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ABSTRAKT 

Studien syftar till att undersöka och ta del av pedagogers undervisningsmetoder med 

läsinlärning och läsförståelse. Genom att ha använt mig av kvalitativa samtalsintervjuer 

har jag undersökt vilka erfarenheter och svårigheter de möts av i sin undervisning. Jag 

har tagit del av och illustrerat tidigare forskning och undersökningar i ämnet för att få ett 

bättre sammanhang av läsning och läsförståelse. Resultatet av undersökningen visar att 

pedagogerna använder sig av en mängd olika metoder i sin undervisning med 

läsinlärning. En kombination av metoder är bästa sättet att nå fram till alla. Svårigheter 

kan vara att individanpassa undervisningen och motivera elever som stöter på hinder i 

sin läsinlärning. Undersökningen visar också att undervisningen med läsförståelse inte 

förekommer i samma utsträckning och tid som läsinlärningen gör. Bristande 

läsförståelse påverkar förståelsen i andra ämnen i skolan. Pedagogens roll och kunskap i 

undervisningen med läsinlärning och läsförståelse sätter stor prägel på elevernas 

inlärning.  

Nyckelord: Läsinlärning, läsförståelse, lässtrategier,  
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1 INLEDNING 

Som blivande lärare i de tidiga årskurserna kommer jag att arbeta mycket med 

läsinlärning och läsförståelse, men vad detta faktiskt innebär är inte självklart. I 

kursplanen i svenska är uppgiften ”att skapa goda möjligheter för elevers 

språkutveckling” ett av skolans viktigaste mål (Skolverket, 2000). Trots detta visar 

forskningsresultat att läsförmågan hos elever i grundskolan i Sverige stadigt 

försämras (Vetenskapsrådet, 2006).  Jag kommer fördjupa min studie och ta reda på 

pedagogers erfarenheter och metoder i undervisningen med läsinlärning och 

läsförståelse. Framförallt vill jag sätta mig in i pedagogernas metoder i 

läsförståelseundervisningen eftersom jag under min verksamhetsförlagda utbildning 

upplevt att man i skolan där jag praktiserat inte arbetat medvetet med detta. Många 

tror att barn som knäckt läskoden kan läsa, men det är först då resan börjar, att lära 

sig att läsa och förstå det man läser (Reichenberg 2007).  Denna bild speglar min 

egen då min uppfattning är att när barnen väl ”knäckt koden” lämnas de åt sig själv 

och läromedlen. ”Vi överskattar ofta elevernas förmåga att läsa och tolka 

information. Eleverna skriver av men förstår inte alltid vad de skriver av. Denna 

meningslösa reproduktion av ”kunskap” är vanlig i skolan” (Molloy, 2008). Att 

utvärdera hur man läser blir lika viktigt som att läsa eftersom läsning hjälper 

eleverna att förstå världen och sig själva. Läsning och läsförståelse är en avgörande 

faktor för elevers kunskapsinhämtning och skolgång och genomsyrar den större 

delen av undervisningen i skolan (Reichenberg, 2007). För att få en överblick över 

detta har jag bland annat tagit del av skolverkets världsomfattande undersökning 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) som har kartlagt elevers 

läsförståelse i Åk 4 (2011-10-25). Enligt PIRLS studie så klarar sig internationellt 

sett svenska elever bra när det gäller läsning. Men sett till Sverige har svenska 

elevers läsförmåga enligt PIRLS stadigt minskat sedan 90 talet. Det mest 

oroväckande är att de starka läsarna har minskat i antal och att det inte är de lässvaga 

eleverna som bidragit till de försämrade resultaten. Sett ur ett internationellt 

perspektiv läser svenska elever mycket, men det räcker inte eftersom det också 

kräver övning i olika strategier för avkodning och förståelse. Enligt PIRLS saknar 

svenska lärare kunskap i hur man undervisar i just läsförståelsestrategier. I jämförelse 

med andra länder i denna studie arbetar svenska elever avsevärt mycket mindre med 

detta.  
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1.1 Uppsatsens syfte  

 

Många kan rent tekniskt läsa, alltså avkoda ord, men att faktiskt kunna förstå det man 

läser och läsa mellan raderna är mer komplicerat.  

Syftet med undersökningen är att ta del av sju pedagogers arbete och erfarenheter 

kring läsundervisning och läsförståelse. Hur arbetar lärarna med detta och vilka 

hinder och svårigheter möts de av i sitt arbete med eleverna?  

 

1.2 Frågeställningar 

 

 Vilka erfarenheter har pedagogerna av undervisningen med läsinlärning i 

skolan? 

 

 Vilka erfarenheter har pedagogerna av undervisningen med läsförståelse i 

skolan? 

 

1.3 Begreppsförklaringar 

 

För att öka förståelsen för uppsatsens innehåll är det vid stor vikt att förstå vissa 

begrepp som används. Här följer en kortare redogörelse av viktiga termer. 

Läsning: Läsning är en grundläggande kompetens som berör alla. Läsning är en 

komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning för att kunna 

utvecklas i. Man kan urskilja två huvudmoment i läsningen: 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 (2011-11-09).  Både 

Elbro(2004) och Taube(2007) definierar läsning på liknande sätt; Läsning = 

Avkodning x Förståelse x Motivation och påpekar att ingen läsning sker utan 

förståelse. 

Avkodning: För att kunna läsa en text krävs att man kan tolka det ordflöde som 

texten består utav. Detta görs genom avkodning. Avkodning innebär att man kan 

identifiera eller känna igen skrivna ord (Taube, 2007). Elbro (2004) menar att 
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”avkodningen av en text är helt avgörande för elevers läsutveckling”. (s.33) För att 

beskriva det enkelt kan man säga att när ett nytt ord skådas sätts en rad olika 

processer igång, ordet analyseras i olika delar vilket är nycklar till ordets identitet. 

Enskilda bokstäver och bokstavsföljder som har en enkel förbindelse med ljud, 

identifieras och ljuden aktiveras. De identifierade bokstäverna, ljuden och orddelarna 

kopplas samman med möjliga ord som läsaren har i sitt ordförråd. Utvecklingen av 

avkodning är i stor grad en fråga om att få erfarenheter av ordens stavningssätt, d.v.s. 

vilka bokstäver som finns i ordet och hur olika kombinationer låter. Hos en god 

läsare sker ordavkodningen sedan automatiskt (Elbro, 2004). 

Läsförståelse: Läsning är ett möte mellan läsare och text och läsaren är 

medskapande och konstruerar innebörder från texten utifrån sina egna erfarenheter 

och förväntningar. En förutsättning för att läsaren skall förstå den text som läses är 

en god och snabb avkodningsförmåga så att läsaren kan uppfatta och förstå innehållet 

i texten. Den bakgrundskunskap som läsaren har med sig i mötet med texten den 

läser gör det möjligt att läsa mellan raderna och att gå bortom den givna 

informationen som anges. Läsaren konstruerar en inre föreställning om texten vilket 

gör att meningarna hänger ihop – läsaren skapar inferenser. Avkodning av ord utan 

förståelse för dem är ingen läsning. Förståelse innebär att läsaren nått fram till ett 

inre mentalt lexikon, där ordens betydelser finns lagrade (Lundberg, Herrlin, 2005). 

Westlund (2009) sammanfattar läsförståelse genom att poängtera att det är en 

dynamisk och målinriktad process som inkluderar färdigheter, strategier, tidigare 

kunskap och motivation. Westlund (2009) menar också att läsförståelse gör anspråk 

på ett aktivt deltagande, Thoughtful literacy är ett begrepp som betyder att läsaren får 

tänka på högre nivåer och använda sin kunskap under läsprocessen. Det är det som är 

nyckeln till läsförståelse (Westlund, 2009).  

Lässtrategier: Enligt Bråtens (2008) beskrivning innebär lässtrategier hur eleverna 

arbetar med en text och hur det gör när försöker förstå innehållet i en text. 

Författaren menar att detta kräver att läsaren är väldigt aktiv under läsningen och 

använder sig av olika strategier för att förstå texten. Lässtrategier kan t.ex. innebära 

att läsaren ställer frågor till sig själv under läsningens gång och försöker besvara 

dem. Summerar textinnehållet med egna ord eller försöker klargöra svåra textpartier. 

Läsaren drar också slutsatser om texten utifrån de förkunskaper de har sen innan. På 

så vis blir läsaren metakognitiv i sitt läsande, vilket betyder att läsaren tänker kring 
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sitt tänkande (Bråten, 2008). Elbro (2004) definierar lässtrategier som mentala 

aktiviteter som läsaren väljer att sätta i verket för att tillägna sig, ordna och fördjupa 

dig information från text samt för att övervaka och styra sin egen textförståelse 

(Elbro, 2004). 

Reading Literacy: Westlund (2009) beskriver literacy som mer än bara läs – och 

skrivförmåga. Det innebär också att aktivt kunna dra slutsatser, göra associationer, 

reflektera över en text men även att kunna använda sig av olika strategier för en text 

och kunna förhålla sig kritiskt till de texter som läses (Westlund, 2009).  
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2 BAKGRUND 

I detta kapitel kommer ämnet belysas via den litteratur som har lästs och tagits del 

av. Först redogörs några begrepp från styrdokumenten och sedan görs en kortare 

beskrivning kring det sociokulturella perspektivet. Sedan skildras några 

internationella undersökningar kring läsning och läsförståelse och de analyseringar 

skolverket gjort kring dessa. Vidare beskrivs olika läsinlärningsmetoder och olika 

funderingar kring läsförståelsen betydelse, undervisningsmetoder kring detta samt 

lässtrategier. 

2.1 Styrdokument 

 

Grundskolans kursplan för svenska påpekar hur viktig språkutvecklingen är; 
 

”Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska 

språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så 

att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften” 

(Skolverket, 2011, s224) 

 

I läroplanen för årskurs 1-3 som handlar om läsning och skrivning finns det en punkt 

som syftar till elevernas läsförståelse. 

”Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och 

innehåll”. ( Skolverket, 2011, s224) 

2.2 Det sociokulturella perspektivet 

 

Sociokulturellt perspektiv på lärande är ett perspektiv som menar att alla människor 

ständigt lär sig i alla sociala sammanhang. Lev. S Vygotskij är ansedd som 

upphovsman till det sociokulturella perspektivet. Vygotskij inriktade sig på barns 

lärprocesser och utgick ifrån att lärande startar som en social aktivitet då barnet lever 

i den intellektuella miljön där de växer upp. Verktygen och redskapen människan blir 

tilldelad i interaktionen med andra är en förutsättning för hennes framgångar (Säljö, 

2000)  

Svensson (1998) menar att Vygotskij poängterar att vuxnas verbala och sociala 

samspel med barn utvecklar deras förståelse. Att uppfatta läsning som meningsfullt 

är avgörande för hur barn angriper en text och dess förståelse för den. Författaren 
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beskriver den proximala utvecklingszonen som grundar sig på, enligt Vygotskij att 

barnen genom stöttning av en vuxen kan nå den så kallade proximala 

utvecklingszonen, det vill säga att barnet med hjälp av en vuxens stöttning kan nå sin 

ultimata utvecklingszon. Detta innebär att läraren ses mer som en handledare 

(Svensson, 1998). Westlund (2009) belyser också den proximala utvecklingszonen 

och poängterar att läraren måste möta och utmana barnen utifrån deras egna 

individuella nivå. Det krävs också rätt ställda utmaningar för att barnet skall utveckla 

sin kunskap och för att detta ska ske måste läraren veta på vilken nivå barnet 

befinner sig på. Författaren nämner internalisering som viktig, vilket betyder att när 

en person deltar i en gemensam aktivitet utvecklas den kognitiva förmågan. Denna 

erfarenhet kan sedan plockas fram i personens eget agerande i en situation. 

Inlärningen sker från det sociala till det individuella (Westlund, 2009). Arnqvist 

(2003) poängterar att detta synsätt skiljer sig från Piagets konstruktivistiska synsätt 

då Piaget menar att barns utveckling sker inom dem själva och inte bygger på 

kommunikationen med andra. Författaren menar dock att både Piaget och Vygotskijs 

tankar, främst Vygotskijs tankar har varit bärande för skolans syn på läsutveckling 

och utformandet av läroplanen (Arnqvist, 2003).  

2.3 En kvalitetsgranskning av det flerstämmiga klassrummet 

1999 gjorde skolverket en nationell kvalitetsgranskning av läs- och skrivprocessen 

som ett led i undervisningen. Skolverket menar att det centrala för granskningen är 

att se vilken mån det vardagliga skolarbetet ger för förutsättningar för att alla elever 

ges goda möjligheter att utveckla sitt läsande och skrivande i olika ämnen. 

Granskningen har gjorts i ett F-12 perspektiv och visade att det flerstämmiga 

språkrummet inte är så vanligt förekommande i skolans verksamhet. Skolverket 

menar att läs- och skrivförmåga är en komplex process där det inte bara handlar om 

avkodning eller stavning. De anser att det gäller att leda in eleverna i olika ämnens 

sätt att språka då språket skiljer sig mycket för olika skolämnen. 

I det arbetet utgör det flerstämmiga samtalet ett centralt inslag. Med detta avses att 

alla elevers röster får komma till tals och att eleverna får möjlighet att föra samman 

sina idéer, uppfattningar och tankar med andras. I ett sådant samtalsklimat kan 

pedagogen få tydlig insikt av sina elevers förståelse av det som diskuteras och 

pedagogen är en handledare i arbetet. Elevernas initiativ i kommunikationen blir 
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tagna på allvar och integrerade eller vidareutvecklade. Detta hjälper till att bygga upp 

en förförståelse för de texter som så småningom ska läsas eller skrivas.  

Kommunikationen i klassrummet är en stor och viktig del i undervisningen för att 

barn ska kunna utveckla sin läs- och skrivförmåga. Samtalet, lyssnandet, skrivandet 

och läsandet är fyra oskiljaktiga dimensioner av språkandet vilket bör genomsyra 

verksamheten. För olika elever kan de vid olika tidpunkter uppstå behov av hjälp 

med hur man läser eller skriver en text. Exempelvis kan det handla om textens 

uppbyggnad, formuleringar av olika tankegångar, läsning och stavning. När detta 

sker är det viktigt att pedagogen har kunskap i hur texten är konstruerad, det gör det 

möjligt att fånga eleven där den befinner sig och ge den hjälp som behövs. 

Erfarenheterna från granskningsarbetet leder till att man i slutrapporten beskriver tre 

huvudtyper av miljöer för läs- och skrivprocessen. A, B och C miljöer. 

 I A-miljöer arbetar man relativt systematiskt och medvetet med läs och 

skrivprocessen i ett utvecklingsperspektiv. Eleverna ingår i kommunikativa 

sammanhang som på många sätt stöder och stärker deras läs och skrivutveckling. 

Läs- och skrivprocessen utgör också i hög grad ett aktivt och verksamt 

undervisningsled i många ämnen. I B- miljöerna är detta inte lika systematiskt och 

medvetet genomfört. I C-miljöer lyser ett sådant synsätt på läs och skrivprocessen 

helt med sin frånvaro. I den mån läs- och skrivprocessen alls kommer upp till ytan i 

ett utvecklingsperspektiv eller i olika ämnen, är det oftast tack vare de läromedel som 

används. Enligt skolverkets sammanfattning av granskningsrapporten förekommer 

A- miljöer sparsamt i dagens undervisning. Lärarna har inte tillräcklig kunskap om 

läs – och skrivprocessen i de olika ämnena. De nationella kursplanerna är inte tydliga 

nog. Samhällets förändringar kräver förändringar inom skolan. TV och datorer bidrar 

idag till ett stort informationsflöde vilket ställer stora krav att sålla ut information, 

bearbeta informationen och bemöta den. Inom svenskämnet är det traditionella 

synsättet att lära sig läsa och skriva och att knäcka koden. Detta synsätt måste 

förändras och eleverna bör få mer förståelse kring olika sorters texter och olika 

sorters strategier. De bör få ett mer reflekterande synsätt på texter i olika ämnen där 

alla pedagoger är deltaktiga i skapandet av språket (Reading Literacy) (Skolverket, 

1999). 
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2.4 PIRLS 

 

PIRLS(Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell studie 

av elevers förmåga att förstå olika slags texter. Läsförståelsen är det centrala i 

studien.  Målet är att undersökningen ska äga rum vart femte år, den första studien 

ägde rum år 2001 och den andra år 2006. 2006 genomfördes studien på 

fjärdeklassare i 40 olika länder. Målet med PIRLS är att man ska kunna jämföra 

elevers läsförståelse i olika länder, men även kunna se elevers utveckling i 

läsförståelse under en längre tid i varje enskilt land. I framtiden hoppas man på att 

det ska leda till utveckling av undervisningen och således en förbättrad 

läsundervisning. PIRLS undersöker läsförmågan, läsvanor och attityder till läsning 

genom enkäter och olika texter.  

Resultaten av undersökningen 2006 visar att elever i åk 4 i Sverige klarar sig bra i 

jämförelse med övriga länder. Skillnaden mellan högpresterande och lågpresterande 

läsare är inte lika stora som i många andra länder. Förmågan att läsa skönlitterära 

texter och faktatexter visar på en nedgång i läsförmåga för svenska elever. Elever har 

blivit sämre på att läsa olika slags texter i jämförelse med PIRLS 2001. Dock ses en 

ökning i läsning på fritiden. Åtta länder hade gjort klara förbättringar sedan förra 

undersökningen i PIRLS. Sex länder hade försämrat resultat, Sverige var ett av dessa 

länder. Skolverkets förslag på åtgärder i form av fortbildningsinsatser för lärare har 

lagts fram (PIRLS, 2006) Studien visade även att hemmiljön och föräldrarnas 

attityder spelar en stor roll för barns utveckling av läsförmågan. Även barns läsmiljö 

och lärarens roll är centrala delar för läsutveckling och läsintresset (Skolverket, 

2006) 

2.5 Skolverkets djupanalysering av PIRLS 

”Resultaten från PIRLS 2006 visar att svensk skola stödjer elevers utveckling 

av en grundläggande läsförmåga men den stödjer inte elevernas vidare utveckling 

av mer avancerade förmågor att läsa såväl skönlitterära texter som faktatexter 

i olika ämnen i tillräcklig utsträckning” (Skolverket, 2006, s13) 

Skolverket är själva medvetna om bristerna inom skolan. Eleverna får bristfälliga 

kunskaper i mötet med olika texter.  
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Läs- och skrivinlärningen i skolan har länge handlat om att eleverna ska "knäcka 

koden", men att se på läsinlärningen på ett så begränsat sätt är inte längre hållbart. 

Olika texter och olika ämnesområden ställer nya krav på läsaren att ta till sig texten 

på ett reflekterande sätt. Detta är ett ansvar som vilar på alla ämneslärare, inte bara 

svenskläraren. Det finns idag en utvecklad kunskap om hur den tidiga 

läsutvecklingen ter sig dock finns det inte lika mycket kunskap om den fortsatta 

utvecklingen mot en mer avancerad läsförståelse. En stor del forskning inriktas 

alltmer mot frågor som rör just läsförståelse på grund utav Sveriges tillbakagång i 

detta det senaste decenniet (Skolverket, 2006, s.16).  

2.6 PISA 

PISA (Programme for International Student Assessment) är en stor internationell 

undersökning där 15 - åringars förmåga mäts i inom tre olika områden. Läsförståelse, 

matematik och naturkunskap. PISA gör dessa undersökningar vart tredje år där ett av 

de tre områdena får mer fokus. År 2000 stod läsförmågan i fokus och resultatet 

visade att svenska elever låg ganska bra till. 2006 års resultat visade på en nedgång 

för de svaga läsarna jämfört med 2000. I både matematik och naturkunskap visar 

resultaten att svenska elever håller sig inom genomsnittet. Westlund (2009) ställer sig 

kritisk till att svenska elever inte klarar sig bättre i matematik och naturkunskap 

eftersom de klarar sig bättre i läsförståelse. Författaren menar att eleverna har några 

särskilda kompetenser för att tillämpa sin läsförståelse på andra skolämnen. Eleverna 

måste förstå hur man använder kunskap från texter. Att kunna analysera, kritiskt 

granska, värdera innehållet och relatera den kunskapen till eget tänkande. Om elever 

ska ha dessa kompetenser måste läraren ge tydlig undervisning i lässtrategier och 

studieteknik i svenskämnet (Westlund, 2009) Enligt skolverkets analys över 2009 års 

PISA resultat går det att konstatera att fler elever inte når upp till en grundläggande 

läsförståelse. En femtedel av svenska elever når inte upp till basnivån i läsförståelse, 

enligt OECD (Organisation for Economic Co- operation and Develoment) är det en 

grundläggande färdighet för fortsatt lärande. Det är flest andel svaga läsare som blir 

svagare och den större andelen av dessa är pojkar (Skolverket 12-04-05). 
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2.7 Läsinlärning ur ett syntetiskt perspektiv 

 

Wittingmetoden 

Under 1970-talet utvecklades Wittingmetoden. Grundaren för denna var Maja 

Witting som bildade sin läsinlärningsmetod som en respons mot 1960-talets olika 

läsläror. Wittingmetoden grundar sig på tanken att både läsning och skrivning 

innehåller en teknikdel och en innehållsdel. Den tekniska delen är en syntetiskt 

synsätt vilket innebär att man utgår från språkets delar till helhet. Denna del kallas 

även symbolfunktion. Innehållsdelen syftar till läsförståelsen och elevernas 

förkunskaper och tidigare erfarenheter. I praktiken innebär detta att eleverna själva 

styr innehållet i förståelsen till en text. Det ska vara kreativt, fritt och individuellt då 

människor hela tiden förändrar sitt tänkande i takt med ålderns förändrande. Tekniskt 

sätt så menar Witting att eleverna måste få en överinlärning för att tekniken ska sätta 

sig i ryggraden. Man börjar den första läsinlärningen med språkljudsanalys för att 

sedan stegvis introducera språkljuden för eleverna och efter detta kopplas ett tecken 

till respektive ljud. Eleverna lär sig först tecken och ljud för varje vokal och 

konsonant därefter sker sammanljudningen. Witting menar att symbolfunktionen och 

innehållsfunktionen måste tränas separat. Wittingmetodens syfte är att eleven ska 

lära sig att arbeta självständigt och därför är det viktigt att som lärare få eleven att 

arbeta med aktiviteter den har erfarenhet av (12-04-09). 

 

2.8 Läsinlärning ur ett analytiskt synsätt 

 

Ordbildsmetoden  

Elbro (2004) beskriver ordbildsmetoden som en undervisningsform som syftar till ett 

igenkännande av hela ord. Metoden är analytisk och målet är att ordbildsmetoden ska 

hjälpa barnet att etablera ortografiska identiteter för ord (ordbilder) i minnet. 

Grundprincipen är att eleverna skall lära sig hela ord direkt utan att behöva stava sig 

igenom dem eller på något vis dela upp ordet i stavelser. Alltså först fokusera på 

textens orduppbyggnad för att sedan låta eleven ta sig an språkljuden (Elbro, 2004). 
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Ljudningsmetoden 

Elbro (2004) beskriver att ljudningsmetoden syftar till att eleverna skall använda 

bokstävernas ljud istället för deras namn. Eleverna skall alltså stava sig igenom 

ordet. Vidare redogör författaren för en rad olika varianter av ljudmetoden. Den 

vanligaste varianten kallas för analytisk-syntetiska ljudmetoden och den utgår från 

hela ord och eleverna får analysera bokstäverna och göra en översättning till ljud. 

Metoden utgår från det enskilda bokstävernas ljud som sedan kombineras till ord 

(Elbro, 2004). Lundberg & Herrlin (2008) belyser hur viktigt det är att små barn som 

skall lära sig läsa och skriva blir fonologiska medvetna. Detta förutsätter att barnen 

kan dela in orden i fonem. Med fonem menar man förståelsen av att ord kan delas 

upp i minde bitar och att dessa bitar kan ljudas samman till ord (Lundberg & Herrlin, 

2008). Elbro (2004) refererar till olika undersökningar om effekter av ljudmetoden. 

Här belyses den positiva effekten med metoden, att eleverna blir snabbt självständiga 

läsare, de lär sig snabbt nya ord med ljudmetoden och lär sig på detta vis också att 

stava. Författaren menar även att forskare är kritiska till ljudmetoden då de menar att 

det finns risk att eleverna blir långsamma läsare då de blir vana vid att ”stava sig” 

igenom orden. Risker finns även att eleverna blir dåliga på att uppfatta innehållet i en 

text eftersom det har sin uppmärksamhet riktad mot de enskilda orden och deras ljud. 

Dock menar författaren att i praktiken så är inte ljudmetoden sämre än någon annan 

metod (Elbro, 2004). 

 

2.9 Syntetisk och analytisk läsinlärning 

 

LTG 

På 1970- talet introducerade Ulrika Leimar en läsinlärningsmetod som kom att kallas 

LTG, Läsning på Talets Grund. Metoden är analytisk och syntetisk och påminner om 

den amerikanska modellen LEA (Language Experience Approach) Syftet med denna 

metod är att kommunikationen är grunden för all språkutveckling. Leimar (1974) 

menade att elevens intresse och erfarenheter skulle ligga till grund för de texter som 

eleven skulle läsa. Eleven skulle känna meningsfullhet med texten för att på så vis 

öka inlärningsförmågan och knäcka läskoden (Leimar, 1974). 

Praktiskt innebär LTG att läraren tillsammans med eleverna bildar och skapar olika 

texter som utgår från elevernas egna språk och erfarenheter. Denna större text kan 
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sedan ligga till grund för elevernas egen läsning och analysering av texten. På detta 

sätt kan barnen själv välja på vilket sätt de vill lära sig de olika bokstäverna. Just 

denna syn på läsinlärning skiljer sig mycket från traditionell läsinlärning där fokus 

läggs på att barnen ska lära sig de tekniskt enkla orden för att sedan övergå till de 

svårare. Tanken med LTG- metoden är att eleven ska känna att deras text är värt 

något och deras intresse blir större för att lära sig avkoda och skapa sig en förståelse 

för textens innehåll. LTG delas in i fem faser: samtalsfasen, dikteringsfasen, 

laborationsfasen, återläsningsfasen och efterbehandlingsfasen (Leimar, 1974). 

 

2.10 Läsförståelsens betydelse  

 

Lundberg (2010) beskriver att de traditionella texternas framtoning har fått en 

mindre roll i dagens samhälle. Numera erövras kunskap på väldigt många andra sätt 

då exempelvis media och IT har en framträdande roll i de flestas liv. Olika sorters 

medier ställer större krav på att läsförmågan hos de som tillägnar sig informationen.  

Den skrivna texten är en avgörande roll för lärandet och har också den dominerande 

rollen vid kunskapsförmedling. Kravet är därför stort på att den som tillägnar sig 

texten också kan tyda och förstå den. Vidare belyser författaren skillnaderna mellan 

talat skriftspråk och talspråk, talspråket ger ledtrådar i form av tonfall, gester, 

ansiktsuttryck, blickar vilket gör talspråket mer lätt tolkat. I skriften finns bara orden 

och dess meningsuppbyggnader för att hjälpa läsaren att tolka texten och förstå den. 

Detta ställer högre krav på att den som läser texten också vet hur den ska göra för att 

tolka texten (Lundberg, 2010). Westlund (2009) är inne på liknande spår och menar 

att dagens kunskaps- och informationssamhälle ställer höga krav på förmågan att 

kunna värdera och kritiskt granska texter. Westlund (2009) belyser att läsningen och 

läsförståelsen är nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och också en 

grund för det livslånga lärandet.  

2.11 Undervisning i läsförståelse 

Reichenberg & Lundberg (2011) betonar att en stor del av de eleverna som lämnar 

grundskolan inte har behörighet till gymnasiet. Detta beror till stor del på att dessa 

elever inte kan läsa med flyt, säkerhet och förståelse. Detta ger avtryck i livet efter 

skolan och många möts av utanförskap och arbetslöshet. Författarna menar också att 



15 

läsundervisningen inte utvecklas i takt med forskningen. Vidare refererar författarna 

till PISAS undersökning 2009. I den framkom det att svenska elevers läsförståelse 

försämrats avsevärt i jämförelse med tidigare undersökningar. Författarna belyser två 

faktorer till en förbättring inom detta område. Dels att texterna som eleverna skall 

tillägna sig bör vara mer lättlästa och ha ett lättare innehåll att förstå men det vilar 

också ett stort ansvar på pedagogen att aktivt undervisa i strategier och läsförståelse, 

motivera eleverna och aktivt bidra till att eleverna får arbeta med texter som är 

anpassade till deras förutsättningar och utvecklingsnivå (Reichenberg & Lundberg 

2011).  

Westlund (2009) menar att läsförståelse idag inte enbart verkar som en kognitiv 

process, även läsarens ansträngning och motivation anses påverka läsförståelsen. 

Teorier om motivationens roll har tills för bara ett eller två decennier sedan kommit 

på efterkälken medan de på 1940-talet hade stor betydelse. Eleverna behöver få 

utmaningar uppställda mot klart tydliga mål och lärarens roll i detta är väldigt viktig. 

Läraren ska väcka läsengagemang och motivation hos sina elever så att de både läser 

för att lära sig och för att få upplevelser genom läsningen (Westlund, 2009). 

Reichenberg & Lundberg (2011) menar att läsundervisningen i skolan bör 

omprioriteras. Mer tid bör läggas på aktiv undervisning i läsförståelse. Oftast 

prioriteras ren mängdläsning och avkodning istället för att föra strukturerade samtal 

kring texter eller göra djupare reflektioner (Reichenberg & Lundberg, 2011). 

Westlund (2009) poängterar att den senaste läsforskningen visar att direkt 

undervisning i form av lässtrategier är central då det handlar om elevernas 

läsförståelseutveckling. I praktiken skulle det kunna innebära att pedagogen visar på 

olika strategier i mötet med en text. Sedan får eleverna med stöd från pedagogen 

träna på dessa strategier för att slutligen arbeta mer självständigt (Westlund, 2009). 

Frost (2009) beskriver en undervisningsmodell för läsförståelse som heter reciprok 

undervisning (Reciprok Teaching). Modellen grundar sig på de dialogiska, att 

lärande sker i dialog med andra och eleverna tillsammans skapar mening. De centrala 

i denna modell är att pedagogen skall ge eleverna olika former av strategier för att ta 

till sig och förstå en text. Strategierna kan vara att eleven skall kunna förutsäga en 

text handling och kunna göra inferenser. Kunna ställa frågor före, under och efter 

texten för att bilda sig en uppfattning om de förstått texten.  Skriva upp och ta reda 

på svåra ord som förekommer i texten och göra sammanfattningar av texten med 
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egna ord (Frost, 2009). Keene & Zimmermann (2003) har liknande tankar då de 

menar att eleverna bör tränas i att aktivt kunna tänka kring sitt tänkande, så kallad 

metakognition. Genom att ställa frågor om texten och att söka svaren till vad man 

läser så utvecklar man sin förståelse kring texten. "Metakognition är en rörelse inåt, 

först medveten och sedan automatiserad, för att åter granska sin tankeprocess, 

utveckla tolkningen och reflektionerna för att förbättra den egna textförståelsen”. 

(Keene & Zimmermann 2003:62). Westlund (2009) framhäver det dialogiska 

klassrummet, ett klassrum där pedagogen använder frågor som gör att eleverna måste 

tyda och reflektera över texten istället för att kontrollera deras lärdomar. Fokuset 

ligger då istället på förståelsen istället för på en värdering av om svaret är rätt eller 

fel. När eleverna får direktundervisning i läsförståelse får de lära sig att ställa olika 

typer av frågor till texten. Då kan eleverna också kontrollera sin förståelse vilket är 

en förutsättning för att de ska kunna utveckla sin läsförståelse (Westlund, 2009). 

2.12  Lässtrategier  

Sex studier gjorda mellan 2005 och 2008 visade att elever på lågstadiet har förmågan 

att använda sig av ett flertal strategier när det kommer till skönlitterär text, men har 

svårt för att använda dessa vid andra textgenrer. Forskarna är alltså eniga om att 

elever försöker angripa skönlitterär text på liknande sätt som faktatext, trots att de 

kräver olika strategier. De betonar att barnen har svårigheter att precisera vilka 

strategier de använder sig av och att en god avkodning inte nödvändigtvis innebär 

god läsförståelse. Det som visat sig vara avgörande är förförståelsen för ämnet. 

Undersökningen visar också att när elever använder en strategi som inte fungerar har 

de svårt för att stanna upp och byta strategi eftersom strategierna som väljs ofta inte 

är medvetna val Krager och Martin(2009); Samuelstuen & Bråten(2005); Floyd & 

McMamara(2008) Dermitzaki m. fl(2008) McTavish(2008). Lundberg & 

Herrlin(2003) framhåller att läsning är ett möte mellan text och läsare. De finns olika 

sätt att närma sig texten på, antingen genom att koppla texten till andra texter, till 

sina egna erfarenheter eller till tillvaron. Med andra ord är det betydelsefullt att vara 

medveten om sin metakognitiva förmåga och hur ens tankeprocess fungerar. 

Eftersom det i sin tur kan leda till en fördjupad och större förståelse för texten 

(Lundberg & Herrlin, 2003). Reichenberg & Lundberg (2011) beskriver 

metakognition som ett sätt att ställa diagnos på sig själv under läsningen. Att förstå 

att man inte förstår och att vidta en form av strategi för detta (Reichenberg & 
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Lundberg, 2011). Säljö (2009) menar att en människas förmåga att tillgodogöra sig 

text kan grunda sig i personens inställning till vad man ska lära sig när man läser, den 

som är inställd att memorera till skillnad mot den som faktiskt tror man kan lära sig 

något och försöker förstå en text förhåller sig på två helt skilda sätt (Säljö, 2000) 

Myrberg (2007) menar att om ett barn inte utvecklat en fonologisk medvetenhet 

innan mer formell läsinlärning påbörjas, ökar risken för att barnet kommer att 

utveckla läs- och skrivsvårigheter. Att låta barnen få delta i olika fonologiska 

övningar har visat sig vara det bästa sättet för att få eleverna att bli säkra avkodare. 

Vidare menar författaren att desto säkrare avkodningen är desto bättre flyt i läsningen 

får eleven och kan fortare ägna sig åt förståelsen av texten (Myrberg, 2007). Elbro 

(2004) anser att en faktisk läsundervisning bör erbjuda en vägledning i att förstå 

texter och en aktiv undervisning i lässtrategier. Desto mer läraren vet om läsning och 

strategierna kring detta ju bättre blir läsundervisningen (Elbro, 2004). 
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3 METOD 

 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva mitt metodval, upplägg och genomförande 

som ligger till grund för denna uppsats. Jag tar upp de etiska övervägande som gjorts 

och beskriver mitt urval för undersökningen. Avslutningsvis beskrivs bearbetningen 

av det primärmaterial som jag tagit del av och sammanställningen av samtalen med 

informanterna.  

3.1 Metodval 

För att ta reda på hur pedagogerna jag intervjuat arbetar med läsinlärning och 

läsförståelse så valde jag att göra en kvalitativ undersökning. En kvalitativ 

forskningsposition har som syfte att den som intervjuar försöker ta del av perspektiv 

som personen som intervjuas förmedlar fast med en viss given riktning (Rogers& 

Boue, 1996). Fördelen med denna metod är att man kan fånga upp nyanser, citat och 

även rikta full uppmärksamhet mot personen som intervjuas, vilket kan ge ett rikare 

material att analysera. Nackdelar kan vara att metoden anser som hämmande för en 

del personer och att det eventuellt censurerar sig själva (a.a.). Jag valde att intervjua 

sju pedagoger och semistrukturerade intervjuer blev tillvägagångssättet. Anledningen 

till att jag valde denna metod var för att jag ville försöka få en mer levande 

diskussion och där jag kunde fånga uttalanden och ställa adekvata följdfrågor. 

Metoden ger också en större fördel då jag kunde ändra frågornas ordningsföljd om så 

krävdes. Enligt Denscombe (2000) är fördelen med semistrukturerade intervjuer att 

svaren blir av mer öppen karaktär och den intervjuade utvecklar sina tankar kring 

frågorna. För övrigt så kan det också hjälpa personen som ställer frågorna att bli mer 

flexibla då de har chans att ändra frågornas ordning så det blir ett bättre flyt i 

intervjun (Denscombe, 2000). Mina intervjuer har varit styrda på det vis att jag har 

kategoriserat frågornas innebörd i olika teman vilket gjorde att jag blev mer 

anpassningsbar under själva intervjun. Till exempel om den intervjuade kom in på ett 

sidospår så var det lätt att följa upp det sidospåret med hjälp av kategoriseringen av 

frågorna. Det blev också lättare att ställa följdfrågor. Esaiasson (2009) menar att den 

här formen av samtalsintervju ger en bra möjlighet att registrera svar som är 

oväntade och det ger även en bra chans till uppföljningar (Esaiasson, 2009). 
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3.2 Förberedelser och urval 

För att bilda mig en större uppfattning om mitt ämne och för att förbereda mig så bra 

som möjligt för mina intervjuer så sökte jag information kring detta. Jag hittade ett 

flertal forskningsartiklar och började därefter med att välja relevanta studier utifrån 

rubrik och abstrakt som motsvarade mina frågeställningar. Jag valde sedan ut nio 

artiklar som jag läste genom för att göra en kvalitativ bedömning. Efter det återstod 

det fem artiklar som fick utgöra underlag i det här arbetet (Forsberg&Wengström, 

2008). Jag läste även in mig på relevant litteratur. Effekten av mina förberedelser 

medförde att jag kunde utveckla och formulera om de befintliga i den mån de 

behövdes. Via två nära vänner som jobbar som pedagoger fick jag information och 

tips om att möjligheten fanns att kontakta deras respektive arbetsplatser för att 

genomföra mina intervjuer. Jag valde därför att kontakta de två skolorna. Kontakten 

sköttes först via telefon och senare via e-post. Jag förklarade syftet med mitt 

telefonsamtal och pedagogen jag pratade med spred ut informationen till kollegor 

med den erfarenhet som jag eftersökte. På den ena skolan var fyra pedagoger positiva 

till mina förfrågningar och valde att medverka på intervju. På den andra skolan var 

tre pedagoger positiva och valde att ställa upp på intervju. Båda skolorna ligger i 

Lunds kommun. Efter några nya telefonsamtal fick jag de respektive pedagogernas 

mailadresser. Således skulle det bli enklare att boka upp när och var intervjuerna 

skulle genomföras. På den skolan där fyra intervjuer skulle genomföras gjorde jag 

intervjuerna vid två tillfällen under en tvåveckorsperiod. På skolan där jag gjorde de 

resterande tre intervjuerna behövdes ett tillfälle. Urvalet består av sammanlagt sju 

pedagoger varav fem är kvinnor och resterande män. Alla pedagoger arbetar på låg 

eller mellanstadiet och har erfarenhet av läsinlärning och läsförståelse. Här är en 

kortare presentation av personerna som blivit intervjuade. Namnen är figurerade. 

Klara är låg och mellanstadielärare. Arbetat som lärare i 15 år 

Edna är låg och mellanstadielärare. Arbetat som lärare i 6 år. 

Katrin är låg och mellanstadielärare samt speciallärare. Arbetat som lärare 20 år 

Herman är låg och mellanstadielärare. Arbetat som lärare i 10 år 

Lisa är låg och mellanstadielärare. Arbetat som lärare i 13 år. 

Sofia är låg och mellanstadielärare. Arbetat som lärare i 4 år.  

Allan är låg och mellanstadielärare. Arbetat som lärare i 14 år. 
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3.3 Etiska övervägande 

Under mina träffar med informanterna förklarades återigen syftet med intervjuerna 

och att det skulle användas som undersökningsmaterial till mitt examensarbete. 

Informanterna blev upplysta om att de var anonyma i undersökningen och att det var 

deras tankar och erfarenheter som skulle användas i uppsatsen. Det material som 

användes under intervjuerna var en ljudbandspelare. Denscombe (2000) menar att 

användningen av en ljudbandspelare erbjuder en fullständig dokumentation av det 

som sägs och som lätt kan kontrolleras av andra forskare (Denscombe, 2000). 

Informanterna fick även mina kontaktuppgifter för att få chansen att kontakta mig i 

efterhand om de hade önskemål om att ändra eller lägga till något om de berörda 

frågorna.   

 

3.4 Intervjuernas uppläggning och genomförande 

Alla intervjuer genomfördes där respektive pedagog arbetade. Före intervjun 

informerades personen om de etiska övervägande jag nämnt ovan. Jag informerade 

även om att intervjun skulle spelas in med hjälp av en bandspelare och att 

inspelningen skulle raderas efter avlyssning och analysering. Alla intervjuer 

genomfördes i pedagogernas klassrum eller tillhörande grupprum. Informanten satt 

framför mig och bandspelaren placerades i mitten av bordet emellan oss. Innan och 

efter själva inspelningen ägde rum samtalade jag med varje informant. Anledningen 

till det var att jag ville få en liten bättre bild av vilken person jag mötte och för att jag 

tror personen i fråga skulle bli mer bekväm senare när inspelningen genomfördes. 

Samtalet efter intervjun hade jag för att se hur personen upplevt intervjun och för att 

kunna förklara mer om behovet fanns.  

3.5 Bearbetning av intervjumaterial 

Efter att ha fullgjort mina sju intervjuer började så processen att transkribera 

intervjuerna. Eftersom mitt mål med intervjuerna var att få lärarens erfarenheter för 

att besvara syftet med uppsatsen så gjorde jag inte en hundraprocentlig 

transkribering. Jag riktade mer in mig på de svar som kunde svara mot mitt syfte.  

Detta har jag sedan sammanställt efter två huvudkategorier. Kategorierna har varit 

lärarens erfarenheter kring läsinlärning samt lärarens erfarenheter kring läsförståelse. 

När jag sedan granskade intervjumaterialet markerad jag de samband jag kunde hitta 
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mellan pedagogernas erfarenheter och på så sätt uppkom underrubrikerna. Några av 

kategorierna ledde också fram till att ny bakgrundsfakta fick läggas till i uppsatsen.  

3.6 Tillförlitlighetsaspekter 

Jag har funderat över mina egna ursprungliga ståndpunkter i ämnet. Jag är medveten 

om att jag har en kritisk ståndpunkt över hur lärare idag arbetar med läsförståelse 

utifrån att jag själv inte upplevt att det är något man arbetar aktivt med. Och huruvida 

detta går att generalisera eller inte, utifrån min uppsats är svårt att säga eftersom det 

är en väldigt liten undersökning. Denna inställning har troligtvis influerat mitt arbete 

under forskningsprocessen. May(2001) beskriver att i studerandet av litteratur och 

andra dokument är det väsentligt att ta hänsyn till vem och i vilken social kontext det 

är skapat i (May, 2001). Jag anser mig tagit del av ämnet via forskning och litteratur 

för att på bästa sätt vara förberedd för intervjuerna. Jag har även funderat på 

intervjuernas validitet. Har jag ställt frågorna på det sätt som var avsatt för att jag 

skall få de svar jag eftersträvar och har informanten uppfattat frågorna som jag 

åsyftar? Alla informanter har fått samma frågor i samma ordning dock har 

följdfrågorna varierats beroende på vilka svar som givets. Jag anser även att jag fått 

variation av informanternas ålder och yrkeserfarenhet. Samt täckt av alla stadier där 

informanterna arbetar nu. Alltså Åk 1,2,3 och 4.  

 



22 

4 RESULTAT 

Min resultatredovisning grundar sig på sju stycken semistrukturerade intervjuer. 

Utifrån pedagogernas erfarenheter kring läsinlärning och läsförståelse har en 

kategorisering av svaren verkställts utifrån mitt syfte med arbetet. Kategorierna har 

två huvudrubriker ”Pedagogernas metodval i läs – och skrivundervisning” samt 

”Pedagogernas metodval i läsförståelseundervisningen”. 

4.1 Pedagogernas metodval i läs – och skrivundervisning 

 

4.1.1 LTG- metoden 

En metod som ofta förekommer i undervisningen är LTG- metoden. Denna metod 

lämpar sig bäst att undervisa i halvklass, då det anses som lättare. Enligt 

pedagogerna är metoden positiv då den grundar sig i barnens egna influenser och 

erfarenheter. Detta skapar ett större intresse för texten som skrivs. Samtidigt förstår 

barnen att de själva skapar texten genom att de väljer ord som ska förekomma i den. 

Detta medför att de hela tiden är aktiva i undervisningen och får läsningen och 

förståelsen för texten på samma gång. ”Barnen samlar sig framför ett stort papper 

som jag har satt upp och så har man kanske gjort en utflykt tidigare och så börjar 

jag skriva vi åkte till skogen och så tar man ett namn, t.ex. ”sa Johan” Där lekte vi 

på lekplatsen sa Sara och så fortsätter man så och får barnens språk. Och så pekar 

jag ut läsriktningen och de får peka ut långa ord och korta ord och leta efter namn 

och olika bokstäver” LTG – metoden inleds alltid i större grupp för att sedan övergå 

till ett arbete som är individuellt eller där eleverna jobbar i par. Det arbetet kan 

innefatta att eleverna får plocka ut olika bokstäver i texten som alla har varit med och 

bidragit till. De kan även innefatta att texten klipps sönder och sedan kan nya ord och 

meningar skapas. Denna form av arbete utgår från hela ord som eleverna sedan 

bryter ner. De ökar förståelsen för hur orden är uppbyggda och att samma bokstäver 

kan förekomma i många olika meningar.  

 

4.1.2 Ljudningsmetoden 

Pedagogerna förespråkar ljudningsmetoden då metoden tränar barns fonologiska 

medvetenhet, alltså gör barnen vetande om att bokstäver låter olika. Arbetet med 
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bokstavinlärningen kan se annorlunda ut och en del pedagoger väljer att fokusera på 

bokstäver som anser svåra först för att sedan övergå till lättare bokstäver. Arbetet kan 

även innefatta att arbeta med att bryta ner en mening till mindre beståndsdelar för att 

göra eleverna uppmärksamma på att alla ord behöver bokstäver som har sitt specifika 

ljud. I praktiken kan detta arbete inledas i stor grupp där en mening tas ut från en 

text, denna mening plockas sedan isär till de specifika orden i meningen. Ordet kan 

sedan delas upp i olika delar där eleverna sedan får träna på att ljuda ordet eller 

bokstäverna. I undervisningen förekommer stöd av datorn då de finns pedagogiska 

program som hjälper till i ljudningsarbetet. Eleven kan skriva in ett ord som sedan 

datorn ljudar och eleven hör således hur ordet ska låta och får härma ljudet. 

Pedagogerna belyser att arbetet med ljudningen av olika bokstäver kan se olika ut 

beroende av vilket barn som arbetar med det. De menar att ljudningsförmågan hos 

barn kan variera mycket i en klass. ”Vissa barn är väldigt långt komna med sin 

fonologiska medvetenhet medans andra inte alls har kommit så långt, de ställer stora 

krav på mig som pedagog att veta var barnen befinner sig så jag kan tillgodose 

deras behov”.  

4.1.3 Skriva sig till läsning 

En metod som benämns är metoden att skriva sig till läsning. Metoden går ut på att 

använda datorn mer i undervisningen. Eleverna kan sitta två och två vid en dator och 

skriva en text som kan se ut hur som helst, sedan berättar eleverna vad det skrivit och 

läraren får skriva den korrekta texten under. Eleverna får sedan olika uppgifter på 

den texten för att lära sig skillnaderna och lära sig att läsa texten. ”Det kan vara en 

enda följd av bokstäver bara såhär och sedan berättar de för mig snabbt vad står det 

här så skriver jag ner det under och då tittar de på den texten och ser Oj det kanske 

ska vara lite mellanrum i texten”. En annan variant kan vara att eleverna tillsammans 

med läraren skapar en text, det kan exempelvis vara en saga. Sagans innehåll 

diskuteras samt vilka karaktärer som skall medverka. På så vis får eleverna träning i 

vad som bör förekomma i just denna typ av skrivande. Eleverna får sedan skriva och 

utforma en saga två och två. Det kan vara via datorn eller för hand. Anledningen till 

att barnen ska arbeta två med texten är för att de då kan skriva varannan mening i 

texten. ”Barnen kan själva se varandra skriva och på så sätt använda varandra i 

skrivandet av texten”. De kan exempelvis bli varse att det skall finnas stora 

bokstäver och punkt i en text. Pedagogerna upplever denna metod som positiv då den 
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skapar en glädje hos eleverna. Att sitta vid datorn och skriva hjälper många barn 

framåt i sin läsutveckling istället för att traggla bokstäver med pennan. Många barn 

som precis börjat skolan har svårt finmotoriskt med penngreppet vilket ofta skapar en 

frustration och uppgivenhet. Datorn avhjälper detta med en enkel knapptryckning. 

Pedagogerna menar att när lusten och glädjen infinner sig så skapar det också bättre 

förutsättningar för att lära sig läsa.  

4.1.4 Helordsmetoden 

Pedagogerna beskriver helordsmetoden som ett bra sätt att arbeta med när det gäller 

elever som har svårt för ljudningsmetoden. I och med att man utgår från barnens 

förkunskaper och fantasi så menar pedagogerna att man underlättar läsinlärningen för 

eleverna. Arbetssättet kan variera med denna metod. I liknelse med LTG- metoden 

kan arbetet ta sin börja i en gemensam text som eleverna skapar tillsammans med 

pedagogen. Arbetet kan sedan fortsätta med att eleverna får dela meningar till ord 

och slutligen bokstäver för att sedan sätta ihop det till en helhet igen. Pedagogerna 

beskriver även att andra sätt att arbeta på kan vara att lära sig hela ord med hjälp av 

ord knutet till en bild. På det sätt får man både ordet och en visuell bild av vad ordet 

betyder. ”Ordbilder är något jag försöker få in i undervisningen nästan varje dag, 

det hjälper många barn att lära sig nya ord och många barn har lättare för att ta in 

information via en bild” 

 

4.1.5 Bornholmsmodellen 

Metoden går ut på att leka sig in i språket med hjälp av olika språklekar. På det viset 

går det att lyssna på ljudet i bokstaven. Det kan också innebära att lyssna på första 

eller sista bokstaven i orden och sedan föra samman språkljuden (fonem) till ett ord. 

Pedagogerna menar att den här modellen uppmuntrar eleverna i ett tidigt stadium att 

bli intresserade av olika ljud i bokstäver och få en känsla för hur det olika ljuden 

bildar ord. Det menar även att arbetet med ljudning blir lustfyllt när det sjungs in 

med hjälp av rim och ramsor. ”Barnen känner en gemenskap tillsammans och 

arbetet blir roligt samtidigt som de lär sig något”. Pedagogerna tycker sig se att 

eleverna har roligt med denna metod och anser att de lär sig bättre om det får leka 

varje dag med det olika språkljuden. 
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4.1.6 Svårigheter med undervisning i läsinlärning 

Pedagogerna har liknande tankar kring det hinder och svårigheter som möter dem i 

undervisningen i läsinlärningen. En svårighet som nämns är när eleverna inte kan 

höra de olika ljuden i bokstäverna. ”språkbarnen som inte kan höra ljudet i 

bokstaven, det kräver mycket träning”. Arbetet med detta kan då lätt bli tungt och det 

är lätt att eleverna tappar motivationen för att lära sig.  Pedagogerna belyser vikten 

av att ha motivation för att lära sig och poängterar att det då är viktigt att bryta det 

negativa och göra på nått annat sätt. Alla har erfarenheter av att elever tappar 

självförtroendet och det viktiga då är att försöka skapa ny motivation för eleverna. 

”De som tappar självförtroendet och viljan då är det riktigt svårt, då får man bryta 

mönstret med något annat” I vissa fall har det visat sig att dessa elever också haft läs 

och skrivinlärningssvårigheter. En annan svårighet som nämns är att individanpassa 

undervisningen. Pedagogerna menar att klasserna oftast är stora vilket ställer högre 

krav på dem att tillgodose allas behov. Eleverna i en klass kan vara väldigt olika och 

kommer från olika hemmiljöer vilket också bidrar till svårigheter. De menar också 

att lektionspassen inte alltid räcker till då de är för korta. Det är lätt att det blir 

stressig miljö i klassrummet vilket inte skapar någon optimal inlärningsmiljö.  

4.2 Pedagogernas metodval i läsförståelseundervisningen 

 

4.2.1 Boksamtal 

Något som förekommer ofta är olika slags boksamtal i klassrummet. 

Tillvägagångssättet kan vara på olika sätt. Ett sätt som förekommer är att en grupp på 

4-5 stycken barn läser samma bok och sedan samtalar om vad de läst exempelvis 

svåra ord eller handlingen i boken. Ett annat sätt kan vara parläsning vilket kan 

innebära att två barn sitter med varandra och läser varannan rad i en bok. De kan 

sedan diskutera det som läser och gemensamt komma fram till olika slutsatser och 

förståelse kring boken. Högläsning där pedagogen står för läsandet är något som 

förekommer ofta och dagligen av pedagogerna. Frågor kan således ställas under 

själva läsandet för att se om eleverna har förstått det som lästs. Pedagogerna upplever 

boksamtal som positiva då de ställer krav på eleverna att läsa och att lyssna. ”Jag 

tror det upplevs som roligare för vissa barn att läsa tillsammans med andra och att 

sedan diskutera den texten de läst”. En annan positiv effekt som nämns är att 
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bokgrupperna kan formas utifrån vilken nivå eleverna befinner sig på så att eleverna 

får läsa utifrån sina egna förutsättningar. Pedagogerna menar också att boksamtal 

inte passar alla elever, om så är fallet så kan en lösning vara att pedagogen lyssnar 

enskilt när eleven läser och kan då ställa frågor på texten till eleven. Några av 

pedagogerna anser dock att det aktiva arbetet med läsförståelse bör inledas efter att 

eleverna har hittat sitt läsflyt och knäckt läskoden och att fokus bör ligga på att 

eleverna får läsa mycket. ”Det är viktigt att eleverna hittar flytet i läsningen innan 

man börjar med läsförståelsen”. En annan sak som sägs är att det är viktigt att 

eleverna får tid på sig när det läser så att det hinner komma in i boken och inte 

känner sig stressade i sitt läsande.  

4.2.2 Lässtrategier 

Ett sätt att arbeta med läsförståelsen kring olika texter är att aktivt arbeta med 

strategier kring texten. Barnen behöver träna sina lässtrategier för att bli aktiva i sitt 

tänkande och förstå hur de lär sig och hur de kan göra för att tillgodogöra sig en text 

och förstå den. Pedagogerna pratar även här om hur viktigt det är med högläsning i 

klassen men även att ställa frågor kring en text. Frågorna ska inte vara ja eller nej 

frågor utan mer öppna frågor som driver eleverna att fundera djupare och reflektera 

över vad de det just hört. Att läsa mellan raderna är en form av strategi som aktivt 

tränas, pedagogerna menar att erfarenheten kring de som läses styr till stor del 

förståelsen kring texten. Det handlar dock inte bara om att läsa mellan raderna ”Man 

bör kunna läsa på raderna, mellan raderna och bortom raderna, så att säga tre olika 

dimensioner i läsningen”.  

Läsning och bearbetning av olika texter är något som en av pedagogerna uttryckte 

som väldigt viktigt. De menar även att de är viktigt att jämföra olika texter med 

varandra. Olika texter kan t ex innefatta dikter, insändare eller faktarutor. Genom 

läsning av olika texter lär sig eleverna att texter kan se olika ut och ha olika budskap. 

De kan även tränas i att förstå att olika texter kräver olika strategier i läsningen. En 

strategi som nämndes är att lära eleverna att aktivt ställa frågor till sig själva under 

läsningens gång. Även pedagogen kan göra detta för eleven. ”Nu ska jag ställa en 

fråga till texten. Exempelvis, vilket år föddes kungen? Så får eleven leta up årtalet 

med hjälp av texten och läsa runt årtalet kanske och eleverna får ställa frågor till sig 

själv”. När eleverna läser faktaböcker kan en strategi vara att lära eleverna att plocka 

ut nyckelord i texten. Detta kan göras via överstrykningar eller att skriva ordet på ett 
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papper. Att lära eleverna vad som bedöms som ett nyckelord kan vara svårt men 

genom att gå igenom en text i helklass och sedan gemensamt diskutera texten kan 

vara en strategi som gör eleverna mer medvetna. Alla pedagogerna belyste 

betydelsen av att skaffa sig strategier i sin läsning för att underlätta förståelsen av 

olika texter. Förståelsen av att förstå en text påverkar många ämnen, inte minst 

matematiken. Många elever kan ha svårt för att exempelvis läsa ett lästal i 

matematiken på grund av att läsförståelseförmågan är bristfällig. Detta menar 

pedagogerna kan bero på att de inte är vana vid att läsa olika sorters texter och de får 

för lite träning i strategier kring de olika texterna. ”De märks tydligt i matematiken 

att vissa av barnen har svårt för att förstå innebörden av talet” 

4.2.3 Svårigheter med undervisningen i läsförståelse 

Pedagogerna nämner en rad olika svårigheter i undervisningen med läsförståelse. En 

sak som poängteras är att elevernas bakgrunder och erfarenheter kan variera mycket i 

en klass. Många gånger är detta positivt med också i negativt i bemärkelsen att 

eleverna befinner sig på många olika nivåer. I en undervisningssituation med 

läsförståelse kan detta bli problematiskt i och med att det kan vara svårt att 

individanpassa undervisningen i läsförståelse. Detta kan även bero på att många 

läromedel som syftar till läsförståelseträning är för ojämna. Pedagogerna upplever att 

de borde finnas en större bredd av svårighetsgrad i texterna. De nämner också att ett 

komplement till läsförståelseböcker kan vara talböcker då många elever har lättare 

att förstå text som läses upp. Dessvärre är avsaknaden av dessa hjälpmedel stor. De 

nämner även att många elever inte alltid har rätt förutsättningar för att kunna förstå 

en text. Det kan vara svag bakgrundskunskap, litet ordförråd eller begränsat minne. 

Pedagogerna anser själva att de kan vara svårt att hitta vägar till att hjälpa dessa 

elever. En annan sak som nämns är att ibland kan de slarvas med uppföljningar av 

böcker som eleverna läst. Ett vanligt svar är att tiden inte räcker till. Det kan även 

vara svårt att hinna med alla och följa upp elevernas läsning med reflekterande 

frågor. Pedagogerna menar också att det är lätt att gå i fällan att fråga om saker i 

texten som är självklara istället för att fråga om varför det är som det är i en viss 

situation. De tvingar eleverna att tänka efter och göra inreferenser.   
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5 DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger arbetar med läsinlärning och 

läsförståelse i sin undervisning. Med utgångspunkt från syftets målsättning gjordes 

en kvalitativ undersökning där semistrukturerade intervjuer genomfördes. 

Pedagogernas berättande och svar placerades sedan in i kategorier: Pedagogernas 

metodval i läs och skrivinlärning och pedagogernas metodval i 

läsförståelseundervisningen. Syftet var att urskilja pedagogernas erfarenheter kring 

dessa kategorier.  

 

5.1 Angående pedagogernas metoder i läsinlärning 

I undersökningen framkommer det att pedagogerna använder sig av många olika 

metoder i sin undervisning med läsinlärning.  De kan med lätthet räkna upp flera 

metoder som är kända för mig: Bornholmsmodellen, LTG, ljudningsmetoden m.m. 

Pedagogerna är överens om att en kombination av metoder är det bästa sättet att 

försöka nå ut till alla eleverna i klassen. De menar att eleverna är olika och har olika 

förutsättningar för att lära sig saker. De menar också att det är viktigt att ha förmågan 

att se om en metod inte fungerar för att i så fall byta till en annan metod. 

Pedagogerna anser att detta kan vara svårt innan de lärt känna eleverna och innan de 

fått så pass mycket erfarenhet i yrket att de lär sig se ”mönster”. De pedagoger som 

hade lite mer erfarenhet av läraryrket ansåg själva att de kunde byta arbetssätt när en 

metod inte fungerade i undervisningen. Min åsikt är att barn lär sig läsa och skriva på 

olika sätt, detta råder det ingen tvekan om, därför är det så viktigt att undervisningen 

varieras med olika metoder. För att kunna variera sina metoder behöver pedagogen 

en djupare kunskap om barns språkutveckling och vilka faktorer som påverkar. 

Denna kunskap förskaffas självklart genom utbildning men också genom erfarenhet 

och möten med många olika barn.  

Många pedagoger i studien hade ingen fortbildning. Den kunskap som fanns var 

införskaffad från högskoleutbildningar. För mig är det lite oroväckande då jag anser 

att det ligger en stor vikt för pedagoger att ständigt förstärka sin kunskap och skaffa 

sig mer erfarenhet för att klara av sitt uppdrag.  

De behöver självklart inte betyda att det är sämre pedagoger men ett problem kan 

vara att de inte får ta del av nyare forskning och utbildning kring barn sätt att lära sig 
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läsa. Det kan finnas en risk att de använder sig av metoder som det alltid har gjort. 

Pedagogen har en stor och viktigt roll för att eleverna ska inhämta den kunskap den 

behöver för att verka i samhället. Läsundervisningen är en väldigt stor och viktig del 

i skolan och därför krävs också fortbildning inom detta för att ta del av de senaste 

rönen. Westlund (2009) är inne på samma spår när hon menar att läsningen och 

läsförståelsen är nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och också en 

grund för det livslånga lärandet (Westlund, 2009).  

Ett gemensamt drag från undersökningen var att många av pedagogernas metoder 

exempelvis LTG – metoden grundar sig i det sociokulturella perspektivet på lärande. 

Som tidigare nämnts ligger metodens fokus i att göra eleverna involverade och utgå 

från sina erfarenheter i mötet med och till en text. Texten skapas tillsammans med 

pedagogen och samma text används i undervisningen på olika sätt. Pedagogerna 

upplever denna metod som positiv då den utgår från elevernas egna ord vilket bidrar 

till att de känner sig mer delaktiga och intresserade.  

Ulrika Leimar som introducerade LTG i Sverige menade att kommunikationen skulle 

stå i centrum vilket gjorde eleverna engagerade. Metoden utgår från det 

sociokulturella perspektivet att lära sig saker på då eleverna hör varandra och tar 

lärdom av samspelet med andra (Leimar, 1974). Svensson (1998) menar att vuxnas 

verbala och sociala kommunikation med barnen utvecklar deras förståelse. En 

förståelse eleverna även kan få från varandra. Att eleverna känner meningsfullhet i 

arbetet med läsinlärning är en stor nyckel för att de ska lära sig och skapa en 

förståelse för texten (Svensson, 1998). Westlund (1999) poängterar att den kognitiva 

förmågan utvecklas i gemensamma aktiviteter. Denna förmåga kan sedan plockas 

fram igen i andra situationer. Westlund menar alltså att inlärningen sker från det 

sociala till det individuella vilket också är Vygotskijs mantra i det sociokulturella 

perspektivet (Westlund, 1999). Jag kan hålla med om ovanstående men kan även se 

risker i undervisningen med exempelvis LTG- metoden. En risk kan vara att eleverna 

bli överösta med nya ord och meningar. De kan vara svårt att sålla i denna 

information vilket kan leda till att svårighetsgraden blir för hög för eleverna. Viktiga 

ord kanske inte repeteras tillräckligt i och med att många olika texter skapas och 

bearbetas. En annan svårighet kan vara att individanpassa undervisningen för 

eleverna. Det ställer stora krav på pedagogen att stötta och finnas till hands i 

elevernas individuella arbete med texten. Precis som pedagogerna uttrycker menar 
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jag att en stor och viktig del i arbetet med läsning och läsinlärning är att skapa en 

motivation och en meningsfullhet hos eleverna. Detta bör alltid genomsyra 

undervisningen. Att eleverna får använda sig av varandra för sin inlärning är bra men 

stor vikt skall också läggas på att varje individ får utvecklas efter sina förutsättningar 

och genom metoder som passar dem. En annan metod som återkommer är 

ljudningsmetoden. Pedagogerna menar att det är viktigt att göra eleverna medvetna 

om att bokstäver låter olika och att samma bokstäver kan låta olika. Lundberg & 

Herrlin (2008) belyser hur viktigt det är att mindre barn som lär sig läsa blir 

fonologiskt medvetna och att veta att ord kan delas upp i fonem (a.a.).  

Pedagogerna nämner olika strategier i arbetet med bokstavsinlärningen. Några 

nämner att det börjar med tekniskt enkla bokstäver för att övergå till svårare. Några 

gör tvärtom. Några använder en ”storbok” i läsundervisningen. En bok som 

gemensamt läses av alla i klassen. Boken har större bokstäver och många bilder för 

att enklare förstå innehållet i det som läses. En risk med ljudningsmetoden tror jag 

kan vara att eleverna får för upprepade övningar. Ett ljudande genom orden kan 

skapa läsning som blir långsam. Fokuset ligger kanske för mycket på att ljuda 

bokstäver och ord och då kan förståelsen av som läses tappas på vägen.  En variation 

av metoder och olika sätt att göra dem på avhjälper säkerligen detta.  

Undersökningen visade att pedagogerna är bra på att och använda sig av olika 

hjälpmedel i undervisningen. Några av pedagogerna tar datorn till hjälp i arbetet med 

bokstavsljudning. Datorn ger slumpmässigt enkla ord som eleverna får ljuda och 

sedan låta datorn ljuda ordet. De menar att datorn är ett bra redskap i undervisningen 

och att det är viktigt att barnen får använda datorn då många har stora vana vid detta 

hemifrån. Att använda datorn i undervisningen är något jag anser vara positivt. Det 

går inte att blunda för att datorn och användningen av datorer verkar mer och mer i 

samhället. Av egen erfarenhet vet jag att det finns många bra pedagogiska program 

till datorer som är utformade för barn. Jag har själv sett dessa program i skolan och 

sett att barnen har lätt för att ta sig an detta. Istället för att traggla bokstäver som det 

så ofta görs i skolan är det roligare och minst lika lärorikt att använda datorn till hjälp 

i läsinlärningen.  
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5.2 Angående pedagogernas metoder i läsförståelsen 

Det finns många likheter i hur de olika pedagogerna arbetar med läsförståelsen i 

undervisningen. Pedagogerna är ganska överens när det uttrycker att det aktiva 

arbetet med läsförståelse ska komma efter de att eleverna har knäckt läskoden och 

kan läsa med flyt. Dock visar också undersökningen på motsatsen då det nämns en 

risk med att för stor vikt läggs vid att läsa och knäcka koden. Att arbeta aktivt med 

förståelsen av den text som läses läggs det inte lika mycket tid på. Denna slutsats kan 

jag också dra efter genomförd undersökning. Läsförståelsen kan i en viss mån 

genomsyra undervisningen med läsningen men det är väldigt sällan eleverna vet om 

att de arbetar aktivt med läsförståelsen. Jag tror att det är viktigt att man som 

pedagog tydligt visar att lektionen ska handla om läsförståelse. De ska även vara 

tydligt att eleverna förstår att de ska öva sig i olika lässtrategier i arbetet med en text. 

För att förstå innebörden av lässtrategier så behöver det också förstå vikten av arbetet 

genom att få konkret och tydlig undervisning i detta. Westlund (2009) poängterar att 

det centrala i undervisningen med läsförståelse är att pedagogen aktivt lär eleverna 

olika lässtrategier (a.a.). Reichenberg & Lundberg (2011) är inne på liknande spår då 

det menar att mer tid av undervisningen bör innefatta läsförståelse (a.a.).  

Undersökningen visar att de metoder som mest används i 

läsförståelseundervisningen är olika former av samtal kring texter och böcker. 

Metoderna grundar sig i det sociokulturella perspektivet att lära då eleverna använder 

sig av varandra i mötet med texterna. Stor vikt läggs på gemensamma diskussioner 

kring texter men även boksamtal i smågrupper dominerar undervisningen. Dock är 

det tydligt att dessa metoder förekommer oftare av pedagogerna som undervisar i 

lågstadiets senare stadium. Pedagogerna som undervisar i de tidigare stadierna 

använder sig mer av högläsningsbok som utgångspunkt för läsförståelsen. Detta kan 

generera i korta frågor om textens innehåll men inte under någon längre tid.  Djupare 

diskussioner och analyser kring texten uppfattar jag som mycket sparsamma. För mig 

är det svårbegripligt att förstå att de inte läggs mer tid på detta då det är så pass 

viktigt. En stor och viktig del i att skapa en förståelse till en text är att samtala om 

den och belysa den från olika håll. Jag tror detta motiverar eleverna och de väcker 

deras intresse för texten. Det tränar också aktivt att koppla till egna erfarenheter och 

på så vis använda detta för att förstå texten. Eleverna kan även lära mycket av 

varandra vilket höjer förståelsen ytterligare. Dessvärre tror jag inte att detta arbetssätt 
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prioriteras lika mycket som självständig läsning. Läsförståelsebok är något som alla 

eleverna också har tillgång till. Bokens uppbyggnad består av olika texter som 

varierar något i svårighetsgrad och där målet är att läsa en text för att sedan besvara 

på frågor. Jag finner en stor risk med den här typen av övning då det är väldigt 

mekaniska. Risken finns att eleverna ganska snabbt kan titta tillbaka i texten för att 

enkelt hitta svaret. Vetskapen om detta tror jag kan göra att eleverna lätt lär sig se 

mönster och skummar igenom texten och får ingen riktig förståelse för den. Några av 

pedagogerna menar också att vissa läromedel inte är lämpade att använda sig av då 

de är väldigt förenklade. De menar även att läromedlen skiljer sig stort från 

exempelvis senare delen av lågstadiet till tidigare delen av mellanstadiet. Detta 

medför ett för stort kunskapsmässigt hopp för eleverna. Jag tror att många av 

eleverna inte är redo för detta hopp och de har inte heller kunskapen om vilka 

strategier de ska använda sig av för att tillägna sig svårare texter.  

Pedagogerna menar att elevernas läsförståelse påverkar förståelsen av texter i andra 

ämnen. Matematiken är ett tydligt exempel på hur viktigt det är med läsförståelse då 

många uträkningar kan utgå ifrån en text. Jag tror att läsförståelsen är en 

grundläggande del i att förstå matematik. Jag tror även att eleverna hade kunnat 

bygga på denna förståelse genom att arbeta två och två i matematiken och 

tillsammans med sitt eget språk lösa mer avancerade texttal. Till skillnad från en mer 

individuell syn där elevernas arbetar var för sig som jag tror många gör i dagens 

undervisning.   Skönlitterära böcker och faktaböcker är de texter som mest läses i 

undervisningen. Pedagogerna menar att elevernas intresse och förståelse styr till stor 

del vad de väljer att läsa. De elever som slukar böcker är också långt framme i sin 

läsutveckling. De som tycker läsning är tråkigt har också svårt för att läsa med flyt, 

hittar inte rätt böcker eller har svårt med läsförståelsen. Elevernas hemmiljö är också 

en bidragande faktor för deras syn på läsning och böcker. Liknande synvinklar visar 

skolverkets studie PIRLS. Studien visar på en nedåtgående spiral av svenska elevers 

läsförmåga och läsförståelse. Jag tror man kan dela upp anledningarna till detta i två 

olika läger. Det ena lägret bidrar hemmiljön till och det andra skolan. I hemmiljön 

läser barnen betydligt mindre än förr. De har inte samma tillgång till böcker då 

böcker ersätts av andra digitala medel. Tiden används till andra saker istället och 

läsning prioriteras inte lika mycket. Föräldrarnas läsvanor tror jag också är mycket 

mindre idag än tidigare på grund av tidsbrist eller andra intressen, detta påverkar 
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barnens intresse för läsning. I skolan tror jag många av eleverna tidigt lämnas i sitt 

eget läsande. De vänjer sig vid att läsning är en individuell syssla och bearbetar 

texten självständigt. Förståelsen för bokens innehåll lämnas till eleverna själva och 

aktiva medvetande strategier för bearbetning av olika sorters texter förekommer i 

mindre skala. Eleverna måste undervisas i hur de skall uppnå en god läsförståelse då 

denna inte uppkommer automatiskt av mycket läsning. Pedagogernas roll i skolan är 

mycket viktig och kräver en stor vetskap om hur eleverna tillägnar sig kunskap och 

hur varje individ lär sig bäst. Fortbildning för läsinlärning och läsförståelse anser jag 

bör vara en självklar och fortlöpande process för att ständigt utvecklade av 

undervisningen och ta till sig aktuellt forskning.  

 

5.3 Slutsats 

Precis som undersökningarna gjorda av PIRLS och PISA visar denna undersökning 

liknande tendenser kring informanternas erfarenheter i läsinlärningsundervisningen 

och läsförståelseundervisningen. Min uppfattning är att pedagogerna i hög grad har 

mycket kunskap kring olika arbetsmetoder som syftar till läsinlärning. De har även 

förståelse och kunskap i hur barn lär sig läsa och läsning är något som förekommer 

ofta i skolan. Dock finns en tendens att informanternas kunskap och förståelse inte 

lika tydligt visar sig med arbetet i läsförståelseundervisningen. Den stora 

prioriteringen läggs på att barnen ska läsa och läsa mycket men att arbetet kring 

texterna inte visar sig lika tydligt. Eleverna är inte heller rustade för att sig an olika 

sorters texter i olika ämnen och saknar strategier för detta. Förhoppningsvis kan 

pedagoger som läser uppsatsen bli mer medvetna om hur det själva arbetar med 

läsinlärning och läsförståelse i sin undervisning. De kan även bli medvetna om hur 

det arbetar med sin läsförståelseundervisning och förhoppningsvis förstå hur viktigt 

det är. Förslag på vidare forskning kan vara att göra en större undersökning i hur 

pedagoger arbetar med läsförståelse. De skulle även vara intressant att undersöka 

elevernas perspektiv på läsförståelse och vilka strategier de har för att tillägna sig 

olika texter.  

 

 

 



34 

6 REFERENSLISTA 

Arnqvist, Anders (1993) Barns språkutveckling. Lund: studentlitteratur  

Bråten, Ivar (2008). Läsförståelse i teori och praktik. Polen: Författaren och 

Studentlitteratur 

Denscombe, M (2000). Forskningshandboken, Lund: Studentlitteratur 

Elbro, Carsten (2004). Läsning och läsundervisning. Liber AB: Malmö 

Esaiasson, Peter m.fl., (2009). Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle 

individ och marknad. Nordstedts Juridik AB. 

Forsberg, Christina. & Wengström, Yvonne (2008) Att göra systematiska 

litteraturstudier; värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. 

Stockholm. Natur och kultur 

Frost, Jörgen (2009) Läsundervisning och läsutveckling. Studentlitteratur AB: Lund 

Rogers, Gayla & Bouey, Elaine (1996) Collecting your data, I Tutty, &  Leslie M  

Keene, E.O. & Zimmermann, S. (2003). Tankens mosaik. Om mötet mellan text och 

läsare. Uddevalla: Daidalos. 

Leimar, Ulrika. (1974). Läsning på talets grund. Liber Läromedel, Lund 

Lundberg, Ingvar & Herrlin, Katarina (2005). God läsutveckling (andra upplagan), 

Kartläggning och övningar. Natur och Kultur 

Lundberg, Ingvar (2010) Läsningens psykologi och pedagogik. Stockholm: Natur och 

Kultur 

May, Tim (2001) Samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund 

Molloy, G. (2008). Reflekterande läsning och skrivning. Lund: Studentlitteratur 

Myrberg, Mats (2007). Läs- och skrivsvårigheter. I myndigheten för skolutveckling, 

Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet. Stockholm. Myndigheten 

för skolutveckling. 

Reichenberg, Monica (2007). Vägar till läsförståelse – Texten, läsaren och samtalet. 

Stockholm: Natur & Kultur 

Reichenberg, Monica & Lundberg, Ingvar (2011) Läsförståelse genom strukturerade 

textsamtal. Natur& Kultur. Stockholm 

Rothery,Michael &. Grinell, Richard M (red.): Qualitative research for social 

workers, United States,Allyn and Bacon 

Skolverket (2000) Kursplaner och betygskriterier. Stockholm: Fritzes. 

Svensson A-K (1998) Barnet, språket och miljön. Lund: Studentlitteratur 

Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 

Norstedt Akademiska Förlag  

 



35 

Taube, Karin (1987) Läsinlärningar och självförtroende: psykologiska teorier, 

empiriska undersökningar och pedagogiska konsekvenser. Stockholm: Raben & 

Sjögren 

Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB 

Vetenskapsrådet (2006)  Den hemliga koden - aktuell forskning om läsning. Bromma: 

Vetenskapsrådet. 

Westlund, Barbro (1999) Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik 

för de första skolåren. Stockholm. Natur och Kultur 

 

Vetenskapliga artiklar  

 

Best R.M, Floyd R. G, McMamara D. (2008). Differential competencies contributing 

to children´s comprehension of narrative and expository text. Reading Psychology, 

29:137–164 

Dermitzaki I, Andreou, G & Paraskeva, V. (2008) High and Low reading 

comprehension achievers strategic behaviors and their relation to performance in a 

reading comprehension situation”  Reading Psychology; Nov2008, Vol. 29 Issue 6, 

p471-492, 22p, 2 Charts  

Kragler, S & Martin, L (2009) “I tried to make it not confusing by fixing 

it”:describing six first graders use of strategies to understand text.  Reading 

Psychology, 30:512–538. 

McTavish, M (2008) ”What were you thinking?” The use of metacognitive strategy 

during engagement with reading narrative and informational genres”  Canadian 

journal of education 31, 2: 405‐430 

Samuelstuen, M. S. & Bråten, I. (2005). Decoding, knowledge, and strategies in 

comprehension of expository text. Scandinavian Journal of Psychology, 46, 107–117. 

 

Elektroniska länkar 

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4

.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2

FRecord%3Fk%3D1756(11-10-25 kl. 14.15) 

 

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4

.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2

FRecord%3Fk%3D2575(11-11-08 kl. 21.16) 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7H8HXmv8wgYJ:www.senrp.se/sb/d

/193/url/0068007400740070003a002f002f0077007700770034002e0073006b006f00

6c007600650072006b00650074002e00730065003a0038003000380030002f0077007

4007000750062002f00770073002f0073006b006f006c0062006f006b002f007700700

0750062006500780074002f0074007200790063006b00730061006b002f0042006c00

6f0062002f007000640066003600350037002e007000640066003f006b003d0036003

50037/target/pdf657.pdf%253Fk%253D657+l%C3%A4s+och+skrivprocessen+som

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Eafh%7C%7Cjdb%7E%7Eafhjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Reading%20Psychology%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1756
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1756
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1756
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575


36 

+ett+led+i+undervisningen&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEESjgyWd7wIpm-

n_27dhBLz2NEKBQ4_QHN9pKlkvrAitSzW8rqhJ2mjxzDwmdwDrlfHxi3duJTCeY

kko4NFesXs0IXgFpGahq41kzixNtiNKvya08tuzmgZvyDYIxkgCkFEGkg9Y9&sig=

AHIEtbQQRBP7p2uWsN-uWfQppRWwe-LWVw ( 2012-04-11) 

  

http://www.ne.se/l%C3%A4sning/247273?i_whole_article=true (2011-11-09) 

http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/internationella_studier/2.4568/sverige-

tappar-i-bade-kunskaper-och-likvardighet-1.96011(12-04-25) 

 

http://www.wittingforeningen.se/wittingmetoden.asp(12-04-09)

http://www.ne.se/läsning/247273?i_whole_article=true
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/internationella_studier/2.4568/sverige-tappar-i-bade-kunskaper-och-likvardighet-1.96011
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/internationella_studier/2.4568/sverige-tappar-i-bade-kunskaper-och-likvardighet-1.96011


1 

 

BILAGA 1 

 

Intervjufrågor:   

Presentation 

Hur länge har du arbetat som lärare på lågstadiet/ mellanstadiet?                                            

Hur länge har du arbetat med läsinlärning under din tid som lärare? 

Har du fått någon fortbildning inom läsinlärning/läsförståelse? Hur mycket? 

 

          Läsinlärning 

Berätta vilkas metoder du har arbetat med i din undervisning med läsinlärning?  

Vilka är de största svårigheterna med läsinlärning menar du? 

Vad tror du att det kan bero på? 

Vad tycker du är viktigast när det kommer till läsinlärning?  

 

          Läsförståelse 

På vilket sätt arbetar du med elevernas läsförståelse? Kan du ge några exempel?  

Har du några särskilda metoder för det arbetet?  

Om du skulle uppskatta… hur ofta tror du att du arbetar med läsförståelse med 

eleverna?  

Anser du att avkodning och förståelse är lika viktigt?                                                             

Vad upplever du för svårigheter i undervisningen med läsförståelse?                                     

Hur tar du reda på om eleverna har förstått det som de läser?                                            

Märker du någon skillnad på deras förståelse av olika texter, när det gäller 

skönlitterära böcker och instruktioner? På vilket sätt i så fall? 

 

 

                         Lässtrategier 

Det talas idag ofta om lässtrategier, vad tänker du om det? 

Är det något du arbetar med? Vilka i så fall? Svårigheter?                                                     

Kan du beskriva hur eleverna själva gör för att förstå en text de läser?  

Enligt PISA:s undersökningar så blir svenska elevers läsförmåga allt sämre… märker 

du av det med dina barn? 

 

 

 


