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Syftet med föreliggande studie är att bidra till kunskapsbasen om hur lärare ser 
på läsförståelse och hur de arbetar med att främja elevernas läsförståelse i prak-
tiken. För att besvara forskningsfrågorna har fjorton observationer och sex inter-
vjuer genomförts och analyserats. Resultatet visar att lärare anser att avkodning 
och förståelse är de två delar som utgör god läsutveckling och att läsförståelseun-
dervisningen behöver varieras och anpassas efter varje elevs unika behov. För att 
bedöma och dokumentera elevers läsförståelse används olika bedömningsstöd 
men mycket av bedömningen utför läraren formativt under lektionens gång. Stu-
diens slutsats, stödd av lärarperspektivet i denna undersökning, är att läsförstå-
else är grunden till allt lärande i och bortom skolan. 
_______________________________________________________ 
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1.Inledning  

Läsförståelse är en grundläggande komponent i skolan och i det vardagliga livet. I da-

gens kommunikativa samhälle är det en förutsättning att ha en utvecklad läsförmåga 

för att inte hamna i utanförskap. ”Att läsa utan att reflektera är som att äta utan mats-

mältning” säger ett gammalt ordspråk (Edmund Burke, 1729–1797). För att få en ut-

vecklad läsförmåga krävs därför reflektion och förståelse för det lästa. Detta medför att 

skolan har ett viktigt ansvar att förbereda elevernas läsförståelse för att de ska kunna 

delta som aktiva medborgare i samhället. I läroplanen beskrivs skolans roll i att upp-

fostra eleverna till välfungerande medborgare som deltar aktivt i samhällslivet (Skol-

verket, 2018, s. 7). Kraven på elever ökar hela tiden och i och med de nya kunskapskra-

ven ser skolan väldigt annorlunda ut nu i jämförelse med när till exempel vår generat-

ion gick i lågstadiet under det första decenniet på 2000-talet. Samtidigt som kraven 

ökar pekar forskning på att barnen läser mindre och mindre på fritiden (SVT, 2019). I 

och med digitaliseringen är det många barn som lockas mer till att spela olika spel på 

datorer och surfplattor istället för att läsa böcker. Skolan får därför ett allt tyngre an-

svar för att eleverna får läsa och utveckla sin läsförståelse i skolan.  

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning, VFU uppmärksammat att en del 

elever har ett bra läsflyt men inte kan återge vad texten handlar om, vilket har fått oss 

att bli intresserade av hur undervisningsprocessen kring läsförståelse tillämpas i prak-

tiken och vilka verktyg eleverna får för att lyckas. I läroplanens centrala innehåll för 

ämnet svenska kan vi utläsa att följande arbete om läsförståelse ska genomföras i års-

kurs 1–3:  

 Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och 
innehåll. (Skolverket, 2018, s. 258) 
 

Stödet från Skolverket gällande hur lärare ska bedriva läsförståelseundervisningen 

uppfattar vi som bristfällig och det blir utgångspunkten för vår studie för att ta reda på 

hur lärare ser på läsförståelse och hur de bedriver sin undervisning under dessa förut-

sättningar. 
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1.1 Syfte  

Syftet med föreliggande studie är att bidra till kunskapsbasen om hur lärare ser på läs-

förståelse och hur de arbetar med att främja elevernas läsförståelse i praktiken. Vi vill 

undersöka vilka verktyg eleverna får för att lyckas med läsförståelsen. Syftet uppnås 

genom att vi besvarar följande konkreta forskningsfrågor: 

 

• Hur ser grundlärare F-3 på läsförståelse?  

• Hur beskriver grundlärare F-3 att de utformar undervisningen för att främja 

elevers läsförståelse? 

• Hur kan läsförståelseundervisningen se ut i praktiken?  

 

1.2 Uppsatsens disposition  

Föreliggande studie disponeras efter den inledande delen med ett bakgrundskapitel 

där tidigare forskning, styrdokument och myndighetstexter redovisas. I efterkom-

mande kapitel redogörs för uppsatsens metod och materialhantering. Det fjärde ka-

pitlet presenterar studiens resultat som kombineras med en analys av empirin. Kapitlet 

avslutas med en resultatsammanfattning. I kapitel fem diskuteras studiens resultat och 

metod. Kapitlet avslutas med en slutsats och förslag på framtida forskning.  

2 Bakgrund och tidigare forskning  

I följande kapitel behandlas avsnitten 2.1 Historisk tillbakablick, 2.2 Styrdokument och 

myndighetstexter, 2.3 Att definiera läsförståelse, 2.4 Metoder för läsförståelse och 2.5 

Läsförståelsesvårigheter. Tillsammans lägger dessa avsnitt en historisk och teoretisk 

grund för studien. 

2.1 Historisk tillbakablick 

Läsförståelse har inte alltid varit prioriterat i skolan, varken i Sverige eller någon ann-

anstans. Under 1800-talet i Sverige hade läsförståelsen en betydelselös roll i undervis-

ningen och var inget som ansågs viktigt (Persson, 2016, s. 99–100). Westlund (2009, 

s. 70) förklarar att man under denna tid ansågs läskunnig om man kunde läsa upp vald 

text, däremot ansågs det mindre viktigt om man förstod den lästa texten.  Först på 

1900-talet började läsförståelse uppmärksammas i skolundervisningen, bland annat 
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genom att regeringen gav Selma Lagerlöf uppdraget att skriva en intresseväckande lär-

obok. Resultatet blev Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (Persson, 2016, 

s.99–100). Det verkliga intresset för hur läsförståelse egentligen fungerar kom inte för-

rän på sent 1900-tal. De senaste 30 åren har intresset för metakognition och språklig 

medvetenhet ökat (Persson, 2016, s. 99–100). Från att forskare har antagit att läsför-

ståelse och avkodningsförmåga utvecklas parallellt har allt fler blivit överens om att 

dessa två har olika förlopp (Westlund, 2009, s.71). Med avkodningsförmåga menas 

tekniken man använder sig av i läsningen. Det handlar om att koppla bokstav till ljud 

för att sedan kunna sätt ihop ljuden till ord för att få flyt i läsningen. Vad som avses 

med läsförståelse fördjupar vi oss i avsnitt 2.3 och framåt. 

2.2 Styrdokument och myndighetstexter 

Läroplanen är riktlinjer som alla lärare förväntas följa. Tidigt i läroplanen beskrivs det 

hur viktig den språkliga förmågan är för att verka i samhället. I avsnittet om skolans 

uppdrag står det att: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Ge-

nom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjlig-

heter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket, 

2018, s. 7). Den språkliga förmågan består med andra ord av flera olika komponenter 

där läsförståelse är en. PISA, det vill säga Programme for International Student 

Assessment, beskriver läsförståelse som ”förmågan att förstå, använda, reflektera och 

engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin pot-

ential och att delta i samhället” (Skolverket, 2010, s. 29). Vi tolkar det som att läsför-

ståelse är en grundläggande faktor för att aktivt kunna verka och delta i dagens kom-

munikativa samhälle. Som tidigare nämnts har läsförståelse inte varit prioriterat inom 

det svenska skolväsendet förrän under den senare halvan av 1900-talet. Dock blir det 

tydligt i gällande läroplan att läsförståelse och språkutveckling har fått en allt större 

och mer betydelsefull plats i undervisningen den senaste tiden. Skolverket (2016) be-

skriver hur de svenska elevernas resultat i PISA-undersökningen under en längre tid 

varit fallande men att det vid undersökningen 2015 hade vänt. Det område som då hade 

förbättrats mest var elevernas läsförståelse. Det återstår att se om denna trend håller i 

sig när de senaste PISA-resultaten publiceras i december 2019. 

Skolverket (2018, s. 258) beskriver i kursplanen för svenska att syftet med under-

visningen är att den ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa 

och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Elever ska få det underlag 
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de behöver för att kunna angripa olika texter (Skolverket, 2017, s. 10). Det står även 

med i det centrala innehållet för årskurs 1–3 att eleverna ska få tillgång till olika läs-

strategier i undervisningen för att kunna tolka och förstå olika texter för att kunna an-

passa sin läsning efter vad texten har för innehåll och form (Skolverket, 2018, s.258). 

Det centrala innehållet leder vidare till kunskapskraven i läroplanen. Där står det att 

eleverna ska uppnå kunskapskraven ”genom att kommentera och återge några för ele-

ven viktiga delar i innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse” 

(Skolverket, 2018, s. 258). Detta kunskapskrav gäller både för årskurs ett och årskurs 

tre. För att hjälpa lärare med bedömning och dokumentation har Skolverket (2019) 

utformat ett nationellt bedömningsstöd för årskurs 1–3. I årskurs ett är det obligato-

riskt att genomföra testet. Det är inte enbart i svenskämnet som läsförståelse är nöd-

vändigt utan det är avgörande i de flesta skolämnena. Ett exempel är att elever behöver 

ha läsförståelse för att lösa olika matematiska problem. Sterner och Helenius (2018, 

s.2) illustrerar detta genom att beskriva en matematikuppgift där eleverna behöver för-

stå skillnaden mellan att simma i en bassäng eller bada i en sjö när de ska räkna ut 

sträckan för en motionssimmare.   

Som tidigare nämnts består den språkliga förmågan av flera olika komponenter där 

läsförståelse är en del och läsflyt en annan. Dessa två samverkar med varandra. Sterner 

och Helenius (2018, s.2) menar att om en elev har automatiserat ordavkodningen och 

fått ett läsflyt istället kan lägga fokus på att tolka, reflektera, göra jämförelser och förstå 

textens innehåll. Vidare menar de att om läsflyt saknas behöver eleven lägga för 

mycket energi på att traggla sig igenom texten och därför finns ingen energi över, vilket 

resulterar i problem med läsförståelsen. Om eleven dessutom har outvecklat ordförråd 

och liten förståelse för ordens innebörd blir det ännu svårare att utveckla en god läs-

förståelse.  

2.3 Att definiera läsförståelse  

När Westlund (2013, s.23) definierar läsförståelse beskriver hon två olika kategorier 

som utgör läsförståelseprocessen, den textbaserade och den tolkande och värde-

rande. Hon förklarar den textbaserade kategorin som att läsaren kan dra enkla slut-

satser och identifiera huvudbudskapet i texten. Vidare skriver hon att den tolkande och 

värderande kategorin handlar om att relatera till egna erfarenheter och kun-

skaper. Skolverket (2007, s.3) i sin tur, med utgångspunkt i flera litteracitetsforskare 

involverade i PIRLS-studien, tar avstamp i definitionen av läsförståelse som följer: 
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.. Reading literacy is defined as the ability to understand and use those written lan-
guage forms required by society and/or valued by the individual. Young readers can con-
struct meaning from a variety of texts. They read to learn, to participate in communities of read-
ers in school and everyday life, and for enjoyment (Mullis, Kennedy, Martin & Sainsbury, 2006, 
s. 3).  

En god läsförståelse behövs med andra ord till mycket i livet, inte bara i skolan. Det är 

nödvändigt att kunna läsa texter med förståelse för att verka i samhället. Elwér (2017, 

s. 1) skriver att de flesta människor ägnar stora delar av dagarna åt att läsa och förstå 

texter. För att få en god läsförståelse krävs det att många olika byggstenar flätas sam-

man. Dessa byggstenar inkluderar avkodning, god språkförståelse och en mental mo-

dell (Oakhill, Cain & Elbro, 2018, s. 9). Gough och Tunmer (1986, s. 6–10) definierar 

läsförståelse som resultatet av språkförståelse och avkodning. Oakhill m.fl. (2018, s. 

20) fördjupar detta genom att beskriva läsförståelsen som en prototypisk läsning, vil-

ket betyder att utifrån förkunskaper och igenkända ord återskapa textens föreställ-

ningsinnehåll. Även Persson (2016, s. 102) menar att ordavkodning och läsförståelse 

hör ihop. Däremot beskriver hon skillnaden mellan hur dessa två utvecklas. Hon be-

skriver hur elevers metakognition, det vill säga medvetenheten kring de egna tankarna, 

gällande ordavkodning ökar från omedvetenhet till medvetenhet för att till sist bli auto-

matiserad. Läsförståelsen stannar kvar i det metakognitiva stadiet eftersom det inte 

går att automatisera förståelse då detta kräver reflektioner. Oakhill m.fl. (2018, s. 12) 

stärker detta och menar att läsförståelse är något som utvecklas under hela livet.   

Ingemansson (2016, s. 177) menar att läsningen består av fem grundläggande förut-

sättningar för att få ett djup i läsningen. Dessa är läsarförebilder, fantasi, lässtrategier, 

läslust och textval. Hon menar vidare att om dessa fem förutsättningar ges tid att ar-

betas med i form av textsamtal och omläsningar kan djupläsning uppnås. När djupläs-

ning sker skapas förutsättningar för förståelse och lärande vilket kan resultera i läs-

glädje och motivation. 

 

2.4 Metoder för läsförståelse 

Det finns många olika metoder att arbeta med läsförståelse inom skola och i klassrum. 

Snow, Burns och Griffin (1998, s. 52) beskriver vikten av att variera läsförståelseun-

dervisningen för att gynna varje elevs läsutveckling. Skolverket (2017, s. 10) skriver att 

elever behöver få ta del av lässtrategier i undervisningen för att fördjupa sin läsför-

måga. Läsförståelsestrategier är mentala strategier som hjälper läsaren att förstå och 
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tillägna sig texter (Bråten, 2008, s. 69). Olika typer av texter kräver olika typer av läs-

strategier. Detta innebär rent konkret att läsaren behöver kunna använda olika meto-

der för att kunna angripa olika texter. Det är vanligt att lärare använder symboler som 

redskap för att visualisera och lära eleverna läsförståelsestrategier. Exempel på sym-

boler kan vara en spågumma för att förutspå vad som ska hända i texten eller en cow-

boy för att knyta ihop säcken och sammanfatta texten (Eckeskog, 2015, s. 48).   

Bråten (2008, s. 72) beskriver tre olika tillvägagångssätt som kan användas för att 

lära eleverna om läsförståelsestrategier. Dessa tre benämns som reciprok undervis-

ning, transaktionell strategiundervisning och begreppsorienterad läsundervisning. 

Han beskriver den reciproka undervisningen som en metod där eleverna får arbeta till-

sammans. Eleverna får turas om med att agera diskussionsledare och de samarbetar 

för att med hjälp av olika strategier bättre kunna förstå olika texter. Med transaktion-

ell strategiundervisning menar Bråten att metoden utvidgas, bland annat genom att 

läraren demonstrerar flera olika typer av strategier. Detta styrker även Davey (1983, s. 

44–47) som påvisar vikten av att modellera läsförståelsen i undervisningen genom att 

läraren tänker högt om hur hon angriper en text. Detta möjliggör att kognitiva tanke-

processer kan synliggöras inför eleverna. Vidare menar Bråten (2008, s. 72) att syste-

matiska åtgärder som ska främja elevers läsmotivation och strategiundervisning är en 

kombination som utgör den begreppsorienterade läsundervisningen. I denna del går 

även läraren in för att ge eleverna viktiga faktakunskaper och begrepp.   

Det finns flera olika metoder att använda för att utveckla elevers läsförståelse. Några 

av dem är högläsning, boksamtal och läsloggar. I kommande avsnitt 2.4.1 - 2.4.3 be-

handlas tre olika metoder som är vanligt förekommande i läsförståelseundervisningen. 

Dessa är 2.4.1 Högläsning, 2.4.2 Boksamtal och 2.4.3 Läslogg.  

 

2.4.1 Högläsning 

Elwér (2017, s. 1) beskriver högläsning som en gemensam upplevelse som ger ele-

verna underhållning samtidigt som den berikar elevernas språk- och läsförstå-

else. Jönsson (2007, s. 61–62) menar att eleverna får möjlighet att ta del av längre 

och fler texter vid högläsningstillfällen. De kan då ta del av böcker med mer omfat-

tande innehåll som de annars skulle haft problem att uppfatta innehållet på grund av 

svårigheter med läsflytet. Det är inte enbart i de yngre årskurserna som högläsning är 

gynnsamt. Chambers (2011, s. 64) hävdar att högläsning är nödvändigt genom hela 
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skoltiden för att bli en bra läsare. Lindö (2005, s. 56–57) har omarbetat Ahlén och 

Norbergs (2003, s. 145) modell för högklassläsning som består av fyra faser för att 

passa de yngre årskurserna. Den första fasen handlar om att tillsammans undersöka 

bokens fram- och baksida för att skapa intresse. Fas två innebär att variera arbetet 

kring boken med exempelvis dramatiseringar, högläsning och diskussioner. Nästa fas 

består av elevens arbete med boken hemifrån där de exempelvis kan använda 

en läslogg. Den sista fasen avslutar arbetet med boken och ger eleven möjlighet att 

bläddra igenom boken igen och jämföra om deras uppfattning om innehållet har för-

ändrats under läsningens gång (Lindö, 2005, s. 56–57).  

 

2.4.2 Boksamtal 

En annan metod att arbeta med elevernas läsförmåga är boksamtal. Enligt Chambers 

(2011, s. 135–138) består ett boksamtal av tre olika ingredienser. Dessa är att utbyta 

entusiasm, att utbyta frågetecken och att utbyta kopplingar.  Reichenberg och Lund-

berg (2011, s. 71) betonar att boksamtal kan se ut på olika sätt och genomföras med 

olika stora grupper. De menar att det är den enskildes textupplevelse som står i cent-

rum vid ett boksamtal. Boksamtalet innefattar både att dela med sig av sina egna tan-

kar och att lyssna på andras åsikter. Chambers (2011, s. 128) förespråkar boksamtal 

och beskriver vikten av dem på följande sätt:  

Att samtala bra om böcker är en i sig mycket värdefull aktivitet. Men att föra bra samtal om 
böcker är också den bästa övning man kan få för att kunna föra givande samtal om annat. Så när 
vi hjälper barnen att samtala kring det de har läst, hjälper vi dem också att kunna uttrycka sig 
om annat i livet. (Chambers, 2011, s. 128)  

Samtalet kring boken är viktig för elevernas läsförståelse men samtalet gynnar ele-

verna även på fler nivåer eftersom samtalet är en väsentlig del av varje människas var-

dag. Att samtala ger oss rika möjligheter att reflektera kring våra tankar eftersom vi 

ofta behöver uttrycka våra tankar högt för att förstå dem (Chambers, 2o11, s. 128).  

 

 

2.4.3 Läslogg 

Molloy (2018, s. 1) definierar läslogg som ett verktyg för språk- och tankeutveckling. 

Hon menar vidare att en läslogg rent konkret innebär att läsaren antecknar sina tan-
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kar kring boken i form av språk, innehåll och struktur under läsprocessen av ett skön-

litterärt verk. Jönsson (2007, s. 132) menar att det finns två specifika anledningar att 

använda läsloggar i undervisningen. Dels blir det ett verktyg för eleverna att utveckla 

sina tankar, värderingar och förståelse för texten och dels för att hjälpa läsaren att 

ställa hypoteser och frågor till texten.  Molloy (2018, s. 2) beskriver hur läsloggen är 

till för eleverna och inget de blir bedömda på vilket ofta resulterar i högre elevaktivi-

tet. Det ger även läraren inblick i elevernas kunskaper om ämnet. Många lärare väljer 

att kombinera flera olika metoder, exempelvis boksamtal och läsloggskrivande 

(Reichenberg & Lundberg, 2011, s. 71).   

 

2.5 Läsförståelsesvårigheter 

Som vi skrev tidigare i kapitlet består den språkliga förmågan av flera olika komponen-

ter där läsförståelse är en del och läsflyt en annan. Dessa två samverkar med varandra. 

Sterner och Helenius (2018, s. 2) menar att om en elev har automatiserat ordavkod-

ningen och fått ett läsflyt kan fokus läggas på att tolka, reflektera, göra jämförelser och 

förstå textens innehåll. Vidare menar de att om läsflyt saknas behöver eleven lägga för 

mycket energi på att traggla sig igenom texten och därför finns ingen energi över, vilket 

resulterar i problem med läsförståelsen. Om eleven dessutom har ett outvecklat ord-

förråd och liten förståelse för ordens innebörd blir det ännu svårare att utveckla en god 

läsförståelse. Bråten (2008, s. 49) påpekar dessutom att problem med läsförståelsen i 

de yngre årskurserna hör ihop med svag ordavkodning men att problem med läsför-

ståelsen i de högre årskurserna oftare handlar om outvecklat ordförråd. Elwér (2017, 

s. 4) menar att elever som inte har utvecklat läsförståelsen tillräckligt för att kunna 

göra felsökningar i sin läsning saknar möjlighet att reparera sin läsförståelse. Resulta-

tet blir att eleverna blir passiva istället för att vara aktiva och delta i att försöka förstå 

innehållet.  

Läsaren behöver ha strategier för hur de löser problem som kan uppstå i läsningen. 

Persson (1994, s. 194) menar att när barn inte förstår vad de läser tillämpar de olika 

strategier. Dessa strategier är att läsa orden flera gånger, använda ordlista, utnyttja 

ledtrådar i texten, fråga någon, hoppa över och fortsätta läsa, relatera till tidigare erfa-

renheter eller gissa ordets betydelse. The National Reading Panel Report sammanfat-

tar de lässtrategier som ger bäst effekt på elevernas utveckling (NRP, 2000, s. 42). För 
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bästa möjliga resultat krävs ett samspel mellan strategierna. Strategierna innebär att 

eleverna lär sig olika berättelsestrukturer, lär sig av varandra, svarar på frågor, använ-

der semantiska och grafiska hjälpmodeller, sammanfattar huvuddragen i en text, for-

mulerar frågor utifrån texten och lär sig att övervaka sin förståelse. 

  

3 Metod och material  

I följande kapitel behandlas avsnitten 3.1 Metodologi, 3.2 Datainsamlingsmetod, 3.3 

Avgränsningar och urval, 3.4 Analysmetod och 3.5 Reliabilitet och validitet. Ka-

pitlet avslutas med 3.6 Etiska överväganden. I kapitlet redogörs för hur studien har 

genomförts och vilka överväganden som gjorts gällande metod och material. 

 

3.1 Metodologi 

Det finns olika sätt att genomföra vetenskapliga undersökningar på, och den vanligaste 

uppdelningen inom samhällsvetenskaper utgörs av kvalitativ eller kvantitativ metod. 

Holme (1997, s. 76) belyser den grundläggande likheten mellan kvalitativa och kvanti-

tativa undersökningar som att de har gemensamt syfte att skapa en bättre förståelse 

för omvärlden. Skillnaden är att en kvantitativ metod omvandlar empirin till siffror 

som analyseras medan en kvalitativ metod fokuserar på forskarens tolkning av empi-

rin.  

Metoden för studien bör väljas utifrån att betrakta och ta hänsyn till problemom-

rådet för att säkerställa att metoden är lämplig för aktuell undersökning (Holme,1997, 

s. 76). Till vår studie har en kvalitativ metod valts för att uppnå syftet och få en djupare 

förståelse i ämnet. Med en kvantitativ metod hade empirin kunnat utformats till sta-

tistik, vilket inte skulle uppnå studiens syfte. Med en kvalitativ metod kan människors 

tankar, upplevelser, attityder, känslor eller beteenden beröras och utvecklas på ett sätt 

som inte är möjligt med en kvantitativ metod (Thomsson, 2010, s. 29–30). Det finns 

däremot kritik mot kvalitativa studier eftersom de inte går att mäta i statistik och kan 

därmed ses som mindre trovärdiga. Holme (1997, s. 94) påpekar att forskaren kan göra 

felaktiga tolkningar av informationen och att det dessutom finns risk att informanterna 

förskönar verkligheten vid datainsamlingen. Vidare menar Thomsson (2010, s. 30) att 

det är svårt att säkerställa en kvalitativ studies objektivitet och sanningsgrad. Istället 
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menar hon att en kvalitativ studie ger ett bra underlag för att få förståelse för ett feno-

men. För att få en djupare insikt i människors tankegångar är en kvalitativ metod rim-

lig då den ger innehållsrika och komplexa svar med möjlighet till följdfrågor (Trost, 

2010, s. 25, 32; Thomsson, 2010, s. 29–30). Holme (1997, s. 78) menar att kvalitativa 

undersökningar möjliggör djupgående empiri där det finns utrymme för det unika, det 

säregna och eventuellt det avvikande.  

I en kvalitativ undersökning krävs det att forskaren har ett reflexivt förhållningssätt 

och hela tiden är medveten om vilka faktorer som på olika sätt kan påverka stu-

dien.  Reflektioner kring faktorer som tillvägagångssätt, värderingar och den egna för-

förståelsen är avgörande för studiens reflexivitet (Thornberg & Fejes, 2015, s. 261). I 

denna studie innebär detta att vi måste vara medvetna om att vår egen förförståelse 

och eventuella fördomar kring hur lärare arbetar med läsförståelse. Som vi nämnde 

tidigare ser vi stödet från Skolverket som bristfälligt. Detta är en fördom som vi varit 

tvungna att ta hänsyn till i datainsamlingen för att inte påverka informanterna. 

Med en kvalitativ metod kan till exempel observationer och intervjuer användas som 

datainsamlingsmetod. Utmärkande för observationer är att de ger möjlighet till att be-

trakta sociala situationer på ett naturligt sätt. På detta vis får man en direkt inblick i 

vad som händer istället för att lita på andrahandskällor (Cohen, Manion & Morrison, 

2007, s. 396). Bryman (2018, s. 352) påtalar riskerna med observationer och menar att 

forskaren omedvetet kan betrakta situationen ur ett felaktigt perspektiv. Tjora (2012, 

s. 34) tycker däremot att det finns många anledningar till att utföra observationsstu-

dier. Han anser att observationer kan ge en större relevans för studien då forskaren får 

möjlighet att tolka verkligheten på egen hand. Även Barley och Kunda (2001, s. 84) 

belyser potentialen i att observationer är situerade och inte på förhand går att förutspå.  

Vid en intervju är syftet att få inblick i olika situationer och ta del av informantens 

reflektioner kring berört område. Informanternas ståndpunkter står i fokus vid en kva-

litativ intervju (Thomsson, 2010, s. 28).  Det finns forskare som påtalar nackdelar med 

intervjuer. De hävdar att det inte går att säkerställa att informanterna ger korrekt in-

formation till forskaren, även om de har ärliga avsikter (Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 

54).  Däremot kan en intervju möjliggöra utförligare svar genom sin flexibla struktur. 

För att få en bred och nyanserad inblick i området som möjligt har vi valt att kombinera 

observationer och intervjuer i denna studie.  
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3.2 Datainsamlingsmetod 

Denna studie har genomförts med en kvalitativ forskningsmetod. Vi har valt att kom-

binera datainsamlingsmetoderna intervju och observation för att öka studiens trovär-

dighet och tillförlitlighet. Många forskare är överens om att en kombination mellan 

flera metoder är att föredra för att öka reliabiliteten och validiteten i studien (Trost, 

2010, s. 47; Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 53; Fangen, 2005, s. 189). Vi är medvetna om 

att studien skulle kunnat genomföras med ett annat metodval. Det vi ställer oss frå-

gande till är om studiens syfte hade uppnåtts med en annan metod. Möjligtvis skulle 

detta ske om vi till exempel hade kombinerat enkäter med observationer istället. Om 

enkäter hade använts istället för intervjuer hade vi däremot inte kunnat ställa följdfrå-

gor eller få utvecklade svar från informanterna, vilket skulle bli problematiskt för att 

uppnå studiens syfte. 

Datainsamlingen startade med att vi utformade två missivbrev med information om 

studiens syfte och vad informanternas deltagande i studien innebär. Det ena missivbre-

vet (se bilaga 1) skickades till de informanter vi planerade att genomföra intervjuer 

med och det andra missivbrevet (se bilaga 2) skickades till de informanter vi planerat 

att genomföra både observationer och intervju med. Vi valde att inte skicka med inter-

vjuguiden för att vi inte ville ha inrepeterade svar.   

Inför intervjuerna och observationerna utformade vi en intervjuguide (se bilaga 3) 

och ett observationsschema (se bilaga 4). Detta gjorde vi för att säkerställa att datain-

samlingen utgick från syftet och att vi observerade och frågade efter samma saker. Ob-

servationerna och några av intervjuerna genomfördes enskilt för att ta tillvara på tiden. 

De sista intervjuerna genomförde vi tillsammans. Thomsson (2010, s. 73) skriver att 

det finns både för- och nackdelar med att genomföra intervjuer tillsammans. Det som 

kan vara negativt är att det finns risk att intervjuarna avbryter varandras tankekedjor 

eller att följdfrågor inte alltid blir ställda. Det som däremot är positivt med att intervjua 

tillsammans är att det ger möjlighet för intervjuarna att komplettera varandra i form 

av att fylla i varandras luckor. Dessutom kan intervjuarna fokusera på olika saker, vil-

ket gör att det är mindre risk att information faller mellan stolarna.   

Samtliga intervjuer utgick från intervjuguiden och spelades in på mobiltelefon efter 

godkännande av informanterna. Anledningen till att intervjuerna spelades in är för att 

minska riskerna för missuppfattningar samt för att vi båda ska kunna ta del av insam-
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lade data. Intervjuerna varade mellan 20 och 50 minuter och genomfördes på infor-

manternas tillhörande skolor. De inspelade intervjuerna transkriberades sedan för att 

vi inte skulle missa viktig information från informanterna. Observationerna genomför-

des med utgångspunkt i observationsschemat. Vi valde att genomföra passiva obser-

vationer för att inte påverka empirin och för att lättare uppmärksamma detaljer.   

 

3.3 Avgränsningar och urval 

I denna studie har vi valt att kombinera intervjuer och observationer som datain-

samlingsmetod. Urvalsprocessen började därför med en diskussion kring studiens om-

fång. Med hänsyn till tidsaspekten beslutade vi oss för att begränsa studiens omfång 

till sex intervjuer och fjorton observationer genomförda under en tio veckor lång ob-

servationsperiod. För att ta till vara på tiden valde vi att genomföra alla observationer 

och fyra av intervjuerna enskilt och de två sista intervjuerna tillsammans. Vidare valde 

vi att kontakta skolor som vi har tidigare relationer till för att vara tidseffektiva. Detta 

beskriver Bryman (2018, s. 243) som ett bekvämlighetsurval. Vi skickade ut missivbrev 

med en förfrågan om intervju och valde att använda de informanter som anmälde in-

tresse först. I och med detta kan studiens urval till viss del ses som slumpmässig. I 

förfrågan förmedlade vi en önskan om att intervjua verksamma lärare på lågstadiet 

med olika arbetsuppgifter för att få variation i empirin och därmed öka studiens vali-

ditet. Trost (2010, s. 137) skriver att det i kvalitativa studier är viktigt att få en variation 

bland informanter för att få ett mindre likartat resultat och därmed öka trovärdigheten 

i studien. Nedanstående tabell (tabell 1) redogör för informanternas variation av yr-

keserfarenhet och i vilken årskurs de undervisar i.  

 

Tabell 1: Information om informanter  

Informant  Antal år i yrket  Undervisar i  Skola Datainsamling 

I1  8 år  Årskurs två  A Intervju 

I2  30 år  Årskurs två  A Intervju 
Observation 

I3  30 år  Förskoleklass  B Intervju 

I4  6 år  Årskurs två  C Intervju 
Observation 

I5  8 år  Årskurs två  C Intervju 

I6  20 år  Årskurs ett och 
två  

D Intervju 
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Observationerna valde vi att genomföra löpande under en lång period för att få en bre-

dare och mer rättvisande uppfattning. Vi valde i samråd med informanterna att utgå 

från svensklektioner eftersom möjligheten att ta del av läsförståelseundervisning var 

störst där. Observationstillfällena varade i 20–60 minuter och utgick från observat-

ionsschemat (se bilaga 4). Totalt genomfördes fjorton observationer på två olika sko-

lor, samtliga observationer genomfördes i årskurs två. De lärare som följdes i samband 

med observationerna är I2 och I4 (se tabell 1). Antalet elever i respektive klass vid ob-

servationerna varierade från 23–30. Observationerna gav oss ytterligare underlag till 

resultatet utöver intervjuerna. 

 

3.4 Analysmetod 

Databearbetningsprocessen inleddes med att samtliga inspelade intervjuer transkribe-

rades ordagrant för att vi inte skulle missa viktig information. För att följa de forsk-

ningsetiska riktlinjerna anonymiserade vi informanterna vid transkribering av inter-

vjuerna till I1─I6. Data från observationerna renskrevs och sammanställdes med tran-

skriberingarna från intervjuerna i ett dokument. Därefter skrevs all data ut i pappers-

format för att viktig information skulle kunna markeras med en markeringspenna. Vi 

valde att färgkoda informanternas transkriberingar för att kunna ta ut möjliga citat och 

veta vem som sagt vad.  Därefter klippte vi isär transkriberingarna i pappersremsor. 

Detta gjordes för att kunna koda och kategorisera empirin. Att kategorisera innebär att 

gruppera empiri som är relevant för studien, kategorierna ska sedan utgöra de huvud-

teman som studien behandlar (Tjora, 2012, s. 146). Vi placerade alla pappersremsor 

på golvet för att få en ordentlig överblick av materialet. Därefter letade vi efter likheter 

mellan de olika remsorna. Vi grupperade dem och utifrån vilken information som 

fanns i varje grupp namngav vi de olika kategorierna. Dessa grupperingar från obser-

vationerna och intervjuerna gjorde det möjligt att urskilja de fyra temana lärares syn 

på läsförståelse, att undervisa i läsförståelse – utformning och strategier, bedömning 

och dokumentation samt stöd och anpassningar. Temana uppstod genom mönster vi 

såg i insamlad empiri. När vi grupperade empirin kunde vi urskilja likheter som infor-

manterna hade sagt. Data från intervjuerna presenteras i samtliga teman. Data från 

observationerna redovisas i temat att undervisa i läsförståelse – utformning och stra-
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tegier som handlar om hur läsförståelseundervisning går till i praktiken. Resultatka-

pitlet presenterar analys av den empiri som utifrån dessa teman har varit mest relevant 

för att uppnå studiens syfte.  

  

3.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet menar på studiens tillförlitlighet. Kvale (2009, s. 263) beskriver hur en 

forskningsstudie måste gå att reproducera av andra forskare och vid andra tidpunkter 

för att vara reliabla. Detta innebär att en studie har hög reliabilitet om svaren inte änd-

ras under olika påverkansfaktorer. Tjora (2012, s. 160) redogör för hur studiens tillför-

litlighet ökar om man innan undersökningen har reflekterat över sin egen roll som 

forskare. Om man som forskare är engagerad i ämnet ökar chanserna att relevanta frå-

gor ställs. Det kan däremot även vara en nackdel att vara engagerad i ämnet eftersom 

man då har vissa fördomar. Detta har medfört att vi genom vårt engagemang i ämnet 

har utformat en givande intervjuguide men att vi har behövt vara medvetna om våra 

fördomar för att kunna bortse från dessa. 

Validitet mäter studiens giltighet, det vill säga att studien mäter det som den är av-

sedd att mäta (Trost, 2010, s. 133). Kvale (2009, s. 267) beskriver vikten av att valide-

ring genomförs under hela forskningsprocessen och inte enbart är ett stadie som kan 

bockas av. Det handlar om att kontinuerligt kontrollera, ifrågasätta och teoretisera stu-

dien (Kvale, 2009, s. 268–271). Därför valde vi att ifrågasätta oss själva med hänsyn 

till de etiska riktlinjerna under studiens gång och göra ändringar vid behov. Eftersom 

kvalitativa studier innebär att tolka empirin kan det vara svårt att säkerställa validite-

ten men om undersökningen planeras och utförs noggrant kan även tolkande studier 

ses som valida (Thomsson, 2010, s. 31). För att en studie ska ses som valid krävs ob-

jektivitet. Kvale (2009, s. 260) menar att en intervju kan undvika att bli snedvriden om 

innehållet kontrolleras, undersöks och är utan personliga fördomar. Ytterligare en ut-

gångspunkt för att en studie ska ha hög validitet är att den är generaliserbar och vara 

av intresse för fler än undersökarna (Kvale, 2009, s. 280). Vår studie kan vara givande 

för lärarstudenter, verksamma lärare och annan skolpersonal eftersom den behandlar 

läsförståelse som är en stor del av elevers läsutveckling. Det som talar emot studiens 

validitet är att den är relativt liten med få informanter, vilket gör det svårt att säga att 

studien är generaliserbar.  
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Vi har valt att kritiskt granska studiens urval, metod och datainsamling för att sä-

kerställa tillförlitligheten och giltigheten.  I studien kombinerades semistrukturerade 

intervjuer och observationer då de kan komplettera varandra och därmed öka kvali-

teten i arbetet. För att öka reliabiliteten har vi valt att ställa öppna frågor och försökt 

att undvika att leda informanterna i någon specifik riktning. Detta menar Kvale (2009, 

s. 263) är avgörande för intervjuarens reliabilitet. För att minska risken för misstolk-

ningar har vi spelat in samtliga intervjuer och sedan transkriberat empirin. Observat-

ionerna genomfördes med utgångspunkt i ett observationsschema för att försäkra oss 

om att vi mätte det avsedda.  

 

 

3.6 Etiska överväganden 

I missivbrevet har informanterna tagit del av studiens etiska överväganden. Vi har an-

vänt oss av Vetenskapsrådets (2017, s. 40) fyra grundbegrepp sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet och integritet för att utgå från en god forskningssed. Detta innebär att in-

formanterna i missivbrevet tagit del av studiens syfte och blivit införstådda i sina rät-

tigheter i undersökningen. Informanterna deltar frivilligt, får avbryta sitt deltagande 

när som helst under studiens gång, garanteras att informationen enbart används till 

denna studie samt att de är anonyma. Samtliga informanter fick godkänna sitt delta-

gande i studien innan undersökningen påbörjades. 

 

4 Resultat och analys 

Följande kapitel behandlar studiens resultat i avsnitten 4.1 Lärares syn på läsförstå-

else, 4.2 Att undervisa i läsförståelse – utformning och strategier, 4.3 Bedömning och 

dokumentation samt 4.4 Stöd och anpassningar. I 4.2 Att undervisa i läsförståelse – 

utformning och strategier behandlas data från observationerna och intervjuerna. In-

tervjuerna behandlas löpande i samtliga avsnitt. De citat som nämns i resultatet har 

valts eftersom vi anser att de är representativa för undersökningen. 
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4.1 Lärares syn på läsförståelse 

God läsutveckling är en nödvändighet och består av två delar, avkodning och förståelse, 

menar studiens informanter. En informant beskriver det som följande: 

 Har man inte avkodning kommer inte läsförståelsen funka heller (I6, 3/5–19).  
 

Avkodning och läsförståelse hör alltså ihop och är beroende av varandra för att man 

ska bli en god läsare. Informanterna menar även att barn ska känna att det är roligt att 

läsa och att det är lärarens jobb att inspirera barnen till att vilja läsa. Detta beskriver 

informant tre med följande:  

Att kunna läsa berikar en så otroligt mycket som människa (I3, 25/4–19).  
  

Läsningen kan med andra ord vara givande och ha stor påverkan på en människas liv. 

En annan aspekt som påverkar elevers liv är läraren och hur läraren agerar. Att vara 

lärare handlar om att vara en god förebild som visar att det är positivt att kunna läsa 

och förstå texter. För att göra eleverna delaktiga i sin läsutveckling kan man till exem-

pel låta dem vara med och välja högläsningsböcker, framgår det av intervjuerna.   

Empirin från intervjuerna visar på att i arbetet med läsutvecklingen är det viktigt att 

variera arbetssätt för att nå så många elever som möjligt. Alla elever behöver utmanas 

och utvecklas på sin nivå för att ha en god läsutveckling. Samtidigt finns det svårigheter 

med att alla elever ska utvecklas på sin egen nivå eftersom de i slutändan ska klara av 

samma mål i årskurs tre. Informant 3 menar att elevernas utveckling är väldigt indivi-

duell och som lärare behöver man försöka stretcha barnens proximala utvecklingszon. 

Det innebär att eleverna med hjälp av läraren utmanas på en nivå som de ännu inte 

skulle klara på egen hand. Detta kan utföras genom att utmana de elever som anser att 

de är klara med en uppgift när läraren vet att det finns mer att hämta.  

Det finns vissa svårigheter när man ska lära sig att förstå en text. Det krävs både 

förståelse för orden i sig och språket som helhet för att förstå en text. Om man inte har 

förståelse för vad orden innebär är det svårt att sätta sig in i sammanhanget. Informant 

två exemplifierar detta genom att beskriva en situation där ordet är skog och eleven 

inte varit i en skog eller ens sett en skog. Eleven får i dessa fall problem med att förstå 

kontexten och kan behöva bildstöd för att få en uppfattning om ordets innebörd. 
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Informanterna är överens om att förståelse för en text har olika innebörd beroende 

på vilken årskurs det gäller. De menar att för de yngre barnen räcker det att förstå in-

nehållet som står på raderna, vilket innebär att de kan svara på frågor som går att ut-

läsa direkt ur texten utan reflektion. För äldre elever räcker det inte att enbart förstå 

det som står på raderna utan de behöver även kunna läsa mellan raderna och bortom 

raderna, menar informant tre. Att läsa mellan raderna beskrivs som att eleven hittar 

information på flera ställen i texten och kan skapa ett sammanhang. Ska eleven istället 

läsa bortom raderna måste den göra kopplingar till egna erfarenheter och reflektera. 

Informanterna menar att om man inte utvecklar förmågan att läsa bortom raderna och 

lär sig att dra slutsatser och tänka lite längre kan man inte få den här djupa och roliga 

läsupplevelsen. Detta betonas genom följande citat.  

Sen kan man ju alltid träna sig på att få större förståelse oavsett hur gammal man är, det finns ju 
alltid mer att utveckla när det gäller förståelse, jag tror inte att man egentligen någonsin blir fär-
dig med att utveckla sin läsförståelse (I1, 11/4–19).  

Detta understryks av informant 5 som menar att läsförståelsen fortsätter utvecklas un-

der hela livet och på liknande sätt fortsätter läroplanen utvecklas för att spegla sam-

hället. Informant 6 menar att läroplanen följer samhällets utveckling och i dagens 

kommunikativa samhälle är läsförståelse grundläggande för att inte bli isolerad och 

hamna i utanförskap. I tidigare läroplaner har läsförståelse inte haft en betydande roll 

men har i nuvarande läroplan fått större roll, som nämnts i forskningsbakgrunden 

ovan. Även formen av läsning har förändrats över tid. Informanterna upplever att man 

mest läste tidningar förr men nu läser man mycket på internet och sociala medier där 

man behöver kunna vara källkritisk. Att lära ut läsförståelse är komplext och arbetas 

mer medvetet med nu än tidigare. Barn måste få lässtrategier för att utvecklas till goda 

läsare. Barn läser inte lika mycket hemma nu som förr, därför måste skolan arbeta mer 

med läsförståelse. Informanterna anser att det är viktigt att eleverna får uppleva texter 

och därför önskar informant 3 att: 

Det skulle finnas mer tid i skolan för att läsa och uppleva texter, hela den värld som öppnar sig 
om man kan läsa bra (I3, 25/4–19).  
 

Det finns alltså en önskan om att eleverna ska få uppleva texter ur ett bredare perspek-

tiv men tidsbristen sätter käppar i hjulen för det. Genom att uppleva texter kan elever 

utveckla sin läsförståelse. Informanterna anser att läsförståelsen är grunden till allt 
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lärande och är nödvändig i alla skolämnen. I matematiken krävs läsförståelse vid pro-

blemlösningsuppgifter och i SO och NO när det handlar om att läsa och förstå fakta-

texter. Trots detta betonar informanterna att många lärare saknar fortbildning inom 

området läsförståelse. En del lärare har dock genomgått fortbildningsprojektet En 

läsande klass. Detta projekt handlar om att bearbeta en text med hjälp av läsförståel-

sestrategier. Projektet har emellertid lagts ner och inga fler utbildningar genomförs.  

Läsförståelse är inte ett ämne som diskuteras i lärarrummen och är sällan prioriterat 

vid kompetensutvecklande utbildning på skolorna, menar informanterna. För att få 

mer kunskaper gällande aktuell forskning om läsförståelse söker lärare själva inform-

ation via exempelvis Facebookgrupper, läromedel och artiklar. Informant 6 beskriver 

sitt intresse för ny kunskap och säger: 

Jag läser på hela tiden. Jag är intresserad så jag sitter och läser mycket, hittar på nätet och så 
(I6, 3/5–19). 

Informant 6 väljer alltså att på egen hand utöka sin kompetens gällande läsförståelse. 

Att lärare söker information själva tolkar vi som att det finns ett intresse av att utveckla 

sin kompetens i läsförståelseundervisning.  

 

 

4.2 Att undervisa i läsförståelse – utformning och strategier 

Läsförståelseundervisning kan utformas på flera olika sätt och anpassas till flera olika 

nivåer. Ofta är läsförståelseundervisning inte ett område som organiseras utan något 

som automatiskt kommer med i många delar av undervisningen. Sällan ligger fokus 

enbart på läsförståelse. Utifrån intervjuerna är högläsning kopplat till läsförståel-

sestrategier en vanlig metod för läsförståelse. Ibland används strategierna som be-

nämnts metaforiskt som cowboyen, spågumman, detektiven, konstnären och repor-

tern för att bearbeta texter på olika sätt. Bearbetningen kan bestå av att eleverna får 

sammanfatta, förutspå, undersöka, skapa inre bilder och ställa frågor till texten. Ge-

nom att modellera och tänka högt anser informanterna att eleverna får redskap som 

de kan använda när de själva ska läsa texter och arbeta självständigt med läsförståelse. 

Självständigt arbete kan innebära att eleverna jobbar med läskort på olika nivåer, pa-

rar ihop bild med ord eller svarar på frågor till läsläxan. Informant två förtydligar detta 

genom att säga följande: 
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Att läsa till bild och rätta sig själv är första momentet i läsförståelse, att man förstår vad man 
läser och hittar bilden till. Jag kan individanpassa då det finns många olika nivåer, så de får läsa 
på sin nivå (I2, 15/4–19). 

Det är viktigt att variera läsförståelseundervisningen för att möta alla elever och för att 

skapa intresse och engagemang. Enligt informanterna varierar de undervisningen ge-

nom att träna läsning på olika sätt med högläsning, parläsning och enskild läsning. 

Variationerna innebär även att eleverna inte bara ska träna ren läsning utan även 

skriva bokrecensioner, ha boksamtal, skapa tankekartor utifrån det lästa och ta del av 

olika typer av böcker och texters uppbyggnad. För att skapa goda läsare är det även 

viktigt att göra undervisningen lustfylld. Detta kan göras genom att spela bingo, lägga 

domino, arbeta med applikationer på surfplatta, besöka bibliotek eller göra ordflätor 

där eleverna får träna på att dela upp ord i kategorier muntligt. Det som informanterna 

poängterar är vikten av det sociala och muntliga i läsförståelseundervisningen. Mycket 

undervisning sker muntligt i form av att prata om texter, svara på frågor och behandla 

svåra ord. Detta kan även anpassas utifrån årskurs, även de yngsta eleverna kan ge-

mensamt bryta ner texter muntligt.   

Utöver intervjuer visar empirin från de genomförda observationerna att läsförstå-

else går att arbeta med på många olika sätt, när det kommer till både material, metod 

och gruppstorlek. Nedan presenteras observationerna utifrån de tre kategorierna 4.2.1 

Helklassundervisning, 4.2.2 Pararbete och 4.2.3 Enskilt arbete. Under samtliga kate-

gorier kommer de metoder vi observerat att redovisas.  

 

4.2.1 Helklassundervisning  

Observationerna som genomförts under lektioner med helklassundervisning i årskurs 

två visar på att högläsning vanligtvis sker med olika typer av böcker, både gemensam 

läsebok och skönlitterära högläsningsböcker. Denna metod var vanligt förekommande 

i de observerade klassrummen. Det finns flera olika tillvägagångssätt för hur högläs-

ningen genomförs i undervisningen. En metod är att diskutera texten och svåra ord 

innan högläsningen börjar. Ett annat tillvägagångssätt är att pausa under högläsningen 

gång och prata om svåra ord när de dyker upp i texten.   

Hej, hej veckans grej är en variant av Grej Of The Day, en metod som handlar om 

att genomföra minilektioner med ett nytt specifikt område för varje lektion. Denna me-

tod observerades enbart på en av de medverkande skolorna till skillnad från högläsning 
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som var vanligt förekommande på båda skolorna. Hej hej veckans grej innebär att lä-

raren har valt ett område för lektionen och presenterar det i form av en Powerpoint. 

Presentationen inleds med att eleverna får en ledtråd och får gissa veckans ämne. Lä-

raren låter de elever som vill dela med sig berätta om sina hypoteser. Det läggs ingen 

värdering vid elevernas gissningar utan alla hypoteser är lika mycket värda. Läraren 

fortsätter presentationen med att berätta vad svaret på ledtråden var och inleder där-

efter med information om ämnet. Efter varje sida i Powerpointen får eleverna sum-

mera det viktigaste och plocka ut nyckelord som läraren skriver upp på tavlan. Efter 

presentationen får eleverna arbeta enskilt med arbetet. Detta beskrivs i avsnitt 4.2.3 

Enskilt arbete.  

 

4.2.2 Pararbete  

Observationerna visade att pararbete också var vanligt förekommande vid läsförståel-

seundervisning. En av metoderna som observerades var Att skriva text utifrån nyck-

elord, ett moment eleverna genomförde i par. Denna metod förekom endast vid en ob-

servation. Eleverna fick i uppgift att läsa en text om en planet och skulle därefter med 

hjälp av förbestämda kategorier som exempelvis utseende och antal månar skriva en 

text tillsammans i paren. När paren skrivit klart sin text fick de cirka tio minuter till att 

förbereda en redovisning för gruppen. Därefter fick samtliga par redovisa sina arbeten 

med planeten medan de andra lyssnade och fick möjlighet att ställa frågor.   

Till skillnad från ovan nämnda metod var tankekarta en metod som var vanligt fö-

rekommande och som arbetades med på olika sätt. En variant av tankekarta som an-

vändes för att skapa en faktatext om djur var en sexfältare. Eleverna fick med stöd av 

kategorier anteckna fakta. Kategorierna var utseende, föda, fiender, boplats, livscykel 

och klassificering. Därefter fick de skriva en egen faktatext om det valda djuret utifrån 

deras sexfältare. En annan variant av tankekarta som användes var att eleverna i par 

fick bestämma en rubrik för ämnet och välja ut viktig information till området. Innan 

de började fick de läsa faktatexter om rymden på olika nivåer. Varje par fick tilldelat 

ett specifikt område de skulle skriva om till temat rymden. När de färdigställt en tan-

kekarta fick paren gemensamt utifrån denna skriva en faktatext. Texterna redovisades 

därefter för klassen. Denna typ av arbete med tankekarta användes även till temat 

bondgårdsdjur.  
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4.2.3 Enskilt arbete  

Utöver helklassundervisning och pararbete genomförs läsförståelseundervisning en-

ligt observationerna även som enskilt arbete. Observationerna visade att Läsförståel-

sekort är en metod som används som en extrauppgift på en av de observerade klas-

serna, där eleverna självständigt arbetar med att läsa en text och svara på frågor till 

den. Korten var anpassade efter olika nivåer med olika mycket text och varierande svå-

righet på frågor. De enklare läsförståelsekorten hade frågor som behandlade det som 

kan läsas på raderna medan de svårare läsförståelsekorten behandlade frågor som 

krävde att eleverna läser mellan och bortom raderna. Det verkar som att eleverna är 

vana att arbeta med dessa läsförståelsekort och vet vad som förväntas av dem. Innan 

eleverna fick byta kort rättade läraren svaren på frågorna.   

Att metoden Bokrecension användes på skolorna framkom i både observationer och 

intervjuer. Dessa skrevs efter att eleverna läst en valfri saga. Eleverna utgick från en 

färdig bokrecensionsmall där de fick svara på vad boken hade för titel, författare och 

beskriva sagans handling. Efter att eleverna skrivit klart sin bokrecension fick de rita 

en bild som passade till sagan. Läraren informerade eleverna om att bilden behövde 

vara representativ för sagans specifika innehåll.  

Koppla bild till ord är en uppgift som observerades vid ett tillfälle på en skola och är 

en metod som eleverna fick arbeta extra med när de slutfört lektionens huvuduppgift. 

Eleverna fick en låda med cirka tio bildkort och tio ordkort som de skulle para ihop. 

Efter att alla kort parats ihop rätt fick de träna på att stava orden utan att titta på dem 

för att sedan skriva meningar där de skulle sätta in orden i sammanhang. Lådorna in-

nehöll kort med olika svårighetsgrader som behandlade olika grammatiska områden.   

Spågumman är en läsförståelsestrategi som observerades vid ett tillfälle där ele-

verna fick testa att använda sig av i sitt enskilda arbete. Eleverna fick varsin bok de inte 

läst innan med många bilder och lite text i. En del elever fick mer utmanade böcker 

med färre bilder och mer text. Innan de fick läsa någon text i boken fick de i uppgift att 

studera bilderna och förutspå vad boken skulle handla om. De fick skriva ner sina för-

utsägelser i en skrivbok och sedan läsa boken för att se om de siat rätt. Läraren gick 

runt och observerade under lektionens gång och stöttade elever som hade problem.   



 

22 

 

Hej, hej veckans grej (se 4.2.1) fortsatte efter den gemensamma genomgången med 

att eleverna självständigt fick arbeta vidare i sina arbetshäften. Med hjälp av nyckelor-

den skrev eleverna minst tre meningar om veckans ämne. Därefter ritade eleverna en 

bild som passade in till veckans grej. Läraren rättade och gav feedback under arbetets 

gång. Eleverna arbetade engagerat och många skrev mer än de behövde.  

Under ett observationstillfälle fick eleverna enskilt testa ett nationellt prov. Det var 

ett gammalt nationellt prov i svenska som behandlade faktatexter men även läsförstå-

else. Eleverna skulle läsa korta faktatexter och svara på frågor. Den första delen av pro-

vet bestod av frågor där all information fanns på raderna i texten. I den andra delen av 

provet behövde eleverna läsa mer mellan och bortom raderna för att svara på frågorna. 

En lärare satt med två elever utanför klassrummet och genomförde testet där med 

stöttning i läsningen.   

 

4.3 Bedömning och dokumentation 

Observationerna gav oss underlag för att se hur undervisningen gick till i praktiken 

men däremot kunde vi inte uttyda hur bedömning och dokumentation av läsförståelse 

genomförs. Därför kommer följande avsnitt endast utgå från intervjuerna som genom-

förts. Vid intervjuerna framkom det tydligt att Skolverkets bedömningsstöd och kart-

läggning används för att bedöma elevers läsförståelse. Vilket av bedömningsmateri-

alen som används beror på årskurs. Informanterna upplever att Skolverkets bedöm-

ningsstöd ger en bra överblick och möjlighet att sitta ner med en elev och ställa frågor 

som annars är svåra att hinna med i den dagliga undervisningen. Elever har svårare att 

dölja sin brist på läsförståelse i och med att bedömningsstödet är väldigt grundligt ut-

format. Informant 4 tydliggör sina tankar kring detta med följande citat: 

Jag tror att det är lätt att mörka att man inte förstår. Därför tycker jag att Skolverkets tester är 
rätt jobbiga att genomföra men det är en bra koll för mig. Även fast jag oftast vet vilka som kan 
och vilka som inte kan, men där får man ju verkligen tillfälle att sitta själv med en elev och fråga 
de här frågorna som man egentligen skulle vilja hinna göra vid typ läsläxan (I4, 3/5–19). 

Det kan även vara svårt att veta om alla elever är aktiva under högläsningen. Andra 

tester som används för att bedöma elevers läsförståelse är DLS, LUS, Legilexi, Lexia-

provia och nationella prov. Testerna ger möjlighet att avgöra vilka insatser som behövs 

för respektive elev. Utöver dessa tester sker bedömning kontinuerligt i undervisningen. 
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I klassrummen sker bedömning hela tiden i samband med diskussioner, bokrecens-

ioner, rättning av läxor och när eleverna får svara på givna frågor. Testerna blir en typ 

av dokumentation men stor del av dokumentationen har lärare i huvudet.   

 

4.4 Stöd och anpassningar 

Alla elever har olika förutsättningar och vissa behöver mer stöd än andra, konstaterar 

informanterna. Det kan vara svårt för lärare att få tiden att räcka till för att sitta en och 

en med eleverna. För att kunna ge så bra stöd som möjligt till eleverna finns på infor-

manternas skolor ofta samverkan mellan lärare och fritidspersonal, specialpedagog, 

studiehandledare, modersmålslärare och svenska som andraspråkslärare.   

Det är sällan elever har bra läsflyt men inte förstår vad de läser, det brukar hänga 

ihop, menar många informanter. Informant 4 exemplifierar detta genom följande ci-

tat: 

Läsförståelse och läsflyt hänger ju oftast ihop. Oftast har de med lite sämre läsflyt också svårare 
med förståelsen och är det inte så, är det oftast ordförrådet som behöver utökas (I4, 25/4–19). 
 

Detta stärker informant 5 som menar att: 

Oftast är det ju läsflytet som blir flaskhalsen för läsförståelsen så då försöker jag att kanske lägga 
lite extra fokus på flyt och ordförståelse för att på så sätt gynna läsförståelsen (I5, 3/5–19).    
 

Informanterna verkar vara överens om att läsflyt och läsförståelse hör ihop och arbetar 

kontinuerligt med att stärka den del som brister. För att öka läsförståelsen behöver 

elevernas ordförråd utvecklas. De gynnas av att arbeta med till exempel läsinlärning i 

7 steg för att träna på att befästa ljuden och orden, berättar informant 6. Där får ele-

verna träna sin fonologiska medvetenhet och läsinlärning parallellt. Andra metoder 

som används för att stärka elever som har svårt med läsförståelsen är bokstavslådor 

där de får plocka och lägga ljud, läsa för lärare under tystläsning och svara på frågor 

om texten eller arbeta mer med att koppla bild till ord. Det är viktigt att elever som 

behöver det, får extra hjälp med att förstå ordens innebörd i texten. Informant 3 säger 

att: 

Barn ska få känna att de lyckas, det är ifrån det som man växer (I3, 25/4–19). 
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Det är därför viktigt att alla elever får utmaningar på sin egen nivå och känner att de 

får lyckas och utvecklas i skolan.   

Undervisningen ska passa alla elever, därför måste material och metoder anpassas 

för att passa varje elevs unika behov. Det finns många olika typer av anpassningar och 

lärarna berättar att de genomför dem mer eller mindre medvetet. Många anpassningar 

sker utan att läraren aktivt tänker att det är en anpassning. En typ av anpassning är att 

nivåanpassa arbetshäften, tystläsningsböcker och svårighet på läxböcker. En annan 

typ av anpassning är att styra vem som får svara på frågor i klassrummet och välja de 

elever som man tror klarar av att svara på frågan. Då finns även möjlighet att fråga 

elever som inte räcker upp handen men som kan svaret. Att ställa frågor till barnen 

kring texten är ett sätt att säkerställa att eleverna förstår och inte bara sitter och tittar 

på texten. Bildstöd är också en anpassning för att få fler elever att förstå, det komplet-

terar texten och gör att även elever med svårigheter kan arbeta mer självständigt. In-

formanterna upplever att brist på tid och resurser resulterar i att det är svårt att ge-

nomföra undervisning som är anpassad för att ge alla elever de förutsättningar de be-

höver. Med mer resurser och tid finns det möjlighet att rikta grupperna för att spetsa 

undervisningen. Det skulle även ge möjlighet till att hinna möta alla elever och följa 

deras utveckling på ett djupare plan.  

 

 

4.5 Resultatsammanfattning 

Resultaten tyder på att avkodning och förståelse är de två delar som utgör god läsut-

veckling. Enligt informanterna hänger dessa ofta ihop och har eleven ett sämre läs-

flyt har den med stor sannolikhet problem med förståelsen också. För att öka läsför-

ståelsen är det därför viktigt att arbeta varierat med både ordförståelse, ordförråd 

och läsflyt. God läsutveckling är nödvändigt och är en del av samtliga skolämnen ef-

tersom läsförståelse krävs för att till exempel lösa en problemlösningsuppgift i mate-

matiken. För att förstå en text behövs både förståelse för språket och orden i texten.  

Undersökningen visar att alla elever behöver utmanas på sin nivå, vissa behöver mer 

stöttning och andra svårare utmaningar. När man arbetar med en text kan en anpass-

ning för att möta alla elevers behov vara att ställa olika krav beroende på elevens aktu-

ella nivå. En del behöver träna på att läsa på raderna och förstå det medan andra be-

höver utmanas och läsa mellan eller bortom raderna. Informanterna menar även att 
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det finns olika metoder att arbeta med läsförståelse som går att anpassa efter elevernas 

nivå. Exempel på detta är högläsning, tankekarta, läsförståelsekort och bokrecension.  

När informanterna ska bedöma och dokumentera elevers läsförståelse använder de 

olika tester och bedömningsstöd men det mesta av bedömningen sker formativt under 

lektionens gång. Informanterna har mycket av dokumentationen enbart i huvu-

det. Sammanfattningsvis berikar läsning oss som människor och vi fortsätter utveckla 

vår läsförståelse under hela livet.  

 

5 Diskussion  

I det avslutande kapitlet behandlas studiens diskussion i avsnitten 5.1 Resultatdis-

kussion som leder till studiens slutsats och 5.2 Metoddiskussion. Studien avslutas 

med avsnittet 5.3 Framtida forskning. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt besvaras studiens frågeställningar i underrubrikerna 5.2.1 Grundlä-

rares syn på läsförståelse 5.2.2 Att främja elevers läsförståelse – undervisningens 

utformning från lärarnas perspektiv och 5.2.3 Praktiska lösningar i läsförståelseun-

dervisningen. Avsnittet avslutas med studien slutsats i underrubriken 5.2.4 Slutsats. 

 

5.1.1 Grundlärares syn på läsförståelse 

Våra informanter upplever att synen på läsförståelse har förändrats och fått större fo-

kus efter att nuvarande läroplan trädde i kraft. Att synen på läsförståelse har förändrats 

styrker även Persson (2016, s.99–100) som menar att det inte fanns något intresse för 

läsförståelse förrän i slutet av 1900-talet. Informanterna anser att läsförståelse är 

grundläggande i samtliga skolämnen men även avgörande faktor för att kunna verka i 

samhället. Enligt Elwér (2017, s.1) ägnar de flesta människor stora delar av dagarna åt 

att läsa och förstå texter. Trots detta tolkar vi resultatet som att läsförståelse är ett 

ämne som få pratar om på skolorna. Det är något som bara förväntas ingå utan reflekt-

ioner kring hur det ska ske. Det finns anledning att ifrågasätta hur något som beskrivs 

som grundläggande kan falla mellan stolarna och bortprioriteras.  
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Resultatet från PISA-undersökningen visar att svenska elevers läsförståelse har för-

bättrats vilket skulle kunna vara ett resultat av att synen på läsförståelse förändrats 

(Skolverket, 2016). Därför ställer vi oss frågande till om en mer aktivt prioriterad kom-

petensutveckling när det gäller läsförståelse skulle påverka testresultaten ytterli-

gare. Logiskt sett borde lärare som har fått verktyg för att bedriva läsförståelseunder-

visning på ett effektivt sätt som är i linje med vad forskningen säger, gynna elevers 

läsförståelse. De flesta lärare verkar ha en uppfattning som stämmer överens med 

forskningen trots att de inte får kompetensutveckling gällande läsförståelse. Frågan är 

om det då beror på om våra informanter är intresserade och får kunskap genom att 

söka fakta själva, genom kollegiala sammanhang, läsa facktidningar eller kunskap från 

lärarutbildningen.  

Vår uppfattning är att mer läsförståelseundervisning borde öka elevernas läsförstå-

else. Samtidigt skulle ett för fokuserat förhållningssätt till läsförståelse kunna resultera 

i att elever tappar det naturliga intresset och lusten till att utveckla sin läsförståelse. Vi 

ser det som en balansgång där för mycket av det goda skulle kunna rubba balansen i 

elevens läsutveckling. Läsförståelse är som både empirin visat och Oakhill m.fl. (2018, 

s.12) påtalat en del av ett livslångt lärande och därför ser vi det som viktigt att inte 

trubba av elevernas nyfikenhet för texter genom att överdriva mängden läsförståelse-

undervisning.   

Informanterna beskriver läsförståelse som grunden till allt. Läroplanen speglar där-

emot inte lärarnas uppfattning om läsförståelsens roll i undervisningen. I läroplanen 

finns det väldigt begränsat med information om hur läsförståelse ska arbetas med, fak-

tum är att läsförståelse nämns väldigt lite genom hela läroplanen (Skolverket, 2018). 

Detta trots att synen på läsförståelse har förändrats. Är det så att läroplanen inte har 

följt med i samhällets utveckling i samma fart som lärarna har utvecklat sin uppfatt-

ning kring ämnet? Eftersom lärare verkar följa utvecklingen trots att läroplanen halkar 

efter tolkar vi det som att många lärare kanske får aktuell kunskap från lärarutbild-

ningar. Nyutbildade lärare har färsk forskning i ryggen och genom kollegialt samarbete 

får även lärare som arbetat en längre tid ta del av ny forskning i ämnet. Men fortfarande 

ställer vi oss frågan hur något som ses som grunden till allt kan vara så osynligt i styr-

dokumenten. Samtidigt ger denna otydlighet lärarna stor frihet i att tolka och planera 

sin läsförståelseundervisning. Det ger mycket frihet men det innebär också ett stort 

ansvar för varje enskild lärare. Om allt i läroplanen skulle detaljstyra undervisningen, 
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vad skulle då blir kvar av lärarprofessionen? Vår upplevelse är att om man som lärare 

inte får känna sig delaktig i hur undervisningen ska utformas är det stor risk att krea-

tivitet, engagemang och intresse minskar. Det i sin tur skulle ge konsekvenser för ele-

verna eftersom de påverkas mycket av hur engagerad läraren är i de ämnen som be-

handlas.  

 

5.1.2 Att främja elevers läsförståelse – undervisningens utformning från 
lärarnas perspektiv 

Förr trodde man att avkodningsförmåga och läsförståelse utvecklades parallellt och 

oberoende av varandra (Westlund, 2009, s. 71) men idag pekar forskningen på att 

dessa hör ihop och utvecklas tillsammans (Persson, 2016, s. 102). Detta visar även vår 

empiri på då informanterna är övertygade om att ordavkodning och läsförståelse är 

tätt sammanflätade. Informanterna berättar att de ofta arbetar mycket med ordavkod-

ning när eleverna har problem med läsförståelsen. Detta menar Sterner och Helenius 

(2018, s. 2) är en viktig del av läsutvecklingen eftersom en elev som lägger all energi på 

ordavkodning inte har kraft kvar till att förstå texten. Om man inte skulle anpassa och 

arbeta på de delar som brister skulle det drabba barnet som både skulle bli trött och 

frustrerat av att misslyckas. För mycket motgångar skulle även kunna resultera i att 

eleven ger upp och inte vill lära sig längre. Om detta händer har skolan misslyckats i 

sitt uppdrag eftersom skolan ansvarar för att alla elever ska få en likvärdig utbildning 

utifrån deras individuella förutsättningar (Skolverket, 2018, s. 6). 

Informanterna arbetar mycket med läsförståelsestrategier och en del har deltagit i 

läsförståelseprojektet En läsande klass. Bråten (2008, s. 69) beskriver läsförståel-

sestrategier som mentala verktyg som hjälper läsaren att förstå och tillägna sig olika 

texter. Dessa verktyg anser vi kan vara hjälpsamma i varje klassrum för att förtydliga 

för eleverna hur man kan tänka när man angriper en text. Projektet En läsande klass 

är i dagsläget nerlagt och vi ifrågasätter varför ett projekt som många lärare verkar 

uppleva som bra läggs ner. Var det inte så bra som man trodde när man startade pro-

jektet eller var lärarna tillräckligt kompetenta för att inte behöva ett läsförståelsepro-

jekt? Kanske är inget av svaren rätt utan kanske är det en rent politisk fråga där pengar 

är styrande. Det är ju trots allt barnen som är vår framtid så vi anser att kompetensut-

veckling och liknande är något som är värt att investera i.  Av resultatet framgår det att 
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informanterna anser att kompetensutveckling inom läsförståelse är bristfällig och där-

för verkar många känna att ansvaret att hålla sig uppdaterad och söka information om 

läsförståelseutveckling hamnar på lärarna. Trots att lärarna inte får något extra för att 

intressera sig och bredda sin kompetens är flertalet lärare eldsjälar som utöver sina 

arbetsuppgifter lägger tid på att söka information själva för att ge eleverna de bästa 

förutsättningarna.  

Snow m.fl. (1998, s. 52) menar att variation är viktigt i läsförståelseundervisningen. 

Det verkar som att lärare är medvetna om att detta i kombination med lustfyllt lärande 

gynnar elevers läsförståelseutveckling. Däremot lägger lärare sällan fokus på enbart 

läsförståelse i undervisningen vilket gör att vi funderar på hur medveten läsförståelse-

undervisningen är och hur mycket som kommer automatiskt utan att läraren planerar 

det. Skulle läsförståelsen hos elever öka om undervisningen i läsförståelse blev mer 

fokuserad?  Samtidigt kanske det är ett medvetet val att inte lägga fokus på enbart läs-

förståelse eftersom många betonar vikten av det sociala och lustfyllda lärandet. Vi tän-

ker att det blir svårare att göra undervisningen lustfylld om för mycket fokus läggs på 

det mekaniska och teoretiska i att lära sig läsa. Att göra undervisningen varierad och 

med kreativa och praktiska inslag möjliggör att eleverna får uppleva och testa sig fram 

på ett sätt som inte går om de enbart lyssnar. Som ordspråket säger: ”Jag hör och jag 

glömmer. Jag ser och jag kommer ihåg. Jag gör och jag förstår” (Konfucius, 555 f.Kr. – 

479 f. Kr.). Många människor förstår alltså saker bättre om de får uppleva dem och 

skapa en egen uppfattning. 

Från empirin kan vi utläsa att det främst är Skolverkets (2019) bedömningsstöd som 

genomförs när det kommer till bedömning och dokumentation av läsförståelse. Många 

informanter upplever att dessa tester är väldigt tids- och resurskrävande moment. 

Samtidigt är de överens om att det är väldigt bra stöd då det ger grundligt bedömnings-

underlag. Det lyfts även fram att elever lätt kan mörka problem med läsförståelsen i 

den vardagliga undervisningen men att bedömningsstödet minskar risken eftersom det 

är så djupgående. Det är ett omfattande arbete med bedömningsstödet som tar upp 

mycket tid från lärarna som redan har många tidskrävande arbetsuppgifter. Kanske 

skulle det gå att lösa arbetet med bedömningsstödet med hjälp av samverkan mellan 

lärare och resurspersonal. Antingen om resurserna skulle hjälpa till med själva bedöm-

ningsstödet eller om de skulle ta hand om klassen medan läraren genomför testerna. 

Samtidigt kan man ställa sig frågande till vilken kompetens resurspersonalen har till 
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att genomföra bedömningsstöd. I dagsläget har lärare ett flertal arbetsuppgifter som 

inte nödvändigtvis måste utföras av en lärare. Om en del av dessa uppgifter istället 

skulle fasas ut till annan personal skulle villkoren bli bättre, vilket i sin tur skulle re-

sultera i att lärare skulle kunna fokusera på att bedriva en högklassig undervisning. 

Detta pekar informant sex på och menar att med mer tid och resurser skulle undervis-

ningen kunna spetsas mer i form av individanpassningar. Som tidigare nämnts så är 

barnen framtiden och lärare är verktygen till barnens framgång vilket innebär att lära-

ryrket har en grundläggande funktion i samhället som bör prioriteras högre. 

 

5.1.3 Praktiska lösningar i läsförståelseundervisningen 

Under observationerna har vi sett många olika metoder användas vilket visar att lärare 

även i praktiken varierar sin läsförståelseundervisning. Detta tyder på att informan-

terna är medvetna om hur de ska utforma sin undervisning för att anpassa den till ele-

vernas förutsättningar och behov.  

Det som verkar vara den vanligaste metoden för läsförståelseundervisning är hög-

läsning där man läser och diskuterar texten. Högläsning är den metod som informan-

terna föredrar och ser många fördelar med att använda mycket i undervisningen. Elwér 

(2017, s. 1) menar att högläsningen är en gemensam upplevelse som berikar elevernas 

språk och läsförståelse. Vår tolkning är att högläsningen ger många positiva effekter 

både för elevernas läsutveckling och för gemenskapen. Chambers (2011, s. 64) hävdar 

dessutom att högläsning är en nödvändighet genom hela skoltiden för att bli en bra 

läsare. Detta stämmer bra överens med informanternas uppfattning om att läsförstå-

else utvecklas under hela livet. Därför tror vi att det är viktigt att fortsätta att använda 

högläsning som metod även efter att eleverna har lärt sig att läsa själva. Däremot ställer 

vi oss frågan om högläsningen är den metod som används mest för att den är mest 

givande eller för att den är så lättillgänglig. Kanske finns det andra metoder som vore 

bättre att använda mycket i undervisningen men att de väljs bort eftersom de inte är 

lika lättillgängliga för läraren.  

Genom högläsning menar Jönsson (2007, s. 61–62) att eleverna får möjlighet att ta 

del av längre och fler texter. Vidare menar hon att detta medför att eleverna kan ta del 

av mer omfattande innehåll istället för att fastna på grund av dåligt läsflyt. Vi tänker 

att vid högläsning kan läraren hjälpa eleverna att bearbeta texter tillsammans muntligt 
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även innan de lär sig att läsa själva. Under observationerna har vi märkt att tillväga-

gångssätten för bearbetning av texter vid högläsning skiljer sig åt mellan olika infor-

manter. Vi kunde urskilja två specifika metoder. Dessa var att prata om texten och 

svåra ord innan högläsningen respektive att prata om dessa löpande under läsningens 

gång. Vi är nyfikna på om dessa metoder ger olika effekt och i så fall vilken metod som 

är mest givande. Vi tänker att en diskussion innan läsning ger en större förförståelse 

för texten men samtidigt kan det vara lättare att förstå ord när de sätts i ett samman-

hang. Kan det kanske vara så att det inte spelar någon roll vilken av dessa metoder som 

används utan att det viktigaste är att texten bearbetas på något sätt. Eller har bearbet-

ningsmetoden kanske betydelse för resultatet trots allt? Utifrån vad vi sett och hört 

anser vi att lämpligast är att variera mellan dessa metoder då olika metoder kan nå 

olika elever. Samtidigt tror vi att eleverna blir mer alerta och aktiva i undervisningen 

när den varieras. 

En spännande metod för läsförståelse vi observerade är att arbeta med Hej, hej veck-

ans grej som på ett lustfyllt sätt engagerar eleverna samtidigt som de omedvetet ut-

vecklar sin läsförståelse. Den här aktiviteten tror vi gynnar elevernas läsutveckling på 

många olika plan eftersom de får träna på att lyssna och ta in information, plocka ut 

nyckelord och skriva sammanfattningar utifrån nyckelorden. När eleverna får bearbeta 

information på flera olika sätt bidrar det till en djupare förståelse vilket Ingemansson 

(2016, s. 177) menar är avgörande för att kunna skapa läsglädje och motivation till att 

lära sig mer.  

Utifrån empirin verkar Hej, hej veckans grej vara ganska ovanlig, kanske är det för 

att detta arbetssätt kräver mycket tid och engagemang från läraren till att förbereda 

dessa presentationer. Det empirin även visar är att många lärare upplever brist på både 

tid och resurser för att bedriva den undervisning de helst skulle vilja bedriva. Trots att 

Hej, hej veckans grej är tidskrävande anser vi att det är en givande metod som känns 

uppskattad och allmänbildande samtidigt som läsförståelsen gynnas. Det vore spän-

nande att se om till exempel provresultat i läsförståelse skulle öka om denna metod 

användes i läsförståelseundervisningen i fler klassrum. Eftersom metoden känns väl-

digt övergripande och får med många olika kunskapsområden tror vi att den här typen 

av undervisning skulle kunna påverka provresultat positivt. På grund av den upplevda 

tidsbristen som många lärare verkar känna kanske det känns ansträngande att arbeta 

med områden som kräver lite extra förberedelser. Samtidigt är det många lärare som 



 

31 

 

delar med sig av sitt material på sociala medier, vilket innebär att det inte är nödvän-

digt att uppfinna hjulet igen varje gång metoden används.  

 

5.1.4 Slutsats 

I denna studie har vi kommit fram till att lärares insatser i läsförståelseutvecklingen i 

klassrum i grundskolans lägre år kan ha en påverkan på elevers läsförståelseutveckling 

för hela livet. Studien visar att kraven på livslångt lärande samt den variation i elevun-

derlaget innebär att läsförståelseundervisningen behöver i praktiken varieras och an-

passas med olika metoder och material för att gynna alla elevers läsutveckling. Vår 

slutsats, stödd av lärarperspektivet i denna undersökning, är att läsförståelse är grun-

den till allt lärande i och bortom skolan. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Som tidigare nämnt har vi valt att kritiskt granska studiens urval, metod och datain-

samling för att säkerställa tillförlitligheten och giltigheten. En intressant infallsvinkel 

hade därför varit om studiens omfång hade varit bredare. Vi är nyfikna på om resultatet 

hade blivit liknande eller om resultatet hade fått en bredare spridning med fler infor-

manter. En annan intressant faktor för studien är att stor del av informanterna arbetar 

i samma årskurs, vilket leder till frågan om detta kan ha påverkat deras uppfattning? 

Dessutom var samtliga informanter bekanta för oss sedan tidigare, vilket också kan ha 

påverkat hur de svarade i intervjuerna. Möjligtvis skulle vi fått andra typer av svar om 

vi intervjuat personer vi inte haft en tidigare koppling till.  

I studien använde vi ett observationsschema för att säkerställa att vi observerade 

det avsedda. Om vi inte hade använt oss av observationsschema är risken stor att vi 

fokuserat på fel saker och missat andra delar som kunnat vara värdefulla för studien. 

Vi upplevde att observationsschemat gav oss ett bra stöd och var lätt att följa. Att vi 

upplevde observationsschemat problemfritt kan bero på att vi utformade mallen nog-

grant innan observationerna genomfördes. Eftersom vår studie utgick ur ett lärarper-

spektiv valde vi att observera lärare i deras undervisning. Att observera en lärare med-

för att även minderåriga elever observeras trots att fokus inte ligger på dem. När min-

deråriga observeras blir de etiska övervägandena viktiga eftersom barnen inte valt att 
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vara med i studien. I vårt fall var enbart läraren i fokus vilket gjorde att vi inte upplevde 

detta som ett stort problem.  

Vid datainsamlingen använde vi oss även av en intervjuguide (se bilaga 3). På lik-

nande sätt som observationsschemat gav oss ett bra stöd, upplevde vi att intervjugui-

den var till stor hjälp för att hålla fokus på studiens syfte. Vi tycker att intervjuguiden 

underlättade vid transkriberingen av empirin eftersom intervjuerna tydligt svarade på 

studiens forskningsfrågor utan att sväva iväg allt för mycket från ämnet. När vi genom-

förde intervjuerna till studien utförde vi två enskilda intervjuer var och två intervjuer 

tillsammans. Vi tror att detta upplägg av intervjuer var positivt för vår studie samtidigt 

som vi ställer oss frågande till om resultatet skulle blivit annorlunda om vi genomfört 

samtliga intervjuer tillsammans. För oss kändes det som en trygghet att genomföra 

intervjuerna tillsammans men för informanterna finns det en risk att de kan känna sig 

mer utsatta. 

 

5.3 Framtida forskning 

Denna studie behandlar läsförståelse och utgår från ett lärarperspektiv. I framtida 

forskning anser vi att det skulle vara intressant att undersöka läsförståelseundervis-

ning med digitala verktyg. Det skulle även vara intressant att studera hur elevernas 

läsförståelse påverkas av hemförhållanden. Vi är nyfikna på om man föräldrar läser för 

sina barn och om texter diskuteras hemma eftersom forskning pekar på att det kan ha 

stor betydelse för elevernas läsutveckling i skolan.  
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Bilaga 1 

Information om undersökning av lärares syn på läsförstå-
else och dess tillämpning i praktiken 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Vi heter Camilla Peldan och Towe Grön-
ros och läser sista terminen på grundlärarprogrammet F-3 på Mälardalens Högskola. Det är nu dags 
för oss att skriva vårt sista självständiga arbete och vi vill gärna ha din hjälp. Syftet med studien är 
att undersöka vad grundlärare F-3 har för syn på läsförståelse och hur de arbetar med läsförståelse i 
praktiken. Studien utgår från ett lärarperspektiv och vi vill därför intervjua dig för att ta del av dina 
erfarenheter och kunskaper.  

Vi har tänkt oss att intervjua sex grundlärare från olika årskurser och olika skolor. Urvalet har skett 
utifrån varierande geografiska lägen i Västmanland för att få en bredd i undersökningen. Intervju-
erna förväntas ta cirka 40–60 minuter och kommer att äga rum på er skola om inget annat önskas.  

Studien utgår ifrån de forskningsetiska principerna vilket innebär att både du som respondent och 
skolan är anonym i undersökningen. Vidare kommer materialet från intervjun endast användas till 
denna studie. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst av-
bryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som 
i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. Ytterligare upplysningar om studien lämnas på 
begäran. 

Hör av er senast 12/4-19 så vi kan boka in tider som passar oss alla. 
Varma hälsningar Camilla och Towe  

Kontaktuppgifter:  

Camilla Peldan   
E-post: xxx@student.mdh.se    

Towe Grönros   
E-post: xxx@student.mdh.se    

Handledare: Annaliina Gynne   
 

 

 

Ort/Datum 

2019-02-25 Västerås 

Studentens underskrift 

Camilla Peldan 

 

 
Ort/Datum 
2019-02-25 Västerås 

Studentens underskrift 

  Towe Grönros__ 

mailto:xxx@student.mdh.se
mailto:xxx@student.mdh.se
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Bilaga 2 

Information om undersökning av lärares syn på läsförstå-
else och dess tillämpning i praktiken 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Vi heter Camilla Peldan och Towe Grön-
ros och läser sista terminen på grundlärarprogrammet F-3 på Mälardalens Högskola. Det är nu dags 
för oss att skriva vårt sista självständiga arbete och vi vill gärna ha din hjälp. Syftet med studien är 
att undersöka vad grundlärare F-3 har för syn på läsförståelse och hur de arbetar med läsförståelse i 
praktiken. Studien utgår från ett lärarperspektiv och vi vill därför observera och intervjua dig för att 
ta del av dina erfarenheter och kunskaper.  

Vi har tänkt oss att observera två grundlärare och intervjua sex grundlärare från olika årskurser och 
olika skolor. Urvalet har skett utifrån varierande geografiska lägen i Västmanland för att få en bredd 
i undersökningen. Intervjuerna förväntas ta cirka 40–60 minuter och kommer att äga rum på er 
skola om inget annat önskas. Observationen genomförs under ett lektionstillfälle där läsförståelse 
behandlas. 

Studien utgår ifrån de forskningsetiska principerna vilket innebär att både du som respondent och 
skolan är anonym i undersökningen. Vidare kommer materialet från intervjun endast användas till 
denna studie. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst av-
bryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Under-
sökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutvers-
ion läggs ut på databasen DiVA. Ytterligare upplysningar om studien lämnas på begäran. 

Hör av er senast 12/4–2019 så vi kan boka in tider som passar oss alla. 

 
Varma hälsningar Camilla och Towe  

 

Kontaktuppgifter:  

Camilla Peldan   
E-post: xxx@student.mdh.se    
 

Towe Grönros   
E-post: xxx@student.mdh.se       

Handledare: Annaliina Gynne   
 
 

 

Ort/Datum 

2019-02-25 Västerås 

Studentens underskrift 

Camilla Peldan 

 

Ort/Datum 
2019-02-25 Västerås 

Studentens underskrift 

  Towe Grönros__ 

mailto:xxx@student.mdh.se
mailto:xxx@student.mdh.se
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Bilaga 3 

Intervjufrågor  

Uppstartsfrågor: 

- Hur länge har du arbetat som grundlärare? 

- Hur länge har du varit på din nuvarande arbetsplats? 

- Vilken årskurs arbetar du i? 

- Kan du berätta lite om din klass? 

Läsförståelse: 

- Vad tänker du på när jag säger en god läsutveckling? 

- Hur ser du på läsförståelse? 

- Vad anser du det betyder att förstå en text? 

- Varför tycker du att det är viktigt att arbeta med elevernas läsförståelse? 

Läsförståelseundervisning: 

- Vilka metoder använder du dig av i arbetet med läsförståelse? 

- Hur organiserar du din läsförståelseundervisning?  

- Hur ofta fokuserar du på läsförståelse i undervisningen?  

- Hur fördelas läsförståelseundervisningen på helklass, halvklass och mindre 

grupper? 

Stöd och anpassningar: 

- Finns det någon samverkan mellan personal på skolan med läsförståelse? 

- Om du hade mer resurser och tid, hur skulle du lägga upp undervisningen för 

att gynna elevernas läsförståelse? 

- Hur arbetar du med anpassningar? 

- Hur arbetar du med elever som har svårigheter med läsförståelse? 

Bedömning och dokumentation: 

- Hur undersöker du om eleverna förstår det lästa? 

- Hur bedömer du elevernas läsförståelse? 

- Hur dokumenteras elevernas läsförståelse? 

Forskning: 

- Har du genomgått någon kompetensutvecklande utbildning om läsförståelse? 

- Hur får du information och kunskap om nyheter gällande läsförståelse? 
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Bilaga 4 

 

Observationsschema 

Årskurs:    Antal elever i klassen:   Närvarande elever: 

Datum:    

Metoder 

- Vad gör dem? 
- Aktiviteter 

 

Uppdelning 

- Enskilt 
- Par 
- Grupp 
- Helklass 

 

Hur gör dem det? 

- Samtala 
- Diskussion 
- Läsuppgifter 
- Skrivuppgifter 
- Rita en bild 

 

Tidsåtgång  

Individanpassningar  

Mål 

- Tydliggörs de för 
eleverna? 

 

Material 

- Läsebok 
- Svenska bok 
- Läsförståelsebok 
- Tematiskt 
- Högläsningsbok 

 

Övrigt  

 


