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ABSTRACT 
Syftet med studien var att belysa hur lärare undervisar i läsförståelse och vilka 
strategier de förmedlar till sina elever i grundskolans tidigare år, samt att se om de 
eventuellt olika undervisningssätten skapar olika läromiljöer. Jag har använt mig av 
en kvalitativ metod som bygger på videoobservationer. Videoobservationerna som 
ledde fram till resultatet var något strukturerad, resultatet skildrades i olika 
kategorier.  
 
Resultatet visar att lärare undervisar på flera olika sätt i läsförståelse. De 
undervisningssätten jag har sett i studien har jag kategoriserat som 4-grundstrategier, 
Textsamtal och Enskilt arbete. De olika undervisningssätten leder till olika 
läromiljöer. Observationsmaterialet visar också att undervisningssättet Enskilt arbete 
har en tendens till att skapa ett tystare klassrum där samarbete inte sker mellan 
eleverna på samma sett som i 4-grundstrategier och Textsamtal, vilket kan bero på de 
olika förutsättningar lärarna har i undervisningssituationen.  
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1 INTRODUKTION 
Att kunna läsa är en väsentlig förmåga i en människas liv och dennes funktion i 
samhället. Det räcker inte med att bara kunna avkoda orden – vi måste också förstå 
vad de betyder, själva budskapet. Det är här, i budskapet, mitt intresse finns i läs- och 
skrivinlärningen. För mig är det viktigt att elever har kommunikativa 
undervisningsformer som ökar deras läsförståelse i olika genrer av texter. Jag anser 
att det är i dialogen med lärare och klasskamrater eleven tar till sig ny kunskap på det 
mest effektiva sättet. Läraren får också i dessa lärande samtal en inblick i sina 
elevers förståelse av det som diskuteras. Westlund (2009) menar att det är under de 
tidiga skolåren elever skall lära sig att läsa så bra att de sedan alltmer ska kunna läsa 
för att lära. 
 
Syftet med undersökningen är att belysa hur lärare arbetar med läsförståelse och 
vilka strategier de förmedlar till sina elever i grundskolans tidigare år, samt att se om 
de eventuellt olika undervisningssätten skapar olika läromiljöer.  
 
Det är skolans uppdrag att göra det möjligt för alla elever att behärska det svenska 
språket och kunna lyssna och läsa aktivt. Läsning är inte ett ämne avgränsat endast 
till skolan och svenskämnet utan nyttjas i elevens hela skolgång och vardag. Att lära 
sig läsa tillhör de grundläggande färdigheterna inom skolan (Skolverket, 2007a; 
Utbildningsdepartementet, 1994). Skolverket skriver i Kursplanen för svenska (2009) 
om vikten av det skrivna ordet, dess stora betydelse och att samhället ställer krav på 
förmågan att kunna hantera, tillgodogöra sig och värdera texter. Kursplanen uttrycker 
en lägsta godtagbar kunskapsnivå som eleven skall ha uppnått i slutet av det tredje 
skolåret. Det är skolan och skolhuvudmannen som ansvarar för att eleven ges 
möjlighet att uppnå denna.  
 
Eleven skall beträffande läsning 
 

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

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

använda sig av innehållet muntligt eller skriftligt (Skolverket, 2009 s. 29).  
 
Den internationella undersökningen PISA (2007b) har till syfte att studera vilken 
nivå respektive lands utbildningssystem befinner sig på, samt att frambringa 
underlag som generar nya diskussioner inom utbildningspolitik. PISA undersöker 
färdigheter och kunskaper som anses vara betydande i det vuxna livet.  
 

Stor vikt läggs vid att kunna sätta in kunskaper i ett sammanhang, att förstå 
processer, tolka och reflektera över information samt förmågan att lösa problem. 
Kanske viktigast, kommer ungdomarna att kunna fortsätta att lära sig under hela 
sina fortsatta liv? (Skolverket, 2007b s.28) 

 
I PISA 2006 hamnade Sverige på en sjätte plats av 57 deltagande länder i 
läsmomentet och tillhör den grupp på cirka 10 länder vars femtonåriga elever visar 
de bästa genomsnittliga läsprestationerna. Svenska elevers läsförmåga är fortsatt bra, 
sett i ett internationellt perspektiv. Det som är oroande är att spridningen 
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resultatmässigt är större i PISA 2006 än PISA 2000 och att de svaga läsarna har 
blivit svagare (Skolverket, 2007b). 
 
PIRLS (2007a) har som syfte att cykliskt genomföra studier där läsförståelse står i 
fokus bland elever i årskurs 4 världen över. PIRLS är utformad för att mäta 
läsförståelse vid läsning av texter av litterär respektive informativ karaktär. Precis 
som i PISA så visar resultaten i PIRLS att det har skett en betydande tillbakagång 
(med 12 poäng) på den internationella lässkalan och att andelen starka och mycket 
starka läsare har blivit färre. Eleverna från Sverige når i genomsnitt upp till 549 
poäng på den internationella lässkalan, vilket är långt över det internationella 
genomsnittet på 500 poäng.  
 
Begreppet läsförståelse är ett komplext begrepp och har definierats av många olika 
forskare. Jag har valt att definiera begreppet läsförståelse som följer: läsförståelse 
innebär att individen är medskapare och brukar texten för att utvinna och skapa 
mening kopplat till sina egna erfarenheter. 
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2 BAKGRUND 
I följande kapitel redogörs kort för läsutvecklingens olika dimensioner, Vygotskijs 
tankar om den proximala zonen, olika läromiljöer samt undervisningens roll för 
läsförståelsestrategier. I litteraturen används begrepp som; modell, metod och 
läsförståelsestrategi synonymt. Jag har valt att använda mig av begreppet 
läsförståelsestrategi genom arbetet. 

2.1 Läsutveckling  
Läsning är en sammankomst mellan läsare och text, där läsaren ofta är aktiv och 
kreativ. Utifrån sina tidigare erfarenheter och förväntningar på texten konstruerar 
läsaren en förståelse av texten (Lundberg & Herrlin, 2009). Läsning = Avkodning x 
Förståelse är en formel som innebär att avkodningstekniken har betydelse för 
läsförståelsen, vilket betyder att om endera avkodningen eller språkförståelsen inte 
finns, så blir resultatet noll, dvs. det blir inte heller någon läsfärdighet menar Elbro 
(2008). Ett av Sveriges största uppslagsverk, Nationalencyklopedin, beskriver 
läsning som följer: 

 
Läsning, konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång 
tid och omfattande övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två 
huvudmoment: avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan 
identifiera eller känna igen skrivna ord.  Förståelse är resultatet av tolkningen av 
språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning och 
förståelse fungerar väl. (NE, 2010-05-11)   

 
Läsning är en mycket betydelsefull förmåga både i och utanför skolan och ingår som 
en central komponent i det som benämns grundläggande färdigheter. Läsning 
används i stort sett i alla ämnen i skolan för lärande och kunskapsutveckling. Det är 
med andra ord grundläggande både för kunskapsutvecklingen hos individen, och för 
utveckling av samhället att individens läsförmåga är god (Skolverket, 2007a). Enligt 
Lundberg och Herrlin (2009) och Skolverket (2007a) omfattar utvecklingen av barns 
läsförmåga flera olika dimensioner. Dessa dimensioner samspelar men har var för sig 
ett eget utmärkande förlopp. Elever utvecklas på olika sätt och följer inte samma 
utvecklingsförlopp. Figuren nedan visar på samspelet mellan fem dimensioner i den 
tidiga läsutvecklingen. 
 

 
(Efter modell av Lundberg & Herrlin, 2009 s.9) 
Figur 1. Samspel mellan läsningens olika sidor. 
 

2.1.1 Fonologisk medvetenhet 
Ett alfabetiskt skriftspråk bygger på ett system där skrifttecknen motsvarar talets 
ljud. Svenska är ett alfabetiskt skriftspråk, som är uppbyggt av 27 fonem. Att 
översätta fonem till språkljud är inte riktigt rätt, fonem är abstrakt och finns samlat 
som segmenterade enheter i vårt minne. Att lära sig ett alfabetiskt skriftspråk kan 
vara svårt för små barn då det krävs att barnet är uppmärksamt på sitt eget talade 
språk och kan identifiera de enskilda språkljuden i talet (Taube, 2007). Lundberg och 
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Herrlin (2009) skriver att vara fonologiskt medveten innebär att eleven förstår hur 
bokstäver kan representeras av olika språkljud. Forskare är eniga om den positiva 
påverkan av språklekar, vilka uppmärksammar de enskilda ljuden, har på 
förskolebarns läsutveckling (Taube, 2007). 

2.1.2 Ordavkodning 
För att uppnå god läsförståelse bör läsaren kunna identifiera ord utan att göra för 
många fel eller anstränga sig för mycket. Enligt Lundberg och Herrlin (2009) bygger 
ordavkodning på att den fonologiska medvetenheten har utvecklats. Det tar lång tid 
och mycket träning innan avkodningen är automatiserad. Det kräver med andra ord 
att eleven läser mycket, läser om samma text och läser texter av lämplig 
svårighetsgrad (Skolverket, 2007a). Elbro (2008) menar att avkodningen är helt 
avgörande för att eleven skall uppnå en god läsutveckling, även om avkodning inte är 
den enda beståndsdelen i läsning, är den en ofrånkomlig förutsättning för 
läsförståelse. En framskriden läsare identifierar orden direkt, automatiskt och utan 
ansträngning, vilket leder till att fokus kan läggas på förståelse av texten (Elbro, 
2008; Lundberg & Herrlin, 2009). 

2.1.3 Flyt i läsningen 
När en elev kan läsa sammanhängande text tillräckligt snabbt, felfritt och med rätt 
satsmelodi har flyt i läsningen infunnit sig. Flyt i läsningen är starkt knutet till 
läsförståelsen (Lundberg & Herrlin, 2009). Taube (2007) menar att flyt i läsningen är 
nödvändigt men långt ifrån tillräckligt för god läsförståelse. De elever som läser med 
flyt behöver inte lägga energi på att identifiera de skrivna orden, utan kan 
koncentrera sig på kopplingar mellan tankar och idéer som uttrycks i texten och 
mellan det som står i texten och sina erfarenheter och kunskaper.  

2.1.4 Läsförståelse  
Bråten (2008) menar att det finns två dimensioner av läsförståelse, ”för det första 
handlar det om att leta upp och få fram (utvinna) en innebörd eller mening som 
författaren på förhand har lagt in i texten” (Bråten, 2008 s.14). Av läsaren krävs det 
att han eller hon genomsöker texten på ett grundligt och fullständigt sätt, vilket är 
avgörande för att läsaren skall få klart för sig den mening författaren vill förmedla 
med texten. Men för att läsaren skall få en djupare förståelse för texten krävs det av 
läsaren att han eller hon aktivt interagerar med texten. Förståelse handlar för det 
andra om att läsaren inte bara tar till sig författarens prefabricerade mening av texten 
utan skapar en egen mening baserad på sina egna redan existerande kunskaper om 
textens ämne. Läsförståelse bygger alltså på samspel mellan läsare och text, där 
läsaren själv står för ett aktivt handlande (Bråten, 2008; Lundberg & Herrlin, 2009). 
Elbro (2008) menar att en av de mest avancerade formerna av läsförståelse är att 
applicera sina redan existerande kunskaper på en text, att läsa mellan raderna, men 
också att det finns en risk med det. Det ligger nära till hands att läsaren övertolkar 
texten. 

2.1.5 Läsintresse  
Den femte dimensionen är kopplad till elevens intresse och till vad eleven vill läsa 
för genrer. Det är när eleven känner glädje och lust inför läsningen som goda cirklar 
skapas, där självförtroendet stärks, så att eleven upplever att de blir bättre läsare. 
Vilken läsförmåga en elev förmår att uppvisa hänger samman med om texterna och 
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textuppgifterna eleven möter känns intressanta (Lundberg & Herrlin, 2009; 
Skolverket, 2007a).  

2.2 Socialt samspel som utgångspunkt för lärande 
Grunden i Vygotskijs teori om människans utveckling är det dialektiska förhållandet 
mellan utveckling på individplanet och utveckling på samhällsplanet. Vygotskij gör 
gällande att barnet redan från födseln skall uppfattas som ett socialt och kollektivt 
väsen. ”Det är barnets samspel med omgivningen som en del av en kollektiv och 
kulturell gemenskap som bildar grunden för utvecklingen som individ” (Bråten & 
Thurmann-Moe, 1998 s. 104). Flera forskare som har varit verksamma inom området 
samspelets betydelse för lärande och utveckling, har i det sammanhanget undersökt 
lärandet inom den närmaste utvecklingszonen. Begreppet, den närmaste 
utvecklingszonen, innebär en utpräglad uppfattning av förhållandet mellan lärande 
och utveckling och fokuserar speciellt på socialt samspel som förutsättning för 
lärandet. Det går hand i hand med vad Skolverket i Kursplan med kommentarer 
(2009) skriver om elevers lärande.    
 

För att gå vidare i sin språkutveckling måste eleverna utifrån sina erfarenheter få 
möjligheter att upptäcka de kunskaper de själva har om språket och med lärarens 
hjälp och i samarbete med varandra lära sig om språkets uppbyggnad och 
system. Utifrån sina olika erfarenheter kan de också gemensamt bygga upp 
kunskap om hur språket fungerar i samspel mellan människor och därigenom få 
perspektiv på sin egen språkförmåga.  (Utbildningsdepartementet, 2009 s. 28) 

 
Vygotskij kritiserade den traditionella undervisningen och åsyftade att både 
uppsplittringen i skolämnen och indelningen av undervisningsstoffet inom det 
enskilda ämnet bidrog till att kunskapen plockas ur sitt naturliga sammanhang. 
Motivation kan skapas och mening kan ges bara om kunskap ingår som en del av en 
helhet och ej isolerad. Som ett alternativ till förmedlingspedagogik rekommenderade 
Vygotskij en undervisning som genomsyras av en aktiv interaktion mellan lärare/elev 
och elev/elev vilket stimulerar varje enskild elev till att nå en högre utvecklingsnivå. 
Han betonade språkets betydelse i lärprocessen. ”Språket är både det sociala 
redskapet för överföring av strategier och det kognitiva redskapet för etablering och 
lagring av internaliserad kunskap” (Bråten & Thurmann-Moe, 1998 s. 109). 
Omfattande kommunikation i undervisningen mellan elev och lärare är en bra grund i 
förmedlad inlärning, men undervisningen skall också uppmuntra till dialog och 
samarbete mellan eleverna. Vygotskij menade, som sagts ovan, att den mest 
stimulerande inlärningen sker i relation till någon annan mer kompetent, som mycket 
väl kan var en jämngammal kamrat.  
 

2.2.1 Läromiljöer  
I Skolverkets Nationella kvalitetsgranskningar (2000), där arbetet var att granska 
läs- och skrivprocessen i undervisningen, fann Skolverket tre huvudtyper av miljöer. 
De olika miljöerna kallas för A-, B- och C-miljöer och skiljs åt med avseende på i 
vilken omfattning och hur läs- och skrivprocessen används som ett medvetet och 
verksamt undervisningsled i alla ämnen under elevens hela skoltid (olika skolår och 
olika skolformer). Man tittar också på vilka kommunikativa sammanhang som 
eleven får ingå i, där eleven tillåts att avancera i sitt kontinuerliga läs- och 
skrivlärande i olika ämnen.  Följaktligen utgör dessa tre huvudtyper punkter på en 
skala, från den typ av miljöer som gynnar och stärker elevernas kontinuerliga läs-, 
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och skrivlärande i olika ämnen till den typ av miljöer som inte ger det stödet. Det 
innebär att det finns många mellanformer och variationer mellan A- och B-miljöerna 
respektive mellan B- och C-miljöerna. En elev kan få gå från den ena läs- och 
skrivmiljön till den helt motsatta beroende på, när eleven byter lärare, ämne eller i 
vissa fall till och med arbetsuppgifter. Skolverket har i arbetet med Nationella 
Kvalitetsgranskningar (2000) utgått från den värdegrund som beskrivs i läroplanerna 
Lpo94 och Lpf94 och ett begrepp som framstått som viktigt har varit, den likvärdiga 
skolan.  
 
Huvuddrag för A-miljöer är att arbete sker i ämnesintegrerande teman och att man 
sammanställer det material som krävs för det aktuella arbetsområdet man arbetar 
med. Läromedel kompletteras med faktaböcker som lånas på bibliotek och elevernas 
egenproducerade material. Eleverna får vid vissa tillfällen skriva loggböcker för att 
reflektera över sitt eget lärande. Läromiljön är rik på olika gener av texter och nivån 
på texterna är anpassade till elevernas utvecklingsnivå. Undervisningen har ofta sin 
utgångspunkt i elevers och lärares egna erfarenheter. Erfarenheter som skapas i det 
pågående arbetet blir också ingångar till nya kunskapsområden. Elever och lärare är 
öppna för att dela med sig av sig själva. En flerstämmig miljö karakteriseras av 
samtalande, lyssnande, skrivande och att läsande går i varandra och inspirerar 
varandra. I A-miljön är det viktigt att eleverna har olika mottagare för det de läser 
och skriver. Elever i A-miljöer producerar mycket text i olika gener; sagor, 
beskrivningar och laborationsrapporter, allt utifrån sin egen utvecklingsnivå. Utifrån 
ämnets karaktär lär sig eleven att läsa och skriva på olika sätt, parallellt med att de 
lär sig ett nytt ämne (Skolverket, 2000).  
 
Huvuddrag för B-miljöer är att det förekommer tematiska inslag inom respektive 
ämne men inte ämnesintegrerat. Texterna som används i undervisningen är nästan 
uteslutande färdigproducerade läromedel. Under den tidiga skriv- och läsinlärningen 
används ofta texter som är innehållslösa och oengagerade, vilket inte stimulerar 
eleverna till fortsatt nyfikenhet och lust att lära. Texterna är ofta på en nivå som 
eleverna inte kan förväntas klara av. Samtalande, lyssnande, skrivande och läsande 
går i varandra och stödjer varandra men är inte befruktande på samma sätt som i A-
miljön och används mycket sällan för att reflektera över vad man lärt sig. Elevernas 
delaktighet är relativt hög men i B-miljön är det oftast bara två personer i taget som 
talar, tvåstämmigt. Kommunikationen går via läraren som förmedlar ordet åt en elev 
i taget. Det medför att den pågående dialogen mellan eleven och läraren kan förbises 
av resterande elever i gruppen. Elever i B-miljöer läser och skriver för det mesta för 
att reproducerar andras tankar. De skriver av från läroböcker som inte finns i hela 
klassuppsättningar och fyller i övningsböcker med implicita tankar och sanningar. 
När tillfälle ges, vilket är sällan, att flödesskriva hela texter är ämnena bestämda av 
läraren (Skolverket, 2000).  
 
Skolverket skriver i Nationella Kvalitetsgranskningar (2000) att huvuddrag i C-
miljöer är att det råder ämnessegregation och varje enskilt ämne står i centrum. Likt 
B-miljöerna är undervisningen till största delen läromedelsberoende. Texterna är 
oengagerade och ligger på en nivå som är opassande för elevens utvecklingsnivå. 
Allt i motsats till vad läroplanen Lpo 94 säger om en likvärdig undervisning.   
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 
skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
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kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 
(Utbildningsdepartementet, 1994 s.4)  

 
Enligt Skolverket (2000) tas inte hänsyn till elevers eller lärares erfarenheter. 
Undervisningen sker på läromedlens villkor i lärarstyrda, enstämmiga, eller tysta 
klassrum. Samtal förekommer nästan inte alls. Arbetet bedrivs enskilt och ensamt. 
Elever i C-miljöer får sällan något stöd i det verkliga läsandet och skrivandet. Här 
samtalar, läser och skriver eleverna nästan uteslutande för att reproducera vad andra 
redan tänkt och sagt. En vanlig förekommande arbetsform är Arbetsschema eller 
Eget arbete som förekommer enstaka timmar per vecka eller i större delen av 
undervisningen. Skolverket ser ett dilemma med denna typ av arbetsform ”…stora 
delar av arbetsuppgifterna innebär ren isolerad färdighetsträning av reproducerande 
slag” (Skolverket, 2000 s. 14). Elevens egenproducerade material skapas inom 
mycket strikta ramar. Det finns endast en mottagare till elevernas läsande och 
skrivande: läraren.  
 

2.3 Undervisningens roll för läsförståelsen  
Lärare i skolans alla ämnen har ett gemensamt ansvar och måste reflektera över 
språkets betydelse för elevens lärande. Det övergripande ansvaret för elevers 
språkutveckling finns naturligtvis inom svenskämnets ramar, vilket innebär bland 
annat att ge eleverna verktyg för en ”ökad förmåga att förstå, uppleva och 
tillgodogöra sig litteratur” (Skolverket, 2009 s.28). Elbro (2008) betonar vikten av att 
alla lärare i alla ämnen bör ha kunskap om strategier för läsinlärning. I jämförelse så 
visar resultaten i Franks (2009) avhandling att elever med goda resultat undervisades 
av utexaminerade lärare som i hög grad hade en utbildning specifikt riktad mot 
läsundervisning.  
 
Vidare skriver Elbro (2008) att elever måste få kontinuerlig undervisning i hur man 
arbetar med olika genrer av texter. Det är läraren i det specifika ämnet som på bästa 
sätt kan förklara för eleverna hur de skall få en god förståelse för texten. Likaså 
beskriver Björk och Liberg (2006) lärarens betydelse för elevens förståelse av texten. 
”Ju längre upp vi kommer i skolan, desto större skillnad är det mellan texter i de 
olika ämnena. Det är med andra ord oerhört viktigt att lärare i de olika ämnena 
känner sina egna texters typiska drag” (Björk & Liberg, 2006 s. 17).  
 
Lärares kunskap om hur man undervisar i läsförståelsestrategier är nödvändig för 
elevernas utveckling av läsförståelse. Det räcker inte att eleverna får läsa mycket, 
även om detta inte är en nackdel. Eleverna måste få hjälp med att lära sig olika 
strategier för att kunna tillgodogöra sig texter på ett stimulerande sätt. I ett 
internationellt genomsnitt avsätter svenska lärare 1,6 timmar per vecka i jämförelse 
med 2,5 timmar per vecka för att utveckla och förbättra elevernas läsförmåga. I en 
sammanfattning ifrån PIRLS 2006 (2007a), av arbetet med läsförståelse i svenska 
skolor i årskurs 4, redovisas lärares uppgifter som de lämnat till undersökningen. 
Resultatet visar att det är cirka hälften eller fler elever i Sverige som minst en gång i 
veckan får följa upp det som de läst muntligt eller skriftligt. Detta resultat har inte 
förändrats sedan den förra undersökningen, PIRLS 2001. I andra länder är det 
betydligt fler elever som får arbeta med uppföljning av texter. Knappt hälften får 
prata med varandra om det de läst.  
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Anmarkrud (2008) tar upp vikten av att undervisning i läsförståelse är en social 
aktivitet. Elever och lärare skall prata med varandra om det de läser, när svårigheter 
uppstår hjälper de varandra. Inte bara läraren, utan också klasskamraterna fungerar 
då som modeller. Undervisning i läsförståelsestrategier är komplicerad och innebär 
mer än att praktisera vissa metoder. Det handlar om att anpassa undervisningen till 
olika elevgrupper, både utifrån behov av olika texter och utifrån behov av 
färdighetsträning. Forskning visar att de elever som får konkreta och meningsfulla 
valmöjligheter av ett fåtal bra texter eller själva får bestämma vilka delar av texten de 
ska läsa ökar läsförståelsen men också läsmotivationen. Men forskning visar också 
att det endast i liten skala undervisas i läsförståelse i den svenska skolan. 
Klassrumsforskning har visat att arbete med lässtrategier knappast förekommer i 
skolan. Detta stämmer överens med de uppgifter som lärarna har lämnat till 
undersökningen PIRLS 2006 (2007a). I Sverige får avsevärt färre elever arbeta med 
olika typer av lässtrategier varje vecka än vad som sker i andra länder. Flera 
undersökningar visar att lärare arbetar med förhör av läsförståelse istället för att 
undervisa om hur man lär sig att förstå en text. Westlund (2009) framhåller att lära 
sig olika lässtrategier kan till en början ske genom att läraren högläser och genom 
muntlig bearbetning av texten, innan eleven stegvis lär sig tillämpa lässtrategier på 
den egna läsningen.  
 
Westlund (2009) skriver att i en artikel presenterade Dolores Durkin i slutet av 1970-
talet resultaten av sina klassrumsobservationer i åk 3 till 6 som hade syftet att 
undersöka hur undervisning i läsförståelse gick till. Resultaten visade att 
undervisning i läsförståelsestrategier nästan inte förekom alls. Mätning av elevernas 
läsförståelse på olika slags prov förekom ofta däremot. 1998 genomfördes en 
liknande studie av Pressley, Wharton-McDonald, Hamton och Echevarria i åk 4 och 
5, vilket ledde fram till samma slutsats som Durkin (Taube, 2007).  

2.4 Strategiundervisning   
Nedan redogör jag för tre forskningsbaserade modeller av läsförståelsestrategier. 
Westlund (2009) skriver att modellerna innehåller de viktiga komponenter som aktiv 
läsundervisning skall bestå av och att de kan med fördel introduceras i förskoleklass 
(muntligt) för att sedan tillämpas upp genom hela skolåren (både muntligt och 
skriftligt). ”Pressley (2006) rekommenderar att lärare träffas i studiegrupper eller 
lärarlag och tränar lässtrategier på sig själva genom att öva sig på vuxenlitteratur” 
(Westlund, 2009 s. 75). 

2.4.1 RT - Reciprok teaching – Ömsesidig undervisning  
Westlund (2009) skriver att Reciprok teaching - ömsesidig undervisning är en av de 
första läsförståelsestrategier som presenterats. Den grundas på Browns och 
Palinscars forskning där syftet var att hitta ett undervisningsprogram som hjälpte 
svaga läsare att använda samma strategier som goda läsare använder. Strategin 
bygger på att synliggöra kognitiva tankeprocesser, samtidigt som interaktion och 
dialog har en central roll. Strategin innebär att läraren visar sina egna strategier vid 
läsning och förmedlar dessa till eleverna. Efter en tids arbetande med denna metod 
turas eleverna om att överta lärarens roll i smågrupper (textsamtal), på så sätt blir 
metoden reciprok, ömsesidig. Detta tar också Andreassen (2008) upp då han skriver 
att Palinscar och Brown ville undvika en undervisning som skapade passivitet hos 
eleverna. Meningen är att alla elever skall kunna delta och vara aktiva i 
undervisningen hela tiden och bidra var och en på sin nivå. En viktig del i arbetet är 



11 

att läraren ger kontinuerlig feedback och stöd i elevernas alltmer autonoma process. I 
ömsesidig undervisning finns fyra grundstrategier som används på ett flexibelt sätt 
av en expertläsare. Dessa strategier presenteras antingen före textsamtalet eller under 
samtalet. Läraren påpekar att expertläsare ofta omedvetet växlar mellan olika 
strategier men att eleverna skall fokusera på endast en eller några av dem vid 
inlärningstillfället. De fyra grundstrategierna är: 
 

- att förutspå handlingen/ställa hypoteser 
- att ställa frågor om texten 
- att reda ut oklarheter 
- att sammanfatta texten.  

 
Barbro Westlund har försvenskat de ursprungliga fyra grundstrategierna utifrån 
Oczkus (2003) mer elevvänliga modell genom att använda andra begrepp som är 
lättare att förstå för eleverna: 
 

 
- Spågumman Julia (förutspår) 
- Nicke Nyfiken (ställer frågor) 
- Fröken Detektiv (klargör otydligheter) 
- Cowboy-Jim med lasso (fångar in det viktigaste) (Westlund, 2009 s. 79) 

 
Det är lärarens uppgift att uppmärksamma eleverna på att val av strategier beror på 
vilken text som läses. Expertläsare ställer olika slags hypoteser vid olika genrer av 
texter. Vid läsning av faktatexter är det sammanfattningar, bilder och rubriker som 
gör det lättare att förutspå vad texten handlar om. Vid läsning av skönlitterära texter 
försöker läsaren finna ledtrådar genom att läsa baksidestexten eller förutspå 
händelserna med hjälp av bilderna (Taube, 2007; Westlund, 2009).  
 
Den teoretiska ramen för denna undervisningsmetod är Vygotskijs uppfattning om 
hur barn lär i interaktion med andra (Andreassen, 2008). Dale (1998) skriver att 
Vygotskij ser barnets utveckling i två nivåer. Den första utvecklingsnivån 
åskådliggör vad ett barn eller en elev kan göra på egen hand. Då barnet eller eleven 
är i stånd att lösa uppgifter i interaktion med vuxnas eller mer erfarna personers hjälp 
har den andra nivån infunnit sig vilket Vygotskij benämner den proximala zonen. I 
RT fungerar läraren eller den mer kompetenta eleven som vägvisare eller modell 
genom att visa sina strategier och tänka högt (Andreassen, 2008).  
 

2.4.2 TSI - Transaktional Strategies Instruction – Transaktionell 
strategiundervisning 

Taube (2007) och Westlund (2009) skriver att Transaktional Strategies Instruction – 
transaktionell strategiundervisning bygger på Pressleys och Wharton-McDonalds 
forskning och grundar sig på samma fyra grundstrategier som RT. TSI är en modell 
där samtalet är viktigt, eleverna samtalar om texten och uppmuntras till att använda 
sig av inre mentala bilder och sammanfatta texten i syfte att skapa och acceptera 
varandras olika tolkningar beroende på hur sannolika de är. Andreassen (2008) 
menar att när eleverna använder sig av kognitiva strategier i samtal med andra 
engageras eleverna till individuella tolkningar av texten. I detta arbetssätt använder 
sig läraren av öppna frågor som utgår ifrån elevernas tolkningar och svårigheter utan 
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att värdera svaren från eleverna. Läraren uppmuntrar istället eleverna till att utveckla 
sina funderingar och tänka högt om sina strategier, vara aktiva och själva avgöra 
vilka strategier de skall använda för att förstå en text. TSI utmärks av att: 
 

• strategiundervisningen fortlöper under hela läsåret 
• läraren modellerar och förklarar några få och effektiva förståelsestrategier 
• vid behov undervisar läraren om användning av strategierna 
• genom att tänka högt när de läser modellerar läraren och eleverna 

strategierna för varandra 
• i undervisningen fokuserar man på vilken nytta strategierna gör och att 

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

• strategierna är en resurs för att samordna dialogen om texten (Westlund, 
2009). 

 
Andreassen (2008) skriver att Vygotskij menar att internalisering av sociala aktioner 
utvecklar förståelsekompetens. Innan en inre individuell process existerar som 
utveckling av förståelsekompetens, existerar den på ett yttre socialt plan. Den är i 
begynnelsepunkten en social process mellan två eller flera människor (Bråten, 1998). 
Elevers tolkningar av texter påverkas av den kultur eleven lever i, individen bör 
uppfattas som kulturen är en del av dess personlighet. ”Vygotskij etablerade med 
detta en ofta förbisedd förbindelse mellan barnets kognitiva utveckling och dess 
socialisering och kultivering av individen” (Bråten, 2008 s.16).   
 

2.4.3 CORI - Consept-Oriented Reading Instruction – 
Begreppsorienterad läsundervisning 

Guthrie, Wigfield och Perencevich (2004) skriver om sin modell av 
läsförståelsestrategier vilken har en dokumenterad effekt på läsförståelsen. Modellen 
bygger på deras forskning med 20 lärare på två skolor. Guthrie m.fl. (2004) skriver 
att resultatet av forskningen visar att elevers läsförståelse ökar tack vare deras 
förmåga att söka efter information i faktatexter. Westlund (2009) menar att 
utgångspunkten är att läraren drar nytta av elevernas naturliga nyfikenhet om (NO-) 
ämnet. Eleverna skall lära sig att se att det är läsningen som är den viktigaste länken 
mellan deras nyfikenhet och deras kunskapsutveckling. Modellen används efter 
nybörjarläsningen, när eleven är omkring åtta år. Texterna som läses ska inte 
innehålla för många okända ord inte mer än 10-15%. I ämnesövergripande texter 
övar eleverna upp flyt i läsningen, men utifrån texter med ett ämnesinnehåll som 
intresserar dem och är knutna till ett vidare ämnesområde. Andreassen (2008) skriver 
att CORI har visats ha en hög dokumenterad effekt på både läsengagemang, 
läsförståelse, strategianvändning och ökad ämneskunskap. Undervisningen är 
upplagd så att läraren låter eleverna få förstahandserfarenheter med koppling till 
centrala begrepp inom området genom ett studiebesök, exkursion eller experiment 
som eleverna gör ute eller i klassrummet. Förutom att rikta elevernas uppmärksamhet 
mot ämnets centrala begrepp genererar detta vidare funderingar, frågor och intressen. 
I och med att elevens intresse och motivation är väckt kan läraren visa på länken 
mellan nyfikenhet och läsning. På motsvarande sätt skriver Westlund (2009) att 
ledord för denna modell är läsengagemang, vilket innebär att motivation, 
begreppskunskap, strategianvändning och social interaktion skall samverka. 
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Modellen har fyra huvudstrategier: 
 

• Aktivering av förkunskap genom att elevernas uppmärksamhet riktas på 
centrala begrepp i ämnet 

• Genom att fokusera på de centrala begreppen motiveras eleverna att ställa 
frågor 

• Informationssökningen ska vara aktiv och inbegripa metakognitiva 
processer 

• Kunskapen ska organiseras på ett grafiskt sätt, t ex att texten återges med 
teckningar, diagram eller olika slags tankekartor. (Westlund, 2009 s.264) 

 
Den teoretiska ramen som ligger till grund för begreppsorienterad läsundervisning 
kan göras överskådligt genom figuren nedan. Kvadraten i mitten är elevens 
önskvärda resultat av prestation, kunskap och att praktisera läsning. Utsidan av den 
andra kvadraten representerar processen av läsengagemang: kontinuerligt nyttjande 
av elevernas bakgrundskunskap i läsningen, nyttjande av lässtrategier, inre och yttre 
motivation för att läsa bra, och interaktion med elever i litterära aktiviteter. Ju mer 
eleverna är engagerade i läsning och demonstrerar läsprocessen, desto bättre blir 
elevernas förståelse för texter. Ovalerna längst ut representerar en stimulerande 
klassrumsmiljö som genererar högre läsengagemang bland elever. Guthrie m.fl. 
(2004) menar att det är de olika faktorerna tillsammans som ökar elevernas 
läsförståelse.  
 
 
 
 

 
 
(Guthrie, Wigfield & Perencevich, 2004 s. 5) 
Figur 2. Modell över engagemang i läsutveckling.  
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2.4.4 Jämförelse mellan modellerna  
Westlund (2009) menar att man kan betrakta de tre modellerna, RT - Ömsesidig 
undervisning, TSI - Transaktionell strategiundervisning och CORI 
Begreppsorienterad läsundervisning som ett utvecklingsled, där allt fler perspektiv 
involveras i lärandet och läsandet. RT och TSI innehåller båda de fyra 
grundstrategierna i RT. TSI är inte lika strikt det är snarare lärarens inställning till 
läsundervisningen som utgör skillnaden mellan modellerna. CORI har stora likheter 
med de ovan nämnda modellerna. Det som skiljer dem åt är att CORI utgår från 
ämnesknutna begrepp.   
 
Likheterna består i att: 

• Programmen baseras på en konstruktivistisk syn på lärande och undervisning. 
Det är elevernas kognitiva förmåga man är intresserad av att utveckla och 
därför bygger man vidare på de förkunskaper de redan har. 

• Man betraktar kognitiva strategier som grundläggande för att utveckla 
läsförståelse. 

• En repertoar av kognitiva strategier kan läras genom explicit undervisning, då 
läraren förklarar och modellerar strategierna.  

• Den sociala aspekten för lärande framhålls och dialogen (gärna i mindre 
grupper) är viktig. Lärarens roll som modell och dialogledare betonas.  

 
Skillnaderna består i att: 

• RT har fyra strategier, som ger effekt efter en relativt kort men intensiv 
period. 

• TSI är en vidareutveckling av RT, här betonar man att det behövs lång tid för 
att eleverna ska tillämpa strategierna på egen hand. TSI är inte så strikt 
upplagd som RT och betonar i högre grad att lärare och elever diskuterar 
strategianvändningen med varandra. TSI är mer ett förhållningssätt än ett 
färdigt program och synen på undervisningen är mer sociokonstruktivistiskt 
än i RT.  

• I CORI är det i högre grad elevernas motivation till lärandet som betonas vid 
inlärning av begrepp som är knutna till ämnet (Westlund, 2009 s.88). 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Relationer mellan tre undervisningsmodeller.  
 
 

RT-Ömsesidig undervisning 
Konstruktivistisk syn på lärande, Elevens 

kognitiva förmåga, Förkunskaper, Kognitiva 
strategier, Explicit undervisning, Dialog 

TSI-Transaktionell 
undervisning 

Mindre strikt, Diskuterar 
strategianvändningen, Mer ett 

förhållningssätt 

CORI-Begreppsorienterad 
läsundervisning 

Elevens motivation, 
begreppsinlärning, 
ämnesintegrerat 
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3 SYFTE  
Syftet med undersökningen är att belysa hur lärare arbetar med läsförståelse och 
vilka strategier de förmedlar till sina elever i grundskolans tidigare år, samt att se om 
de eventuellt olika undervisningssätten skapar olika läromiljöer.  
 
 
För att nå syftet används följande frågeställningar: 
 

- Hur undervisar lärare i läsförståelse? 
- Vilka läsförståelsestrategier förmedlar lärare till sina elever? 
- Vilka läromiljöer uppstår i de eventuellt olika undervisningsformerna? 
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4 METOD 
I metodkapitlet redovisas undersökningsmetod, genomförande och 
undersökningsgrupp. Därefter kommer en beskrivning av bearbetningen av insamlad 
data. Avslutningsvis redogörs det för etiska aspekter och tillförlitlighet i 
undersökningen.  
 

4.1 Undersökningsmetod   
Patel & Davidson (2003) skriver att syftet med en kvalitativ undersökning är att 
skaffa djupare kunskap än den fragmentariska kunskap som ofta fås vid kvantitativa 
metoder. För att samla in information inom områden som berör beteenden och 
skeenden i naturliga situationer, samma stund som de inträffar, är observation den 
främsta undersökningsmetoden. Observationer kan genomföras på olika sätt, man 
kan skilja mellan ostrukturerad observation och strukturerad observation där ett 
observationsschema finns. En ostrukturerad observation har ett mer utforskande syfte 
där forskaren är öppen för att komma i besittning av så mycket kunskap som möjligt 
inom ett visst problemområde. Här används inte något schema utan forskaren 
försöker se ”allt”, vilket är omöjligt även för den skickligaste observatören. 
Registreringen består ofta i att observatören för anteckningar genom nyckelord 
kopplat till problemområdet.  
 
Observationen som jag har genomfört är något strukturerad, vilket innebär att jag har 
använt mig av ett öppet observationsschema med flera olika kategorier av 
läsförståelsestrategier (Bilaga 1).  
 
Min roll som observatör var känd och icke deltagande. Patel och Davidson (2003) 
nämner att i observationssituationen är man just observatör, man befinner sig då 
utanför det aktuella skeendet. Det kan vara bra att vänta med att börja observera tills 
undersökningsgruppen har vant sig vid observatörens närvaro, då närvaron kan 
komma att påverka individernas beteende.  
 

4.2 Genomförande  
Inför genomförandet av observationerna kontaktade jag de skolor och lärare som var 
tilltänkta för undersökningen. Det var inte på något sätt självklart att få komma till en 
skola och observera, flera skolor valde att inte delta. Efter att jag fått klartecken av 
de medverkande lärarna mejlade jag det tänkta syftet och problemställningarna till 
berörda och fick positiva reaktioner på dessa. Detta för att skapa en så trygg bild av 
observationen som möjligt. Information till vårdnadshavare om elevens deltagande i 
observationen skickades via lärarna (Bilaga 2). 
 
Under observationens genomförande lades vikt vid att observera lärarens agerande 
med utgångspunkt i syfte och problemformuleringar. Lärarna hade förberett eleverna 
genom att tala om att jag skulle komma, hur observationen skulle gå till och varför 
jag skulle komma till klassen för att observera. Vid observationstillfället, då jag 
presenterade mig valde jag att förklara att jag var där på grund av att jag gjorde ett 
skolarbete och att jag inte skulle delta aktivt i undervisningen, vilket skulle medföra 
att de inte kunde be mig om hjälp. Detta förfarande kännetecknar det Patel och 
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Davidson (2003) säger om den icke deltagande observatörens roll i en 
observationssituation. Att prata med eleverna innan observationen börjar kan skapa 
ett mer avslappnat förhållande mellan observatören och de individer som ska 
observeras, eftersom observatörens närvaro kan påverka individernas beteende (Patel 
& Davidson, 2003). Undervisningen som observerades var genuin och genomfördes i 
de ordinarie klassrummen. Det sammanlagda observationsmaterialet blev 200 
minuter som sedan transkriberades och analyserades.  

4.3 Undersökningsgrupp 
Observationerna har gjorts i grupper i grundskolans tidigare år på två olika skolor. 
De lärare som medverkade i undersökningen är kvinnor och eleverna är mellan sju 
och tio år. Observationerna genomfördes i grundskolans tidigare år, fyra av 
grupperna är i A-form, en grupp från år 3 en grupp från år 2 och två grupper från år 
1. En grupp är i B-form, år 1-2, allt som allt har tre lärare och 45 elever deltagit i 
undersökningen.  
 

4.4 Bearbetning av insamlad data 
Vid en kvalitativ bearbetning och analys av en videoobservation är det vanligt att 
man transkriberar materialet, vilket innebär att man skriver ner det som sägs och sker 
i inspelningen så att man får en text att arbeta med. Ofta blir textmaterialet mycket 
omfattande vilket gör att kvalitativa undersökningar är tids- och arbetskrävande 
(Patel & Davidson, 2003). Jag har i efterhand transkriberat observationsmaterialet för 
att lättare kunna koppla mönster och teman till syftet. I resultatet citerar jag även 
mina observationsanteckningar.   

4.5 Etiska aspekter 
Utgångspunkten för forskningsetiska principer är individskyddskravet, vilket innebär 
att individen har ett rättfärdigat krav på skydd mot obefogad insyn i sina 
livsförhållanden. Individen får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, 
förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 2002). De deltagande lärarna har 
före observationerna delgetts information om undersökningen syfte med tillhörande 
problemformuleringar. Information om undersökningen och möjlighet för 
vårdnadshavare att välja om deras barn skall medverka i undersökningen eller ej har 
skickats till dem via läraren. I det färdiga arbetet skyddas individerna identitet genom 
fingerade namn.  

4.6 Tillförlitlighet i undersökningen  
Begreppet validitet i en kvalitativ studie bör sätta sin prägel på hela 
forskningsprocessen. Ambitionen är bland annat att upptäcka företeelser eller 
beskriva en kultur (Patel & Davidson, 2003). För att tillförlitligheten skall bli så hög 
som möjligt har jag transkriberat observationsmaterialet och sett på det flera gånger. 
”I och med att verkligheten är lagrad kan vi också ta den i repris så många gånger vi 
behöver för att försäkra oss om att vi har uppfattat allt korrekt” (Patel & Davidson, 
2003 s. 101). Validiteten i undersökningen får ses som relativt god då det som var 
ämnat att undersökas har undersökts utifrån de angivna frågeställningarna. Det som 
kan påverka tillförlitligheten negativt i denna studie är att jag inte följt de 
observerade klasserna under hela skoldagar under en längre tid. 
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5 RESULTAT 
Resultatkapitlet börjar med en modell av resultatet som framkom av 
observationsmaterialet. Av observationsmaterialet framgår att de tre lärare jag har 
observerat undervisar i läsförståelse genom, 4-grundstrategier, Textsamtal och 
Enskilt arbete samt att de olika undervisningsformerna leder till olika läromiljöer.  
 
 
 

Figur 3. Översikt över resultatkapitel.  
 

5.1 4 – grundstrategier  
På den ena skolan är klasserna i år 1 och 2 uppdelade vissa lektioner bland annat vid 
läsundervisning. Undervisningen sker i smågrupper där eleverna arbetar med texter 
utifrån läsförståelsestrategier. Av observationsmaterialet framgår att eleverna är 
mycket aktiva redan från start i denna form av undervisning. En dialog förs hela 
tiden mellan eleverna och läraren. Läraren börjar med att säga att de ska bearbeta den 
nya läsläxan och frågar hur de brukar arbeta med texten. ”Överskriften, vi läser 
överskriften. Och vi pratar om den”, säger en elev. Läraren går vidare med att 
påminna om att de brukar ha olika figurer framme. Läraren frågar vem den första 
figuren som de använder är och vad figuren gör. Eleverna pratar i mun på varandra 
och alla vill visa att de kan.  

5.1.1 Strategier  
I undervisningen 4-grundstrategier vägleder läraren eleverna i de fyra 
grundstrategierna genom att praktisera strategierna på texter eleverna läser. Läraren 
använder sig själv som förebild på en god läsare som tillämpar de olika strategierna. 
Eleverna tänker högt när de använder huvudstrategierna.  
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Spågumman Julia – ställer hypoteser  
Genom Spågumman Julia förutspår eleverna handlingen i texten. ”Hon läser tankar, 
bokens tankar”, säger en elev. Läraren kompletterar elevens svar med att säga att det 
är författarens tankar Spågumman Julia läser och frågar hur Julia kan veta vad 
författarens tankar och mening med texten är. Hon leder in eleverna på bilderna. 
Läraren arbetar med att visualisera texten genom en tankekarta på tavlan som utgår 
ifrån rubriken på kapitlet i boken. Eleverna tittar på bilderna för att spå vad texten 
handlar om. Alla elever i gruppen är aktiva. De räcker upp händerna och har svårt att 
vara tysta tills de har fått ordet för att delge klasskamraterna sina förslag.  
 

Läraren: Vad tror du Emilia, om du tittar på överskriften och bilderna, vad tror 
du det här kommer att handla om? 
Emilia: Att äää… 
Läraren: Vem handlar det om tror du? 
Emilia: Ola… 
Lärare: Ola, jaa, handlar det om. (Läraren fyller på tankekartan)  
Har du något mer du tror det handlar om…eller ska vi vänta lite…Du hade något 
mer? 
Emilia: Det visar på den här sidan att Leo somnar i korgen. 
Lärare: Nämen…Varför tror du han gör det? 

 
Efter en stund börjar elevernas intresse gå över till texten. Det märks genom att de 
berättar händelser som står i texten och inte finns på bilderna.  
 
Nicke Nyfiken – ställer frågor om texten och Herr Detektiv – klargör 
otydligheter och svåra ord 
Läraren fortsätter undervisningen och frågar vilken figur som kommer härnäst. 
”Nicke Nyfiken, det är Nickes tur”, ”Får jag vara Nicke”, frågar en elev. Läraren 
sätter fram den färgglada bilden med Nicke Nyfiken på tavellisten och frågar vem 
det är som svarar på Nickes frågor. Det är Herr Detektiv och han får en plats bredvid 
Nicke Nyfiken på tavellisten. Dessa två strategier presenteras samtidigt eftersom att 
de samspelar med varandra. Eleverna vet vilken strategi de skall använda för att få ut 
det mesta av texten.  
 

Läraren: Vad gör Nicke Nyfiken? 
Wictor: Han frågar grejer… 
Lärare: Jaa för han är ju så nyfiken och vem är det som ska svara? 
Patrik: Detektiven… 
Lärare: Detektiven jaa… Då läser jag en bit och sedan är det någon som skall 
komma på en fråga. Det är kanske flera som kan komma på frågor? (Läraren 
läser.) 
Wictor: Varför läser han en bok? 
Lärare: Varför läser han en bok ja? Nu får du fråga någon som kan vara detektiv 
här?  
Wictor: Patrik. 
Patrik: Han kanske tyckte det var roligt. 
Lärare: Kan det vara så? 
Wictor: Jaa… 
Lärare: Javisst är det roligt att läsa. Är det någon som har någon mer fråga?  

 
Albin ställer en fråga utifrån texten och en annan elev svarar 

Elis: Han vilar lite… 
Lärare: Kan det vara så att han vill vila lite? 
Albin: Jaa… 
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Lärare: Mmm… du tror det. 
Alva: För att han är trött, han orkar inte gå, då somnar han där. 
Patrik: Det kan inte vara så… Jag vet, jag vet… 
Lärare: Men, vet du vad, om hon tror det så, är det kanske så. 
Emilia: Hon äää, hon, jag menar han, kanske äää lekte hund å då så va han så 
trött så han somnade i korgen… 
Lärare: Ja du tycker att det ser ut som en hundkorg. Det kan det nog vara.  

 
Cowboy - Jim  
Cowboy Jim är den figur eleverna använder när de skall fånga in det viktigaste och 
sammanfatta texten.  
 

Lärare: Hörni då har vi kommit så långt att vi bara har en figur kvar, och vilken 
är det? Vem är det som är kvar? 
Patrik: Han som fångar in boken. 

 
Eleven viftar med handen i luften som med en lasso. Läraren frågar om eleverna 
kommer ihåg vad han heter, ”Cowboy Jim”! Läraren bestämmer nu att eleverna en i 
taget skall få säga en mening om vad texten handlade om. Somliga elever säger en 
mening direkt, andra funderar länge utan att säga något. Läraren låter dem fundera 
ytterligare en stund och går vidare till nästa elev. De elever som funderat lite längre, 
uppmuntras av läraren till att ta hjälp av bilderna om de inte kommer på något att 
berätta.  

5.1.2 Läromiljön  
I mitt observationsprotokoll skriver jag att klassrumsmiljön är öppen och tillåtande, 
eleverna sitter nära varandra vid höga bord och läraren sitter på katedern, 
placeringarna i klassrummet ger en avslappnad atmosfär. Eleverna är delaktiga i 
undervisningen från start i en dialog där läraren agerar ordförande och fördelar ordet 
mellan sig och eleverna. Läroboken är ett färdigproducerat material. Alla elever i 
gruppen har inte samma upplaga vilket skapar en viss förvirring vid diskussionerna 
om bilderna. Att förutspå vad som skall hända i texten utifrån bilderna kan vara 
utlämnande för eleverna, en del elever blir osäkra på vad som är det ”rätta” svaret när 
någon har tänkt annorlunda. Olika förklaringar ges på frågorna Nicke Nyfiken 
ställer, vilket leder till livliga diskussioner och det är oftast eleven med starkast 
röststyrka eller läraren som avslutar den diskussionen.  

5.2 Textsamtal  
Vid vissa tillfällen arbetar klassen, som är i B-form, med läsförståelse i mindre 
grupper, vilket är möjligt då det finns två lärare kopplade till klassen. Läraren som 
deltog i undersökningen talade om betydelsen av att läsa texter som var meningsfulla 
för eleverna. Vid observationstillfället läste eleverna fyra olika texter; ett brev, två 
faktatexter om djur och en text om vikingar. Läraren förklarar för eleverna att de 
skall läsa texter av olika svårighetsgrad. Efter att eleverna läst den första texten 
utryckte de att texten var mycket enkel och att de ville läsa en svårare text.   

5.2.1 Strategier  
Lärare och elever för samtal om bilderna till de olika texterna, det är en stor ekoxe på 
den ena bilden. Läraren frågar om någon har sett en ekoxe eller någon annan sorts 
skalbagge, flera av eleverna berättar att de sett mindre skalbaggar ute i naturen. 
Därefter fortsätter undervisningen med att en elev läser högt ett kortare stycke i 
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texten, läraren ställer därefter frågor om den lästa texten och en diskussion förs om 
svåra ord. 
 

Johan: Honan lägger ägg i murkna st…stu…stubbar. 
Lärare: Stubbar, murkna stubbar, vad är det för något? Vet du vad en stubbe är 
Henrik?  
Henrik: Ja. 
Lärare: Ja, vad är det för någonting? 
Henrik: När man hugger av ett träd så blir det en stubbe. 
Lärare: Ja, och om den är murken då…är det någon som vet…om den är murken 
då? 
Johan: Jaa…när den liksom…när ett träd har ramlat och det har legat där länge 
så är barken  lös. 
Lärare: Då är det inte trä, då går det sönder inuti kanske. 
Henrik: Förut hade pappa av ett träd och sen så syns inte stubben längre.  
Lärare: Jasså har det växt gräs kanske. 
Henrik: Ja, jag vet inte.  
Lärare: Ja, den försvann, den kanske murknade. 
 

I dialogen är det flera elever som deltar och kopplar texten till sina tidigare 
erfarenheter. De elever som inte följer med muntligt följer diskussionen under 
intresserad tystnad. Som avslutning till textläsandet sammanfattar gruppen vad de 
lärt sig genom en tankekarta på tavlan. Eleverna går tillbaka i texten om det är något 
de inte har uppmärksammat innan som kommer upp på tavlan.  
 

5.2.2 Läromiljön  
I mitt observationsprotokoll skriver jag att flera olika genrer på texter används i 
undervisningen, vilket skapar ett nyfiket intresse för texterna hos eleverna. Lärare 
och elever är placerade runt ett bord, läraren anser att det skapar en behagligare 
stämning än om de är utspridda i klassrummet. I denna miljö är eleverna trygga och 
vågar stå för det de säger. Det framgår tydligt i observationsmaterialet att läraren är 
mycket noga med att följa upp elevernas svar med flera följdfrågor. Detta medför att 
eleverna berättar mycket om sina tidigare erfarenheter kopplat till texten. Texterna är 
mycket olika svårighetsmässigt men läraren följer upp med frågor som är lämpade 
till elevens utvecklingsnivå. Hon tar god tid på sig att lyssna på varje elev och lämna 
över till en annan elev om de vill delta i diskussionen. I denna typ av undervisning 
sker läsinlärningen parallellt med att eleverna lär sig nya fakta om, för eleverna, 
intressanta områden. 
 

5.3 Enskilt arbete  
Undervisningen börjar med att läraren har genomgång med eleverna i helklass men 
riktar sin uppmärksamhet till en grupp elever i taget. Hon berättar att de skall arbeta 
på det sättet som de kallar Listan, men att uppgifterna är uppdelade beroende på hur 
de sitter och efter behov. En av grupperna skall läsa en text i en bok och sedan skriva 
svar på stenciler. Läraren förklarar vikten av att stryka under viktiga saker i texten, 
svara med hela meningar och att skriva snyggt eftersom det skall sparas i en 
temamapp.  
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5.3.1 Strategier  
Läraren går runt i klassrummet och finns behjälplig för dem som vill. Det är 23 
elever i klassen vilket medför att flera får vänta en längre tid på hjälp. Väntan gör att 
eleverna för svårt att hålla fokus på uppgifterna. Läraren använder olika metoder när 
hon hjälper eleverna. En del elever uppmanar hon till fortsatt eget tänkande ”Bilder 
är bra att titta på också” eller ”Hur tänker de när de frågar så och det inte står i 
texten?” När läraren arbetar på detta sätt tar det längre tid hos eleven hon hjälper. En 
annan elev arbetar med ett material där hon först läser en text i en faktabok för att 
sedan svara på frågor om texten i en arbetsbok, eleven frågar läraren om hjälp. 
 

Lärare: Jaha…du…läs, läs om dom olika. (lång paus, läraren läser i boken) Så 
hönsen, hönsen står det om här. Svaren på frågorna har du här. 
Maria: Avspaltning? 
Lärare: Läs för mig, läs för mig det som står.  
Maria läser. 
Lärare: Avbalkning…det betyder att dom har satt upp väggar i hönsens 
rum…vad tänker du skriva? 
Maria: Rede… 
Lärare: Jaa…och D:et behöver du ju, det ser du ju…det har du ju redan skrivit. 
Det är små fack där dom kan ligga. 

 
Läraren visar eleven var hon kan hitta svaren på frågorna, texten innehåller flera nya 
och svåra ord. När eleven visats svaren skriver hon dem i arbetsboken och går vidare 
till nästa uppgift. Denna elev fick inte lika mycket tid av läraren och inte någon 
strategi för hur hon skulle kunna lösa uppgiften själv.   
 

5.3.2 Läromiljön  
I mitt observationsprotokoll skriver jag att innan lektionen börjar går lärare och 
elever omkring i klassrummet och i hallen, pratar och skrattar, stämningen är 
avslappnad, alla verkar trivas. Elever trixar med pingisbollar och läraren samlar in 
lappar från vårdnadshavare. När läraren talar om att det är dags att sätta sig för att 
lektionen ska komma igång blir klassrumsmiljön tyst och enstämmig. Den stora 
klassen blir tyst och läraren informerar eleverna om vad de skall göra under det 
första passet. Hon är mycket tydlig i sina direktiv, inte en enda elev ställer några 
frågor under genomgången. Arbetsmaterialet eleverna har är färdigproducerat och 
flera av uppgifterna är uppbyggda på ett system där det endast finns ett rätt svar. 
Eleverna arbetar enskilt och tyst.  
 
Att arbeta med läsförståelse utifrån arbetsschema skapar tysta klassrum där de elever 
som inte behöver hjälp kan producera mycket men de elever som kört fast får inte 
mycket gjort när de ska vänta tyst på att läraren skall komma, vilket framgår av 
observationsmaterialet. När eleverna ber en klasskamrat om hjälp bryter läraren det 
samspelet med motiveringen att de inte arbetar med samma uppgifter eller att de stör 
sina kamraters koncentration.  
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6 DISKUSSION 
I detta kapitel lyfts de väsentligaste resultaten fram för diskussion och kommer att 
kopplas till litteraturen i bakgrundskapitlet med utgångspunkt i syftets tre 
frågeställningar. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  
 
 

 
Figur 4. Översikt över diskussionen.  
 

6.1 Undervisning i läsförståelse  
Tidigare forskning visar att det endast i liten skala undervisas i läsförståelse i den 
svenska skolan. Klassrumsforskning har visat att arbete med lässtrategier knappast 
förekommer alls. Resultat från den studie jag har utfört visar ett liknande resultat, en 
av tre lärare undervisar i lässtrategier. Observationsmaterialet visar att 
undervisningen i läsförståelse är mer av en förhörande karaktär på de texter som 
eleverna läser. Elever läser en text och får muntligt eller skriftligt svara på frågor om 
textens innehåll. Detta resultat stämmer överens med andra undersökningar som 
gjorts och visar på att lärare arbetar med förhör av läsförståelse istället för att 
undervisa i läsförståelsestrategier (Taube, 2007).  
 
Vygotskij kritiserade den traditionella undervisningen och menade att både 
uppsplittringen i skolämnen och indelningen av undervisningsmaterialet inom det 
enskilda ämnet bidrog till att kunskapen plockas ur sitt naturliga sammanhang. 
Motivation kan skapas och mening kan ges bara om kunskap ingår som en del av en 
helhet och ej isolerad (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). Hur lärare undervisar i 
läsförståelse beror på flera olika faktorer som t.ex. vad läraren har för definition på 
begreppet läsförståelse och hur läraren anser att eleven uppnår en ökad läsförståelse 
samt elevantalet och lärartätheten i klassen. I regel är det lättare att undervisa tio 
elever i läsförståelse än 30 elever. Den här studien visar att läraren har mer tid att ge 
utförligare förklaringar till hur texten bör läsas för att få en förståelse då det är färre 
elever i klassen. 
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Westlund (2009) menar att lärare anser sig undervisa i läsförståelse när eleven 
arbetar med isolerad färdighetsträning av reproducerande slag. En sådan 
undervisning kan leda till att eleven tappar arbetslusten och skriver av klasskamrater 
för att få uppgiften klar. De undervisningssätten resultatet visar är 4-grundstrategier, 
Textsamtal och Enskilt arbete. Undervisningssättet Enskilt arbete har en tendens till 
att skapa tysta klassrum där samarbete inte sker mellan eleverna. Dessa tysta 
klassrum är exempel på en blandning av Skolverkets B-C-miljöer. Anmarkrud 
(2008) tar upp vikten av att undervisning i läsförståelse är en social aktivitet. Elever 
och lärare skall prata med varandra om det de läser, när svårigheter uppstår hjälper 
de varandra. Inte bara läraren, utan också klasskamraterna fungerar då som modeller. 
I resultatet visar jag en dialog om murkna stubbar mellan en elev och lärare. Eleven 
och läraren fungerar i undervisningen som modeller för de elever som inte har 
förståelsen för texten.  
 
Textsamtal är en form av undervisning där elever tillsammans med lärare går in i 
undervisningen på sin egen utvecklingsnivå och applicerar sina egna erfarenheter på 
texten. De samtalen jag såg i undervisningen bygger mycket på att läraren hittar 
elevnära texter. Elevnära texter motiverar eleverna till fortsatt läsning och 
nyfikenhet. I 4-grundstrategierundervisningen för lärare och elever diskussioner om 
textens budskap och vilka strategier eleverna skall använda för att nå det budskapet. 
Läraren och mer kunniga elever fungerar som modeller för sina klasskamrater. 
Samarbete mellan elever är något Skolverket (2009) ser som en viktig del för att 
eleven skall kunna gå vidare i sin språkutveckling. Skolverket (2009) menar att i 
samarbete med klasskamrater och med hjälp av läraren lär sig eleven om språkets 
uppbyggnad och system.  
 
Lärare har i sitt dagliga arbete olika förutsättningar för sin undervisning. Beroende 
på hur många elever det är i klassen, hur stort klassrummet är, läromaterial, 
lärartäthet och flera andra faktorer som jag valt att inte nämna nu påverkas 
undervisningen på olika sätt. För att skapa stimulerande inlärningsmiljöer som ökar 
läsförståelsen krävs det mycket av både lärare och elever. Jag anser utifrån de 
resultat som studien har visat att det finns en möjlighet att skapa en miljö där 
undervisningssättet leder till ökad läsförståelse. Dialogen, samtalet är det förlösande. 
Utifrån resultatet av denna studie kan jag se fördelen med att lärare bedriver en 
undervisning där samtalet har en central roll. Eleverna blir delaktiga i undervisningen 
på ett mer aktivt sätt än i en tyst undervisning. Modellerna för hur läsförståelse lärs 
ut är många. Mer tid borde finnas för att ta till vara på den kompetens som finns. 
Kompetensen finns bland lärarna. Den här kompetensen måste lärare bli både villiga 
att dela med sig av och ta till sig av. Westlund (2009) skriver att Pressley 
rekommenderar att kollegor träffas för att reflektera över vilka strategier de själva 
använder när de läser olika genrer av texter. Detta för att underlätta i undervisningen 
med eleverna.   

6.2 Strategier  
Westlund (2009) skriver att tidigare forskning om läsförståelsestrategier visar att 
elever får en ökad läsförståelse med hjälp av strategiundervisning. I PIRLS 2006 
(2007a) understryks vikten av lärares kunskap om hur man undervisar i 
läsförståelsestrategier och att det är nödvändig för elevernas utveckling av 
läsförståelse. Eleverna måste få hjälp med att lära sig olika läsförståelsestrategier.  
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De undervisande lärarna i undersökningen har olika modeller för att lära elever ta till 
sig en ny text. I 4-grundstrategierundervisningen som jag observerade har 
läsförståelsestrategierna en tydlig roll. Läraren förmedlar till eleverna hur, när och 
varför strategierna skall användas. Strategierna som läraren arbetar med utgår ifrån 
modellen Ömsesidig undervisning. Westlund (2009) skriver att strategin bygger på 
att synliggöra kognitiva tankeprocesser, samtidigt som samspel och dialog har en 
central roll. Läraren uppträder som en expertläsare och är en förebild. Läraren visar 
sina egna strategier vid läsning och förmedlar dessa till eleverna, vilket också var 
mycket tydligt i mitt observationsmaterial. Westlund (2009) fortsätter, efter en tids 
arbetande med denna metod turas eleverna om att överta lärarens roll i smågrupper, 
på så sätt blir metoden ömsesidig. Andreassen (2008) skriver att Palinscar och 
Brown ville undvika en undervisning som medförde passivitet hos eleverna. 
Meningen är att alla elever skall kunna delta och vara aktiva i undervisningen hela 
tiden och bidra var och en på sin nivå. I mitt resultat skriver jag att ”de (eleverna) 
räcker upp händerna och har svårt att vara tysta tills de har fått ordet för att delge 
klasskamraterna sina förslag.”  
 
Strategierna skall eleverna bära med sig och applicera på alla olika genrer av texter. 
Frågan är om eleverna ser sambandet mellan strategiundervisningen och resten av 
skoldagen. Vet eleverna att de kan och skall använda sig av strategierna i andra 
skolämnen och när de läser på fritiden?  
 
Ett liknande mönster ser jag vid observationstillfället jag har benämnt Textsamtal. 
Den undervisande läraren använder sig av intressanta faktatexter kopplade till 
elevernas erfarenheter för att öka läsförståelsen. Hon uppmärksammar svåra ord och 
begrepp och samtal förs utifrån det. Lärarens metod är att förmedla kunskap genom 
att koppla de svåra orden med elevernas tidigare erfarenheter. Eleverna tycktes få en 
djupare förståelse för texterna efter textsamtalet. Detta märktes i deras 
sammanfattande tankekarta. I denna modell förmedlar inte läraren strategier till 
eleverna på ett konkret sätt. Vid observationstillfället får eleverna en djupare 
förståelse för texten tack vare samtalet där läraren fungerar som den mer kompetenta 
parten. Dale (1998) skriver att då barnet eller eleven är i stånd att lösa uppgifter i 
interaktion med vuxnas eller mer erfarna personers hjälp har den andra nivån infunnit 
sig vilket Vygotskij benämner den proximala zonen. 
 
Det tredje undervisningssättet som kom fram i observationsmaterialet har jag 
namngett, Enskilt arbete.  Enskilt arbete representeras av en metod där läraren ber 
eleverna gå tillbaka i texten alternativt att titta på bilderna. Eleverna arbetar tyst, 
enskilt och mycket koncentrerat tills det uppstår problem för eleven på grund av 
svårigheter med uppgiften. Då det är en stor grupp på 23 elever tar det lång tid för 
läraren att hinna med och hjälpa alla eleverna. Vid lång väntan får en del elever svårt 
att fokusera på uppgiften. En elev går runt i klassrummet och söker kontakt med 
klasskompisar. Andra sitter stilla och tittar drömmande ut genom klassrumsfönstret. 
Vid flera tillfällen söker eleverna hjälp av en kompis. Detta samspel avbryts av 
läraren med motiveringen att de inte arbetar med samma uppgifter eller att de stör 
klasskamraternas koncentration. Skolverket (2009) menar att skolan skall ta till vara 
elevernas olika erfarenheter så att de gemensamt kan bygga upp kunskap och få 
perspektiv på sin egen språkförmåga. Om eleverna fick ta hjälp av varandra istället 
för att sitta och klura enskilt finns möjligheten att de skulle vara aktiva en längre tid 
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med sina uppgifter. I åtanke måste det då finnas att ljudnivån blir högre då det är 
många elever i klassen. Samspelet mellan eleverna kan då resultera i att fler elever 
får svårt att koncentrera sig på sina uppgifter. 

6.3 Läromiljö  
Skolverket skriver i Nationella kvalitetsgranskningar (2000), där arbetet var att 
granska läs- och skrivprocessen i undervisningen, att de fann tre huvudtyper av 
miljöer. De olika miljöerna kallas för A-, B- och C-miljöer och skiljs åt med 
avseende på i vilken omfattning och hur läs- och skrivprocessen används som ett 
medvetet och verksamt undervisningsled i alla ämnen under elevens hela skoltid. 
Arbetet var också att titta på vilka kommunikativa sammanhang som eleven får ingå 
i, där eleven tillåts att avancera i sitt kontinuerliga läs- och skrivlärande i olika 
ämnen. 
 
De miljöer jag såg under observationerna var B- och C-miljö och en blandning av de 
båda miljöerna. I B- miljöerna satt elever och lärare samlade nära varandra för att 
lättare kunna föra en dialog, denna undervisning skedde i små grupper. Klassrummet 
som representeras av en blandning mellan B och C- miljön var en stor grupp på 23 
elever där eleverna satt två eller tre elever bredvid varandra. Antalet elever har 
naturligtvis stor betydelse för hur flexibel läraren kan vara i sin undervisning vad det 
gäller placeringar i klassrummet. Det märktes tydligt att miljön blev mer tillåtande 
och mjukare när eleverna satt i mindre grupper och samtalade.  I den blandade miljön 
skedde inget samtal eller samspel mellan eleverna alls. Det avslappnade klimatet som 
rådde före lektionen var som bortblåst då undervisningen började. Läromiljön blir 
tyst och enstämmig. Skolverket skriver att ”en elev kan i vissa fall få gå från den ena 
läs- och skrivmiljön till den helt motsatta, när han/hon byter lärare, ämne eller i vissa 
fall t.o.m. arbetsuppgifter” (Skolverket, 2000 s. 8). 
 
I B- miljöerna är elevernas delaktighet förhållandevis hög men det är oftast bara två 
personer i taget som talar, miljön är tvåstämmig. Kommunikationen går via läraren 
som förmedlar ordet åt en elev i taget. Det medför att den pågående dialogen mellan 
eleven och läraren kan förbises av resterande elever i gruppen (Skolverket, 2000). 
All undervisning jag har sett bygger på färdigproducerat material i de observerade 
grupperna, både skönlitterära och faktatexter. Observationsprotokollet från studien 
visar att faktatexterna skapar en mer äkta dialog där eleverna är uppriktigt nyfikna på 
den nya kunskap som erbjuds mer än på texterna som finns i deras läseböcker. I B-
miljöerna är eleverna delaktiga i undervisningen med en gång. De läser, samtalar och 
delger sina klasskamrater erfarenheter kopplade till texten. Flera gånger svävar 
eleverna iväg och vill berätta något de kommer på i samband med att en kompis 
läser. Läraren gör då en avvägning av vad hon anser är relevant att berätta om och 
vad som inte är relevant. Att avgöra vilken elev som skall få berätta är naturligtvis 
svårt men det måste göras på grund av att lektionen har ett syfte och mål.   

6.4 Fortsatt forskning  
Det vore av stort intresse att göra en studie under längre tid med fler individer som 
medverkar. En intressant utgångspunkt kan vara att titta på hur elevers läsförståelse 
påverkas av aktiv strategiundervisning där elevers läs- och skrivinlärning är 
integrerad i andra ämnen.      
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BILAGA 1 

 
Observationsschema 
 
Klass:________ 
 
Reciprok teaching RT  – ömsesidig 
undervisning 

 
 
 

Transaktional Strategies Instruction TSI – 
transaktionell strategiundervisning  
 

 

Consept-Oriented Reading Instruction 
CORI – begreppsorienterad 
läsundervisning  

 
 
 

 
LTG-metoden 

 
 
 

 
Whole language  

 
 
 

 
Övrigt  

 
 
 

 
Övrigt  

 
 
 

 
Övrigt  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
BILAGA 2 

            
Hej! 
 
Jag heter Cecilia Sjöblad och studerar till pedagog vid Linnéuniversitetet 
i Kalmar, nu läser jag sista terminen, vilket innebär ett examensarbete. I 
mitt arbete har jag valt att undersöka hur och vilka inlärningsstrategier 
som pedagoger förmedlar vid läsförståelse till sina elever.  
 
Jag kommer att utföra videoobservation i Ditt/Ert barns klass för att 
undersöka vilka inlärningsstrategier som används.  
 
 
Det är Ni som vårdnadshavare som Tillåter eller Ej tillåter att Ditt/Ert 
barn ska få delta i videoobservationen. Enskilda elever och lärare 
kommer inte att kunna kopplas till resultatet. Efter att filmerna har 
analyserats av mig kommer undersökningsmaterialet att förstöras.  
 
________________________________________________________ 
 
 

Jag tillåter  att mitt/vårt barn deltar i undersökningen  □ 
    

Jag tillåter ej  att mitt/vårt barn får deltar i undersökningen  □ 
 
 
 
Elevens namn:____________________________________________ 
 
 
Vårdnadshavares underskrift:_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Tack! 
Med vänliga hälsningar Cecilia Sjöblad 
 


