faktatexter och nu handlar det om djur, de är duktiga 
på att förstå en faktatext eftersom den många gånger är mycket svårare än de 
skönlitterära. De läser småböcker och får sedan plocka ut det viktigaste som de 
sedan skriver om. 

 
Två av lärarna lyfter även fram instruktioner (recept, spelregler m.m), en lärare anser 
att även dagstidningar är relevant text i detta sammanhang.  
 
Alla fem lärarna använder sig av olika metoder för att det ska passa alla elever. Två 
lärare använder sig av svenskmaterialet Pilen som tar upp alla delar av svenskämnet 
såsom tala, läsa, lyssna och skriva.  
 
En av lärarna använde sig av traditionell läsebok till eleverna och även Äppel, 
Päppelböckerna i läsförståelse. Genomgående fann vi att lärarna använder sig av 
skönlitterära texter samt faktatexter för att öka elevernas ordförråd och läsförståelse. 
  

Skönlitterära texter, faktatexter, instruktioner. Mest är det skönlitterära men det 
kommer mer och mer faktatexter. I läseboken blandar de skönlitterärt och 
faktatext, det kan tillexempel handla om pengar eller ormar. 

 
Vi jobbar mycket med läsförståelse eftersom det är viktigt att kunna läsa mellan 
raderna. Vi jobbar mycket med de här läskorten, även läslogg och olika 
läsprojekt. 

 
Alla lärarna jobbar med läsmaterial i olika former och dessa material har alla på olika 
sätt tillhörande frågor till texterna för att se att eleverna har förstått det som de läst. 
 

Ja det är just detta att du ska kunna svara på följdfrågor både muntligt och 
skriftligt. Om de tillexempel sitter och läser högt för mig och jag ställer frågor 
vad det handlade om, det är mycket nu i trean som bygger på läsförståelsen.  

5.2.4 Att ställa många olika frågor 
Alla fem lärarna tycker att det viktigaste är att eleven förstår vad de läser och att de 
får frågor till det lästa, olika grader av frågor.  
 

Jag jobbar med läsmaterial både i böcker och på kort där det är små texter att 
läsa och förstå. Där finns olika slags texter och där finns läsfrågor. Det finns 
olika svårighetsnivåer på texterna. 

 
Alla fem lärarna finner det viktigt att man ser till olika delar av elevernas förståelse 
genom att ställa frågor för olika syften. Lärarna använder sig av frågor där svaren 
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finns synliga i texten och frågor där eleven får använda sina förkunskaper för att 
kunna besvara.  

 
Dels är det ju att man rättar läsläxan med frågorna. Jag rättar ju även 
Äppelböckerna och övriga läsförståelseuppgifter. Även när man lyssnar på dem 
när de läser så ställer jag ju frågor och då får man veta om de har förstått. 

 
En tredje variant av läsförståelsematerial använder tre av lärarna, de gör egna frågor 
till eleverna, då det inte finns färdiga frågor till texten.  

 
Vi har läseboken Mini och då gör jag så att jag gör uppgifter alltså fyra frågor till 
kapitlet de har i läxa och de får svara på dessa frågor så att jag ser att de har 
förstått det dem läst. 

 
Ett annat material som tre av lärarna anser vara nivåanpassat är läskort, med text och 
frågor på samma uppslag.  
 
Det lärarna ser som en fungerande metod för att kartlägga elevernas läsförståelsenivå 
är att ställa frågor med olika svårighetsgrad. En lärare använder sig av redovisningar 
för att se om eleven kan redogöra för texten med en röd tråd. Fyra av lärarna 
formulerar egna frågor efter elevernas skönlitterära böcker. En av lärarna trycker 
mycket på att eleverna får skriva fritt om det som de har läst, detta för att se hur 
elevernas ordförråd utvecklas.  
 

5.3 Lärarnas dokumentation av elevernas läsförståelse  
 
Vår fråga som berörde dokumentation av elevernas läsförståelse visar att alla fem 
lärarna använder sig av Lundberg och Herrlins läsutvecklingsschema, God 
läsutveckling. 

5.3.1 Användning av olika dokumentationsmaterial 
Tre av lärarna anser sig behöva komplettera den språkliga delen av läsförståelsen. 
Två av lärarna använder sig av Jag kan- materialet från Betapedagog. Detta material 
är till för eleven och synliggör elevens eget lärande. Den tredje läraren känner också 
behov av komplement till God läsutveckling och använder till detta �Nya språket 
lyfter!�, ett material från Skolverket som tar upp om det talade språket och hur det 
sociala samspelet har betydelse för läsförståelsen.  
 

God läsutveckling har ju bara läsning, det saknas om skrivandet men den boken 
om skrivandet är på väg av Lundberg. Det saknas även om det talade språket i 
God läsutveckling, men när vi var på Skolverket fick vi reda på att Språket 
lyfter! finns som tar upp om bland annat det talade språket. 

 
Andra sätt som lärarna dokumenterar eleverna på är lite olika. En av lärarna 
använder sig av en �målbok� som är hämtad från kursplanen, den tar upp om vad 
eleven ska utveckla och används som elevernas portfolio. Tre av lärarna använder sig 
av DLS som är ett diagnostiskt lästest, i detta test finns blandade frågor på texter. Det 
finns både svar som är synliga i texten och frågor som kräver att eleven måste läsa 
mellan raderna.  
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Alla fem lärarna nyttjar kartläggningen i God läsutveckling som dokumentation en 
gång per termin inför utvecklingssamtalen. Tre av lärarna använder sig även av DLS-
testerna inför dessa samtal.  
 

Vi gör även ett DLS, ett diagnostiskt läsprov en gång per termin. I detta test är 
det blandade frågor där svaren finns både i texten och att man ska kunna läsa 
mellan raderna. 

 
Tre av lärarna svarar att eleverna är insatta i dokumentationen eftersom de har ett 
eget läsutvecklingsschema. En annan av lärarna säger: 

 
Både och, det beror på hur mogen eleven är. Det är inte lätt att få eleverna att 
förstå de här målen de ska uppnå.   

 
En av lärarna svarar att eleverna inte alls är insatta i dokumentationen. 

5.3.2 Lärarnas syn på de nationella proven i svenska i år 3 
Vi fann det relevant att ta reda på hur de fem lärarna ser på och vad de anser sig få ut 
av de nationella proven i svenska i år 3, som ska genomföras för första gången våren 
2009.  

  
Jag ser det positivt, innan var det nationellt prov i femman, men det ligger så 
långt bort när man arbetar på lågstadiet så därför känns det bra med nationellt 
prov nu i trean. Även om det kommer att bli jobbigt så gäller det att göra det så 
smidigt som möjligt för eleverna och inte göra en stor sak av de här proven. Det 
är många delmoment i provet så det kommer att ta lång tid att genomföra. Men 
det tillhör vårt läraruppdrag och det måste genomföras, så är det, oavsett vad 
man tycker. 

 
Två av lärarna säger att de är kluvna till nationella prov i år 3. En av dem tillägger att 
det givetvis är nervöst eftersom läraren inte vet om eleverna når målen med det 
arbetssätt de har haft. Två lärare anser att det är bra att kursplanemålen har kommit 
redan i år 3, de säger att med prov i år 3 och kursplanemålen så blir det mer konkret.  
 
Det lärarna anser sig få ut av resultaten på de nationella proven är skiftande. Alla fem 
lärarna säger att det kanske inte blir något nytt egentligen men att det blir till en hjälp 
att se var varje elev befinner sig i sin läsutveckling. En lärare ser det som intressant 
med de nationella proven och säger att det går att utvisa på dem om eleverna och 
läraren själv har jobbat bra, det kan bli en �credit� för både eleverna och läraren. En 
lärare uttrycker sig med: 
 

Ja det är svårt att säga� Jag tror nog att eleverna kommer att befinna sig där jag 
har tänkt mig. Man har på känn hur det kommer att gå. Men ibland kan det bli 
väldigt överraskande resultat men det kan också bero på att eleven har en dålig 
dag eller hur eleven upplever provsituationen� Men det är ju inte bara provet 
men får titta på utan se helheten.  

 
Det som resultaten på proven kan ge bemöts positivt av tre lärare. En lärare säger att 
man kan se vilka mål som eleverna eventuellt inte har uppnått.  

 
Om de nationella proven är utformade som de ska vara är de till hjälp att se vad 
eleven behöver arbeta mer med och att det kan vara till nytta vid bedömningen 
av eleven. 
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En lärare säger att man genom resultaten på de nationella proven kan få reda på 
lärarens egna brister som kanske behöver jobbas med.  
 

Förutsättningen bör vara att provet är baserat på kursplanemålen och att jag kan 
titta på dem och därmed se vad som jag eventuellt behöver jobba mer med.  
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6 DISKUSSION 
Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur lärare i år 3 arbetar för att 
stimulera och öka elevernas läsförståelse för att uppnå kursplanemålen i svenska i år 
3. I diskussionen analyseras bakgrund och resultatet utifrån vårt syfte med 
undersökningen.  
 
Diskussionsavsnittet inleds med lärarnas uppfattningar om elevernas 
läsförståelseutveckling samt de arbetsmetoder lärarna använder sig av för att 
eleverna ska uppnå kursplanemålen i svenska i år 3. Vidare redogör vi för hur lärarna 
dokumenterar elevernas läsförståelseutveckling. Vi avslutar med en sammanfattande 
diskussion om vad vi kommit fram till relaterade till våra problemfrågor. 

 

6.1 Avseende lärarnas uppfattning om elevernas 
läsförståelseutveckling 

 
I vår undersökning framkom att lärarna anser att svenska och läsförståelse ingår i allt 
och genomsyrar hela undervisningen. Vidare kom det fram att de viktigaste 
förutsättningarna för att nå en god läsförståelse var att ha ett rikt ordförråd och att 
ordavkodningen fungerar. Lärarna ansåg också att eleven behövde ha flyt i läsningen 
samt har förkunskaper om olika texter.  

6.1.1 Arbetet med läsförståelse sker i alla ämnen 
I Lpo 94 står att varje elev ska få utveckla sina möjligheter att kommunicera, det är 
viktigt att de får tilltro till sin språkliga förmåga. Vidare säger Skolverket (2000) att 
skolans viktigaste uppdrag är att skapa goda förutsättningar för elevernas 
språkutveckling. Vi anser att som lärare har du ansvar för elevernas språkliga 
utveckling. Inom svenskämnet ryms många olika delar och alla dess komponenter 
har betydelse för elevernas läsförståelse. 

6.1.2 Ordförrådets betydelse 
Angående lärarnas svar gällande ordförrådets betydelse för läsförståelsen var de alla 
fem ense om att det var viktigt att uppmärksamma elevens ordförråd, vad de har med 
sig språkmässigt hemifrån. Här kan vi dra paralleller till Vygotskij (2001) som menar 
att människan utvecklas genom att samspela med andra individer både språkligt och 
praktiskt. Språket måste utvecklas så att tankarna kan kläs i ord och därför är det 
viktigt att barn växer upp i en social kultur. För att tankarna ska kunna bli till ord och 
ordförrådet ska öka refererar vi till Lundberg och Herrlin (2007) som påpekar att om 
barnet från tidig ålder får lyssna till högläsning så övar barnet upp sitt ordförråd, sin 
fantasi och sin begreppsvärld. Vi anser liksom Vygotskij (2001) att det är i samspelet 
med andra individer som lärande sker, ett lärande som du kan använda dig av för att 
nå omvärldskunskap. Genom att läsa och tala om bilder med små barn, menar vi att 
barnets ordförråd byggs upp, ett ordförråd som de har stort användning för i sin 
framtida språkutveckling. Bernstein (1971) och Dewey (1933) hävdar att för att 
språk och tänkande ska utvecklas krävs det att elevernas miljö präglas av en öppen 
kod utan givna svar, då finns en möjlighet för barnen att diskutera samt reflektera i 
hemmiljön. För att nå en god läsförståelse är det en fördel om eleverna har växt upp 
med en öppen kod, de har således lättare att prata och skriva i fullständiga satser 
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(a.a.). Vi anser att det är viktigt att omgivningen använder en öppen kod, att läsa och 
tala om bilder med de små barnen, där de får möta ett nyanserat språk. Genom att 
läraren ställer frågor till barnet ges det möjlighet till egen reflektion och på detta sätt 
ger läraren språkliga redskap inför framtiden. 

6.1.3 Ordavkodning 
Vi fann i våra resultat att alla lärarna ansåg ordavkodning vara en grundläggande 
färdighet vid läsning av olika texter. Ordavkodning var inget som förekom isolerat 
utan det integrerades med övrig språkträning. Goodman (1965) och Bråten (2008) 
menar att läsning är en naturlig språklig process, där sökandet efter mening är det 
som driver läsaren framåt. Det är inte så att man först avkodar och därefter förstår, 
utan förståelse finns integrerad på alla nivåer i läsprocessen. Det innebär att 
undervisning i ordavkodning inte bör ske isolerat (a.a.). Vidare instämmer vi med 
författarna som anser att det är viktigt att eleverna ges möjlighet att integrera 
avkodningsfärdigheterna och att de upplever läsningen som en intressant och 
relevant meningssökande aktivitet. I Vygotskij (2001) läser vi om den proximala 
zonen som avser en zon med gynnsamma förhållanden för utveckling och inlärning. 
När barnet befinner sig mellan dessa två nivåer är de i zonen för proximal 
utveckling, vilket innebär att eleven kan lära av någon annan person som är mer 
kunnig inom ett område (a.a.). Barn lär sig läsa bara det finns texter och aktiviteter 
som de förstår och är intresserade av. Det som inte går att relatera till något som de 
redan vet blir meningslöst för dem, oavsett vad läraren anser om materialet 
(Myrberg, 2003; Smith, 2000). Vi konstaterar som Myrberg (2003) och Smith (2000) 
att det är viktigt att läraren ser till att eleverna ges möjlighet att läsa självvalda texter 
som de tycker är intressanta. Vidare anser vi liksom Vygotskij (2001) vikten av att 
texterna är en utmaning för eleverna, men inte så svåra att de leder till uppgivenhet 
och frustration.  
 
Elbro (2004) och Taube (2007) lyfter fram en formel som lyder: Läsförståelse= 
Avkodning x Förståelse av språk x Motivation. Författarna menar att läsning bygger 
på avkodning och språkförståelse. Avkodningen leder till ett egentligt erkännande av 
orden. När ett ord är avkodat kan man normalt både uttala och avgöra vad det 
betyder (a.a.). När det gäller ordavkodningens betydelse hävdar Vellutino (2003) att 
det finns ett samband mellan ordavkodningsfärdigheter och läsförståelse. Även 
Lundberg och Herrlin (2007) poängterar att avkodning av ett ord utan förståelse är 
ingen läsning (a.a.). Vi ser betydelsen av att all läsundervisning syftar till att eleverna 
ska förstå vad de läser. För att eleverna ska uppnå ett flyt i läsningen, ser vi att det 
krävs att eleverna kan avkoda snabbt och noggrant. Ju mer uppmärksamhet som 
ordavkodningen lägger beslag på, desto mindre blir det över för att förstå innehållet i 
texten. Detta kan vi även relatera till Elbro (2004) och Taube (2007) som anser att 
felfri och automatisk ordavkodning bara kan uppnås genom långvarig övning. Detta 
förutsätter att eleven läser mycket och läser material av lämplig svårighetsgrad. 

6.1.4 Betydelsen av att läsa både hemma och i skolan 
Alla fem lärarna i vår undersökning poängterar vikten av regelbundenhet i lästräning 
på olika sätt både hemma och i skolan. Vidare säger lärarna att samarbete med 
hemmen i detta avseende var väldigt viktigt för att uppnå denna långvariga 
lästräning. Vi stärker detta med Lpo 94 som framhåller att skolan ska vara ett stöd 
för familjerna i deras ansvar för barnets fostran och utveckling. Därför måste arbetet 
ske i samarbete med hemmen. Även Bråten (2008) ser betydelsen av ett samarbete 
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mellan lärare och föräldrar för att stimulera eleverna till att läsa mer på fritiden. 
Författaren menar att det finns ett samband mellan ordavkodning och läsning på 
fritiden (a.a.). Vi anser att som lärare är det viktigt att ha en god relation till 
föräldrarna, både lärare, föräldrar och elev ska veta vad som leder framåt i elevens 
läsutveckling. Det gäller att sätta upp realistiska mål för eleven i samråd med 
föräldrarna för att stimulera eleven att läsa även på fritiden. Vi ser även att det är av 
vikt att lärare och föräldrar förvissar sig om att de förstår varandra för att leda eleven 
framåt i läsutvecklingen.  

6.1.5 Flyt i läsningen och förkunskaper 
I vår undersökning framkom att lärarna ansåg att flyt i läsningen var nödvändig för 
att uppnå en god läsförståelse. De menade liksom Elbro (2004) och Taube (2007) att 
knäcka koden och få läsförståelse hänger intimt samman med övning. Vilket vi också 
instämmer i. Elbro (2004) förespråkar att den bästa aktiviteten i klassen för att främja 
automatiseringen är individuell läsning. Författaren hävdar att även upprepad läsning 
i undervisningen är bra för att hjälpa de långsamma elevernas så att de kan 
automatisera avkodningen. Eleven läser då samma textstycke från en längre text högt 
flera gånger efter varandra för att uppnå läsflyt (a.a.). Däremot hävdar Bråten (2008) 
att det inte gör någon skillnad om eleverna läser samma texter om igen eller lägger 
lika mycket tid på att läsa olika texter. Vi håller med Bråten att det kan vara bra om 
eleverna läser många olika texter, med tanke på att läraren bör se till att eleverna 
upplever texterna meningsfulla, vilket även lärarna i vår undersökning poängterade.  
Detta stärker vi med Frost (2002) som anser att läsfärdighet uppstår genom att man 
läser meningsfulla texter.  
 
Samtliga lärare i vår undersökning lyfte fram vikten av att eleven har förkunskaper 
om det som de ska läsa. Vidare talade de om att det är viktigt att kunna koppla det 
lästa till egna erfarenheter samt kunna göra egna förutsägelser och slutsatser av det 
lästa. I kursplanemålen i svenska i år 3 (Skolverket, 2008a) läser vi att förförståelse 
av texten kan byggas upp genom att lärare och elever gemensamt tolkar bilder, gör 
förutsägelser, associerar till egna erfarenheter och gör förutsägelser vad som kan 
tänkas komma längre fram i texten. Förståelsen liksom avkodningen och 
motivationen underlättas av att eleven tillsammans med andra blir bekant med texten 
(a.a.). Material som är meningsfulla � som kan relateras till det som barnet redan vet 
är väsentligt om läsfärdigheten ska utvecklas konstaterar Smith (2000). Detta menar 
författaren är ett skäl till varför förståelse är så viktigt vid läsning och läsinlärning. 
Därför är det särskilt viktigt för nybörjare att läsmaterialet är meningsfullt (a.a.). Vi 
som lärare bör se till att eleverna möter många olika texter med anpassad 
svårighetsgrad. Vidare anser vi det nödvändigt att om eleverna ska lära sig något 
nytt, krävs att information från den nya texten vävs samman med tidigare kunskaper i 
ämnet. Detta drar vi paralleller till Myrberg (2003) som påpekar att en rätt 
pedagogisk utmaning är 90 procent kända ord och 10 procent okända ord i en text. 
 
Bråten (2008) menar att läsförståelse är beroende av en god omvärldskunskap och 
den används för att fylla i informationen som har utelämnats i en text. Läsaren måste 
själv dra nytta av den kunskap och erfarenhet hon förfogar över för att en text ska bli 
begriplig (a.a.). Läsförståelse handlar med andra ord inte bara om att överta 
författarens och textens mening, det handlar också om att skapa mening i sitt eget 
huvud genom att förena textens innehåll med sitt eget. Vilket hämtas från redan 
existerande kunskaper om textens tema och världen i övrigt (Bråten, 2008; 
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Rosenblatt, 2002). Vår slutsats är att eleverna bör ges rika möjligheter att samtala 
och diskutera med andra människor, både lärare, kamrater och föräldrar, för att nå en 
god omvärldskunskap. Det handlar om att till exempel diskutera med eleverna om 
nyheter de ser på TV och läser i tidningar. Detta för att eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla sina kunskaper om vad som sker i världen.  
 

6.2 Avseende lärarnas arbetsmetod för att eleverna ska uppnå  

                målen i år 3 

6.2.1 Lärarnas syn på kursplanemålen i år 3 
Samtliga lärare i vår undersökning angav kursplanemålen i svenska i år 3, som 
riktmärke för sina arbetsmetoder. De menade att eleverna ska kunna läsa elevnära 
skönlitterära texter samt faktatexter och kunna återberätta handlingen muntligt eller 
skriftligt. I kursplanemålen i svenska i år 3 (Skolverket, 2008a) står att i samtliga 
läsa-mål används begreppen bekanta och elevnära texter. En elev som kan avkoda, 
förstå orden och tolka det som �står mellan raderna� i en text, kan återberätta en 
handling och använda innehållet muntligt eller skriftligt (a.a.). En lärare konstaterade 
att det är viktigt att läraren sätter sig in i elevens situation tillexempel hemmiljö och 
kompisar, annars kan man inte veta vad som är elevnära. Detta enligt kursplanemålen 
i svenska i år 3 (Skolverket, 2008a) där det framkommer att med elevnära texter 
avses texter som eleven har erfarenhet av och möter på fritiden, i hemmet och i 
skolan. Även Lundberg och Herrlin (2007) poängterar vikten av att ha en aktiv 
hållning till texten � att man kan koppla texten till något man själv varit med om eller 
koppla den till vad man vet sedan tidigare om ämnet i texten. Vi konstaterar liksom 
Lundberg och Herrlin (2007) och efter att ha läst kursplanemålen i svenska i år 3 
(Skolverket, 2008a) att det är av största vikt att läraren tar hänsyn till elevernas 
bakgrund och erfarenhet vid val av texter. Vi menar att eleverna behöver ha 
förkunskaper om det som ska läsas för att förstå orden och kunna tolka det som �står 
mellan raderna� i en text.  

6.2.2 Att ges möjlighet att berätta, läsa, skriva och lyssna 
I vår undersökning framkom att lärarna anser att språket har många delar. De 
arbetade med språket på olika sätt för att få den bredd som de tyckte krävdes för att 
nå en god läsförståelse. Vidare berättade lärarna att eleverna ges tillfälle att läsa, 
skriva och tala i skolan. De använde sig av både högläsning och tyst läsning.  
 
En av de intervjuade lärarna påtalade vikten av att veta vad man ska ha språket till.  
Begreppet språklig medvetenhet innebär att man kan utföra vissa språkliga aktivitet 
som att tala, lyssna, läsa och skriva (Dahlgren, m.fl. 2006). Författarna påvisar att 
vara skriftspråkligt medveten innebär att man förstår skriftspråkets användning och 
dess konstruktion, dessa båda tillsammans definierar skriftspråket (a.a.). Det är av 
största vikt att eleverna förstår vad de ska ha språket till anser vi. Därmed finner vi 
att eleverna i undervisningen behöver utveckla det talade språket, förmågan att 
lyssna, läsa och skriva för att uppnå en god läsförståelse, därmed erhåller eleverna en 
större tilltro till sin egen förmåga. (Bråten, 2008; Elbro, 2004; Myrberg, 2003) 
konstaterar att kunskap om det skrivna språket och dess förhållande till det talade 
språket är oerhört viktigt för läsutvecklingen. Vi anser liksom författarna att den 
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muntliga språkkompetensen har stor betydelse för att eleverna ska kunna läsa med 
god förståelse och känna att texten ger dem något.  
 
I Lundberg och Herrlin (2007) ser vi betydelsen av att barnet från tidig ålder får 
lyssna till högläsning eftersom barnet då övar upp sitt ordförråd, sin begreppsvärld 
och sin fantasi. Vidare hävdar författarna att högläsning väcker barnets glädje och 
lust inför texter. Även Taube (2007) påtalar vikten av högläsning för barnen. I 
böckerna finns ord som barnen aldrig skulle möta i vanliga samtal, detta bidrar till att 
öka barnens ordförråd (a.a.). Amborn och Hansson (1998) menar att skolan måste ge 
utrymme för både individuell nöjes- och lustläsning och även den lust- och glädjerika 
gemensamma läsningen (a.a.). Vi tycker att det är nödvändigt med både hög- och 
tystläsning för eleverna och att det bör finnas en rik tillgång på intressanta, givande 
böcker för eleverna att välja mellan. Vidare anser vi att eleverna bör ges möjlighet att 
lockas använda sin fantasi och erfarenhet med hjälp av böcker. En av de intervjuade 
lärarna anser att det finns olika grader av läsförståelse och den högsta nivån av 
läsförståelse är att man kan läsa mellan raderna, att kunna läsa in saker i en text. 

6.2.3 Arbete med olika texter och olika läsmaterial 
Lärarna i vår undersökning arbetar med skönlitterära texter och faktatexter i sin 
undervisning för att eleverna ska uppnå kursplanemålen i svenska i år 3. De arbetar 
mycket med läsförståelse eftersom de anser att det är viktigt att kunna läsa mellan 
raderna. Lärarna använder sig av läsmaterial i olika former och dessa material har 
alla tillhörande frågor till texterna för att se om eleven har förstått det som de läser. 
Vidare använder sig lärarna även av läskort, läslogg samt olika läsprojekt i sin 
undervisning för att uppnå kursplanemålen i svenska i år 3.  
 
Myrberg (2003) och Reichenberg (2006) påtalar att elever måste läsa ofta på gränsen 
till sin förmåga för att utveckla sin läsförmåga. Eleverna måste läsa olika typer av 
texter och de måste få pedagogisk ledning hur de aktivt tar itu med texterna (a.a.).  
En av våra lärare menar att vid fri läsning, är det viktigt att de väljer lite enklare 
böcker som inte är långt över huvudet på dem, utan precis strax över vad de klarar.  
Detta kan vi dra paralleller till Vygotskij (2001) som poängterar den proximala 
zonen, en zon som innebär att eleven kan lära av någon annan person som är mer 
kunnig inom ett område, i detta fall läraren (a.a.). För att läslusten ska kunna släppas 
fri måste läsvanan och läsförmågan innebära att läsaren vågar lita på sin förmåga att 
förstå texten menar Amborn och Hansson (1998). Läsaren måste veta att hon eller 
han tids nog kommer att få orsakssammanhang och handling klara för sig och 
förmågan att skapa inre bilder är en färdighet som kan övas upp. Det kan vara en 
miljö, en huvudperson eller en bifigur i texten som blir till bilder som läsaren ser 
framför sig (a.a.). Vi delar Amborn och Hanssons (1998) uppfattning att det är 
nödvändigt att eleverna kan skapa inre bilder av det lästa, för att uppnå en god 
läsförståelse. Därför anser vi liksom Myrberg (2003) och Reichenberg (2006) att 
eleverna behöver läsa mycket och på gränsen till sin förmåga för att öva upp 
förmågan att se dessa �inre bilder�. 
 
Innan man börjar läsa en ny text kan man läsa upp en bit av texten och tala om ämnet 
och diskutera elevernas förväntningar på den anser Myrberg (2003) och Reichenberg 
(2006). Vidare påpekar de att det är lämpligt att hjälpa eleverna att göra 
bakgrundskunskap aktiv. Läsare med olika bakgrundskunskap tolkar en och samma 
text på olika sätt eftersom läsförståelse innebär att läsaren gör inferenser, det vill 
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säga �läser mellan raderna�. Då är inferenser en oundviklig del i förståelseprocessen 
och görs ofta med hjälp av de inre bilder som uppstår hos läsaren (a.a.). Enligt vår 
uppfattning är det lärarens uppgift att diskutera texterna med eleverna. Eleverna 
tolkar en och samma text på olika sätt beroende på vilka förkunskaper de har om det 
de ska läsa. Därför menar vi att det är betydelsefullt för eleverna att samtala kring 
texter och reda ut det man inte riktigt förstår i texten. Vidare konstaterar vi att läsaren 
måste ges möjlighet att dra nytta av den tidigare kunskap som finns om det som ska 
läsas för att en text ska bli begriplig. 

6.2.4  Att ställa många olika frågor till det lästa 
Alla lärarna i vår undersökning tyckte att det var viktigt att eleven förstår vad de 
läser.  En fungerande metod för att kartlägga elevernas läsförståelsenivå är att ställa 
frågor med olika svårighetsgrad ansåg lärarna. Fyra av lärarna formulerade egna 
frågor efter elevernas skönlitterära böcker.  
 
Van Kleeck (2008) har kommit fram till i sin avhandling att barn redan i förskolan är 
kapabla att göra inferenser. Detta genom att vuxna ställer frågor på texten som 
barnen har lyssnat till. Vi håller med Van Kleeck att det är bra att ställa frågor till det 
lästa redan när barnen är små. Barnen ges då tidigt möjlighet att förstå att allt inte 
finns synligt i texten utan att läsaren får dra egna slutsatser kring det lästa. Lundberg 
och Herrlin (2007) och Taube (2007) påtalar vikten av högläsning för de små barnen 
eftersom det i böckerna finns ord de inte skulle möta i vanliga samtal, detta bidrar till 
att öka barnens ordförråd. Bråten (2008) och Rosenblatt (2002) påvisar att om 
läsaren ska få en djupare förståelse för vad texten handlar om, måste han eller hon 
skapa mening med utgångspunkt i texten. Det handlar om att leta upp och få fram en 
innebörd eller mening som författaren på förhand har lagt in. Vi instämmer med 
Bråten (2008) och Reichenberg (2008) som understryker vikten av att eleven 
ifrågasätter texten och författaren. En av våra intervjuade lärare påpekade att om 
eleven har läst en bok och skrivit recension, då har läraren en ganska bra bild av om 
de har förstått boken. Lärarna i vår undersökning använde sig både av frågor där 
svaren fanns synliga i texten och frågor där eleven fick använda sina förkunskaper.  
Vidare anser vi att om läraren ska kunna upptäcka elever som inte förstår det de 
läser, behöver eleverna få frågor att besvara till det lästa. Det är genom frågorna 
läraren får en förståelse av var eleven befinner sig i sin läsförståelseutveckling. I 
kursplanemålen i svenska i år 3 (Skolverket, 2008a) kan vi läsa att skolan ska i sin 
undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att läsa, förstå 
och uppleva olika slags texter och anpassa läsningen och arbetet med texten till dess 
syfte och karaktär. En av lärarna anser här att det är viktigt att läraren använder sig 
av olika material för att det ska passa alla elever, genom att läraren ger eleven 
möjlighet att välja mellan olika textmaterial ger det fler intryck.  
 
Lärarkompetensen är det mest avgörande för elevernas resultat skriver (Rosén m.fl. 
2008). Läraren behöver ha en adekvat utbildning för det som de undervisar om och 
den åldersgrupp de vänder sig till. Men även utbildade lärare behöver fortsatt 
kompetensutveckling, inte minst inom läs- och skrivutveckling (a.a.). Vi instämmer 
med (Rosén m.fl. 2008) att läraren måste ha goda kunskaper om elevernas 
språkutveckling för att de ska kunna hjälpa eleverna att nå en god läsförståelse. Det 
är vår uppgift som lärare att låta eleverna arbeta med olika slags texter och förvissa 
oss om att eleverna förstår det de läser och kan dra egna slutsatser av det lästa. Vi 
anser att läsförståelse inte är något som finns inbyggt i en text utan skapas i 
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samarbete med läsaren. En av lärarna i vår undersökning menade att även om man är 
en duktig läsare från början, måste läraren kontrollera elevens förståelse för att 
behålla dennes motivation och utvecklar sitt läsande. Vi måste som lärare hjälpa 
eleverna att hitta bra strategier för att nå en god läsförståelse och därmed ligger fokus 
på elevens lärande som process enligt vår uppfattning. Frost (2002) anser att det 
finns olika undervisningsprinciper för att lägga upp undervisningen, deduktiv och 
induktiv. En starkt rotad tradition inom skolan är att följa en deduktiv princip. Denna 
bygger på uppfattningen att kunskap är något som direkt kan överföras från en 
person till en annan. Med den induktiva principen stöder läraren elevens eget sätt att 
utveckla begrepp och effektiva strategier och fokus ligger därmed på elevens lärande 
som process (a.a.). Vi anser att läraren måste ta hänsyn till att det är flera delar som 
inverkar på elevernas läsförståelse och därmed hjälpa dem att hitta fungerande 
läsförståelsestrategier. Även Boström (2006) poängterar vikten av att läraren har 
vetskap om hur eleverna lär sig. Då kan läraren mycket effektivt matcha 
undervisningen med metoder och då skapas bättre förutsättningar för eleverna att 
lyckas utifrån sina egna villkor (a.a.). För att möta barns olika inlärningsstilar anser 
vi att lärarna behöver få kontinuerlig kompetensutveckling, för att få insikt i och 
bredda sin syn på elevers olika inlärningsstrategier.  
 

6.3 Avseende dokumentation av elevernas läsutveckling 
 
Det framkom i vår undersökning att det är mycket betydelsefullt att kartlägga och 
dokumentera elevernas läsutveckling, för att uppnå kursplanemålen i svenska i år 3.  
 
Kartläggningens viktigaste funktion är att vara ett redskap för läraren som ska kunna 
se vad som faktiskt sker med elevens läsutveckling påtalar Lundberg och Herrlin 
(2007). Genom kartläggningen visas det om eleven stannat upp på en nivå, eller om 
utvecklingen går klart långsammare än hos andra elever. Ett kartläggningsmaterial 
ger läraren underlag för att se den enskilda individens kunskaper och utveckling. Om 
läraren och eleven gör kartläggningen tillsammans känner eleven sig delaktig och tar 
ansvar för sin egen utveckling (a.a.). Enligt våra intervjuade lärare är kartläggningen 
av största vikt för att kunna synliggöra elevernas eget lärande. Vi finner det också 
självklart och nödvändigt att använda sig av ett kartläggningsmaterial som synliggör 
elevens olika utvecklingsstadier och vad nästa steg är för eleven. Vidare anser vi att 
det måste finnas avsatt tid för att möta eleven som individ och kunna se vad just den 
behöver.  Här talar Myrberg (2003) om att det är viktigt att läraren får resurser för att 
regelbundet kunna arbeta individuellt med varje elev i klassen. Läraren får 
diagnostiska verktyg som är nödvändiga för att elever ska få ett individuellt avpassat 
pedagogiskt program och får möta läs- utmaningar på sin utvecklingsnivå (a.a.). Som 
blivande lärare kan vi förstå vikten av att det finns resurser för att kunna se den 
enskilda elevens behov. Kanske finns det möjlighet att få en extralärare som är 
anställd för att underlätta både för elever och för klassläraren. 
 

6.3.1 Användning av olika dokumentationsmaterial 
Våra resultat har gjort att vi valt att titta närmare på tre olika kartläggningsmaterial, 
God läsutveckling, Jag kan och Nya språket lyfter!  
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Intervjufrågan som berörde lärarnas dokumentation av elevernas läsförståelse visade 
att alla fem lärare använde sig av Lundberg och Herrlins (2007) 
läsutvecklingsschema, God läsutveckling. I detta kartläggningsmaterial är det möjligt 
att skapa en läsprofil för varje individ. Detta görs enligt de fem dimensionerna 
fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse.  
Lundberg och Herrlin (2007) påpekar att kartläggningsmaterialet även kan användas 
i samtal med eleverna om hur deras läsning utvecklas och i samtal med föräldrarna. 
Våra resultat i denna undersökning visar att alla fem lärarna anser att kartläggningen 
i God läsutveckling ger ett tillräckligt underlag inför utvecklingssamtalen. Vi anser 
här att det kan vara av stor betydelse att kunna synliggöra och sätta ord på vad eleven 
kan samt vad nästa steg är. Detta är oerhört viktigt främst för eleven själv och för 
dennes föräldrar samt för läraren som kan anpassa material till eleven. God 
läsutveckling bygger på staplar som fylls i efterhand när eleverna har visat på en viss 
kunskap. Genom att läraren skriver datum bildas ett helhetsperspektiv vilket är 
viktigt när berörda parter sedan tittar på dokumentet tillsammans, det blir också 
tydligt för eleven att se sin egen utveckling.  
 
Arnqvist (1993) och Sandström Kjellin (2002) anser att de föräldrar som är positiva 
till skolan värderar den också högre och lärarens språk och uttryckssätt 
överensstämmer med det så kallade medelklasspråket. Därmed förstår lärare och elev 
varandra bättre och lättare eftersom läraren talar på samma sätt som föräldrarna. Det 
gäller att läraren är medvetna om detta i mötet med eleven, eftersom det påverkar 
bemötandet av individen (a.a.). Att läsa både hemma och i skolan ansåg samtliga 
lärare i vår undersökning vara mycket viktigt för elevernas läsförståelse. Vi anser i 
detta att det är nödvändigt att som lärare anstränga sig att nå varje förälder så gott det 
går, även tänka på hur du lägger fram olika synpunkter för att på så sätt uppnå ett 
gott samarbete. Bråten (2008) betonar här vikten av samarbete mellan lärare och 
föräldrar för att stimulera eleverna till att öka mängden fritidsläsning (a.a.). Elbro 
(2004) framhåller i detta sammanhang att det är av betydelse att titta på det sociala 
arvets betydelse gällande elevens läsutveckling. Vi ser här att det är av stor vikt att 
som lärare se runt eleven och möjliga orsaker till eventuella tillbakagångar eller 
framgångar.  

 
Tre av lärarna ansåg sig behöva komplettera den språkliga delen av läsförståelsen 
och därför fann vi det relevant att förklara om dessa kompletterande material. Två av 
de intervjuade lärarna använde sig här av Jag kan- materialet från Betapedagog 
(2002), ett material som är till för eleven och synliggör elevens eget lärande. Jag kan- 
materialet är utarbetad för skolår F-3 och speglar elevernas egna arbeten och deras 
utveckling. Grundtanken är att eleven ska se utvecklingen genom att se en �röd tråd� 
och genom att stegvis följa den röda tråden vinner de fler och fler kunskaper. Den 
tredje läraren kände också behov av komplement till God läsutveckling och använde 
till detta Nya språket lyfter!, ett material från Skolverket (2008c) som tar upp om det 
talade språket och hur det sociala samspelet har betydelse för läsförståelsen. 
Materialet ger lärare möjlighet att observera och systematiskt iaktta elevernas 
förhållningssätt inom olika områden av betydelse för språkutvecklingen. Syftet med 
materialet är att diagnostisera elevens starka och svaga sidor och visa hur långt 
eleven nått i sin kunskapsutveckling mot kursplanens uppnåendemål. En av lärarna 
använde sig av en �målbok� som var hämtad från kursplanen, den tog upp om vad 
eleven ska utveckla och användes som elevernas portfolio. Tre av lärarna använde 
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sig av DLS som är ett diagnostiskt lästest, i detta test finns blandade frågor på texter. 
Det finns både svar som är synliga i texten och frågor som kräver att eleven måste 
läsa mellan raderna. Genom att komplettera de kartläggningsmetoder man har anser 
vi att läraren har möjlighet att se andra sidor hos eleven som kanske inte alltid visar 
sig. Sammantaget kan detta ge en vidgad bild som gagnar elevens 
läsförståelseutveckling. 
 

6.3.2  Nationella prov i svenska i år 3 
Två av lärarna ser de nationella proven positivt, eftersom det tidigare var nationellt 
prov först i år 5. Detta ansåg de två lärarna låg för långt bort när de arbetade på 
lågstadiet, lärarna menade att det kändes bra att de nationella proven kom redan i år 
3. Vi instämmer med de två lärarna att det borde kännas mer meningsfullt att arbeta 
mot konkreta mål i ett tidigare skede, vidare att läraren kan se om undervisningen 
leder eleverna fram till målen i år 3. En av lärarna säger att det tillhör läraruppdraget 
och det måste genomföras utan att göra någon stor händelse av det för eleverna. Vi 
anser att det är viktigt att läraren kan införa proven i den ordinarie undervisningen 
som en naturlig del, utan att benämna det prov för eleverna. Denna åtgärd anser vi 
vara av stor vikt för att minimera risken för prestationsångest hos individen. De 
nationella proven syftar enligt Skolverket (2008b) till att skapa en ökad 
måluppfyllelse, en ökad nationell likvärdighet och att visa på elevens 
kunskapsutveckling i ämnet. Detta för att ge underlag för en analys av i vilken 
utsträckning målen uppnås samt att det ska vara ett stöd för läraren. Som lärare 
tycker vi det är viktigt att se till individens lärande, vilka tillvägagångssätt och 
strategier som ger bäst förståelse för varje elev för att uppnå kursplanemålen i 
svenska i år 3. 
 
En lärare ser det som intressant med de nationella proven och säger att det går att 
utvisa på dem om eleverna och läraren själv har jobbat bra, det kan bli en �credit� för 
både eleverna och läraren. Det gemensamma för samtliga delprov i de nationella 
proven är att de är utformade för att kunna infogas naturligt i den ordinarie 
undervisningen, vilket även framkom som viktigt av våra intervjuade lärare. Det 
framkommer i anvisningarna för de nationella proven i år 3, att eleven i samråd med 
läraren ges möjlighet att lösa uppgifterna muntligt eller skriftligt. Vi anser att det är 
bra att det ges valmöjlighet för eleven eftersom det förekommer att en del kan ha 
svårigheter antingen med det muntliga språket eller med det skriftliga språket. Här 
påpekar vi att det kan vara problematiskt för läraren att praktiskt kunna genomföra 
muntliga genomgångar med flertalet elever. Vi anser att läraren kan behöva resurser 
för att ge eleverna dessa möjligheter. Resultaten på de nationella delproven 
(Skolverket, 2008b) ska på ett allsidigt sätt ge kunskap om elevens utveckling mot 
målen. Alla fem lärarna säger att resultaten på de nationella proven blir till en hjälp 
att se var varje elev befinner sig i sin läsutveckling. Vi ser i detta sammanhang att det 
är en hjälp för både eleverna och läraren att få lärandet synliggjort.  
 
Enligt de nationella proven (Skolverket, 2008b) framkommer att ämnesproven ska 
användas för att bedöma elevers kunskapsutveckling och vara ett stöd för läraren vid 
bedömning av om eleven har uppnått respektive mål. Resultaten på delproven ska 
bilda underlag för lärarna inför det fortsatta arbetet. En av lärarna säger i detta 
sammanhang att man genom resultaten på de nationella proven kan få reda på 
lärarens egna brister som kanske behöver jobbas med. Två av lärarna i vår 
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undersökning anser att det är bra att kursplanemålen kommit redan i år 3, med 
proven och målen blir det mer konkret och sammantaget ger det en bredare syn på 
lärarens undervisningssätt. Vi menar att det är viktigt att läraren får möjlighet att 
reflektera över sin egen undervisning samt att elevernas resultat finns dokumenterat. 
Materialet anser vi kan användas för bland annat utvecklingssamtal och 
samtalsdiskussioner i arbetslagen för kompetensutveckling. 

6.4 Sammanfattande diskussion 
 
Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur lärare i år 3 arbetar för att 
stimulera och öka elevernas läsförståelse för att uppnå kursplanemålen i svenska i år 
3. Vi ville med vår undersökning och genom utformandet av våra frågeställningar få 
en uppfattning om hur lärarna går tillväga. I vårt examensarbete ville vi undersöka, 
analysera och diskutera hur lärarna arbetade för att utveckla sina elevers 
läsförståelse. Vidare var syftet att undersöka vad lärarna ansåg vara av betydelse för 
att utveckla elevernas läsförståelse. Avslutningsvis ville vi ta reda på om elevernas 
utveckling gällande läsförståelse dokumenterades och i så fall på vilket sätt.  
 
Vår undersökning visar att de viktigaste förutsättningarna för att få en god 
läsförståelse är enligt de intervjuade lärarna att eleverna har ett stort ordförråd, att de 
kan avkoda, har flyt i läsningen och vissa förkunskaper. Vidare menar lärarna att det 
är viktigt att läsa både hemma och i skolan för att uppnå en god läsförståelse. Detta 
anser vi kräver en öppen relation mellan föräldrar och läraren, för att stötta eleven 
där den befinner sig i sin läsutveckling. Andra viktiga aspekter är enligt lärarna att 
arbeta med läsförståelse i alla ämnen samt att arbeta med språket både muntligt och 
skriftligt. Detta gav oss en inblick i vilken omfattning svenska bedrivs utanför 
svenskämnets timplan. Enligt lärarna är det även relevant att beakta vad eleven har 
för språk med sig hemifrån, vilket ordförråd och vilka förkunskaper eleven har. Detta 
är vad som krävs enligt lärarna för att eleverna ska nå en god läsförståelse och för att 
eleverna ska kunna uppnå kursplanemålen i svenska i år 3. Som lärare tror vi att det 
gäller att vara lyhörd och ha en helhetssyn på eleven samt se till vad som finns 
språkmässigt hos eleven. I vår undersökning har vi funnit att de olika texter som ses 
som mest relevanta av lärarna är skönlitterära texter och faktatexter för att uppnå 
kursplanemålen i svenska i år 3. Lärarna ser då till olika delar i läsförståelsearbetet 
och hittar tillvägagångssätt för eleverna, detta för att ge dem möjlighet att berätta, 
läsa, skriva och lyssna. Något vi också fann som relevant i lärarnas arbete var att de 
använde sig av olika textmaterial som alla hade tillhörande frågor för olika syften. 
Frågor som på något sätt var relaterade till att se elevernas läsförståelse. 
 
Rörande lärarnas dokumentation av elevernas läsförståelse framkom att de alla 
använde sig mer eller mindre av kartläggningsschemat i God läsutveckling. Det 
visade sig däremot att flertalet lärare ansåg att materialet behövde kompletteras 
eftersom det kom fram att det saknades om det talade språket i God läsutveckling. 
Som komplettering för att eleverna ska kunna uppnå kursplanemålen i svenska i år 3, 
använde lärarna sig av materialet Nya språket lyfter! och Jag kan. Båda är material 
som synliggör elevens språkliga lärande för eleven själv. Eftersom vi fann att 
komplement behövdes har resultaten visat att ett material kanske inte alltid är 
tillräckligt för måluppfyllelse.  Läraren bör se till att alla delar av språket, såsom att 
tala, läsa, skriva och lyssna finns med också. Kartläggning och dokumentation 
används i första hand som underlag för utvecklingssamtal enligt lärarna. Det visade 
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sig att det även förekom annan dokumentation såsom DLS � diagnostiskt 
läsförståelse test i samma syfte. Detta anser vi är ett bra sätt eftersom vi tror att 
elevens starka och svaga sidor inte alltid framkommer genom endast en 
kartläggningsform.  
 
Våren 2009, kommer det för första gången att ske nationella prov i svenska, svenska 
som andraspråk och i matematik. Vi var därför nyfikna på att höra vad lärarna hade 
för synpunkter gällande de nationella proven i svenska. Alla lärarna ansåg att de 
troligtvis kan bli till en hjälp att se var varje elev befinner sig i sin läsutveckling. En 
av lärarna såg i detta sammanhang en möjlighet att även kunna reflektera över sin 
egen lärarprofession. Vi ser här att det är en erfarenhet för läraren med de nationella 
proven och vi är förvånade över att det inte var fler av lärarna som såg att proven 
även kan väcka något hos dem själva. Flera av lärarna ansåg att det är bra att 
kursplanemålen kommit redan i år 3. Lärarna menar att med nationella prov redan i 
år 3 och kursplanemålen blir helhetsbilden av arbetet sammantaget mer konkret, 
något som lärarna saknade när de nationella proven var först i år 5. Vi kan också se 
dilemmat med att inte ha de första nationella proven förrän i år 5. Vi anser att det kan 
saknas konkreta riktlinjer för lärarna i år 3 att se om de arbetsmetoder de använder 
sig av är tillräckliga för att uppnå en god läsförståelse.  

6.4.1 Fortsatt forskning 
Eftersom de nationella proven ännu inte är genomförda och utvärderade, har det hos 
oss väckts en nyfikenhet att ta reda på hur de intervjuade lärarnas metoder och 
synsätt på lärande stämmer överrens med de nationella provens utformande. Vidare 
är vi nyfikna på om de intervjuade lärarna upptäcker något eller får bekräftelse efter 
de nationella provresultatens redovisning. 
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Bilaga 1 
 
 
Hej! 
 
Våra namn är Camilla Holmgren och Åsa Eriksson och vi studerar sista 
terminen på Lärarhögskolan i Kalmar, med inriktning Barns språk och 
begreppsutveckling. Under hösten 2008 kommer vi att skriva 
examensarbete i pedagogik om 15 högskolepoäng. Vi har valt att 
fokusera på aspekten Läsförståelse. 
  
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur lärare arbetar med 
läsförståelse i undervisningen för att uppnå kursplanens mål i svenska i 
år 3. 
 
Vi försäkrar att alla svaranden är anonyma, då vi kommer att använda 
fiktiva namn på både respondenter och skolor. Intervjun är helt frivillig 
och ni har även rätt att avbryta om så önskas, allt enligt de 
forskningsetiska principerna. 
 
För denna undersökning kommer vi att behöva spela in intervjun 
eftersom det på så sätt blir en mer objektiv redovisning av svaren.  
 
Vi är väldigt tacksamma för att ni ställer upp på att bli intervjuade! 
Överlämnar frågorna enligt överenskommelse per telefon. Vi beräknar 
att intervjun tar ca 40 minuter. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar  
Camilla Holmgren & Åsa Eriksson 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                     

Bilaga 2 
 
 
Intervjufrågor 

Examensarbete AU3 ht-08. 
1. Hur många elever har du? 

 
2. Hur många lektioner uppskattar du att du använder för svenska per vecka? 

 
3. Berätta hur ni arbetar med språket? 

 
4. Vad anser du är svårast med språkinlärningen? 

 
5. Vilka är kursplanemålen i svenska för år 3? 

 
6. Vad tänker du på när jag säger läsförståelse? Kan du ge oss något 

exempel? 
 

7. Vad menar du krävs för att kunna förstå en text? 
 

8. Hur många lektioner uppskattar du att du använder för just läsförståelse? 
 

9. Vilka mål bör eleverna ha uppnått gällande läsförståelse i svenska i år 3? 
Vilken typ av texter t ex? Anser du att de flesta eleverna når dessa mål? 

 
10. På vilket sätt arbetar du med läsförståelse? 

 
11. På vilket sätt tar du reda på om eleverna har förstått det som de läser? 

 
12. Vad behövs för att eleverna ska förstå tror du? 

 
13. Vad menar du saknas om de inte förstår? 

 
14. På vilket sätt arbetar du med elever som inte förstår det de läser? 

 
15. Använder du någon typ av dokumentation av elevernas läsförståelse? 
I så fall på vilket sätt? Hur ofta använder du den? Är eleverna insatta i 
dokumentationen? 
 
16. Arbetar du efter någon speciell metodik när det gäller elevernas 
läsförståelse?  Vilka fördelar/nackdelar? 

 
            17. Hur ser du på att eleverna ska göra ett nationellt prov nu i 3:an? 
 
            18. Vad tror du att du får ut av resultatet av det nationella provet i 3:an? 
 

 
 
 
 



                                                                     

Bilaga 3 
 
 
 
Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret 
Eleven ska 
beträffande läsning 

• kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt, 
• kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen 

muntligt eller skriftligt, och  
• kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och 

använda sig av innehållet muntligt eller skriftligt, 
 
Med begreppet läsa i målen ovan avses att en elev både kan avkoda och förstå. 
Förståelse omfattar något mycket mer än bara att förstå det som går att avkoda i 
orden. Förståelsen av en text är beroende av och bygger på den erfarenhet och 
omvärldskunskap en elev har om det texten handlar om. En elev som kan avkoda, 
förstå orden och tolka det som �står mellan raderna� i en text kan till exempel 
återberätta en handling, och använda innehållet muntligt och skriftligt genom att till 
exempel förhålla sig till det, argumentera för och emot och förstå det på ett nytt sätt. 
I samtliga �läsa-mål� används begreppen bekanta och elevnära eller elevnära texter. 
Med elevnära texter avses texter som eleven har erfarenhet av och möter på fritiden i 
hemmet och i skolan. Texter som är elevnära är kopplade till elevens kulturella och 
sociala villkor. Dessutom innebär elevnära att texten är vald med hänsyn till elevens 
behov, förutsättningar, utvecklingsmöjligheter och intressen i vilken även ingår 
elevens språkliga förmåga. Förutom dessa aspekter utanför texten har även aspekter i 
texten betydelse. Viktiga faktorer är komplexiteten i texten, till exempel sats- och 
meningskonstruktion och hur texten byggts samman. Ytterligare en viktig faktor är 
hur läsaren dras in i texten, till exempel om den ger utrymme för eget tänkande och 
att ovanliga ord ges en fyllig språklig omgivning, det vill säga förstås av sitt 
sammanhang.  
Med bekanta texter avses att eleven har erfarenhet av och en förförståelse för 
innehåll, handling och språk i texten. Att ha erfarenhet av en text betyder att eleven 
har mött texten eller likartade texter tidigare eller har erfarenhet av dess innehåll. 
Förförståelse av texten kan också före läsningen byggas upp genom att lärare och 
elever gemensamt, tillexempel tolkar bilder, gör förutsägelser, associerar till egna 
erfarenheter och ställer frågor. Förståelsen av texten är beroende av att lärare och 
elever gemensamt under läsningens gång diskuterar det lästa, relaterar till egna 
erfarenheter men också förutsäger vad som kan tänkas komma längre fram i texten. 
Förståelsen liksom avkodningen och motivationen underlättas av att eleven 
tillsammans med andra blir bekant med texten. 
Att få en förförståelse för, gemensamt bearbeta texter samt att välja bekanta och 
elevnära texter är viktigt oavsett om det handlar om att läsa, skriva eller att tala om 
dem. 
 
beträffande läsning  

• kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt 
En elev som kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt kan avkoda bokstäver 
och på egen hand läsa ut ord och meningar. Eleven läser relativt obehindrat både 
tyst och högt. Eleven stannar bara till vid ett fåtal ord för att se hur ordet ska 



                                                                     

avläsas. Eleven korrigerar sig själv genom att läsa om enstaka ord eller en 
mening. 
 
beträffande läsning 
• kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta 

handlingen muntligt eller skriftligt, 
Exempel på elevnära skönlitterära texter är kapitelböcker för barn, sagor, 
berättelser och fabler. 
En elev som kan återberätta handlingen muntligt eller skriftligt i en elevnära 
skönlitterär text avläser, förstår och återberättar handlingen i den skrivna texten. 
Eleven kan då också återberätta det som underförstått kan förstås �mellan 
raderna� i texten. 
 
beträffande läsning 
• kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och beskriva och 

använda sig av innehållet muntligt och skriftligt, 
Inför valet av faktatexter är det viktigt att reflektera över betydelsen av elevnära 
aspekter både i och utanför texten. Det är av särskild vikt för elever med annat 
modersmål. 
Exempel på faktatexter är läroböcker i årskurs 3, faktatexter och tidskrifter för 
barn. Exempel på instruktioner är regler för sällskaps- och dataspel, recept. 
Begreppet beskriva används för att markera att eleven med egna ord muntligt 
eller skriftligt ska kunna förhålla sig till och återge fakta som finns i de 
faktatexter och instruktioner som eleven läser. 
En elev som kan använda sig av innehållet i faktatexter och instruktioner kan 
samtala om innehållet och använda det i egna muntliga eller skriftliga texter eller 
i andra medier. 
 
Att skriva 

När det gäller ämnena svenska/svenska som andraspråk ska undervisningen sträva 
efter att elever genom skrivandet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och 
påverkan. Dessutom framhålls i kursplanerna att svenskundervisningen ska främja 
elevernas förmåga att uttrycka sig skriftligt för hand och med datorn som hjälpmedel 
samt att utveckla språklig säkerhet i skrift i olika sammanhang. Eleven ska även ges 
möjlighet att skriva för olika syften. Dels är det viktigt att skriva för att lära, och dels 
ska eleven skriftligt kunna uttrycka egna erfarenheter och kunskaper så att andra kan 
ta del av dem. Skrivandet i kursplanerna ses både som en riktning inåt mot det egna 
lärandet och som en riktning utåt mot en kommunikation med andra. Den lägsta 
godtagbara kunskapsnivån i årskurs 3 är att eleven ska 
 
beträffande skrivning  

• kunna skriva läsligt för hand, 
• kunna skriva berättande texter med tydlig handling, 
• kunna skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där innehållet 

klart framgår, 
• kunna stava ord som för eleven själv ofta använder i skrift och ord som är 

vanligt förekommande i elevnära texter, och 
• kunna använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter, 

 



                                                                     

Med begreppet skriva avses en process som startar inne i eleven och går i riktning 
utåt mot en �färdig� text som andra kan ta del av. I en skrivprocess som ska utveckla 
elevens skrivande har den färdiga texten föregåtts av läsning, samtal, reflektion och 
val av innehåll och struktur, ett eller flera utkast på en text, ett eller flera samtal om 
utkastets innehåll, struktur och språk. I allt skrivande är det viktigt att förbereda den 
text eleven planerar att skriva eller muntligt framföra. Förberedelsen bidrar till att 
texten blir mer komplex. 
 
beträffande skrivning 

• kunna skriva läsligt för hand, 
Att skriva läsligt för hand innebär att eleven kan forma bokstäver och ord så att 
andra kan läsa dem, det vill säga avkoda och förstå orden. Datorskrivandet kan 
för en del elever vara en väg in i handskrivandet. I datorskrivandet kan elever 
göra upptäckter som kan utnyttjas i handskrivandet och vice versa. 

 
 
beträffande skrivning 

• kunna skriva berättande texter med tydlig handling, 
• kunna skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där 

innehållet klart framgår, 
 
I berättande texter är det handlingen som tydligt ska framgå, det vill säga eleven ska 
i en kronologisk ordning kunna återge ett händelseförlopp. 
När det gäller faktatexter är det istället innehållet som klart ska framgå. I dessa texter 
handlar strukturen om att ett innehåll behandlas ur olika aspekter som då anger 
strukturen i texten. Till exempel kan först katten beskrivas, det vill säga eleven gör 
en klassifikation, sedan beskrivs kattens skötsel och kanske en kort händelse med en 
katt. Enkla faktatexter kan sägas omfatta ett par � tre olika delar eller aspekter. 
I instruktioner förklaras ett handlingsförlopp där det klart framgår i vilken ordning 
varje del ska utföras, till exempel en instruktion om hur man matar akvariefiskar. 
I enkla instruktioner redogörs för ett kortare förlopp av ett för eleven känt ämne. 
Enkla kan även förstås ur ett språkligt perspektiv. Då avses att språkbyggnaden är 
relativt enkel. 
 
beträffande skrivning 

• kunna stava ord som eleven själv ofta använder i skrift och ord som är 
vanligt förekommande i elevnära texter, 

Målet att eleven ska kunna stava ord som eleven ofta använder och är vanligt 
förekommande i elevnära texter betyder att de ord en elev ska kunna stava inte 
alltid är samma ord som en annan elev kan stava. Orden kan skilja sig åt eftersom 
texterna kan vara olika då de dels kan ha valts med utgångspunkt i elevens 
intressen, förkunskaper och bakgrund, dels kan ha använts både i och utanför 
skolan. Vad som är vanligt förekommande ord i elevnära texter kan därför variera 
mellan olika elever. Urvalet av ord och den individuella anpassningen av texter 
är viktigt för alla elever men speciellt är det för elever med annat modersmål än 
svenska. 
 
beträffande skrivning 
• kunna använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter, 



                                                                     

Eleven ska i sina �färdiga� texter kunna använda sig av stor bokstav, punkt och 
frågetecken. Eleven ska veta hur och när man använder punkt, frågetecken och att 
dessa skiljetecken följs av ord med stor begynnelsebokstav. Eleven ska också kunna 
skriva bekanta egennamn med stor begynnelsebokstav. 
 
Att tala och samtala  
Ett syfte med svenskämnena är att främja elevens förmåga att tala samt utveckla hans 
eller hennes språkliga säkerhet i tal i olika sammanhang så att eleven på det sättet 
erövrar ett medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan. Att kunna använda 
svenska språket i talad form framhålls i Svenska som andraspråk som en 
förutsättning för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Som tidigare sagts ska 
eleverna i Svenska utveckla en sådan säkerhet att de kan, vågar och vill tala i många 
olika sammanhang. För elever som läser Svenska som andraspråk gäller att de ska 
utveckla en sådan säkerhet i tal att de vågar och kan uttrycka sig i många olika 
sammanhang. Språket utvecklas i ett socialt samspel med andra. Att förstå och att 
kunna använda mönster för olika typer av samtal ökar möjligheterna till delaktighet i 
klassrummet, vilket kan ses som ett led i att utveckla elevernas demokratiska 
värderingar. Den lägsta godtagbara kunskapsnivån i årskurs 3 är att eleven ska 
 
beträffande tal och samtal 

• kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och 
handling på ett tydligt sätt framgår, 

• kunna ge och ta emot enkla muntliga instruktioner, och 
• kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras 

erfarenheter, texter och bilder genom att ställa frågor, framföra egna åsikter 
och ge kommentarer, 

 
Ett tal är ett muntligt framförande där eleven själv till exempel beskriver, berättar om 
eller argumenterar för eller emot något för en eller flera personer. Ett muntligt 
framfört tal har liksom en skriven text föregåtts av ett förarbete och samtal om 
innehåll, struktur och språk. 
I det sociala samspelet, där flera individer deltar, är samtalet en viktig förutsättning 
för den fortsatta muntliga men även skriftliga språkutvecklingen. En elev som 
språkligt samspelar med andra, det vill säga samtalar med andra, kan ta initiativ till 
samtal, ge uttryck för åsikter, vänta på sin tur, lyssna på andra, ge respons på det 
någon säger, till exempel framföra åsikter på ett enkelt sätt. Samtalsmönstret kan 
variera i olika situationer och kulturer, något som är viktigt att synliggöra för och 
diskutera med alla elever, men kan vara av speciell vikt för elever med annat 
modersmål än svenska. 
 
 
beträffande tal och samtal 

• kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och 
handling på ett tydligt sätt framgår, 

Att eleven muntligt ska kunna berätta och beskriva vardagliga händelser så att 
innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår innebär att eleven ska kunna 
formulera ett innehåll och bygga upp en handling i berättande och beskrivande 
texter. Till exempel ska eleven kunna berätta om en upplevelse eller beskriva 
skolvägen så att innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår. Kunskap om 



                                                                     

texters och genrers olika karaktärsdrag kan hjälpa eleven att beskriva och berätta så 
att innehåll och handling tydligt framgår. 
 
beträffande tal och samtal 

• kunna ge och ta enkla muntliga instruktioner, 
En elev som kan ge och ta emot enkla instruktioner kan muntligt uttrycka och 
förstå den beskrivning av aktiviteter som i en instruktion bygger på varandra och 
förklarar ett förlopp. Eleven ska kunna beskriva men även förstå eller ställa 
frågor för att förstå när andra beskriver hur man till exempel spelar ett spel för 
barn eller använder en funktion på datorn. 
 
beträffande tal och samtal 
• kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras 

erfarenheter, texter och bilder genom att ställa frågor, framföra egna 
åsikter och ge kommentarer. 

Som framhållits tidigare kan samtal variera beroende på sammanhang och 
situationen. Eleven ska kunna samtala om ämnen som berör genom att ställa 
frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer, det vill säga vara ena aktiv 
språkanvändare. Att kunna ställa adekvata frågor samt komma med relevanta 
åsikter och kommentarer är ofta ett tecken på att eleven kan lyssna. Att samtala 
innebär att eleven ska kunna vara både en lyssnare och en aktiv språkanvändare. 
Att kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras texter 
och bilder kan samtalet bland annat handla om spontana frågor som uppstår och 
berör det samtalsämne som pågår kring ett innehåll. Samtal kan också beröra 
frågor om struktur och språk i egna och andras texter och bilder. Samtalet med 
läraren är vägledande för vilket innehåll som är viktigt att samtala om och för hur 
man gör upptäckter i texter. Lärarnas samtal om innehåll, struktur och språk med 
eleven enskilt eller i grupp bygger på sikt upp elevernas textmedvetande som de 
senare kan utnyttja i egna texter. 
I detta sista mål synliggörs samtalets betydelse för läs- och skrivutvecklingen 
liksom dess betydelse för kopplingen mellan det som eleven upplevt, berättat, 
läst och skrivit om eller sett på bilder. Denna koppling visar avslutningsvis att 
alla mål att uppnå beträffande läsning, skrivning, tal och samtal är lika viktiga i 
den språkutveckling som alla elever i årskurs 3 lägst ska ha uppnått i slutet av 
årskurs 3. 

 
 
 
 


