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ABSTRACT 

 

Att kunna läsa med god förståelse är en förutsättning för att klara dagens skola och 

samhället i övrigt. Därför är ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda 

möjligheter för elevernas språkutveckling och att eleven redan från början får 

uppleva att läsning handlar om mening, glädje, budskap, upplevelse och förståelse. 

Efter att vi funnit att elever till 1-7 lärare med specialinriktning mot matematik och 

naturorienterade ämnen var de som hade bäst resultat i DLS-testen, delprov 

Läsförståelse var vårt huvudsakliga syfte att undersöka dessa lärares uppfattningar 

om planering och arbete med läsförståelse för att eleverna ska nå goda resultat. För 

att få svar på våra frågeställningar har vi genomfört fyra kvalitativa intervjuer med 1-

7 lärare Ma/No. Studien bygger på en fenomenografisk ansats, vilket innebär att den 

beskriver människors uppfattningar om ett fenomen. 

 

Vårt resultat visar att våra respondenter visar på en god kunskap om vad begreppet 

läsförståelse innebär. Respondenternas framgångsrika faktorer för elevernas 

läsförståelse är att de arbetar utifrån den enskilde individens behov, samt använder 

samtalet med eleven som utgångspunkt i planering och undervisning. De arbetar 

även mycket med undervisning av lässtrategier och dessutom ser de högläsning för 

eleverna som betydelsefullt för att utveckla en god läsförståelse. Respondenterna 

påtalar även vikten av ordning och reda i klassrummet samt vad det gäller struktur 

och arbetssätt. 
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1 INTRODUKTION 

 

Varje år görs på många av landets skolor i årskurs 3 ett test för att kartlägga elevernas 

läsförståelse. Förmågan verkar sjunka och kritik riktas mot skolorna och 

lärarutbildningen. Som intresserade pedagoger anser vi detta alarmerande. Vi har tagit 

del av DLS-resultaten i delprovet Läsförståelse för samtliga 737 elever i årskurs tre 

under läsåren 2003/04 – 2007/08 i en kommun i sydöstra Sverige.  

 

DLS (Diagnostiska läs- och skrivprov) är ett material för kartläggning av klassens 

och/eller enskilda elevers färdigheter i läsning och skrivning samt ett verktyg för lärarna 

för att utvärdera om undervisningen har önskvärd effekt. DLS för årskurs 3 innehåller 

delproven Samma ljud, Ordförståelse, Rättstavning och Läsförståelse (Järpsten, 1999). 

 

Efter att vi tagit del av testresultaten i delprovet Läsförståelse upptäckte vi något 

anmärkningsvärt. De eleverna som lyckats bäst undervisades inte av lågstadielärare och 

inte heller av de mest erfarna småskollärarna utan det visade sig att det var eleverna till 

1-7 lärare med specialisering mot matematik och naturorienterande ämnen som lyckats 

bäst. Det var enligt testet de klasser som undervisades av dessa lärare som hade högsta 

medelvärdet. De hade även minst andel elever med låga resultat i läsförståelse jämfört 

med t ex de klasser som undervisades av småskollärare. Detta gjorde att vi ville veta hur 

några 1-7 lärare med specialisering mot matematik och naturorienterande ämnen arbetar 

med undervisningen när det gäller läsförståelse i de lägre årskurserna. Ytterligare en 

fascinerande upptäckt var att de lyckades bättre även med pojkarna, vilket skiljer dem 

från andra lärarkategorier. Vår erfarenhet är att det är ovanligt att dessa lärare 

undervisar i de lägre årskurserna där läsinlärningen sker.  Eftersom vi lever i en tid då 

språkförmågan har allt större betydelse samtidigt som fler och fler elever är i behov av 

extra stödresurser när det gäller läsförståelse måste vi ta tillvara alla framgångsrika 

faktorer. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det angeläget att hitta framgångsrika 

faktorer i den pedagogiska lärandemiljön, d v s undervisningens utformning där alla 

elever kan känna lust och motivation för sitt lärande.  

 

Vår studie handlar om några 1-7 lärare med specialisering mot matematik och 

naturorienterade ämnen och vi kommer fortsättningsvis att använda oss av 

förkortningen 1-7 lärare Ma/No genom hela vår rapport. Vi tycker det är intressant att se 

vad vi kan lära oss av 1-7 lärarna Ma/No.   
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2 BAKGRUND 

 

I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning och teorier inom vårt undersökningsfält 

som vi anser vara relevant för vårt ämne. Kapitlet inleds med läskompetens och en 

genomgång av läsförståelsebegreppet och vad det innefattar. Därefter presenteras 

utgångspunkter för planeringen samt arbetet med läsförståelse. 

 

 

2.1 Läskompetens 

 

Det råder stor enighet i Sverige om att förmågan att kunna läsa och förstå olika sorters 

texter är av vikt för hela befolkningen och för vårt lands framtida utveckling. 

Läskompetens är en förutsättning för att utveckla andra kunskaper och färdigheter, för 

ett framgångsrikt deltagande i samhällslivet och för personlig utveckling och 

tillfredsställelse (Gustavsson & Rosén, 2004). Ett av skolans viktigaste uppdrag är att 

skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling och att eleven redan från början 

får uppleva att läsning handlar om glädje, betydelse, budskap, upplevelse och förståelse. 

Eleven måste få veta att texten har något att förmedla (Lundberg & Herrlin, 2006). 

 

Läskompetens – reading literacy skills – kan ses som en mångfald av färdigheter i 

ständig interaktion mellan individens erfarenheter och kunskaper å ena sidan, texten och 

sammanhanget å andra sidan (Rosén m.fl., 2004).  
 

Läs- och skrivförmåga är mera än endast läs- och skrivkunnighet.  
 

Definitionen av läs- och skrivförmåga i vidaste mening, eller "literacy", som 

närmast motsvarande engelska term lyder, avser  

Förmågan att använda tryckt eller handskriven text:  

- för att fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer  

- för att kunna tillgodose sina behov och personliga mål  

-för att förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga 

 förutsättningar (Skolverket, 2004, s 9).  

 
Läs- och skrivkunnig är å andra sidan den person som kan  

with understanding both read and write a short simple statement on his or her 

everyday life (Skolverket, 2004, s 9). 

 

Flera forskare är eniga kring definitionen av läsning. 

L (Läsning) = A (Avkodning) x F (Förståelse) (Frost, 2002; Elbro, 2006; Druid 

Glentow, 2006; Taube, 2007, b). 
 

När det gäller läsförmågan sker en utveckling hela livet. Beroende på vad jag sysslar 

med kommer sättet att läsa och förstå texter att variera (Svensson, 2004).  

 

Enligt Høien och Lundberg (2004) är läsförmågan den process när läsaren försöker 

förstå vad författaren till en text vill säga. De menar att begreppet läsförmåga omfattar 

både avkodning och förståelse. Avkodning är förmågan att känna igen och uttala ord 

vilket automatiseras efter hand vid en normal läsutveckling så att läsaren frigör 

kapacitet till förståelsen. Läsförståelsen hindras om ordavkodningen är svag eftersom 

läsprocessen vilar på båda delarna (a.a.). Fröjd (2005) skriver att avkodning och 

förståelse är två parallella grundprocesser vid läsning. Förståelse är en teoridriven eller 

central process medan avkodning är en datadriven process. Ordet avkodning är en 
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teoretisk term och används endast i avkodningsinriktade teorier. Däremot i 

helordsinriktade teorier används ordet avläsning (a.a.).  

 

Druid Glentow (2006) anser att eleverna behöver läsredskapen, vilket det första är att ha 

makten över relationen mellan grafem och fonem. Det andra är vetskapen om 

läsriktningen, att läsaren börjar till vänster och går mot höger och för det tredje måste 

eleverna se till att ordet bildar en ljudgestalt, dvs. hänger ihop (a.a.). Utvecklingen av ett 

barns läsförmåga omfattar flera dimensioner vilka samspelar men som också uppvisar 

ett eget förlopp. Det är viktigt att förstå ömsesidigheten mellan läsningens olika sidor. 

Den fonologiska medvetenheten främjar ordavkodningen, vilken i sin tur har en positiv 

inverkan på flytet i läsningen. Med bra flyt underlättas läsförståelsen, vilket är en 

förutsättning för ett positivt läsintresse (Lundberg & Herrlin, 2006). 

 

 

2.2 Läsförståelse 

 

Läsforskarnas kunskaper om förståelseprocesser har ändrats radikalt under de senaste 

25 åren. Läsningen ansågs tidigare vara en lineär steg för steg process som startade med 

avkodning och som slutade med förståelse. Det var en nästintill mekanisk process som 

började med att läsaren processade varje bokstav för sig och satte ihop bokstäverna till 

ord. Orden slogs upp i det mentala lexikonet, sedan lagrades ordens mening kortvarigt i 

korttidsminnet för att till slut kombinera ordbetydelserna för att forma ett satsinnehåll. 

Läsförståelsen sågs som en passiv process som endast krävde att läsaren avkodade 

snabbt och rätt och därmed skulle förståelsen komma. Nu anses det att 

läsförståelseprocessen är aktiv. Läsaren måste vara kognitivt aktiv för att relatera ny 

information till sina föreställningar och egen bakgrundskunskap. Processen är avsevärt 

flexiblare på så sätt att den kunde ha sin grund antingen i texten eller i läsarens sinne. 

Det kan t.o.m. vara så att innan sagoboken öppnas, så finns vetskapen om att de första 

orden är för länge sedan eller det var en gång (Reynold, 2002). 

 

PISA:s definiering av begreppet läsförståelse är förmågan att förstå, använda och 

reflektera över texter för att nå ett personligt mål, utveckla sina egna kunskaper och 

möjligheter, samt att delta i samhället (Skolverket, 2001, c). 

 

Enligt Fröjd (2005) är definitionen på läsförståelse: 

Lf (Läsförståelse) = H (Hastighet) x F (Förståelse)  

 

Taube (2007, a) menar att även motivationen har betydelse för läsförståelsen och 

definierar det på följande sätt: 

L (Läsförståelse) = A (Avkodning) x F (Förståelse) x M (Motivation) 

 

Taube (2007, a) skriver att faktorer som gynnar en god läsförståelse är att läsaren 

behöver ha en god avkodningsförmåga, god språkförståelse för språket och en bra 

motivation för att uppnå en god läsförståelse. Den fulländade läsaren tolkar varje 

mening som om den har ett innehåll. Läsförståelse kan ses som samspelet mellan 

läsarens roll som budbärare och texten. Texter kan tolkas olika beroende på läsarens 

egna erfarenheter och kunskap.  

 

Pirls (2007) tar upp att de avancerade färdighetsnivåerna i läsning betyder att läsaren 

klarar en mer komplex läsförståelse. Läsaren ska även kunna dra mer avancerade 
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slutsatser utifrån information i helt olika delar av texten, kunna göra inferenser samt 

jämföra aspekter och värden i en text för att komma till en ståndpunkt. Läsaren ska ha 

förmågan att förstå avancerade uppgifter samt läsa av orden på ett riktigt sätt och med 

ett gott läsflyt. 

 

Den vanligaste läsförståelseaktiviteten i Sverige är att eleverna får visa att de förstått 

lästa texter genom att förklara hur de menar. Det är också vanligt att de får identifiera 

huvudbudskapet i texter och jämföra med egna erfarenheter. Mer ovanligt är aktiviteter 

där jämförelser ska göras av innehåll mellan texter, att öva sig att generalisera och dra 

slutsatser från texter, att med textens hjälp förutse händelseförlopp och att beskriva 

texters stil och struktur (Franzén, 2004; Rosén m.fl., 2004). 

 

 

2.2.1 Avkodning 

 

Enligt Skolverket (2004) är avkodning en teknisk förmåga, vilken de grundläggande 

dragen utvecklas i anknytning med läs och skrivinlärningen, vanligtvis vid 6-8 års ålder 

(a.a.). Korrekt avkodning behöver inte betyda att det finns förståelse för det lästa. Det 

visar sig dock att det är en viktig faktor och enl. PISA:s undersökningar står 

ordavkodningen för i genomsnitt 21% av läsförståelsen (Skolverket, 2001, c). Høien 

och Lundberg (2004) skriver att avkodningen kan stödjas av semantiska (ordförståelse), 

pragmatiska (kontext) och syntaktiska (meningsbyggnad) hållpunkter då ord uppträder i 

en kontext. Elever som har goda avkodningsfärdigheter använder endast lite av de 

ledtrådar som innehållet i texten ger läsaren, men det är vanligt att elever som har svårt 

med avkodningen använder mycket av det stöd som texten ger för att kompensera för 

svaga fonologiska eller ortografiska färdigheter (a.a.).  

 

Reynold (2002) skriver att goda avkodningsfärdigheter gynnar läsförståelsen. Drivna 

läsare använder sig av sofistikerade strategier för att läsa en text. De använder 

metakognitiva strategier på en högre nivå, därför att de har förmågan att säkert, 

automatiskt och uppmärksamhetseffektivt identifiera orden och därmed kan de lägga sin 

uppmärksamhet på förståelsen istället för avkodningen (a.a.). God avkodningsförmåga 

och att utföra läsningen på en automatiserad nivå är viktigt men inte tillräckligt för god 

läsförståelse (Taube, 2007, b). Elbro (2006) tar upp att det är helt avgörande för 

läsutvecklingen med en snabb och säker avkodning. Goda läsare kodar av ordet med 

automatik när den ser ordet, många olika delar sätts samman och bildar ett ord. Ljuden 

aktiveras av bokstäver och bokstavsföljder som binds samman av att de hör ihop.  

 

 

2.2.2 Ordförståelse 

 

Enligt Skolverket (2003, a), Lundberg och Herrlin (2006) så är ordförståelse det 

viktigaste för att utveckla läsförmågan - läsförståelsen. Om eleverna frågar om 

innebörden av okända ord visar de att de har förmåga att övervaka sin läsning och är 

medvetna om att de inte förstått (a.a.). Kunskap om ords betydelse är viktig för 

förståelsen av texten. Kan inte läsaren orden är det ett hinder för att förstå den lästa 

texten. Läsaren får även svårt att lära sig nya ord om ordförrådet brister. Naturligtvis 

finns det individuella skillnader i läsarens förmåga att ta till sig kunskapen om ord. 

Ordkunskap är en viktig del i undervisningen för att eleven ska lära sig att förstå hur ord 

är uppbyggda och i vilket sammanhang de förekommer. Aktivt ordförråd omfattar ord 
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som vi använder (Samuelsson, 2002; Fröjd, 2005; Lundberg, 2006; Taube, 2007, a). 

Barnens uppväxtmiljö har stor betydelse för omfånget av barnens ordförråd (Taube, 

2007, a). Smith (2000) skriver att vi lär oss läsa genom att läsa och då vi stöter på nya 

ord, så testar vi om våra hypoteser blir meningsfulla då vi sätter in dem i ett 

sammanhang, vilket gör att vi får en fördjupad förståelse av ordens betydelse (a.a.).  

 

Ordigenkänning för med sig en semantisk aktivering, ordets betydelse och på det sättet 

får läsaren en möjlighet att förstå ordet. Bristfällig ordförståelse, trots att ordet känns 

igen ortografiskt, hur ordet stavas kan orsakas av tre omständigheter: Bristande 

semantiska kunskaper, svårigheter att aktivera dem, eller kan det vara ett brott i 

förbindelsen mellan ordets semantiska och ortografiska identitet (Høien & Lundberg, 

2004).  

 

Förståelse är att bygga broar mellan det nya och det vi redan vet. Ju rikare erfarenheter 

av omvärlden och ju större ordförråd läsaren har desto större är möjligheten för 

förståelse. För att kunna knyta an sina förkunskaper till texten krävs ett aktivt lässätt. 

Det är inte tillräckligt att ha förkunskaper, utan dessa måste också aktiveras för att det 

ska bli förståelse. Vi tolkar texter och ord olika beroende på vilka förkunskaper vi har. 

(Franzén, 2004). Förståelsen av orden i en text är bara en liten del av det vi kallar 

läsförståelse. Det måste göras kopplingar mellan texten och en själv, mellan texten och 

omvärlden samt mellan texten och andra texter (Keene & Zimmermann, 2003). 

Arnqvist (1993) skiljer på att läsa för att förstå och att läsa för att komma ihåg. Vid 

läsning för att förstå gäller det att hela tiden göra tolkningar av texten och orden. 

Läsning för att komma ihåg kräver andra färdigheter av läsaren än de som krävs för att 

förstå. Här krävs mer energi av läsaren än när läsningen går ut på att förstå. Vid läsning 

för att komma ihåg har läsaren ett klart syfte och måste under läsningen utvärdera 

resultatet. Efter avslutad läsning kontrolleras att innehållet har förståtts av läsaren. 

 

 

2.2.3 Förståelse för meningars uppbyggnad 

 

Syntaktisk medvetenhet innebär enligt Høien och Lundberg (2004) kunskap om 

meningens uppbyggnad (a.a.). Tornéus (2002) menar att läsning och skrivning många 

gånger tvingar fram ett mer medvetet förhållningssätt till språket och därmed också till 

grammatiken. Bristande syntaktisk medvetenhet kan leda till att barnet får svårt att 

utnyttja skiljetecken och andra syntaktiska ledtrådar vid läsning och får därmed svårt att 

förstå vad de läser. Undersökningar har visat att många lässvaga elever har 

metasyntaktiska problem. Det syntaktiskt medvetna barnet kan dirigera om 

uppmärksamheten från förståelsen, därefter till betydelsen och slutligen till den 

syntaktiska formen. Barnet hör till en början felaktigheter i exempelvis ordföljd och 

böjningar för att sedan kunna identifiera och tala om vad som är fel (a.a.). Taube (2007, 

a) skriver att vissa syntaktiska konstruktioner antas ha inflytande på förståelsen av text, 

men att den exakta relationen läsförståelse och syntaktisk kunskap ännu inte är klarlagd. 

Syntaktisk medvetenhet, vilket är en mer explicit kunskap kan däremot hjälpa barn att 

upptäcka egna läsfel. 
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2.2.4 Lässtrategier 

  

Enligt Lundberg (2006) är goda läsare strategiska, de väljer ett lämpligt lässätt beroende 

på vilken text det är. Den fulländade läsaren är konstruktiv vilket innebär att ha 

egenskaper som innebär att före läsningen överblicka texten, bedöma vad som finns i 

texten, utnyttja bilderna i texten och se vad som är värt att titta närmare på för att förstå. 

Den konstruktive läsaren kopplar samman olika delar av texten för att på det sättet 

förstå texten i sin helhet, använder sin förkunskap för att tolka texten, för att ställa 

hypoteser om textinnehållet och för att förutsäga vad som ska komma. Dessutom kan 

den konstruktive läsaren revidera sina förkunskaper i skenet av textinnehållet (a.a.). En 

erfaren läsare läser oftare om när de läser sakprosa, som kan handla om områden de inte 

känner till så noga. De fattar beslut om vad som är viktigt på tre plan – ordnivå, -

meningsnivå och textnivå. På ordnivån är det innehållsord som är meningsbärande och 

de sammanbindande är funktionsord. För helheten är innehållsorden de viktigaste. På 

meningsnivån är det nyckelmeningar, i början eller slutet av ett stycke som är de 

viktigaste. När det gäller textnivån söker läsaren centrala tankar, begrepp och teorier i 

en text. Vad som är viktigast grundas på läsarens syfte (Keene & Zimmermann, 2003).  

 

Keene och Zimmermann (2003) anser att lärare måste veta vad de ska lära barnen för att 

underlätta läsförståelsen. Undersökningar av erfarna läsares tänkande om läsförståelse 

visade att de bara använder 7-8 strategier. Om lärare lär ut dessa strategier skulle 

eleverna säkert bli bättre rustade att förstå och analysera text. 

 

Erfarna läsare använder följande strategier:  

- Aktiverar förkunskap (schema) före, under och efter textläsningen. 

- Avgör vad som är viktigt i en text. De utnyttjar sina slutsatser av viktiga 

tankegångar till att inrikta sig på det viktigaste och utesluta det oväsentliga. 

- Ställer frågor om sig själva, författaren och texterna de läser. 

- Frammanar visuella bilder under läsningen. 

- Gör inferenser, slutledningar, utifrån texten. 

- Återberättar eller sammanfattar den lästa texten. 

- Använder hållpunktsstrategier för att sammanfatta helheten (hoppa över, läsa 

om, ta fasta på kontext och syntax eller läsa högt) (Keene & Zimmermann, 

2003). 

 

Erfarna läsare använder sig av metakognition, vilket innebär att de avlyssnar sin egen 

förståelse under läsningen och vet när texten hänger ihop. De kan avgöra när en text är 

begriplig och om de förstår och kan identifiera förbryllande tankar och teman. De vet 

vad de behöver förstå i relation till läsningens syfte och stannar upp, begrundar 

innebörden, funderar över vad de begriper och använder olika strategier för att förbättra 

förståelsen (Reynold, 2002; Keene & Zimmermann, 2003). Redan i sexårsåldern kan 

barn uppmärksamma viktiga delar av sagor och liknande berättelser. Delarna är sådant 

som huvudperson, avslutning och den centrala poängen i berättelsen. Därför är det 

viktigt att i den första läsinlärningen utgå från texter som knyter an till barnens 

erfarenheter. Det har framkommit att goda läsare spontant använder minnesstrategier 

vid läsning. De elever som vet att en strukturerad text är lättare att läsa än en 

ostrukturerad visar prov på metakognitiva kunskaper. Kan de tala om hur de gör när de 

läser visar de att de kan reglera sitt tänkande (Arnqvist, 1993). Genom att samtala med 

eleverna om sitt eget lärande och låta dem reflektera över hur de kunde göra för att 

förbättra läsförmågan så märktes en utveckling hos eleven (Nyström, 2002). 
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Schemateorin är en pedagogisk strategi för att förbättra läsförståelsen. Ordet schema 

kommer från engelskan och kan översättas med tankesystem. Schemateorin innebär att 

läsarens förståelse i texten är beroende av förförståelsemodeller som redan finns i 

läsarens minne eller mentala scheman och tonvikten är redan inlärda generella texter 

som läsaren projicerar på texten ur minnet under läsningen. Det är de bilder och 

associationer som kommer upp i huvudet när vi läser. Dessa scheman skiljer sig från 

person till person beroende på dess erfarenheter. Schemat aktiveras vid läsningens 

början men kan ändras under läsningens gång. Utgångspunkten i schemateorin innebär 

bland annat att uppmuntra läsaren att lägga personliga perspektiv på texten samt att 

fortlöpande relatera texten till de egna förkunskaperna på ämnesområdet som texten 

innehåller. Om en elev inte använder sig av sina scheman kan det bero på ointresse eller 

att all energi går åt till avkodningen (Franzén, 2004; Skolverket, 2004). Utvecklandet av 

schema för en författare främjar läsarens förståelse av andra böcker av samma författare 

(Keene & Zimmermann, 2003). 

 

Reynold (2002), Keene och Zimmermann (2003) samt Franzén (2004) menar att 

läsförståelsen möjliggörs genom att läsaren gör många inferenser, läser mellan raderna 

under läsningens gång. Läsaren måste inta ett aktivt förhållningssätt till texten och en 

förståelse bortom det skrivna ordet bör vara målet för all läsning. För att få full 

förståelse av texten är det viktigt att göra fortlöpande inferenser. Genom inferenser 

utnyttjas ledtrådar från texten och kopplas till läsningen för att förstå vad författaren 

menar, utan att det är direkt utskrivet (a.a.). Förmågan att göra inferenser ökar i takt 

med att omvärldskunskaperna ökar. Många elever har svårt att göra inferenser. De vet 

inte hur de ska kunna svara utifrån sina förkunskaper eller av textsammanhanget. Vissa 

har inte kommit på att de ska söka efter ledtrådar för att hitta svaren. Detta visar sig 

speciellt hos svaga läsare som behöver direkt vägledning i hur de ska besvara 

inferensfrågor (Samuelsson, 2002; Franzén, 2004). 

 

För att få aktiva läsare bör läsaren ha ett rikt ordförråd, tillräckliga förkunskaper och en 

väl fungerande avkodningsförmåga. Aktiva läsare läser mellan raderna och kan 

reflektera över texten. Fungerar inte läsförståelsen läser eleven bara på sin egen nivå 

utan att vilja ha utmaningar (Reichenberg, 2005). Läsarens aktiva medverkan har en 

avgörande betydelse. Det krävs erfarenheter av omvärlden, omfattande ordförråd samt 

förtrogenhet med skriftspråkets ordval och meningsbyggnad. En förutsättning för att 

detta ska ske är att läsaren kan avkoda utan ansträngning (Lundberg & Herrlin, 2006; 

Taube, 2007, b).  

 

 

2.3 Utgångspunkter för planering av arbetet med läsförståelse 

 

Undervisningen i framgångsrika skolor kännetecknas av stor flexibilitet när det gäller 

undervisningsmetoder. Vid planering och upplägg av undervisningen på dessa skolor 

tas stor hänsyn till elevernas bakgrund, kunskapsnivå och individualiseringen är stor 

(Andersson & Carlström, 2005). 

 

 

2.3.1 Styrdokument 

 

Styrdokument, i form av kursplaner är krav som regeringen ställer på utbildningar. De 

tar inte upp olika metoder eller arbetssätt som lärarna skall använda. Istället anges 
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ämnets syfte och roll i undervisningen, mål att sträva mot, ämnets karaktär och 

uppbyggnad och mål som eleverna skall ha uppnått. Lpo 94 är målstyrd och sätter 

eleven i fokus, vill att eleven själv ska ta ansvar för sitt lärande, aktivt söka och bilda 

kunskap och låter läraren själv få utforma och planera sin undervisning utifrån de mål 

som finns (Linell, 2007). 

 

I Lpo 94 anges det två typer av mål för verksamheten, nämligen mål att sträva mot och 

mål att uppnå. Det är skolans ansvar att varje elev behärskar det svenska språket och 

kan läsa och lyssna aktivt och uttrycka tankar och idéer i tal och skrift. Vi kan även läsa 

att det är skolans uppdrag att eleverna kan orientera sig i en komplex verklighet, med ett 

stort flöde och en snabb förändringstakt. Det är viktigt att tillägna sig studiefärdigheter 

och metoder för att tillägna sig och använda ny kunskap. Eleverna måste utveckla sin 

förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 

alternativ. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Skolans arbete 

måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer – fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet. Mål att sträva mot är, att utveckla sitt eget sätt att lära, utveckla tillit 

till sin egen förmåga, utveckla lust att lära. I mål att uppnå finns, att behärska, att läsa 

aktivt, kunna använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och 

lärande samt att ha fördjupade kunskaper inom några ämnesområden 

(Utbildningsdepartementet, 2006). 

 

Skolan  

- Ska utgå från varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 

- Ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter. 

- Ska organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina 

förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 

förmåga. 

- Har ett särskilt ansvar för elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen. Därför kan undervisningen aldrig vara lika för alla. 

- Ska aktivt arbeta för att bemöta och bedöma flickor och pojkar lika 

(Utbildningsdepartementet, 2006). 

 

Kursplanen i svenska påtalar att eleven ska utveckla sin fantasi och lust att lära genom 

att läsa litteratur samt gärna läsa på egen hand och av eget intresse. Eleverna ska 

utveckla sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med 

olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera. Elever ska utveckla 

sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och anpassa läsningen 

och arbetet med texten till dess syfte och karaktär. De ska utveckla förmågan att kritiskt 

granska och värdera olika källor och budskap. Eleven ska uppfatta skeenden och 

budskap i böcker och saklitteratur skrivna för barn, kunna samtala om läsningens 

upplevelser och reflektera över texten (Skolverket, 2001, b).  

 

Enligt kursplanen i svenska är målen som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av 

årskurs tre vad det gäller läsning: 

Eleven 

- Ska kunna läsa elevnära och bekanta texter med flyt. 

- Ska kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt då eleven läst elevnära 

skönlitterära texter. 

- Ska kunna använda sig av innehållet och beskriva innehållet muntligt och 

skriftligt då eleven läst elevnära instruktioner och faktatexter (Skolverket, 2008). 
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Enligt kursplanen i svenska är målen som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av 

årskurs tre vad det gäller samtal och tal: 

Eleven 

- Ska kunna beskriva och berätta om vardagliga händelser så att handlingen och 

innehållet framgår på ett tydligt sätt. 

- Ska kunna ta emot och ge enkla muntliga instruktioner. 

- Ska kunna samtala om ämnen och frågor från både andras och egna erfarenheter. 

- Ska kunna samtala om bilder och texter genom att ställa frågor.  

- Ska kunna ge kommentarer och föra fram egna åsikter (Skolverket, 2008). 

 

Det är skolan och skolhuvudmannen som ansvarar för att eleverna ges möjlighet att 

uppnå de lägsta godtagbara kunskapsnivåerna som målen uttrycker (Skolverket, 2008).  

 

 

2.3.2 Kartläggning 

 

Det är viktigt att skolan tidigt uppmärksammar, stödjer och hjälper de elever som 

behöver stöd för att komma igång med läs- och skrivutvecklingen (SOU, 1997). 

  
För att utveckla god läs- och skrivförmåga är det angeläget att pedagoger och lärare 

från början medvetet observerar och följer varje enskilt barns skriftspråkliga 

utveckling. En kontinuerlig uppföljning av läs- och skrivutvecklingen på individuell 

nivå hjälper lärare att följa alla elevers språkutveckling och tidigt upptäcka elever 

som av en eller annan anledning är ”långsamma i steget” när det gäller att läsa och 

skriva (SOU 1997:108, s 281). 

 

Lundberg och Herrlin (2006) tar upp att kartläggningen ligger till grund för den fortsatta 

planeringen av vilka pedagogiska insatser och åtgärder som behövs. Kartläggning kan 

göras av läraren i det dagliga arbetet med eleverna. Olika test kan ge vägledning om hur 

hela gruppen ligger till. När det gäller enskilda elever så är lärarens iakttagelser det 

bästa sättet för att kunna ge det bästa pedagogiska stödet. 

 

Inlärning och kunskapsbildande bör ses som en social process där lärare och elev går in 

i en gemenskap för att utveckla förståelse och mening. Det är viktigt att betrakta eleven 

som en aktiv medskapare där lärare och elev har ett kommunikativt förhållande som 

präglas av ömsesidighet och respekt. Detta perspektiv bör ligga till grund när 

diagnostisering diskuteras. En hel del av diagnostiseringsarbetet måste ske informellt i 

samband med det dagliga arbetet. Något som ligger nära kartläggning av läsförståelse är 

att kartlägga elevens metakognitiva strategi. Det är ont om formella test så här får 

läraren genom samtal med eleven och observation av elevens beteende få en bild av 

vilken syn eleven har på läsning och vilken medvetenhet som finns om vad läsning är 

(Høien & Lundberg, 2004).  

 

Det finns inte så många goda prov på läsförståelse, men för de första skolåren finns bl. a 

Läsförståelse i DLS för år 2 och 3 utgivet av Psykologiförlaget. Ett annat 

läsförståelseprov är: Läsprovet, Vilken bild är rätt? vilket är en enkel klassdiagnos av 

läsförståelse som ges ut av Natur och Kultur (Lundberg & Herrlin, 2006). 

 

I Diagnostiska läs- och skrivprov (DLS) ingår ett delprov Läsförståelse. Syftet med 

delprovet Läsförståelse är att få en uppfattning om elevens förmåga att läsa och förstå 

skönlitterära texter. Delprovet läsförståelse består av en text för tystläsning och den 
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består av 18 uppgifter och det är tre inledande uppgifter som avser hörförståelse där 

läraren läser det första avsnittet högt. Texten är en sammanhängande berättelse som är 

indelad i 10 avsnitt med olika längd och svårighetsgraden är blandad genom hela 

delprovet. Varje textavsnitt följs av frågor med fyra givna svarsalternativ och eleverna 

markerar det bästa svaret. Eleverna får en förförståelse genom det första avsnittet och 

läraren får en uppfattning om elevernas hörförståelse. I texten är sammansatta ord 

skrivna med skiljetecken första gången de presenteras för att underlätta för eleverna. 

Uppgifterna prövar olika aspekter på läsförståelsen genom att avse lokalisering av 

information, inferens och förståelse av uttryck. Läsförståelsen är starkt kopplad till 

texten och uppgifternas karaktär. Delprovet Läsförståelse ska ge en uppfattning om 

elevens förmåga att avkoda, förstå och tolka innehållet i en text (Järpsten, 1999).  

 

Läsprovet Vilken bild är rätt? är ett diagnosmaterial för klassen. Eleverna ska läsa 

meningar snabbt och markera vilken bild som passar bäst till det de läst. Testet visar 

elevens säkerhet och flyt i läsningen samtidigt som de måste förstå ordens innebörd. Det 

är inte så höga krav på läsförståelse men eleven måste vara observant på ändelser och 

meningsbyggnad annars kan de lätt välja fel bild. Varje elev arbetar enskilt och tyst och 

därför lämpar det sig att utföra i hela klassen samtidigt. Eleverna får 5 minuter på sig att 

utföra 30 uppgifter. Har eleven inte mer än 6 rätt klarar den bara att läsa enstaka småord 

med flyt och flyt i läsningen är en förutsättning för att eleven ska kunna ägna sig åt 

förståelsen (Lundberg & Herrlin, 2006). 

 

Resultaten av kartläggning är ett redskap för lärarna att utvärdera om undervisningen 

har önskvärd effekt och resultaten ligger till grund för den fortsatta planeringen 

(Järpsten, 1999).  

 

 

2.3.3 Individualisering 

 

Undervisningen ska enligt Lpo 94 anpassas till varje elevs behov och förutsättningar 

och främja deras lärande och kunskapsutveckling. Läraren ska utgå ifrån varje elevs 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande vid planering och upplägg av 

undervisningen. Undervisningen ska organiseras så att varje elev får stimulans att 

använda hela sin förmåga i sitt lärande (Utbildningsdepartementet, 2006). För att varje 

elev ska få rätt utmaning bör lärarens planering utgå från elevens språk och 

språkutveckling. Planeringen utgår från den enskilde individens styrkor och svaghet 

(Frost, 2002; Skolverket, 2003, b). Varje individ bör ha möjlighet att påverka sitt 

lärande och få lära utifrån sina förutsättningar. Skolan bör kartlägga alla elevers starka 

sidor och planera allt pedagogiskt arbete därifrån. Då har individualiseringen kommit 

långt och eleven ses som en kompetent, aktivt lärande och skapande människa 

(Skolverket, 2001, a).    

 

Undervisning har länge varit ett kollektivt orienterat arbete, där en lärare arbetade mot 

en grupp av elever och undervisningen lades upp utifrån vad de flesta i gruppen 

behövde för att följa med. På senare tid har undervisningen lagts om så att den blir 

individorienterad inom gruppen (Haug, 1998). Läraren måste se till att undervisningen 

utformas så att den bygger på samarbete mellan lärare och elev. I början behöver eleven 

mycket stöd från läraren, hjälp att få anpassade arbetsuppgifter för att lyckas och känna 

lust och motivation. Vid planeringen måste läraren ägna tid åt att leta texter som passar 
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elevens specialintressen och många gånger gå utanför traditionella läsmaterial. Detta 

ökar elevens potentiella motivation att arbeta med läsningen (Frost, 2002). 

 

De första läseböckerna har stor betydelse för att träna upp barnets läsflyt. Texten måste 

ha rätt svårighetsnivå, den får varken vara för svår eller för lätt. Det är oerhört viktigt att 

barnet känner att det kan, vilket skapar motivation och lust att läsa mer. Träning och 

individuell läsning är den bästa vägen till automatiserad läsning (Elbro, 2006). 

 

 

2.4 Utgångspunkter för arbetet med läsförståelse 

 

 

2.4.1 Förebyggande arbete 

 

Ett målmedvetet och professionellt arbete i förskolan med språklekar där både bokstäver 

och ljud har stor betydelse för den kommande läs- och skrivinlärningen (Taube, 2007, 

a). Språklig medvetenhet är viktigt för att kunna lära sig läsa och skriva. Det måste 

finnas förståelse för språkets form, att meningar kan delas i ord, orden delas i stavelser 

och att stavelser kan delas i ljud. Lärare i förskolan kan skapa miljöer i förskolan som 

ökar nyfikenheten på språket utan att direkt undervisa dem (Nyström, 2002). Lundberg 

(1997) ser det som viktigt att satsa på tidiga insatser i förskolan och hjälpa barn att bli 

språkligt medvetna. Genom strukturerade språklekar kan barnen stimuleras och på ett 

roligt sätt bli nyfikna på språket. Utifrån Bornholmsprojektet dras slutsatsen att det går 

att förebygga uppkomsten av läs- och skrivsvårigheter genom insatser i förskolan (a.a.). 

 

Högläsning är en viktig uppgift för förskolan och skolan för att väcka och vidmakthålla 

lusten att lära. En betydelsefull faktor är ett bra samarbete med hemmet, vilket gör att 

pedagogen kan påverka och informera föräldrarna om betydelsen av att de läser högt för 

sitt barn. Högläsning bidrar till att barnet får ett rikt ordförråd och skapar lust till läsning 

(Taube, 2007, a). Väcks lusten att läsa och skriva, så blir den fortsatta läs- och 

skrivutvecklingen i många avseenden en självgående process. Högläsning stimulerar 

elevernas framtida läsande. En betydelsefull förutsättning för läsning är att eleverna 

förstår varför det är bra att kunna läsa. Att få uppleva högläsning för att få insikt i hur 

berättelser är uppbyggda, med en inledning, en händelse och en avslutning är viktigt för 

läsförståelsen (Skolverket, 2003, b; Skolverket, 2004; Taube, 2007, b).  

 

 

2.4.2 Läsmetoder 

 

Det finns olika metoder vid läsinlärningen, den syntetiska ljudmetoden som sker utifrån 

alfabetets bokstäver och visar på sambandet mellan ljud och bokstav vilka fogas 

samman till en helhet samt helordsmetoden, där betydelsen av texten betonas och 

bokstäverna lärs genom analys. Helhet och förståelse är grunden i den 

förståelseinriktade metoden men avkodningsfärdighet och förståelseförmåga är viktigt 

oavsett metod. Olika forskare har olika benämningar på metoderna och den syntetiska 

metoden är detsamma som ljudmetoden, phonics eller bottom-up. För helordsmetoden 

förekommer även benämningar som den analytiska metoden, Whole language-metoden 

eller top-down (Hjälme, 1999). I Skolverket (2004) så skrivs att det har varit en intensiv 

debatt om hur barn lär sig att läsa och skriva. En fråga som varit i fokus är om läs- och 

skrivinlärningen bäst sker via ljudmetoden eller helordsmetoden. Nu har det bedrivits 
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forskning de senaste trettio åren inom områdena ”early literacy” och ” språklig 

medvetenhet” som har lett till en samsyn. De allra flesta forskare menar att frågan är 

felformulerad. Det handlar inte om det ena eller det andra, utan om både och. Det är 

troligtvis inte metoden i sig som har den avgörande betydelsen som den förut tillskrevs 

av både forskare och praktiker (a.a.). Några anser att de allra flesta eleverna lär sig läsa 

oavsett vilken metod som används i undervisningen, men för några få kan metodvalet 

emellertid vara avgörande för om de ska lära sig läsa eller inte (Høien & Lundberg, 

1992; Rayner m.fl., 2002). 

  

Läsare använder både bottom-up-processer och top-down-processer beroende på 

läsförmåga eller vilken texttyp det är. Om läsaren har god förkunskap om texten 

används top-down-modellen och om läsaren inte har dessa förkunskaper så är bottom-

up-modellen att föredra (Franzén, 2004). 

 

Ljudmetoden utgår ifrån en strukturerad arbetsgång som utgår ifrån bokstäverna och 

språkljuden, vilket betyder att eleven utgår från delarna för att finna helheten, orden 

(Myrberg, 2003). Det krävs fonologisk medvetenhet för att knäcka läskoden, vilket 

innebär att eleven är medveten om att ord går att dela upp i mindre delar, grafem 

(bokstäver) vilka representeras av fonem (bokstavsljud). Metoden bygger på att den 

föregåtts av en tidig språkträning med rim och ramsor. Arbetsgången börjar med att 

lyssna efter vilket ljud som kommer först och sedan övriga ljud som ingår i ordet. Uttal 

av ljud tränas i olika sammanhang på samma gång som det övas på att läsa och skriva 

bokstäverna. Inlärningen börjar med vokaler som följs av de konsonanter som är 

vanligast förekommande och sedan övriga konsonanter. I början arbetas det mycket 

med olika kombinationer av de inlärda bokstäverna för att nöta in det i minnet (Lindell, 

1996). 

 

Vid ljudmetoden eller som Frost (2002) benämner den, phonics-metoden sker läsningen 

genom tolkningen av ett alfabetiskt system som inte är naturligt utan är konstruerat av 

människor. Principerna som bär upp det alfabetiska systemet måste läras in med en viss 

automatik så att det kan användas utan att själva tolkningen av symboler kräver någon 

särskild uppmärksamhet. Därefter kan eleven helt inrikta sig på betydelsen.  

 

De viktigaste synpunkterna i phonics-metoden är sammanfattningsvis: 

- Att lära sig att läsa är att bli introducerad i skriftspråkets principer.  

- Fonemmedvetenheten har en betydelsefull roll för att kunna bygga säkra 

motsvarigheter mellan bokstav och ljud, vilket är en förutsättning för att kunna 

lära sig läsa.  

- Att kunna läsa utgår från ett automatiskt sätt kan avkoda ord. 

- För att tillgodogöra sig innehållet i texter, måste avkodningen vara säker. 

-  Det krävs anpassade texter för att kunna lära sig att läsa.  

-  Nybörjarläsningen skiljer sig principiellt från den rutinerade läsningen (Frost, 

2002). 

 

Enligt anhängare till ljudmetoden tas hänsyn till de svaga eleverna och den allmänna 

bilden av metodens verkan är positiv. Eleverna blir snabbt självständiga läsare, då 

ljudmetoden ingår som en stor del i den första läsundervisningen. Eleverna lär sig 

snabbare att läsa nya ord på egen hand då det jämförts med andra metoder. Däremot så 

finns det teoretiska invändningar mot ljudmetoden. Teoretiskt kan det finnas rädsla för 

att eleverna har svårt att läsa oregelbundna ord och även oro för att de blir långsamma 
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läsare, eftersom de som vana ska stava sig igenom orden. Det finns även rädsla att 

förståelsen blir lidande, eftersom uppmärksamheten riktas mot det enskilda ordet och 

dess ljud (Elbro, 2006). 

 

Helordsmetoden utgår från helheten (ordet) till delarna (bokstäverna) och sedan tillbaka 

till helheten. Texterna som används för eleverna är texter ur verkligheten med ett 

vardagligt språk. Det bygger på att skrivning och läsning sker parallellt och allt knyter 

an till elevernas egna erfarenheter. På det sättet blir eleverna läsare långt innan de 

knäckt den alfabetiska koden. Metoden bygger mycket på meningsfullhet och intresse 

(Rayner m.fl., 2002; Liberg, 2006). Metoden är undervisning i ordbilder och är ett 

försök att undervisa direkt i igenkännande av hela ord. Det är även ett försök att hjälpa 

eleverna etablera ortografiska identiteter för ord i minnet (Elbro, 2006).  

 

Frost (2002) benämner metoden whole-language, vilken bygger på att människan är en 

helhet som inte kan reduceras till element. Människan ska välja fritt, iakttagelser och 

tolkningar är det viktigaste. Varje elev ska välja fritt hur de vill lära sig att läsa eftersom 

erfarenheten visar att det fungerar på de flesta barnen. Kritiker mot metoden påstår att 

den inte tar hänsyn till de elever som har svårt att lära sig läsa (a.a.). 

 

Några viktiga synpunkter i whole-language-metoden är: 

- Att lära sig läsa är i princip det samma som att lära sig tala. 

- Att lära sig läsa är en naturlig del av den språkliga utvecklingen. 

- Läsfärdighet uppkommer genom läsning av meningsfulla texter. 

- Fonemmedvetenhet har en underordnad betydelse vid läsning. De viktiga 

aktiviteterna handlar om att förutspå meningen och innebörden samt kontrollera 

dess korrekthet, framför allt genom att iaktta första bokstaven i ordet. 

- Riktiga böcker skapar riktiga läsare, tillrätta lagda böcker ska inte användas 

(Frost, 2002). 

 

LTG-metoden, läsning på talets grund utgår från helheten, vilket är den gemensamma 

texten. Eleverna arbetar med delarna, för att igen gå tillbaka till helheten. Vid LTG är 

förförståelsen viktig. Leimar betonar starkt elevens förståelse av de texter de arbetar 

med (top-down) men hon hade även en insikt om betydelsen av att eleven lär sig 

behärska kopplingen bokstav-ljud och sammanljudningen (bottom-up). LTG skulle 

eventuellt kunna beskrivas som byggande på en interaktiv läsmodell, vilket är att 

läsaren anses använda både bottom-up-information och top-down-information för att 

komma fram till textens betydelse (Taube, 2007, a). LTG har tidigare feltokats och sagts 

vara ett uttryck för Whole-language filosofin, men Ulrika Leimar (upphovskvinnan) 

betonar även fonologins betydelse (Frost, 2002). 

 

I LTG-metoden består arbetet av de fem faserna, samtalsfasen, dikteringsfasen, 

laborationsfasen, återläsningsfasen och efterbearbetningsfasen. Samtalsfasen är den 

fasen då eleverna samtalar med sin lärare om iakttagelser, upplevelser och funderingar. 

Det kan vara samtal kring aktuella händelser, rasten, experiment eller ett studiebesök. 

Vid dikteringsfasen formulerar eleverna meningar, vilka läraren skriver. Utifrån 

samtalet skriver läraren på blädderblock meningarna som eleverna formulerar 

gemensamt. Eleverna får se sitt tal nedskrivet i skrift och på det sättet upptäcker de 

sambandet mellan tal och skrift. Eleverna ljudar samtidigt som texten skrivs. Under 

laborationsfasen är avsikten att eleverna på olika nivåer och med olika typer av 

uppgifter får arbeta med läs- och skrivinlärning, då förkunskaperna vad det gäller 
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läsning är olika. Läraren har skrivit remsor med enstaka bokstäver, ord och meningar. 

Texten läses gemensamt medan en elev pekar på varje ord. Varje elev får en egen remsa 

med ord, eller bokstäver och några kan även på remsor med meningar. Eleven ska leta 

upp motsvarande del på blädderblocket och fäster remsan över det korrekta stället. 

Återläsningsfasen är fasen då eleverna läser den text, vilken de har dikterat individuellt 

eller i grupp. Alla elever får en egen datorskriven text av dikteringen som illustreras. 

Läraren lyssnar på samtliga elevers läsning och stryker under orden eleverna kan läsa. 

Under efterbehandlingsfasen arbetar eleverna vidare med sina ord och meningar. De 

understrukna orden skrivs in på kort, vilka även kan illustreras. När eleven kan läsa det 

inskrivna ordet, stoppas det ned i alfabetisk ordning i en personlig ordsamlingslåda 

(Längsjö & Nilsson, 2005; Druid Glentow, 2006; Taube, 2007, a). 

 

Dessutom ingår i LTG-metoden en kontinuerlig kontroll av elevernas 

bokstavskännedom både auditivt och visuellt (Druid Glentow, 2006). 

 

Wittingmetoden bygger på en speciell ljudningsmetod med ett strukturerat arbetssätt för 

att befästa sambandet mellan bokstäverna och deras ljud på ett grundligt sätt och utgår 

hela tiden från elevens talspråk. Redan vid skolstarten så äger eleven talspråket och 

undervisningen utvecklar förmågan att lyssna. Språkljuden hämtas ur talspråket och 

tecknen introduceras efter ljuden. Det muntliga arbetet används hela tiden. Metoden 

innehåller inga bilder eftersom det anses att bilden är ett hinder vid sammankopplingen 

bild - text. Metoden anser även att ordbilder kan förvirra om de liknar varandra. I 

metoden arbetas det med avkodning respektive förståelse åtskilt. Språkljuden 

introduceras i följande ordning för minimala sammanblandningsmöjligheter: a i o e ö å 

y ä u l s m p f k v t r b n g j d h (Witting, 1986). Vid användning av Wittingmetoden så 

börjas inte sammanljudningen förrän arbetet med samtliga vokaler och konsonanten l är 

klar. Då introduceras sammanljudningen enligt Witting (2001). 

 

 

2.4.3 Undervisning i läsförståelse 

 

Reynolds (2002), Franzén (2004), Elbro (2006), Lundberg (2006) och Taube (2007, a) 

påtalar vikten av att eleverna måste undervisas i läsförståelse (a.a.). För att underlätta 

förståelsen särskilt då för de svaga läsarna, bör det finnas en fas innan själva 

textläsningen börjar. Då måste eleverna få reda på målet med läsningen, och 

nyfikenheten måste fångas. Läraren berättar att det är lämpligt att läsa rubriker, titta på 

illustrationer och faktarutor för att få en första överblick av textavsnittet. Det är bra att 

träna på att återge texten med egna ord. Att göra frågeställningar för sig själv eller 

tillsammans med andra hjälper till att få en överblick av det lästa. Arbete med 

tankekartor, där nyckelbegrepp letas upp underlättar också läsförståelsen. 

Tankekartorna kan göras på blädderblock, där läraren är sekreterare. Det är bra att utgå 

från elevernas erfarenheter och använda sig av experiment och låta eleverna undersöka 

olika saker. De ska också lära sig att se vad som kommer i kapitlet med hjälp av 

ledtrådar. En god läsare läser igenom texten och bedömer vad som är viktigt med hjälp 

av ledtrådar. Läsaren kopplar ihop olika delar och får på så sätt ihop och förstår texten i 

sin helhet Vi måste förklara abstrakta begrepp och göra dessa tydliga genom 

undersökningar. En annan viktig del är att eleverna måste bygga upp sitt ordförråd och 

där är det lärarna som måste lära eleverna olika strategier för att förstå ordens betydelse. 

För att komma ihåg innehållet kan det vara bra att stryka under texten, markera viktiga 

ord, anteckna, visualisera och berätta med egna ord (Elbro, 2006; Lundberg, 2006). 
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Enligt Nyström (2002) så är det angeläget att läraren utarbetar strategier för arbetet med 

läsförståelse och sätter upp tydliga mål för varje elevs läsning. Liberg (2006) beskriver 

hur läraren lyssnar på elevens läsning och sedan diskuterar de hur eleven tänkte och 

gjorde när eleven läste om ett ord eller rättade sig själv. Med det arbetssättet blir eleven 

uppmärksam på olika strategier som är användbara. 

 

 

2.4.4 Motivation 

 

Motivation kommer från ordet motor och betyder ungefär drivkraft. Motivation är det 

som ger energi att vilja fortsätta att göra något. För att eleverna ska vilja fortsätta att 

läsa måste de inse att de har ett inre behov (Nilsson, 2005). 

 

Elevernas syn på läsning har ändrats under senare år genom att vara mer präglad av att 

det är en lust- och glädjefylld aktivitet, medan läsningen tidigare hade mer betoning på 

färdighetsutveckling genom övning. Elevernas inställning till den egna läsförmågan är 

betydelsefull både som en aspekt av läsförmågan i sig och som en faktor som påverkar 

elevernas läsande. Det är av stor vikt för utvecklandet av läsfärdigheter att det finns 

tilltro till den egna förmågan (Gustavsson & Rosén, 2004). 

 

För att läsningen ska utvecklas måste det finnas lust, glädje och motivation. Framgång 

föder framgång och skolan måste se till att få igång elevernas positiva syn på läsningen 

för att utvecklingen ska gå framåt. Lyckas eleven så stärks självförtroendet och därför är 

det viktigt att eleven redan från början får uppleva glädjen med att läsa. Läraren har ett 

stort ansvar för att elevernas läslust grundläggs tidigt vilket är viktigt för det fortsatta 

läsintresset (Lundberg & Herrlin, 2006). Motivation och lust att läsa är grunden för 

förståelse. Eleverna måste upptäcka att det finns mycket roligt att hämta i böckernas 

värld. Det är krävande att lära sig läsa så det måste löna sig. För att eleverna ska kämpa 

med läsningen så måste de tidigt inse att läsningen ger något i utbyte. I skolan ska det 

ges tid till fri läsning och tillgång till bra böcker. Genom att läsa högt för eleverna och 

skratta tillsammans och njuta av handlingen i böckerna ger vi dem nyckeln till 

böckernas spännande värld. Eleverna kan dramatisera, skriva recensioner, brev till 

huvudpersoner eller göra egna berättelser utifrån det de läst eller hört. Genom att lärarna 

delar med sig av sina läsupplevelser bidrar de till att ge eleverna läsmodeller. Äldre 

elever kan med fördel läsa för yngre och berätta vilka favoritförfattare de har (Taube, 

2007, a). Enligt Taube (2007, b) föds människan med en lust att lära. Det är viktigt att 

lärare ser till att lusten bevaras och motiverar sina elever så att de får och behåller en 

positiv självbild, vilket har stor betydelse för maximal prestation i olika 

inlärningssituationer. Svaga läsare har låga förväntningar på sin egen förmåga, sänkt 

förväntan på framgång och bristande uthållighet. För att öka uthålligheten är det viktigt 

att eleverna motiveras så de känner lust att lära och tilltro till den egna förmågan (a.a.). 

Om människor ska ha en möjlighet att lära sig läsa och skriva måste de ha ett gott 

självförtroende och bli motiverade. För att få eleverna motiverade bör lärarna skapa en 

nyfikenhetsmiljö där eleverna ges intryck och upplevelser på olika sätt (Druid Glentow, 

2006; Taube, 2007, b).  

 

Motivationen är särskilt viktig för elever som får problem med läsinlärningen. De har en 

tendens att undvika svårigheterna, de läser mindre och väljer lättare texter. För dessa 

elever är det särskilt viktigt att skolan uppmärksammar dem tidigt och ser till att de blir 

motiverade samt att de får ett effektivt stöd för att möta elevernas svårigheter (Høien & 
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Lundberg, 2004). Nyström (2002) skriver i sin avhandling att det genom samtal med 

elever framkom att eleverna i en del fall saknade motivation för läsning. Orsaken kunde 

vara att texterna var för svåra eller så saknades det spännande böcker med enkel text att 

välja på i klassrummet. 

 

 

2.4.5 Lärarkompetens 

 

Enligt Gustavsson och Myrberg (2002) har det gjorts flera undersökningar som studerat 

lärarkompetensens betydelse för elevernas resultat och 30% visar på positiva effekter. 

Lärares utbildning och erfarenhet är de variabler som har använts mest för att undersöka 

om det finns några samband mellan läraregenskaper och studieprestationer. Inom 

lärarutbildningen erbjuds goda ämneskunskaper och kunskap om hur dessa kunskaper 

ska förmedlas till eleverna vilket kännetecknar en kvalificerad lärare. Ett viktigt resultat 

i undersökningarna är att effektiva lärare anpassar undervisningen så den passar olika 

elevers behov. En skicklig lärare har en rad olika metoder, strategier och 

interaktionsstilar att ta till för att det ska passa olika individer (a.a.). En förutsättning för 

att läraren ska kunna arbeta med olika metoder och olika arbetsmaterial är att läraren 

har en gedigen utbildning och god kompetens (Skolverket, 2003, b). Lärarkompetensen 

är den viktigaste faktor som skolan förfogar över. Läraren är en nyckelperson när det 

gäller att skapa en utvecklade och kreativ miljö. En viktig del av lärarens 

yrkeskunnande är kunskaper om barns och ungdomars utveckling, hur läs- och 

skrivinlärning går till samt om inlärning och språkutveckling. Framgångsrika lärare är 

de som har förmågan att ”läsa” sina elevers inlärningsstrategier och därefter ge 

målinriktat stöd till elever som valt mindre framgångsrika strategier. En kontinuerlig 

beståndsdel i den pedagogiska processen måste vara bedömningar av elevernas läs- och 

skrivutveckling (Skolverket, 2004). 

 

 

2.4.6 God pedagogisk miljö 
 

En av förutsättningarna för att inlärningen skall lyckas och fungera bra är att det ska 

finnas frihet från stress i en varm, accepterande och stödjande atomsfär. Positiva och 

accepterande lärare ger stora möjligheter att skapa en god inlärningsmiljö även för dem 

som haft en torftig bokmiljö hemma. Det är viktigt med ett positivt klassrumsklimat 

med trygghet och tillit, där läraren accepterar elevernas olikheter. I klassrummet måste 

det finnas tillgång till bra böcker och tid till fri läsning (Skolverket, 2001, a; Taube, 

2007, b). Liberg (2006) beskriver språkrum där eleverna dras med i ett 

meningsskapande för ett spännande och intressant ämne. Klassrummet kan ha varit 

arena för en intressant gäst som eleverna sedan får fantisera och läsa om. Eleverna lär 

med olika sinnen och rummen ska vara fyllda av texter och biblioteken servar med 

passande böcker. För att eleverna ska få förförståelse kan det finnas koffertar med 

figurer av de som böckerna handlar om (a.a.). Skolverket (2001, a) och Taube (2007, b) 

skriver att det är viktigt med en god relationskompetens hos läraren där en dialog 

mellan elev och lärare baseras på respekt och intresse. En skiftande fysisk och social 

miljö ger en bra grund för elevens språkutveckling. Föräldrarnas förväntningar på sina 

barns prestationer är en annan viktig faktor för hur eleverna lyckas i skolan. Goda 

relationer mellan skola och hem är ytterligare en förutsättning som är mycket 

betydelsefull för att öka elevernas inlärningsmöjligheter (a.a.).  
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Skolverket (2003, b) tar upp vikten av respekt mellan lärare och elever såväl som 

mellan eleverna själva. Läraren bör visa ett tydligt och starkt ledarskap vilket bygger på 

de värderingar läraren har om uppförande och på den erfarenhet läraren har av att fostra 

barn. I klassrummet bör klimatet genomsyras av inslag som syftar till att skapa ordning 

och god stämning och läraren bör arbeta mycket med gruppstärkande övningar samt 

göra eleverna delaktiga i ansvaret att skapa arbetsro. 

 

När det gäller miljön jämför Nyström (2002) lärarens arbete med trädgårdsmästarens 

som har ett antal plantor som står i utkanten av ett fält och inte fått tillräckligt med 

vatten. Trädgårdsmästaren måste se till att alla plantor får vatten och läraren måste se 

till att alla elever kan ta till sig undervisningen genom att omorganisera i miljön. 

 

Lärarens förhållningssätt och val av arbetsmetod har stor betydelse för elevernas 

förmåga att utveckla en god läs- och skrivförmåga. Uppmuntran och intresse från 

läraren och tilltro till elevernas förmågor att vilja lära sig läsa och skriva spelar en stor 

roll för hur eleverna utvecklar sin förmåga (Järpsten, 1999). 
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3 SYFTE 

 

När vi tog del av resultaten från elevernas resultat från DLS-testet i läsförståelse blev vi 

förvånade över att 1-7 lärare med specialisering mot matematik och naturorientering var 

den lärarkategori som lyckats bäst med elevernas läsförståelse enligt DLS-testet för 

elever i årskurs 3. Dessa lärare lyckades undvika svårigheter för fler elever än andra 

lärarkategorier. Detta gjorde oss nyfikna på hur denna lärarkategori beskriver vad de 

anser vara utmärkande när det gäller undervisningen i läsförståelse.  

 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det angeläget att hitta framgångsrika faktorer i 

den pedagogiska lärandemiljön, d v s undervisningens utformning där alla elever kan 

känna lust och motivation för sitt lärande.  

 

Vi vill ha svar på följande frågeställningar:     

 

 Vad innebär god läsförståelse för 1-7 lärare Ma/No? 

 

 Vad styr planeringen av arbetet med elevernas läsförståelse för 1-7 lärare 

Ma/No? 

 

 Hur arbetar 1-7 lärare Ma/No med läsförståelse för att tillgodose alla elevers 

förutsättningar och behov? 
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4 METOD 

 

I vår metoddel kommer vi att redogöra för val av metod, den fenomenografiska 

ansatsen, urval och genomförande samt dataanalys. Därefter redovisar vi giltigheten och 

etiska övervägande.  

 

 

4.1 Val av metod 

 

Vi har låtit oss inspireras av fenomenografisk ansats eftersom vår studie undersöker 

uppfattningar och erfarenheter hos fyra lärare, 1-7 Ma/No, vad det gäller arbetet med 

elevernas läsförståelse. Vid den typen av undersökningar kan det vara lämpligt att välja 

en kvalitativ, empirinära inriktning med fenomenografisk ansats. Det är en ansats som 

studerar andras uppfattningar. Vi använder oss av öppna kvalitativa intervjuer där vi 

söker svar på lärarnas uppfattningar och erfarenheter angående våra frågeställningar. 

Styrkan i kvalitativa metoders ligger i att de kan ge en ökad förståelse för hur 

respondenterna tänker och uppfattar sin värld (Patel & Davidsson, 2003).  

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

erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom 

intervjun kan de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna 

ord (Kvale, 1997, s 70). 

 

 

4.1.1 Fenomenografi som forskningsansats 

 

Marton och Both (2000) skriver att fenomenografi är en ansats som har empirisk 

inriktning och studerar andras erfarenheter. Det centrala i fenomenografin är att på olika 

sätt erfara olika fenomen, genom att känna till dem, se dem och besitta färdigheter som 

relaterar till dem. Ansatsen är en specialisering som är särskilt relevant för förståelse 

och lärande i en pedagogisk miljö. I olika fenomenografiska studier används olika 

termer synonymt med ”sätt att erfara”, exempelvis ”sätt att förstå”, ”uppfattningar”, 

”sätt att begripa”, ”begreppsbildning” och bör tolkas i förhållande till erfarande. 

Eftersom vi ska ta reda på några lärares uppfattningar och erfarenheter kring 

framgångsrika faktorer vad det gäller elevers läsförståelse så ansåg vi att den 

fenomenografiska forskningsansatsen skulle passa bra. 

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

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

synnerhet i ett pedagogiskt sammanhang. (Marton & Booth, 2000, s 146) 

 

Fenomenografi betyder ordagrant ”beskriva det som visar sig”, och är en empirisk 

forskningsansats med en kvalitativ inriktning som handlar om människors uppfattningar 

av fenomen i omvärlden. Människan antas ge ett innehåll i relationen mellan sig själv 

och omvärlden i uppfattningen av ett fenomen. Vid uppfattningar av något skapas 

mening och det är det grundläggande sättet vilken omvärlden visas. Det är även våra 

uppfattningar vi utgår ifrån då vi handlar och resonerar. Fenomenografin syftar inte att 

finna teorier i slutgiltiga lagbundenheter eftersom människors uppfattningar kan 

förändras av utveckling och lärande (Patel & Davidsson, 2003). 
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Inom fenomenografin görs en distinktion mellan första och andra ordningens 

perspektiv. Första ordningen är vad något är och andra utgår ifrån hur människan erfar 

eller uppfattar verkligheten. Inom den fenomenografiska ansatsen är den andra 

ordningens perspektiv det centrala (Marton & Booth, 2000). 

 

Efter transkriptionen av intervjuerna så sker den fenomenografiska analysen i fyra steg 

vilket är typiska drag för fenomenografin. Det första steget är att bekanta sig med data 

och få ett helhetsintryck, därefter uppmärksammas skillnader och likheter i uttalandena i 

intervjuerna. Det tredje steget är kategorisering av uppfattningar i 

beskrivningskategoriseringar och under det fjärde steget studeras den underliggande 

strukturen i kategorisystemet. Det är en induktiv process och innebär att forskaren 

sorterar och läser materialet tills det kommer fram tydliga mönster. Inom 

fenomenografin förespråkas en bestämd arbetsgång som resulterar i 

beskrivningskategorier, vilket är resultatet. Hur utvecklingen av analysen och 

resultatbilden kommer att se ut kan inte definieras på förhand, då dessa frågor är 

beroende materialet som undersökts och av det sammanhang som frågeställningarna 

relateras till (Uljens, 1989). 

 

Vid ett fenomenografiskt forskningsprojekt måste forskaren bortse från sin egen 

förförståelse om fenomenet och endast belysa andras sätt att prata om, erfara, hantera 

och förstå det (Marton & Booth, 2000). 

 

 

4.2 Urval  

 

Då undersökningsgruppen väljs ut skiljs slumpmässiga och icke-slumpmässiga urval åt. 

Vid kvalitativa studier används kvoturval, strategiska urval eller bekvämlighetsurval, 

vilka samtliga är icke-slumpmässiga urval. Eftersom vår avsikt var att vända oss till 

lärarkategorin 1-7 lärare Ma/No föll det sig naturligt att göra ett strategiskt urval. 

Strategiskt urval innebär att vi väljer ut ett antal variabler, vilka är relevanta i 

förhållande till undersökningens problemställning. Utifrån dessa variabler väljs sedan 

respondenterna. I vårt fall är variablerna 1-7 lärare Ma/No, vilka undervisat bland de 

lägre åldrarna (Trost, 2001). 

 

Vi valde att kontakta de 1-7 lärare Ma/No som arbetade i den kommun varifrån DLS-

resultaten kom. Dessa lärare fick vi fram genom ett dokument av Barn och 

ungdomsförvaltningen. Vi tog kontakt med berörda rektorer för att informera om 

studien och dess syfte. Det fanns för tillfället endast tre 1-7 lärare Ma/No som hade 

undervisat i årskurs 1-3, men vi behövde ytterligare någon. Vi kontaktade via telefon en 

rektor på en skola i en intilliggande kommun för att ta reda på om det fanns någon 1-7 

lärare Ma/No som undervisade eller hade undervisat i årskurs 1-3. Vi fick ett positivt 

besked av rektorn, vilken gav oss förslag på lämpliga respondenter. Vid antingen 

personlig eller telefonkontakt med lärarna fick de information om syftet med vår 

intervju och vad materialet skulle användas till. De fick muntlig information om att det 

är en studie om läsförståelse som vi gör under vår specialpedagogik - utbildning 61-90 

högskolepoäng höstterminen 2008. De fick också veta att vi valt dem för att det var just 

deras lärarkategori, vars elever lyckats bäst med läsförståelseresultaten enligt DLS-

testet, delprovet Läsförståelse. Vi bokade vid detta samtal tid för ett intervjutillfälle som 

kunde passa respondenterna.  Vi informerade noggrant om ramarna för intervjun, som 

tidsåtgång samt att vi skulle dokumentera genom att använda bandspelare. Vi ville 
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informera om bandspelaren för att de skulle känna sig så förberedda som möjligt på att 

det skulle bli en bandinspelning. Det negativa är att spontaniteten kan gå förlorad och 

respondenten kan känna sig hämmad. Vi talade också om att deltagandet är frivilligt och 

att de hade rätt att avbryta när de ville. Det var fyra kvinnliga lärare och alla tillfrågade 

tackade ja för att delge oss deras uppfattning och erfarenhet vid en intervju.  

Lärarerfarenheten varierar mellan 10 till 15 år (Patel & Davidsson, 2003; Bell, 2006; 

Lantz, 2006).  

 

 

4.3 Genomförande 

 

 

4.3.1 Intervjuguide 

 

Vi gjorde en intervjuguide eller intervjuplan som det även kallas (Se Bilaga 1). Det är 

en skriftlig översikt som ska vara ett stöd under intervjun och innehåller intervjuns 

frågeområden ordnade i den följd som de är tänkta att vara under intervjun (Kvale, 

1997, Bell, 2006; Lantz, 2006). 

 

Intervjufrågorna ska bedömas var och en utifrån både dynamiskt och tematiskt motiv. 

Det dynamiska ska ta hänsyn till det mellanmänskliga motivet och det tematiska till 

relevansen i förhållande till forskningsämnet (Kvale, 1997). 

 

 

4.3.2 Pilotstudie 

  

När vi var klara med vår intervjuplan gjorde vi en pilotstudie (Bell, 2006) med en lärare 

som inte arbetar på samma skola som någon av de som senare blev intervjuade. På det 

sättet kunde vi granska och pröva upplägget av våra frågor samt se hur lång tid 

intervjun beräknades ta. Utfallet blev positivt avseende intervjuernas struktur. Trots att 

frågorna fungerade bra så insåg vi då tydligt att frågorna gick i varandra men såg inte 

det som något problem.  

 

 

4.3.3 Intervju 

 

Vårt intresse var respondenternas bild av verkligheten utifrån deras upplevelser vad det 

gäller elevernas läsförståelse och undervisningen i läsförståelse. För att skapa ett 

givande samspel och för att påverka respondenterna så lite som möjligt valde vi att 

använda oss av en kvalitativ undersökning med halvstrukturerade intervjuer. I den typen 

av intervju är fokus på den upplevande människan, fenomenet förutsätts vara 

meningsfullt och sammanhanget är till vissa delar bestämt av intervjuaren. Vi använde 

oss av öppna frågor, där våra respondenter med egna ord fick beskriva hur de planerar 

och genomför undervisningen i läsförståelse för att möta alla elever efter sina 

individuella behov. Vår strävan var att respondenterna skulle tala fritt, men samtidigt 

var vi hela tiden medvetna om vår inriktning av intervjun för att hålla fokus på ämnet. 

Den fokuseringen är viktig så att vi får svar på våra huvudfrågor. Vi hade även 

formulerat eventuella följdfrågor för att få olika aspekter vad det gäller lärarnas 

uppfattningar gällande läsförståelse. Följdfrågorna återspeglar nyckelaspekter av 

forskningsproblemet och kan ses som underordnade forskningsfrågor (Kvale, 1997). 
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Vi delade upp respondenterna mellan oss och intervjuade två lärare var för att 

respondenternas skulle känna sig bekväma och mötet skulle ske på så lika villkor som 

möjligt.  Vi antecknade inte under intervjuerna, utan använde bandspelare för att få med 

allt som sades vilket vi ser som en av fördelarna med bandspelare. Vi kunde på det 

sättet vara helt fokuserade på våra frågor och följdfrågor som kunde bli aktuella 

beroende på de svar som respondenterna gav (Patel & Davidsson, 2003; Bell, 2006; 

Lantz, 2006).  

 

Vi försökte att använda ett begripligt språk i frågorna för att underlätta för 

intervjupersonen att svara. Intervjun inleddes med en kort presentation av oss själva och 

vår studie samt på vilket sätt materialet kommer att användas. Vi berättade även att 

materialet kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att intervjuarnas 

anonymitet garanteras och att det inte går att identifiera respondenterna i den slutliga 

skriftliga rapporten. De inledande intervjufrågorna bestod av bakgrundsfakta som antal 

år i yrket och vilka årskurser de undervisat i, eftersom det kan vara lämpligt att inleda 

med några neutrala frågor. Vi avslutade samtliga intervjuer med att göra en 

sammanfattning utifrån den informationen som var relevant i förhållande till våra 

frågeställningar. På det sättet fick vi möjlighet att se om vi hade förstått och uppfattat 

det respondenten sagt (Ejvegård, 2003; Patel & Davidsson, 2003; Lantz, 2006). 

 

Intervjuerna genomfördes på lärarnas hemskolor. Vi bokade ett rum där vi kunde sitta 

ostörda i lugn och ro. Det är viktigt att sitta i en ostörd miljö för att ljudkvalitén ska bli 

bra och för att intervjupersonen ska känna sig så bekväm som möjligt (Bell, 2006; 

Lantz, 2006). 

 

Möjliga felkällor i studien kan vara missuppfattning av frågan, stress, störande 

omgivning och fel tidpunkt av dagen. Det finns alltid risk att slumpfaktorer spelar in 

och påverkar svaret (Trost, 2001; Bell, 2006; Lantz, 2006).  

 

 

4.4 Analys 

 

Vi utgick ifrån den fenomenografiska ansatsen, en analys i fyra steg. Det är en induktiv 

process och innebär att forskaren sorterar och läser materialet tills det kommer fram 

tydliga mönster. Var och en oss transkriberade sina intervjuer i sin helhet utifrån 

talspråk i nära anslutning till att intervjuerna hade genomförts för att ha de färskt i 

minnet. Det var ett omfattande material vi fått fram och det var både tids- och 

arbetskrävande att gå igenom. Därefter lyssnade vi gemensamt igenom samtliga 

inspelningar samtidigt som vi läste den transkriberade texten för att båda skulle få en 

samlad bild av materialet. Därefter går vi tillsammans igenom varje intervju för att 

förstå innehållet. Sedan läser vi materialet igen för att upptäcka skillnader och likheter i 

uttalandena i intervjuerna. Slutligen kategoriserar vi yttrandena i olika grupper, dessa 

kallas beskrivningskategorier. För att få fram dessa beskrivningskategorier klippte vi itu 

allt intervjumaterial, placerade de olika citaten och beskrivningarna i grupper, 

beskrivningskategorier vilka slutligen namngavs.  Beskrivningskategorierna bildar en 

gemensam struktur, vilken kallas utfallsrummet. I vår studie är utfallsrummet 1-7 

Ma/No lärares uppfattningar angående elevers läsförståelse. Beskrivningskategorierna 

var inte uttänkta före intervjuerna eller när analysarbetet påbörjades, utan framkom 

under arbetets gång (Uljens, 1989). 
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Marton och Booth (2000) menar att beskrivningskategorierna ska uppfylla tre kriterier: 

 
Det första kriteriet är att alla enskilda kategorier bör ha en tydlig relation till 

undersökningens fenomen, så att varje kategori säger oss någonting distinkt om ett 

särskilt sätt att erfara ett fenomen. Det andra är att kategorierna måste ha en logisk 

relation till varandra, en relation som ofta men inte alltid är hierarkisk. Det tredje 

kriteriet till sist, det är att systemet bör vara sparsamt, vilket innebär att så få 

kategorier som möjligt bör användas, i den mån det är rimligt och genomförbart, så 

att den kritiska variationen i dataunderlaget ska kunna ringas in (a.a., s 163). 

 

Vi redovisar undersökningsresultatet i löpande text samt med citat. Vår undersökning 

hade inget bortfall (Patel & Davidsson, 2003).  

 

 

4.5 Giltighet 

 

Enligt Uljens (1989), Rudberg (1993), Holme & Krohn Solvang (1997) och Trost 

(2001) svarar validitet på frågan om vi mäter det vi avser att mäta. Vi anser att vår 

rapport har en god validitet eftersom våra respondenter har svarat på vårt syfte. Vi 

gjorde en provintervju för att se om vi fick svar på det vi ville veta utifrån våra frågor. 

 

I fenomenografiska studier gäller validitet framförallt beskrivningskategoriernas 

relation till de uttryckta uppfattningarna. Med det menas hur giltigt och noggrant 

kategorierna representerar det som respondenterna sagt vid intervjuerna. Vi försökte att 

hitta utmärkande drag när vi tolkade vårt material och skildra respondenternas 

uppfattningar i lämpliga beskrivningskategorier. Resultatet giltiggörs om någon annan 

person exempelvis lärare eller forskare med hjälp av beskrivningskategorierna kan se 

och förstå det som finns i datamaterialet (Uljens, 1989).  

 

Med reliabilitet menas att mätningen är fri från slumpinflytande och genom att vi är 

noga och bearbetar allt material på samma sätt försöker vi få så hög reliabilitet som 

möjligt. Vi använder bandspelare för att kunna lyssna flera gånger och skriva av det 

som sagts ordagrant. Vi anser att resultatet återspeglar vårt insamlade material 

(Rudberg, 1993; Holme & Krohn Solvang; 1997; Trost, 2001; Gustavsson, 2003).   

 

Då det gäller fenomenografiska studier handlar reliabiliteten om hur bra och noggrant 

kategorierna lyckas kommunicera med meningsinnehållet (Uljens, 1989).  

 

Vi har använt oss av intervjuer, vilket vi har ansett vara bra med tanke på vårt syfte. Vid 

intervjuerna satt vi med en lärare i taget och gav dem den tid de behövde. Vi använde 

oss av likadana frågor till alla, men det kunde bli viss variation på följdfrågor beroende 

på svaren lärarna gav.  

 

 

4.6 Etiska övervägande 

 

Vid kvalitativa intervjuer är det viktig som forskare att följa vissa restriktioner och veta 

om det etiska ansvar som ska beaktas av forskaren. Vetenskapsrådets Forskningsetiska 

principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning (2002) har följts i vår 

studie. Vi har uppfyllt informationskravet genom att de intervjuade fick information om 

syftet med studien, samtyckeskravet genom att samtliga som deltagit i intervjuerna har 



26 

 

upplysts om att deltagandet är frivilligt och när de vill så avbryts intervjun. Nyttjande 

kravet är infriat genom att den information som finns i den här studien endast används 

här och konfidentialitetskravet genom att vi behandlar samtliga svar konfidentiellt vilket 

innebär att skolorna, orter och lärare är avidentifierade.  
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5 RESULTAT 

 

 

Resultatet av intervjuerna med våra fyra respondenter presenteras utifrån följande 

frågeställningar:     

 

 Vad innebär god läsförståelse för 1-7 lärare Ma/No? 

 

 Vad styr planeringen av elevernas läsförståelse för 1-7 lärare Ma/No? 

 

 Hur arbetar 1-7 lärare Ma/No med läsförståelse för att tillgodose alla elevers 

förutsättningar och behov? 

 

Våra frågeställningar redovisar vi i de beskrivningskategorier som framkom vid vår 

analys av materialet.  

 

 

5.1 Vad innebär god läsförståelse? 

 

 

5.1.1 Eleverna förstår vad de läser 

 

                  Alla respondenterna ser det som viktigt att eleverna verkligen förstår vad de läser och 

de ser läsförståelsen som en betydelsefull del av läsningen. De uttrycker att om eleven 

ska kunna ta till sig förståelsen måste avkodningen fungera så att inte all kraft går åt till 

avkodningen. Samtliga respondenter betonar att det är viktigt att tänka på förförståelse 

samt bearbetning av texter tillsammans. Innan eleverna läser texter tyst för sig själva 

eller innan läraren börjar med högläsningen så får eleverna en inblick i vad texten 

handlar om av läraren. En respondent menar: 

 
Om de har arbetat med att bearbeta sagor och det de läst tillsammans i 

förskoleklassen på ett medvetet sätt genom att prata om och relatera det till 

verkligheten har de blivit tränade i att förstå textens budskap. 

 

När det gäller förståelsen uttrycker en respondent följande: 

 
Jag vill att de ska förstå vad de läser så det inte blir bara mekanisk läsning utan att 

eleverna verkligen förstår. Så de inte bara harvar på utan jag vill att de ska tänka 

efter när de läser. 

 
 

5.1.2 Avkodning 

 

                  Samtliga respondenter uttrycker att när eleverna börjar läsa och ordavkodningen 

kommer igång kan de räkna ut vad det står av sammanhanget. Ju säkrare avkodningen 

blir desto lättare går det med förståelsen. De menar att när avkodningen går utan 

ansträngning kan läsaren knyta texten till tidigare erfarenheter och det blir ett möte 

mellan den som läser och texten. Läsförståelse är att förstå att texten har ett budskap. 

Innan eleverna kommer igång med läsningen kan de träna förståelsen. De är medvetna 

om att ord på skyltar ger anvisningar om vilka affärer det är, de känner igen ordbilder. 

De kan ha en bra utvecklad hörförståelse om de är vana vid att lyssna på sagor.  
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Samtliga respondenter menar att arbetet med läsförståelse är en del av läsningen och tar 

upp att förutsättningen för att läsförståelsen ska vara god så måste avkodningen fungera 

och eleverna måste vara motiverade för att läsa. En respondent uttrycker det så här: 

 
Läsförståelsen är ju uppbyggd av avkodning, förståelse och motivation så därför 

måste mitt arbete med eleverna ha de komponenterna som utgångspunkt. Om elever 

inte blir bra på att avkoda så missar eleven förståelsen och har inte eleven någon 

motivation, då är det svårt att lyckas. Så en av de viktigaste delarna är att motivera 

mina elever, då tycker eleverna att det blir det roligare att träna läsning, avkodning 

och då kan energin läggas på förståelsen.  

 
 

5.1.3 Strategisk läsare 

 

För att ha god läsförståelse anser alla respondenterna att läsutvecklingen måste ha 

kommit långt. God läsförståelse innebär att läsaren har blivit en strategisk läsare och 

läser olika texter på olika sätt beroende på varför och vad de vill ha ut av texten. Detta 

är något som tränas med tiden men eleverna behöver hjälp att upptäcka när de inte 

förstår och hur de ska göra, läsa om, ta hjälp av bilder eller sammanhanget.  Alla anser 

att god läsförståelse är att kunna anpassa läsningen efter vilka behov läsaren har att få ut 

av texten. När de kan koppla det de läser till tidigare erfarenheter och de klarar att utföra 

uppgifter efter instruktioner har eleverna god läsförståelse enligt respondenterna. Om 

eleverna inte förstår vad de läser har de en egen strategi att gå vidare vid god 

läsförståelse. De bör klara att granska det de läser, att vara kritisk till vad det står.   

 

En respondent uttrycker det: 

 
Vi läser ju inte telefonkatalogen på samma sätt som vi läser en spännande bok. En 

instruktion till ett spel läser vi på ytterligare ett sätt. 

 

 

5.2 Vad styr planeringen i läsförståelse?  

 

Två av respondenterna tar upp styrdokumenten som en utgångspunkt för planering av 

läsförståelse. Samtliga respondenter beskriver att de lägger upp sin planering utifrån 

gruppens och individens behov. Dessa behov får de vetskap om genom överlämning 

från förskoleklass, kartläggningsmaterial samt egen kartläggning i det dagliga arbetet i 

klassrummet. Två av respondenterna tar upp tiden som en avgörande faktor för 

planeringen. 

 

 

5.2.1 Styrdokumenten 

 

Två respondenter uttrycker att all planering och allt arbete utgår ifrån våra 

styrdokument där Lpo 94 är det övergripande. Utifrån läroplanen är kursplanerna för de 

olika ämnena utarbetade med tydliga mål för vad som ska uppnås. Dessa respondenter 

berättar även att kommunens lärare har konkretiserat kursplanernas mål i 

kunskapsstegar för de olika årskurserna (Se Bilagor 2:1-2), vilka används för planering 

och kartläggning. 
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En av respondenterna menar att kursplanerna i svenska är det som styr vad eleverna ska 

kunna i läsförståelse men sedan är det upp till läraren att avgöra hur de på bästa sätt når 

dit. 

 
Det är kursplaner, läroplan och kommunens kunskapsstege vi kan hänvisa till i 

samtal med föräldrar.  

 
 

5.2.2 Överlämningen 

 

Alla respondenterna anser att de har stor hjälp när de ska planera arbetet i årskurs 1 av 

den överlämning de får från förskolläraren som arbetat med eleverna i förskolleklassen. 

Inför skolstart får de muntlig information om var och en av eleverna, både hur de ligger 

kunskapsmässigt och socialt.  

 
Det känns bra att få en noggrann överlämning av varje elev. Då kan jag verkligen 

försöka möta varje elev efter sina förutsättningar.       

 

Två av respondenterna berättar att de har tagit del av de testresultat från språklig 

medvetenhet som gjorts  under förskoleklasstiden. I början av årskurs 1 följs detta test 

upp av ytterligare ett inom Bornholmsmodellen, Läs- och skrivberedskap. Utifrån dessa 

test kan de sätta in rätt resurser med en gång för att stötta eleven. Detta ser de som en 

mycket värdefull del inför planeringen av undervisningens upplägg. De kan sätta in rätt 

resurser med en gång för att stötta eleven.  

 

   

5.2.3 Kartläggning 

 

Tre av respondenterna beskriver vilka olika kartläggningar som sker gemensamt för 

hela kommunen i de olika årskurserna. Det är språklig medvetenhet i förskoleklassen, 

Läs- och skrivberedskap (Bornholmsmodellen) i årskurs 1, Vilken bild är rätt i årskurs 2 

och DLS-testet i årskurs 3. Testen är en viktig del som utgångspunkt för 

planeringsarbetet när det gäller att lägga upp arbetet så att varje elev får det den 

behöver. Dessa test ser de också som en indikation på om de som lärare ger eleverna det 

de behöver. 

 

En av respondenterna berättar att hon använder sig av det läsutvecklingsschema som 

finns i God läsutveckling. Utifrån var eleverna befinner sig planerar hon olika uppgifter 

som passar för de olika eleverna. 

 

Samtliga respondenter menar att de ständigt kartlägger i det dagliga arbetet med 

eleverna. Vid läxförhör när eleverna läser högt kontrollerar de ordförståelse och genom 

samtal med eleverna kontrollerar de den allmänna förståelsen. Här får de en god bild av 

vilken förståelse eleverna har och vad de behöver planera att arbeta mer med. 

 

 

5.2.4 Gruppen 

 

Alla respondenterna uttrycker att de planerar utifrån vilken elevgrupp de har. De arbetar 

olika med olika grupper beroende på vilka individer som ingår i gruppen. I vissa  



30 

 

klasser  fungerar det att arbeta med textsamtal, ordkunskap genom lekar och högläsning 

med bearbetning av texten där alla i klassen är delaktiga. 

 

En respondent menar att det är en förutsättning att  gruppen fungerar för att eleverna ska 

få arbetsro. Hon lägger mycket tid i början på att planera för att gruppen ska fungera för 

att hon sedan ska kunna lägga kraften på att stötta varje elev efter sina förutsättningar. 

 
Att vara övertydlig i början för att få ett bra klassrumsklimat har man igen senare 

och då kommer det eleverna till godo genom att jag kan ägna mer tid till att planera 

ämnesinnehållet.  

 

 

5.2.5 Individuella behov 

 

Alla respondenterna uttrycker att de utgår från de individuella behoven när de planerar 

vad som ska ingå i läsförståelse och hur upplägget ska vara. Planeringen utgår ifrån 

elevernas förutsättningar beroende på utveckling. De poängterar att de måste hitta 

material som är anpassat till individens behov, det ska vara en utmaning men inte för 

svårt och inte för lätt. Samtliga respondenter ser det som viktigt att ha kunskap om hur 

de olika individerna tänker för att förstå hur de ska stötta dem på bästa sätt. De menar 

också att de måste utgå ifrån det som berör och engagerar eleverna för att de ska känna 

motivation och lust. 

 

Tre av respondenterna tar upp samtalet med eleverna som betydelsefullt när de ska 

planera för de olika individuella behoven. Genom dessa samtal menar respondenterna 

att de får information och kunskap om eleverna som gör det lättare att stötta den 

enskilde individen. 

 

En av respondenterna beskriver hur hon följer upp samtalet i årskurs 2. Hon menar att 

hon ägnar mycket tid till att samtala med eleverna för att sedan ha det som 

utgångspunkt när hon planerar. Då har läsningen kommit igång och då utvecklas 

samtalet med andra frågor om läsning, exempelvis, vad gör du när du inte förstår? 

 
Jag lägger ner mycket tid på att genomföra dessa intervjuer men det är värt varenda 

minut. Härifrån får jag så mycket kunskap om eleverna som jag använder när jag 

planerar undervisningen.  

 

 

5.2.6 Tiden 

 

Samtliga respondenter upplever att tiden är en faktor som påverkar hur de planerar 

läsförståelsen. Tiden styr alltid planeringen, men tyvärr inte alltid till det positiva. Alla 

uttrycker att de skulle vilja ägna mer tid till att planera läsförståelse på olika sätt för att 

verkligen kunna möta varje elev på sin nivå och där den är i sin utveckling. 

 

En av respondenterna ser det som viktigt att hinna stötta eleverna i läsförståelse i andra 

ämnen, som matte och so-ämnena i årskurs 4-6. Genom att ge eleverna förförståelse här 

när de ska läsa texter klarar de sig mycket bättre.  
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5.3 Hur sker arbetet med läsförståelse för att tillgodose alla elever?  

 

 

5.3.1 Språklig medvetenhet 

 

Samtliga respondenter berättar att de i årskurs 1 arbetar med språklig medvetenhet och 

förskoleklasserna i den kommunen som tre respondenter kommer ifrån är ålagda att 

arbeta med Bornholmsmodellen, vilket även skolan använder sig av för att bygga vidare 

på då eleverna kommer från förskoleklassen. Även den fjärde respondenten berättar att 

de använder sig av Bornholmsmodellen. För att kunna lära sig läsa och skriva måste 

eleven förstå språkets form, att meningar kan delas i ord, orden delas i stavelser och att 

stavelser kan delas i ljud. 

 
Genom strukturerade språklekar kan vi stimulera barnen på ett roligt sätt och få dem 

nyfikna på språket. 

 

En respondent upplever att eleverna får så mycket träning i förskoleklassen så de flesta 

kan ju läsa när de kommer till skolan. Grunden de får där hjälper till för förståelsen. 
 

Vi kan koncentrera oss på bokstäverna med en gång i 1:an. Koppla ihop bokstäverna 

med ljud och sätta ihop dem, 2 ljud till ett ord. De flesta har egentligen redan knäckt 

koden och vi kan lägga det där lilla extra på dem som inte knäckt koden. 

Förberedelsen hjälper till mycket. De måste ju förstå hur språket är uppbyggt. 

 

 

5.3.2 Samtal 

 

Alla respondenterna tycker att det är viktigt med förförståelse. Det är viktigt med samtal 

kring både böcker och vardagliga händelser så att barnets ordförråd byggs upp och får 

en uppfattning hur vårt språk är uppbyggt. Eleverna måste hela tiden göra egna 

tolkningar av texten.  
  

Att samtala med barnen från det att de är små är av stor betydelse för språket och 

utvecklingen av ordförrådet. Här kan förskolan lägga grunden för 

språkutvecklingen. I början är det viktigt att vi ger eleverna förförståelse när vi läser 

sagor för dem så att de lättare ska hänga med. 

 

Samtliga respondenter ser det som viktigt att arbeta med förförståelsen när det gäller 

läsläxan, de använder ett material i olika nivåer men det är viktigt att alla elever har 

samma förförståelse när de tar sig an texten. 

 

Tre av respondenterna beskriver att de använder sig av enskilda samtal med eleverna i 

årskurs 1 för att ta reda på hur de tänker om läsning. Respondenterna själva kallar dessa 

samtal för elevintervjuer för att det är det ordet de använder till eleverna för att de ska 

känna sig lite extra viktiga och utvalda. Det är frågor som handlar om hur de gör när de 

läser eller vad det är att läsa.  
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En av respondenterna berättar att då läsningen har kommit igång i årskurs 2 följer hon 

upp det första samtalet med andra frågor om läsning, exempelvis vad gör du när du inte 

förstår? 

 
Jag lägger ner mycket tid på att genomföra dessa intervjuer men det är värt varenda 

minut. Härifrån får jag så mycket kunskap om eleverna som jag använder när jag 

planerar undervisningen.  

 

En av respondenterna beskriver hur hon arbetar med förförståelsen. I årskurs 2 samtalar 

hon om texterna med eleverna innan de börjar läsa och då får de texter i olika nivåer 

men har fått samma förförståelse. I årskurs 3 arbetar hon med faktatexter på så sätt att 

hon alltid samtalar om texten innan eleverna läser en ny text själva. Sedan läser alla 

elever samma text men får olika nivåer på frågorna. Eleverna måste hela tiden göra egna 

tolkningar av texten, stanna upp och sammanfatta och tänka efter vad de läst.  

När det sedan blir mer text som eleverna ska läsa i de olika orienteringsämnena berättar 

samtliga respondenter att de börjar med att gå igenom texten med eleverna innan de får 

läsa själva. På så sätt har eleverna en förförståelse när de läser.  

 

5.3.3 Bilder 

 

Två av respondenterna tar upp att de använder bilder i början för att utveckla förståelsen 

och att arbeta med språket. Att samla ord från bilder och göra meningar av dem är ett 

sätt som används. Bilder ger också ett stöd till förståelsen när eleverna läser texter. 
 

Det är en strategi som eleverna måste uppmärksammas på, att ta hjälp av bilderna 

för att förstå texten. 

 

 

5.3.4 Språkets uppbyggnad/ordförråd  

 

En av respondenterna beskriver hur hon arbetar med ordförrådet genom att skriva upp 

ett ord som eleverna utgår ifrån och sedan letar de synonymer, motsatsord och sätter in 

ordet i olika meningar. Hon arbetar också med att rimma på orden och sortera ord i 

olika kategorier. 
 

Vi arbetar mycket med ordlekar som, ett skepp kommer lastat med  t e x 

ord som har med känslor, former, frukter, grönsaker eller andra kategorier. 

 

Alla respondenterna menar att genom att eleverna gör sammanfattningar och 

återberättar något som de har läst tränas och utvecklas deras språkliga förmåga och 

ordförrådet utvecklas genom att eleverna använder andra ord än de i texten när de 

berättar. De måste berätta så att lyssnarna förstår och att det finns en röd tråd i 

berättelsen. Detta berättar respondenterna att de tränar eleverna i mer och mer ju bättre 

de läser. Från årskurs 3 och uppåt arbetar de mer med detta. 
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5.3.5 Individuella behov 

 

Alla respondenterna betonar att de arbetar utifrån individens behov och förutsättningar. 

Eleverna är olika i mognad och utveckling, har olika starka sidor, olika intresse och 

bakgrund. Därför är en förutsättning för att det ska fungera att skolan använder olika 

arbetssätt och material.  

 
Jag tycker att det är viktigt att alla elever möts på den nivån de är och att samtliga 

elever får en lagom utmaning. Därför jobbar jag individanpassat och använder mig 

av böcker som är olika svåra. 

 
Alla är olika och vi har ju olika intressen. Det är det som är en utmaning att hitta rätt 

metod eller material till just den eleven. 

 

En av respondenterna menar att hon utgår ifrån var eleverna är i sin läsning. Det gäller 

att se till varje elev och det får inte vara för svårt och inte för lätt. Hon anser att det 

måste vara en utmaning för alla. 

 

 

5.3.6 Val av läsinlärningsmetod 

 

Det viktigaste som samtliga respondenter upplever när det gäller läsinlärningsmetod är 

egentligen inte vilken metod om används utan att de använder den metod som passar 

bäst för individen. En av respondenterna berättar: 

  
Jag som pedagog försöker att använda mig av den metoden som passar just det 

barnet bäst. Det är viktigt att hela tiden få eleverna motiverade så de ser nyttan med 

att lära sig att läsa. Avkodningen är oerhört viktig så att energin kan läggas på 

förståelsen. Jag skulle aldrig använda mig av en helt renodlad helordsmetod. Men 

jag har både LTG-tänk och ljudmetodstänk. Jag har även utbildning i 

Wittingmetoden så jag har även den kunskapen om den nu skulle behövas. Jag 

skulle inte tänka mig att använda Wittingmetoden i nyinlärning, men som 

ominlärning.  

 

En respondent anser att det är viktigt att hon själv känner sig trygg med metoden och 

det arbetssättet. Det är ljudmetoden hon i första hand arbetar efter och med inslag av 

LTG när det gäller att få in ”förståelsetänket” hos eleverna. Hon beskriver att eleverna 

noga arbetar med att koppla ljud till bokstav, vad den heter och hur den låter. När 

eleverna lärt sig ett par ljud så sätter de ihop dem till ord. På det viset bygger de olika 

småord och läser. 

 
Till de flesta passar den metoden men om det är elever som av olika anledningar har 

fallit igenom redan i förskoleklassens tester måste jag vara observant på om det 

funkar för dem. Det kan vara så att de behöver ordbilder istället. För de flesta spelar 

det ingen roll vilken metod vi använder, de lär sig läsa hur eller hur. Men elever som 

är visuellt starka kan ha lättare att lära in helord än att komma ihåg ljuden. Det är ju 

viktigt att eleven känner att läsningen går framåt. 
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5.3.7 Varierad läsning 

 

När det gäller läsning beskriver alla respondenterna olika sorters läsning och hur de 

arbetar med det. Läsning är både när eleverna läser högt, tyst och när de lyssnar på 

någon annan som läser. 

 

Alla respondenterna poängterar vikten av att det finns variation i läsmaterialet 

(berättelser, faktaböcker, lyrik och lättlästa böcker) så att det finns något som passar 

alla. 

 
Vi måste visa dem att det är intressant att läsa. Man får försöka hjälpa dem att hitta 

böcker efter deras intressen. Det tror jag är jätteviktigt, just att de själva tycker det är 

intressant. Det viktiga är ju att de läser. Är det intressant så har de lättare med 

förståelsen också. Man lurar in dem i läsningen för att de tycker det är intressant. 

 

Högläsning ser samtliga respondenter som en viktig faktor och att läsa för och med 

barnen, vilket bl. a skapar ett intresse för böcker och litteratur. De menar att högläsning 

är en viktig uppgift för förskolan och skolan för att väcka och vidmakthålla lusten att 

lära. Väcks lusten att läsa och skriva, så anser de att den fortsatta läs- och 

skrivutvecklingen i mångt och mycket blir en självgående process. Det börjar med att de 

läser sagor för eleverna när de börjar skolan. De anser att det märks tydligt om eleverna 

är vana att lyssna på sagor och om de brukar bearbeta det de läser. I skolan menar de att 

lärarna försöker välja böcker där eleverna känner igen sig och tänka på att det ska passa 

om inte alla så i alla fall de flesta. De arbetar med förförståelsen och att knyta an 

läsningen till egna upplevelser eller tidigare läsning. En av respondenterna berättar: 

 
När jag får en 1:a läser jag varje dag olika sagor och vi pratar om författaren, 

huvudpersoner och händelser i boken. Jag försöker ofta börja med att berätta något 

som jag kom att tänka på eller varit med om som knyter an till boken. Vi ser det som 

en mysig stund när barnen äter frukt och jag läser saga. Ibland bearbetar vi det vi 

läst med att rita eller prata om ord som förekommer i texten. 

 

När det gäller faktaböcker börjar alla respondenterna med att de läser texter för eleverna 

innan läsningen har kommit igång. Sedan pratar de om texten och eleverna ritar en bild 

som de skriver ord eller en mening till. Vartefter som läsningen utvecklas läser eleverna 

själva små texter som de sedan skriver meningar till.  

Två av respondenterna använde småkort med faktatexter om t e x djur där det står frågor 

som eleverna svarar på och svaren hittar de direkt i texten. När det sedan blir mer text 

som eleverna ska läsa i de olika orienteringsämnena började samtliga respondenter med 

att gå igenom texten med eleverna innan de fick läsa själva. På så sätt har eleverna en 

förförståelse när de läser.  

Alla eleverna hos mig får samma text i 3:an men jag läser den tillsammans med 

några elever efter att jag gått igenom den med hela klassen. Sedan får eleverna olika 

nivåer på frågorna som är till texten.  

 

Alla respondenterna ser högläsning av skönlitteratur som en viktig del i att utveckla 

elevernas läsförståelse och inte minst läsintresse. Två av dem schemalägger 

högläsningsstunderna vid olika tillfällen under veckan. En respondent menar: 

 
Om jag inte har lagt in det på schemat så är det så lätt att tiden äts upp till annat. 
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Två respondenter betonar att högläsningen inte bara får bli utfyllnad när det är några 

minuter kvar innan det ringer. Det är hur vuxna ser på läsningen som förs över till 

eleverna. Det måste genomsyras av att det är lustfyllt och att läsningen ger oss både 

kunskap och glädje. 

 

De texter som eleverna läser högt kan vara skönlitterära böcker när läsningen flyter på. 

Hälften av respondenterna tar upp att de har läsgrupper där flera elever väljer samma 

bok och så läser de lite var. Detta tränar både att läsa för andra och framförallt att lyssna 

på varandra. Eleverna får träna sig i att ge konstruktiv kritik till varandra. Beroende på 

hur mycket text det är får eleverna arbetsuppgifter efter olika kapitel eller när boken är 

slut. Det kan vara att välja ut ett antal ord och skriva synonymer till dem, skriva rimord, 

motsatsord eller att skriva egna meningar om orden. Det kan också vara att skriva något 

de kom att tänka på när de läste eller att beskriva huvudpersonerna. 

 

                  Samtliga respondenter tror på betydelsen av att läsa tyst. De anser det viktigt att de tar 

med eleverna till biblioteket på regelbundna besök för att låna böcker som eleverna 

sedan använder i skolan som bänkbok. När eleverna läser med hyfsat bra flyt är tyst 

läsning en njutning för de flesta elever. I årskurs 2 menar de att det är dags att låta 

eleverna få tillfälle till flera lässtunder varje vecka. 

 
Det svåra är att ha is i magen och låta eleverna välja de böcker som de tycker verkar 

spännande. Är det för svårt så lär de sig till nästa gång. Jag får inte styra för mycket 

för det gäller ju att de är motiverade. 

 

                 Två respondenter beskriver hur de använder något som de kallar läshattar där eleverna 

fyller i det sidantal som de läst och färglägger hatten i olika färger. När en bok är läst 

skriver eleven en liten recension och vid olika tillfällen får de redovisa för klassen och 

tipsa varandra om bra böcker.  

 

 En respondent använder sig av ett lästräd där eleverna sätter upp löv med titlar och 

författare på böcker som de läst. Sidantalet fyller de i på ett speciellt papper som 

sammanställs för hela klassen i slutet av varje månad. Då har klassen också en speciell 

stund då de redovisar favoritböcker för varandra.  

 

 

5.3.8 Läsläxan 

 

Läsläxan ser alla respondenterna som viktigt men de beskriver arbetet med den på lite 

olika sätt. För de yngre eleverna har två av dem läseböcker i två nivåer i klassen. Hela 

klassen får förförståelsen när läraren läser texten ur den boken med mest text i vid 

läxgenomgången. Sedan har eleverna läxan i en vecka då de ska läsa hemma varje dag 

och sedan är det uppläsning i skolan. Då har eleverna läsgrupper och lärarna går runt 

och lyssnar på alla eleverna när de läser. Samtidigt som de läser upp läxan arbetar 

klassen med att bearbeta läxan genom att svara på frågor till texten eller på annat sätt 

arbeta med ord från texten.  

 

 

 

 



36 

 

En respondent berättar att hon har läsläxa varje dag under vissa perioder under 

terminen. Hon använder läseböcker i tre nivåer. Hon varierar uppläsningen mellan att 

eleverna läser för läraren ibland och för varandra ibland i mindre grupper.  

 
Det är slitsamt men det är det värt. Under dessa veckor lägger jag extra mycket 

ansvar på eleverna. Många elever önskar att det var dag till dag läxa jämt. 

 

En annan respondent berättar att hon har läsläxa från onsdag till onsdag och även hon 

använder en bok i tre nivåer. Eleverna får hem ett lässchema där föräldrarna fyller i att 

de lyssnat på läxan och hur det gått. Sedan är det fasta läsgrupper, beroende på vilken 

nivå eleverna är på. Eleverna läser för varandra och läraren lyssnar runt i de olika 

grupperna men det är inte alltid hon hinner lyssna på alla elever. Till läsläxan finns en 

arbetsbok med frågor till texten. Dessa uppgifter är också i olika nivåer precis som 

läseboken. 

 

 

5.3.9 Lässtrategier 

 

Alla respondenterna tycker det är viktigt att eleverna lär sig olika strategier för att förstå 

och att det är något som de måste arbeta med och samtala om för att eleverna ska förstå 

hur de kan påverka sin läsning. För att veta hur de ska läsa måste de ha ett klart syfte 

med läsningen. Är det sammanhanget eller en specifik information som söks? De måste 

ställa sig frågor som om de har tillräcklig förståelse i förhållande till målet. Ett av 

svaren var: 
 

Det är ju inte bara att läsa utan man måste veta vad det är jag ska ta reda på. 

 

Alla respondenterna inser betydelsen av att de måste lära ut hur eleverna ska ta sig an 

texter. Först skaffar sig läsaren en överblick över texten och skumläser, därefter läser de 

om texten igen. Sedan summerar de innehållet i det de läst, ställer frågor till sig själv, 

relaterar till tidigare kunskaper, går tillbaka i texten och läser eventuellt om. 

 
För att eleverna ska förstå hur de ska göra tränar vi detta i mindre grupper genom att 

jag som lärare agerar efter de olika strategierna och vi sedan diskuterar hur jag 

gjorde. Jag brukar arbeta med detta i årskurs 3. 

  

Det är viktigt att prata om att de inte bara kan läsa utan att tänka efter vad det står. 

De märker det själva när de blir lite äldre, som i matte är det ju mycket lästal där de 

verkligen behöver veta vad det står för att veta hur de ska göra. Det gäller ju 

verkligen att förstå för det går ju inte bara att ta de där talen som står där och lägga 

ihop dem. De måste förstå vad de frågar efter. Läs en gång till.  

 

                  En respondent berättar att hon använder sig av en liten inplastad beskrivning som kom 

ihåg för eleverna där det står olika sätt att gå till väga om de inte förstår det de läser. 

Hon tycker att det fungerar som hjälpmedel innan det är automatiserat hos eleverna hur 

de ska göra.  

 

                  Samtliga respondenter uttrycker att de måste få eleverna engagerade i läsning. Eleverna 

måste vara aktiva läsare. Eleverna måste bli lite ifrågasättande både på sig själva vad det 

gäller förståelsen och texternas innehåll. 

 
Det jag menar är att eleverna ska fundera under läsningen, vad de egentligen läser 

och om de förstår det de läser. 
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En av respondenterna beskriver att eleverna ska använda sig av olika lässätt, olika 

läshastighet beroende på vilken typ av litteratur det är och vilken svårighetsgrad texten 

har. Eleverna ska lära sig att inte läsa på samma sätt om de läser en svår text som om de 

läser en lätt text. Mycket arbete läggs på undervisning i läsförståelse. Att lära barnen 

olika strategier som kan hjälpa dem att förstå texten. 

 

 

5.3.10 Val av läromedel 

 

Alla respondenterna menar att det finns många olika typer av läromedel som tränar 

läsförståelse. När det gäller läseböcker är det ofta gemensamt tagna beslut på skolan 

som styr vilka böcker som finns som klassuppsättningar. Om klassen använder en bok 

eller bokserie som huvudbok så används andra böcker som extra material eller för att 

det passar just den individen. Som läsebok använder alla respondenterna böcker som är 

individanpassade. 

 
Som jag ser det är inte det viktiga vilket läromedel jag använder, utan hur jag 

använder det. Jag som lärare måste välja ut uppgifter till eleverna som är anpassade 

efter elevens förkunskaper. 

 

Samtliga respondenter berättar att de tillverkar mycket material själva för att det 

verkligen ska passa den enskilde individen. De anser att det är viktigt att ha tillgång till 

många olika typer av material så att alla eleverna får något på sin nivå och får en 

utmaning annars är det svårt att hålla läsintresset vid liv.  Alla respondenterna använder 

sig av arbetsböckerna Ärtan Pärtan - serien i läsförståelse och alla uttrycker att det finns 

i olika nivåer så att det passar alla. Eleverna ska träna på att hitta svar som finns direkt i 

texten, men även kunna läsa mellan raderna om de har kommit längre i sin 

läsutveckling.  

 

En av respondenterna använder sig av kort med text som det är frågor till i olika 

svårighetsgrad beroende på elevernas läsutveckling. 

 

 

5.3.11 God pedagogisk miljö 

 

Samtliga respondenter inser betydelsen av vilket förhållningssätt de har att det viktigaste 

är att eleverna har en positiv syn till läsning. Därför anser de att det är viktigt att de som 

lärare anpassar sig efter varje elevs behov och förutsättningar. I varje inlärningssituation 

sätter eleven sin självtillit på spel så inlärningen måste ske i små doser för att risken att 

misslyckas inte ska bli så stor varje gång. Elever som har svårigheter med läsningen 

löper stor risk att få lägre självkänsla. De anser att läraren hela tiden måste se till att 

inlärningen sker på individens nivå. Det är viktigt att det inte är för svårt men det får 

inte vara för enkelt heller. Alla elever måste få utmaningar på sin nivå. Läraren måste se 

till att eleverna känner att de gör ett jobb och att det de gör är bra. Det gör att elevernas 

självförtroende växer och då ökar motivationen hos eleven.  

 
Om jag själv är säker och har en struktur så för jag över det till barnen. Man jobbar 

hela tiden med att de ska lyckas. Det gäller att framhäva deras styrkor. Är det något 

som inte funkar så försöker vi på ett nytt sätt till de lyckas. Du kan det här, du fixar 

detta. Det gäller att verkligen tro på dem och deras förmågor. 
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Om jag tror att de ska lyckas så överför jag det på eleven. Tror de att de kan så går 

de in med den inställningen, när de jobbar. Om de inte tror på sig själva så blir det. 

Jag kan ju ändå inte det här. Då försöker de inte på samma sätt. Jag tror att våra 

förväntningar är avgörande.  

 

Samtliga respondenter anser att de måste se till att miljön kring barnet är så bra som 

möjligt. En förutsättning för en lyckad inlärning är att miljön är fri från stress. De menar 

att det är viktigt att det är ordning och reda i klassrummet så att eleverna får en 

möjlighet till en god inlärningsmiljö. 

 
Vi måste erbjuda ett klassrumsklimat som är accepterande och stödjande, så alla 

känner att de kan och duger. Det måste finnas många böcker, så att även de som har 

en bokfattig miljö hemma får många böcker att välja bland. Det kan vi genom att 

hjälpa eleverna med boklån, se till att det finns böcker i klassrummet med olika 

svårighetsgrad.  

 

Alla respondenterna ser sig själva som viktiga när det gäller att tänka efter och arbeta 

med hur klassrummet ser ut, hur eleverna placeras och hur vilken attityd eleverna 

använder mot varandra. Miljön är oerhört viktigt, både den sociala och den fysiska för 

att eleverna ska lyckas med sin inlärning och det gäller ju naturligtvis även 

läsförståelsen. 

 
Jag vill ha ordning och reda. Jag vill ha det så och det vet eleverna. Jag vill helst inte 

ha bord i klassrummet, vi hade det i 1:an men det blir rörigt. Vi sitter i grupper med 

bänkarna och 2 och 2 ibland.  

 
Det är viktigt med struktur, arbetsordningar som är tydliga. När vi jobbar med det 

här så gör vi så här och så här. Det är likadant varje gång. Jag styr arbetsordningen 

men eleverna väljer inom området. Arbetsgången är den samma.  

 

 

5.3.12 Kartläggning och uppföljning 

 

Kartläggning är ett verktyg som alla respondenterna tycker är viktigt för att kunna 

anpassa undervisningen efter varje elevs behov och förutsättningar. De menar att det är 

viktigt att skolan tidigt uppmärksammar, stödjer och hjälper de elever som behöver stöd 

för att komma igång med läs- och skrivutvecklingen. Genom att sätta in åtgärder med 

en gång så kan skolan undanröja elevernas misslyckanden och skillnaderna är inte så 

stora mellan de som lyckas och de som har problem med läsningen.  
 

Indikation kan man få tidigt, redan i förskolan. Då observerar man extra och lägger 

in extra, kanske bara under en period. De test som gjorts i förskoleklass följer vi upp 

i 1:an för att se hur utvecklingen gått.  

  

Respondenterna beskriver att de har olika kontrollstationer för att inte missa något barn. 

Det är viktigt att inte bara kartlägga utan även följa upp kartläggningarna. De anser att 

det är bra att det finns gemensamma test som alla gör, som Läs- och skrivberedskap 

(Bornholmsmodellen), Vilken bild är rätt och DLS? 

 
Jag använder mig av kontinuerlig kartläggning, bl. a Katarina Herrlins. 
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Två av respondenterna menar att de ser testen som en bekräftelse för dem själva på att 

de är på rätt väg. Sedan anser de att de kartlägger hela tiden i det dagliga arbetet med 

eleverna 

 
I det egna huvudet gör man det hela tiden.  

 

Alla respondenterna beskriver hur kartläggning följs upp av åtgärder för de som 

behöver och dessa åtgärder görs både i klassrummet och hos specialläraren. Det är 

viktigt att se på hela barnet och anpassa efter vad som passar just det barnet.  

 
Det är olika var åtgärderna sätts in. Vi gör ofta så att om eleven har 

specialundervisning 2 timmar/vecka så är en timme hos specialpedagogen och en 

timme i klassrummet. I klassrummet är då specialpedagogen ett stöd för hela 

klassen, men vill den specielle eleven ha hjälp så ska specialpedagogen hjälpa den i 

första hand. 

 

Uppföljning med åtgärder som är utöver det vanliga menar respondenterna att de tar 

upp i åtgärdsprogrammet som upprättas av specialpedagog tillsammans med klasslärare, 

elev och vårdnadshavare. Det kan se olika ut för olika elever.  

 

En av respondenterna beskriver hur hon arbetade med en elev för att stötta hela 

läsutvecklingen.  

 
Jag läste med eleven innan skolan började. Eleven kom med bussen tidigt och jag 

var ju på skolan så jag kunde läsa med honom 10 minuter varje morgon innan skolan 

började. 

 

Alla respondenterna ser specialpedagogen som ett stöd att diskutera och bolla vilka 

åtgärder som behövs som uppföljning. De menar att de kan få råd och hjälp att hitta 

lämpligt material, rätt metod eller att hamna på lämplig nivå. Sedan är det ofta så att 

mycket sker i klassen inom ramen för det vanliga arbetet. 

 
Det är skönt att ha någon att bolla med när det behövs extra insatser. 

 

 

5.4 Sammanfattning 

 

Alla respondenter ser läsförståelsen som en del av läsningen och de menar att 

avkodningen måste fungera för att eleverna ska kunna ägna sig åt läsförståelsen. Alla 

anser att god läsförståelse är att kunna anpassa läsningen efter vad de läser. 

 

Respondenterna anser att de har stor hjälp när de ska planera arbetet i årskurs 1 av den 

överlämning de får från förskolläraren som arbetat med eleverna i förskolleklassen. 

Samtliga respondenter uttrycker att de utgår från de individuella behoven när de 

planerar vad som ska ingå i läsförståelse och hur upplägget ska vara. Respondenterna 

menar att eleverna arbetat med språklig medvetenhet i förskoleklassen. De ser 

förförståelsen som betydelsefull och det är viktigt att samtala om texterna för att få ett 

utökat ordförråd. 

 

Samtliga respondenter anser det viktigt att de som lärare anpassar sig efter varje elevs 

behov och förutsättningar när det gäller metoder och arbetssätt. Läraren måste hela tiden 

se till att inlärningen sker på individens nivå. När det gäller läsinlärningsmetoder så är 
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det inte metoden som är det primära utan att som lärare ha kunskap om olika metoder så 

att undervisningen kan anpassas efter olika individer. Högläsning för och med eleverna 

ser alla respondenter som en viktig del av läsningen för att utveckla läsförståelsen. Alla 

respondenterna tycker det är viktigt att eleverna lär sig olika strategier för att förstå och 

att det är något som de måste arbeta med och samtala om, för att eleverna ska förstå hur 

de kan påverka sin läsning. Alla respondenterna använder sig av arbetsböckerna Ärtan, 

Pärtan - serien i läsförståelse och alla respondenterna menar att de använder sig av 

individanpassat läromedel. Respondenterna använder sig av läsläxa och tycker det är 

viktigt med variation i läsmaterialet som finns i klassrummet. För att eleverna ska 

stimuleras till att läsa böcker tar alla respondenterna upp att de gör regelbundna besök 

på ortens bibliotek.  

 

Samtliga respondenter menar att en förutsättning för en lyckad inlärning är att miljön är 

fri från stress. Klassrumsmiljön är viktig och respondenterna lägger mycket tid på att 

tänka efter hur den fysiska miljön ska utformas. Ordning och reda ser alla som en 

förutsättning för god inlärning. 

 

Kartläggning tycker alla respondenterna är viktigt för att kunna anpassa undervisningen 

efter varje elevs behov och förutsättningar. Det är något som de anser att de arbetar med 

hela tiden i det dagliga arbetet. Alla respondenterna ser specialpedagogen som ett stöd 

att diskutera och bolla vilka åtgärder som behövs som uppföljning.  
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6 DISKUSSION 

 

Utifrån våra frågeställningar och de beskrivningskategorier vi fick fram kommer vi nu 

att diskutera resultatet med fokus på det vi ser som betydelsefulla framgångsfaktorer för 

att motivera alla elever så att de utvecklar en god läsförståelse och jämföra med 

litteraturstudierna. 

 

 

6.1 Vad innebär god läsförståelse? 

 

Synen på läsförståelse har ändrats under de senaste 25 åren från att ha varit en process 

som började med avkodning och slutade med förståelse. Läsförståelsen var en passiv 

process som endast krävde att läsaren avkodade rätt och därigenom kom förståelsen 

(Reynold, 2002). Enligt Taube (2007, b) är läsning förmågan att få ut betydelsen av det 

tryckta eller skrivna budskapet. Hon definierar läsförståelse som avkodning x förståelse 

x motivation. Att eleverna känner motivation för det de läser ser vi som en viktig faktor 

för att utveckla elevernas läsförståelse.  Motivationen anser vi är det som är grogrunden 

för allt lärande. Respondenterna visar att de har kunskap om vad god läsförståelse 

innebär genom att de ser det egna tänkandet hos eleverna samt att eleverna får knyta an 

till tidigare erfarenheter och vad de tidigare läst.  

 

Samtliga respondenter menar att förståelsen tränas redan innan eleverna kommer igång 

med avkodningen genom att de är medvetna om att orden har ett budskap. Genom att ge 

eleverna förförståelse innan texter läses underlättas läsförståelsen och vi tycker att det är 

mycket betydelsefull att det ägnas tid till att ge eleverna förförståelse. Detta stämmer 

bra överens med Lundberg och Herrlin (2006) som skriver att läsförmågan är en process 

där läsaren försöker förstå vad författaren till texten vill säga.  

 

Elbro (2006) tar upp att det är helt avgörande för läsutvecklingen med en snabb och 

säker avkodning. En av respondenterna tar upp att det inte får bli mekanisk läsning utan 

att eleverna verkligen förstår vad de läser. Respondenterna ser det som viktigt att arbeta 

med förståelsen på olika sätt och att arbeta med förståelse och avkodning hand i hand 

och att även motivationen är en viktig del.  

 

 

6.2 Vad styr planeringen i läsförståelse? 

 

Respondenternas uppfattningar är att det är många olika faktorer som styr planeringen i 

läsförståelse, vi tolkar det som att de har ett mångfacetterat perspektiv och inte bara litar 

på läromedlen som finns på marknaden. För att det verkligen ska bli så anpassat som det 

bara går, upplever vi att det läggs mycket tid på att klippa och klistra och göra eget 

material. Vår erfarenhet inom specialpedagogiken är att elever i vissa fall måste testa 

läromedel innan vi vet om det fungerar eller ej.   

 

Utbildningsdepartementet (2006) har en tydlig skrivelse, som lyder att skolan ska utgå 

från varje elevers behov och förutsättningar. Det är endast två respondenter som nämner 

att planeringen utgår ifrån styrdokumenten, men samtliga tar upp att planeringen styrs 

av elevernas individuella behov. Vi uppfattar att samtliga respondenter är väl insatta i 

styrdokumenten och vissa arbetar efter dem mer än de i själva verket tänker på. Det 

kanske är så självklart att det sitter i ryggraden Elevsamtalen eller intervjuerna som 
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respondenterna kallar det, kanske är en av de viktigaste utgångspunkterna för 

planeringen av undervisningen. Detta är något som vi tror att respondenterna har en 

oerhörd hjälp av och något som fler borde göra om det inte redan är så.  

 

 

6.3 Hur sker arbetet med läsförståelse för att tillgodose alla elever? 

 

Respondenterna tar upp flera faktorer som de anser ha betydelse för att eleverna ska nå 

god läsförståelse.  

 

 

6.3.1 Språklig medvetenhet 

 

Den språkliga medvetenheten har stor betydelse för läs- och skrivinlärningen och för att 

eleverna ska kunna lära sig läsa och skriva måste de förstå språkets form. I förskolan 

arbetar lärarna med språket genom olika språklekar utan direkt undervisning vilket 

bidrar till att eleverna blir nyfikna på språket (Nyström, 2002). 

 

Våra respondenter arbetar med språklig medvetenhet även i årskurs 1 och de verkar vara 

väl insatta i vad eleverna arbetat med i förskoleklassen. Detta gör att det är lättare att se 

den röda tråden i allt arbete om det ena bygger på det andra. Genom att de har den 

synen visar de att de tar tillvara den kunskap som eleverna fått innan skolstarten och 

bygger vidare på detta. Det var en positiv reflektion att respondenterna var så väl insatta 

i vad eleverna arbetat med i förskoleklassen. 

 

Lundberg (1997) skriver att genom att arbeta med den språkliga medvetenheten i form 

av Bornholmsprojektet eller liknande går det att förebygga uppkomsten av läs- och 

skrivsvårigheter. En av respondenterna menar att eftersom de flesta eleverna kan läsa, 

de har redan knäckt koden när de börjar skolan så kan de direkt när skolan börjar sätta 

in extra arbete för de som inte knäckt läskoden.  

 

 

6.3.2 Val av läsinlärningsmetod 

 

När det gäller läsinlärning finns det flera olika metoder och det har enligt Hjälme (1999) 

och Skolverkets kunskapsöversikt (2004) varit en intensiv debatt om vilken metod som 

är bäst, ljudmetoden eller helordsmetoden. Enligt de flesta forskare handlar det inte om 

det ena eller det andra utan om både och. Respondenternas uppfattningar 

överensstämmer med forskarnas åsikt att det inte är metoden som är avgörande. De 

menar att de måste använda den metod som passar individen bäst.  

 

 

6.3.3 Högläsning 

 

En annan betydelsefull faktor för läsförståelsen är att läsa högt för eleverna och här kan 

förskolan och föräldrarna göra stora insatser. Skolverket (2004) skriver att högläsning 

väcker lust och nyfikenhet och kan göra den kommande läsningen till en självgående 

process. En av förutsättningarna för att eleverna ska fortsätta att läsa är att de ser någon 

mening och att de har utbyte av det. Detta är en helt överensstämmande bild av 

högläsningens betydelse som samtliga respondenter ger. Respondenterna menar att 
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samtalet har stor betydelse i samband med högläsning för att utveckla läsförståelsen. 

Här beskriver de hur de knyter texten till egna upplevelser och tidigare erfarenheter 

vilket är i överensstämmelse med hur Keene & Zimmermann (2003) menar att lärare 

bör arbeta för att underlätta elevernas läsförståelse. Vi anser att lägga tid på att samtala 

om texten troligtvis är en av framgångsfaktorerna hos dessa lärare. Respondenterna 

berättar att de har högläsning för eleverna som en schemalagd aktivitet, vilket visar att 

de ser det som ett betydelsefullt inslag i undervisningen av läsförståelse och inte bara 

som utfyllnad när det är lite tid över. Vi menar att lärarna här överför en positiv syn på 

läsning till eleverna, vilket är viktigt för att utveckla den fortsatta lusten att läsa.  

 

 

6.3.4 Lässtrategier 

 

Erfarna läsare är strategiska och väljer ett lämpligt lässätt beroende på vilken text det är. 

Har läsaren goda förkunskaper om texten och kommit i kontakt med ordet tidigare läses 

ordet som en helhet direkt. Vid svåra och krångliga ord används avkodningstekniken för 

att läsa ut vad det står och för att förstå innebörden (Franzen, 2004; Lundberg & 

Herrlin, 2006). Enligt Keene och Zimmermann (2003) använder sig en erfaren läsare 

endast av 7-8 olika strategier. De olika lässtrategierna måste enligt vår erfarenhet läras 

ut av läraren. Genom att lära ut dessa strategier borde eleverna bli bättre rustade när de 

ska förstå och analysera texter. Tänk om det vore lika självklart att lära ut lässtrategier 

som att lära ut hur ett multiplikationstal ska räknas ut. Respondenterna ser arbetet med 

att lära ut lässtrategier som betydelsefullt för elevernas läsförståelse. De menar att de 

måste arbeta med detta genom samtal för att eleverna ska bli medvetna om hur de kan 

påverka sin läsning. Att göra som en av respondenterna, arbeta med lässtrategier i 

mindre grupper tycker vi är ett bra sätt för att alla elever ska vara aktiva i arbetet. En 

lärare som agerar som modell för eleverna och visar hur hon börjar, ställer frågor till sig 

själv, sammanfattar eller läser om när hon inte förstår ser vi också som ett bra sätt för 

eleverna att utveckla läsförståelsen. Vi uppfattar att respondenterna lägger ner mycket 

tid på att arbeta med undervisningen i läsförståelse och det är något som borde få ta tid 

för en god läsförståelse är betydelsefullt i alla skolans ämnen. 

 

 

6.3.5 God pedagogisk miljö 

 

Respondenterna betonar betydelsen av att miljön runt eleverna ska vara så bra som 

möjligt. Miljön i klassrummet är både den fysiska i form av möblering och 

materialplacering samt den psykiska miljön, lärarens förhållningssätt och det allmänna 

klimatet i gruppen. Både Taube (2007, b) och Skolverket (2001, a) tar upp att 

förutsättningen för att inlärning ska lyckas är att det är en miljö som är varm, 

accepterande, stödjande och fri från stress. Att material synliggörs och presenteras på ett  

inbjudande och lättåtkomligt sätt, ser vi som viktigt för en god pedagogisk miljö.   

 

Respondenterna ser betydelsen av att de anpassar sig efter varje elevs behov och 

förutsättningar. De menar att de arbetar medvetet med att eleverna ska känna att de 

lyckas. Hur vi uttrycker vad vi tror att eleverna ska förmå ser vi som en mycket 

betydelsefull faktor för hur eleverna ska lyckas i sitt arbete och genom kroppsspråk, 

miner och tonfall överför vi vad vi vill få tillbaka. Våra förväntningar har en oerhört 

stor betydelse för elevernas prestation. 
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Respondenterna uttrycker att en av förutsättningarna för en god inlärningsmiljö är att 

det är ordning och reda i klassrummet. De tänker på hur de placerar eleverna i 

klassrummet för att få bästa möjliga inlärningsmiljö för eleverna. Skolverket (2003, b) 

tar upp om att klassrumsklimatet bör genomsyras av inslag som skapar ordning och god 

stämning och att läraren bör arbeta med gruppstärkande övningar och få eleverna 

delaktiga i arbetet att skapa arbetsro. Våra respondenters tanke om ordning och reda 

kanske inte bara gäller klassrummet utan till stor del kanske det är ordning i arbetssätt 

som avses. Som matematiker kanske det är det systematiska arbetssättet som 

genomsyrar deras sätt att lära ut även när det gäller läsning. I matematiken får eleverna 

beskriva hur de gör och detta kan vi se som en koppling till våra respondenter som 

beskriver att eleverna arbetar med lässtrategier.  

 

 

6.4 Varför lyckas dessa 1-7 lärare Ma/No så bra? 

 

Vi har funnit flera framgångsrika faktorer som vi ser som betydelsefulla i lärandemiljön 

för att eleverna ska lyckas med sin läsförståelse. Våra respondenter visar en god 

kunskap om vad begreppet läsförståelse innebär. De ser det egna tänkandet hos eleverna 

som betydelsefullt, samt att eleverna får knyta an till tidigare erfarenheter och vad de 

tidigare läst. Respondenterna ger eleverna förförståelse innan de läser texter vilket 

underlättar läsförståelsen. Vi tycker att det är mycket betydelsefullt att det ägnas tid till 

att ge eleverna förförståelse.  

 

Samtliga respondenter är väl insatta i styrdokumenten och vissa arbetar efter dem mer 

än de i själva verket tänker på. Elevsamtalen eller intervjuerna som respondenterna 

kallar det, kanske är en av de viktigaste utgångspunkterna för planeringen av 

undervisningen. Detta är något som vi tror att respondenterna har en oerhörd hjälp av. 

Det kanske är genom dessa samtal lärarna får fram hur eleverna tänker så att de kan få 

hjälp på rätt sätt.  

 

Det var en positiv reflektion att respondenterna är så väl insatta i vad eleverna arbetat 

med i förskoleklassen. Det är säkerligen en faktor som har betydelse för elevernas goda 

resultat. Respondenterna kan ta vid där eleven befinner sig och verkligen satsa och sätta 

in specifika insatser där det verkligen behövs. 

 

En annan betydelsefull faktor för läsförståelsen är att läsa högt för eleverna. Högläsning 

som en schemalagd aktivitet visar att de ser det som ett betydelsefullt inslag i 

undervisningen av läsförståelse och inte bara som utfyllnad när det är lite tid över. 

Respondenternas sätt att arbeta med högläsning, där de knyter texten till elevernas egna 

upplevelser gör att de känner att det berör dem. Att lägga tid på att samtala om texten är 

nog en av framgångfaktorerna hos dessa lärare.  

 

Respondenterna ser arbetet med att lära ut lässtrategier som betydelsefullt för elevernas 

läsförståelse. De menar att de måste arbeta med detta genom samtal för att eleverna ska 

bli medvetna om hur de kan påverka sin läsning. Vi uppfattar att respondenterna lägger 

ner mycket tid på att arbeta med undervisningen i läsförståelse och det är något som 

borde få ta tid för en god läsförståelse är betydelsefullt i alla skolans ämnen.  Som 

matematiker kanske det är det systematiska arbetssättet som genomsyrar deras sätt att 

lära ut även när det gäller läsning. I matematiken får eleverna beskriva hur de gör och 
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detta kan vi se som en koppling till våra respondenter som beskriver att eleverna arbetar 

med lässtrategier. Vi tror att detta är en avgörande framgångsfaktor hos dessa lärare. 

 

 

6.5 Metoddiskussion 

 

Syftet med vår studie var att ta reda på 1-7 Ma/No lärares uppfattningar vad det gäller 

undervisningen vad det gäller läsförståelse. Vi genomförde 4 halvstrukturerade 

intervjuer av den lärarkategorin för att få svar på våra frågor.  Vid intervjutillfällena 

eftersträvade vi att bortse från vår förförståelse och inte ta något för givet. Vi försökte 

att ställa tydliga frågor och försökte få respondenterna att förtydliga sig och även 

exemplifiera sina uppfattningar så vi kunde minimera risken för missuppfattningar vid 

vår tolkning av respondenternas uppfattningar. Det vi måste ha i åtanke är att 

intervjumetoden har sina begränsningar eftersom vi som intervjuare har ett övertag 

gentemot respondenterna och vi måste se till att lämna stort utrymme till dem. Vi och 

respondenterna deltog inte på samma villkor, men vi insåg vikten av att lyssna och vara 

lyhörda för respondenterna. Eftersom vi var två intervjuare, som delade upp 

respondenterna mellan oss, så finns det möjlighet att vissa delar av intervjun haft 

tyngdpunkten på olika typer av följdfrågor. Vår upplevelse är att vi inte förlorat något 

på att inte delta vid samtliga intervjuer, eftersom vi gemensamt lyssnat igenom och följt 

med i det transkriberade materialet. Avlyssningen tillsammans hjälpte oss att tolka 

respondenternas personliga uttryckssätt och även deras engagemang, vilket nästan är 

omöjligt att återge i transkriberad text. Vi tror inte att det har påverkat antalet 

beskrivningskategorier eller slutresultatet av studien. Det som kan ha påverkats är som 

vi uppfattar det, hur djupgående informationen är från respondenterna. Alternativet att 

vi båda deltagit i samtliga intervjuer kan ha lett till att respondenterna kommit i 

tydligare underläge och vi kanske inte fått fram lika mycket information som nu.  

 

Vår uppfattning är att respondenterna svarat ärligt och uppriktigt på våra frågor samt har 

utvecklat frågorna efter sina uppfattningar. Respondenterna fick inte ta del av frågorna i 

förväg, vilket kan ha medfört att deras svar var det som de kom att tänka på först. 

Eftersom vi gjorde en sammanfattning i slutet av varje intervju, där respondenterna fick 

möjlighet att komplettera så anser vi att svaren är trovärdiga. 

 

Vi anser att det varit en tillgång att ha varit två skribenter, vilket har gjort att vi har haft 

möjlighet att ventilera, diskutera och utvecklat analysen på ett så trovärdigt sätt som 

möjligt när det gäller tolkning av respondenternas uppfattningar. En vanlig reflektion 

under studien har varit om vår förförståelse har försvårat eller hjälpt oss. Vår 

förförståelse har naturligtvis hela tiden funnit med oss och kan ha påverkat oss, så vi har 

sett det vi ville se. Vi har dock försökt att hela tiden lägga vår egen förförståelse åt sidan 

och bara fokuserat på våra respondenters uppfattningar. 

 

Vi bedömer att vår metod var lämplig eftersom vår upplevelse är att vi fått svar på de 

frågor vi ville undersöka. Vi har fått insikt i hur några 1-7 lärare Ma/No uppfattar sitt 

arbete med elevernas läsförståelse. Om vi hade valt att komplettera intervjuerna med 

observationer samt vilka läromedel de använder på skolorna, hade vi kanske fått en 

annan syn på undervisningen i läsförståelse. Det kan även ha medfört att svaren inte 

hade överensstämt med respondenternas tillämpning.  
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6.6 Slutord 

 

Vi betraktar den här studien som fragment av 1-7 lärare Ma/No:s uppfattningar vad det 

gäller begreppet läsförståelse, planeringen och arbetet med elevernas läsförståelse. 

Uppfattningarna som respondenterna har gett oss är tagna från deras verklighet, men vi 

är införstådda med att urvalet är för litet för att kunna generalisera resultatet. Vi kan inte 

med utgångspunkt från de genomförda intervjuerna påstå att våra respondenters 

uppfattningar skulle gälla samtliga 1-7 lärare Ma/No.  

 

Vi hoppas med den här rapporten kunna inge hopp om att eleverna får en god 

läsförståelse. Vi hoppas även att rektorer ska våga anställa 1-7 lärare Ma/No i de lägre 

klasserna trots undervisningen i läsinlärning. Det kanske är arbetssättet som är mest 

avgörande oberoende av vilket ämne det gäller. 

 

En fortsatt studie skulle kunna vara att jämföra olika lärarkategoriers uppfattningar 

angående läsförståelse.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor  

 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 
 

 Vilka årskurser har du undervisat i? 
  

 Beskriv vad som ingår i begreppet läsförståelse för dig? 

 

 Beskriv hur du planerar undervisningen i läsförståelse för att tillgodose alla 

elever.           

o Vad tar du hänsyn till då du planerar undervisningen i läsförståelse? 

 

 Beskriv hur du arbetar med läsförståelse. 

o Vilka faktorer upplever du som särskilt viktiga då det gäller arbetet 

med läsförståelse . 

o Hur ser du på läsinlärningsmetodens betydelse? 

o Vilka tillvägagångssätt har du för att utveckla läsförståelsen för 

samtliga elever?  

o Vilket läromedel använder du och varför? 

 

 Beskriv hur du arbetar med kartläggning av läsförståelse. 

  

 Beskriv hur du anser att en god pedagogisk miljö bör vara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2:1 

 

Lokala konkretiserade mål för de yngre eleverna utifrån kursplanens nationella mål 

vad det gäller svenska i momenten tala, lyssna och läsa, vilka är kopplade till 

läsförståelse. 

 

Åk 1 

 

Tala 

Eleven 

 kan berätta muntligt så att lyssnaren hör och förstår 

 

Lyssna 

Eleven 

 kan lyssna och förstå enskilda instruktioner 

 kan lyssna på högläsning 

 

Läsa 

Eleven 

 kan sambandet bokstav - ljud 

 känner igen enkla vanliga ordbilder ex; och, jag, kan 

 kan ljuda ihop ljudenliga ord på 2-3 bokstäver ex; sol, bil 

 kan läsa enkla ord utan att ljuda 

 kan läsa enkel förberedd text flytande (läsläxan) 

 kan läsa enkel oförberedd text utan att ljuda 

 kan samtala om en text (läsförståelse) 

 

 

Åk 2 

 

Tala 

Eleven 

 kan återberätta/redovisa i mindre grupp 

 vågar berätta händelser inför klassen 

 kan se på den man talar till 

 kan dramatisera enkla roller och improvisera 

 

Lyssna 

Eleven 

 kan lyssna utan att avbryta 

 kan förstå en instruktion i helklass 

 

Läsa 

Eleven 

 kan läsa en oförberedd text, avsedd för åk 2, flytande, bara behöva ljuda 

längre eller svårare ord 

 kan göra paus vid punkt 

 kan läsa tyst och förstå anpassad text, (läsförståelse) 

 kan läsa och förstå enkla instruktioner (ex tystläsningsbok) 

 



Bilaga 2:2 

 

Åk 3 

 

Tala 

Eleven 

 kan berätta och redovisa inför klassen så att innehållet blir begripligt och 

hörbart 

 

Lyssna 

Eleven 

 kan lyssna intresserat till teater, musik, vid samlingar och studiebesök mm 

 

Läsa 

Eleven 

 kan läsa en oförberedd text, avsedd för åk 3, flytande, bara behöva ljuda 

längre eller svårare ord 

 kan läsa text där ljudstridig stavning förekommer 

 har god läsförståelse i litteratur som är anpassad för åldern (skönlitteratur, 

faktaböcker och tidningar) 

 kan läsa och förstå instruktioner i flera led 


