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Senaste tidens siffror om de sjunkande resultaten när det gäller de svenska elevernas 

läsförståelse gav idén till denna studie. Syftet med detta examensarbete är att 

undersöka vilken betydelse läsförståelsen har i lärarens undervisning. Genom 

observationer och intervjuer har jag undersökt på vilka sätt lärarna arbetar 

språkstärkande, för att elevernas läsförståelse ska stimuleras. Informanterna i min 

undersökning arbetar aktivt med olika lässtrategier för att stärka elevernas 

läsförståelse, men de flesta är ense om att läsförståelsen är en viktig del i 

undervisningen och att det är svårt att undervisa i de olika lässtrategierna på ett 

effektivt sätt.  

Nyckelord: Läsförståelse, lässtrategier, formativ bedömning, strukturerade textsamtal 
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1. Inledningen 

 

Svenska elevers kunskaper fortsätter att sjunka, det visar den 

internationella PISA-undersökningen som Skolverket presenterar 

idag. Sverige har den sämsta resultatutvecklingen av alla OECD-

länder. Sverige förlorar på alla fronter. Det är ett allvarligt läge, 

resultaten har sjunkit som en sten, säger Eva-Lis Sirén, 

förbundsordförande i Lärarförbundet.(Aftonbladet 2013-12-03) 

Det här är bara en av de rubriker som vi kunde läsa i tidningarna när de nya PISA-

mätningarna redovisades. Vi överöstes med rubriker i media, rubriker som förklarade 

att svenska skolan är ett fiasko, att den svenska skolan är i kris. I Skolverkets (2013) 

rapport kunde vi läsa att de svenska elevernas resultat hade sjunkit från förra 

mätningen och att de därmed låg under medelvärdet. I samma rapport kan vi utläsa 

att bara tre länder var sämre än Sverige på läsförståelse. Dessa mätningar, eller 

snarare resultaten från dessa mätningar har fångat mitt intresse. Jag vill undersöka 

hur elevers läsförståelse kan stärkas genom att titta på följande i skolan: Hur arbetar 

lärare för att stärka elevers läsförståelse? Kan resultatet av ovanstående mätningar 

göra att lärare måste ändra sin undervisning. Jag har berört detta ämne i ett tidigare 

examensarbete vilket gav mig ett fortsatt intresse för att se hur det ser ut i våra 

skolor. Rektorn på min partnerskola rekommenderade mig att besöka en skola som 

arbetade med ett projekt, där lärarna skulle arbeta mer språkstärkande för att öka 

elevernas läsförståelse. Lärarna på den utvalda skolan arbetar med ett projekt som 

ska stärka eleverna i sitt språk och därmed också sin läsförståelse. Projektet har tre 

olika delmoment som är presenterade nedan.  

Den första delen av projektet handlade om språkstärkande arbete, där lärarna 

använde sig av två böcker skrivna av Pauline Gibbons. Böckerna heter Lyft språket, 

lyft tänkandet i språk och lärande och Stärk språket, stärk lärandet: språk och 

kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. 

Dessa böcker har anknytning till språkstärkande arbete med elever som läser svenska 

som andraspråk i första hand men kan även användas för att få nya idéer i sitt arbete 

med de elever som har svenska som modersmål. 

Den andra delen av projektet har fokuserat på ett material som Steve Wretman och 

Helena Moreau (2014) har tagit fram. Materialet för detta projekt handlar om 
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Lärande och bedömning, och hur läraren ska agera för att stärka eleverna. En viktig 

del är att alla lektioner ska startas med att läraren visar en Lokal pedagogisk 

planering (Lpp), där eleverna på ett enkelt sätt ser vad lektionens syfte och mål är. I 

denna del finns också en större fokus på den formativa bedömningen. Enligt 

Skolverket (2013) är den formativa bedömningen en process där läraren bedömer 

eleven under själva undervisningens gång och inte efter att undervisningsmomentet 

är avslutat, så som man gör med den summativa bedömningen. Den formativa 

bedömningen fungerar som ett stöd för både läraren och eleven för att utveckla 

lärandet. 

Den tredje delen handlar om själva läsförståelsen. Lärarna använt sig av material 

hämtat från Skolverkets hemsida, Bedöma läsförståelse. Färdiga texter, uppgifter och 

bedömningsunderlag som kan användas i klassrummet. De har också använt sig av 

Barbro Westmans bok Att undervisa i läsförståelse, för att få ytterligare inspiration 

och hjälp med metoder som de sedan kan använda i sin egen undervisning. 

Några av lärarna har också haft kontakt med Martin Widmark, barn- och 

ungdomsförfattare som är en av initiativtagarna till sidan En läsande klass, ett 

material som är fokuserar på barnens läsförståelse. Lärarna som har varit i kontakt 

med Widmark beslutade sig för att arbeta med material. 

Under hela projekttiden har också bibliotekarien på skolan fått en ny roll i den 

dagliga undervisningen. Flera lärare har tagit hjälp av personalen på biblioteket för 

att hitta litteratur som kan stödja eleverna i deras läskunskaper i de aktuella ämnena. 

Litteraturen är mer inriktad på till exempel historiska eller naturvetenskapliga texter 

än att det är renodlade faktaböcker i dessa ämnen. Westlund (2009) kallar sådan 

genre för faktion, en blandning mellan fakta och skönlitteratur. Till exempel kan det 

handla om en historisk händelse men en påhittad figur som huvudperson. Westlund 

menar att det kan vara enklare för lässvaga att ta till sig fakta genom faktionböcker 

för att och sedan flytta över till rena faktabaserade böcker.   

Lärarna har under projektets gång haft egna läslektioner där de har arbetat med alla 

lässtrategier för att på ett bra sätt kunna implementera dessa i sina egna klasser. 

Westlund anser också att det är viktigt att lärarna diskuterar de olika strategierna 
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med varandra under läsningen för att automatisera användandet av strategierna och  

sedan lära ut detta till eleverna.  

Projektet ska fortlöpa under hela vårterminen för att sedan utvärderas och eventuellt 

också introduceras i viss mån i introduktionsklasserna under höstterminen .  

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken betydelse läsförståelsen har i 

lärares undervisning.  

Frågeställningarna jag ämnar besvara är:  

- På vilka sätt undervisar lärare om lässtrategier?  

- Vilka läsförståelsestrategier använder lärare? 

- Vilka kopplingar finns det i Lgr11 mellan lässtrategier och ämnen så som 

matematik, naturorienterade samt samhällorienterade ämnen? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Examensarbetet är disponerat enligt följande; under 1.3 kommer jag att förklara 

relevanta definitioner för examensarbetet. Under kapitel 2 tar jag upp tidigare 

forskning. I kapitel 3 redovisar jag metod och materialdelen. Kapitel 4 är avsatt för 

resultat och analys. Kapitel 5 är diskussionsavsnittet där jag diskuterar det resultatet 

jag har fått och där jag sedan knyter ihop hela arbetet och även ser hur forskningen 

skulle kunna fortsätta i framtiden. 

1.3 Definitioner 

Under denna rubrik finns definitioner på de begrepp som finns med i mitt 

examensarbete. De utvalda definitionerna har sitt ursprung hos enskilda forskare och 

har visat sig vara funktionella i denna studie. 

1.3.1 Läsförståelse 

Definitionen för läsförståelse kan tänkas vara enkel, men det finns många röster om 

vad det egentligen är. Westlund (2009) har denna förklaring i sin bok: 

          … läsförståelse en dynamisk och målorienterad process, som inkluderar färdigheter, 
strategier, tidigare kunskap och motivation. Man läser för att skapa mening och 
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förståelsen påverkas av syftet, dvs uppgiftsformuleringen före läsningen. Läsaren ska 
både iaktta och känna sig bunden till textinnehållet, samtidigt som han eller hon ska 
gå utanför innehållet och tillföra texten något nytt. Läsaren och texten integrerar på så 
sätt för att skapa mening. […]Texten kommer till liv först när den läses och får 
betydelse för läsaren. Mellan texten och läsaren befinner sig de viktiga betydelserum 
som kallas inferenser, att läsa mellan raderna. Det kan sägas utgöra kittet mellan 
läsaren och texten. ( s.70) 

1.3.2 Lässtrategier 

Både Westlund (2009) samt Reichenberg (2011) talar om olika sätt att lära eleverna 

hur de kan stärka sin läsförståelse, genom så kallade lässtrategier. Dessa strategier är 

framtagna inom ett flertal studier. Nedan förklarar jag de olika undervisningssätten 

som dessa strategier är inkluderade i.  

Reciprok undervisning (Reciprocal Teaching RT) 
 
En av de undervisningsmodeller som forskningen tar upp är den reciproka 

undervisningen från 1980-talet. Enligt Westlund (2009) är:  

           Reciprok undervisning en vägledd (scaffolded) diskussionsteknik som bygger på de 

fyra grundprinciper som expertläsaren använder för att förstå - förutspå/ställa 

hypoteser, ställa frågor, klargöra och sammanfatta.(s.76) 

De olika strategierna inom den reciproka undervisningen behöver inte följa en viss 

bestämd ordning och alla strategier behöver inte tillämpas varje gång som eleven 

arbetar med lässtrategier. Läsaren väljer strategi efter vilken slags text hen läser. 

Bästa resultatet får läsaren genom att hen kombinerar flera strategier, det är också 

lyckat om eleverna får veta att en expertläsare oftast kombinerar flera strategier för 

att förstå sin text. För att enklare se hur dessa fyra grundprinciper ser ut har jag listat 

dem nedan. I parenteserna finns de så kallade läsfixare som introduceras i Westlunds 

bok. Dessa figurer beskrivs som mentala verktyg som ska hjälpa eleverna att öka sin 

förståelse. 

1. förutspå handlingen/ ställa hypoteser (Spågumman Julia) 

2. ställa egna frågor om texten (Nicke Nyfiken) 

3. klargöra otydligheter (Fröken Detektiv) 

4. sammanfatta texten (Cowboy-Jim med lasso) (s.79) 

Westlund förklarar också att dessa strategier ska introduceras av läraren för eleverna 

på ett motiverande sätt, där en strategi i taget är aktuell. Läraren ska också förklara 

för eleverna hur de ska använda olika strategier vid olika typer av texter. Det är 
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meningen att eleverna till slut själva ska kunna använda dessa strategier under sin 

egen läsning. 

Palinscar & Brown (1984) anser att den reciproka undervisningen ger stor kvalitativ 

effekt när läsaren ska analysera en text. Metoden hjälper läsaren till att förbättra sina 

kunskaper i att förstå och sammanställa texter. De tar också upp hur den här 

modellen fungerar som en vägledd teknik, där den vuxne vägleder eleven till att efter 

en tid själv förstå de olika strategierna. 

 
First, an expert (parent, teacher, mastercraftsman, etc.) guides the 
child's activity, doing most of the cognitive work herself. The child 
participates first as a spectator, then as a novice responsible for very 
little of the actual work. As the child becomes more experienced and 
capable of performing more complex aspects of the task, aspects that 
she has seen modeled by adults time and time again, the adult 
gradually cedes her greater responsibility. The adult and child come to 
share the cognitive work, with the child taking initiative and the adult 
correcting and guiding where she falters. Finally, the adult allows the 
child to take over the major thinking role and adopts the stance of a 
supportive and sympathetic audience. (s.125) 

 

 
 

Transanktionell strategiundervisning (Transactional Strategies 
Instuction TSI) 
 

Nästa undervisningsmodell som förklaras av Westlund (2009) är TSI, det här är en 

undervisningsmodell som kom under 1990-talet. Läsaren samtalar om sin egen 

användning av strategier vid valet av olika texter. I den här modellen är tänka-högt-

strategin vanlig eftersom det är viktigt att kunna visa sina tankar. Den transaktionella 

undervisningen har precis som den reciproka undervisningen fyra grundstrategier: 

 

1. samtal om strategier och syftet med dem 

2. Låta ansvaret stegvis gå över till eleven 

3. Lärandet sker i grupp 

4. Att utbyta idéer 

Denna modell ska helst pågå under hela läsåret, och gärna under hela elevens skoltid. 
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Begreppsorienterad läsundervisning, (Concept -Oriented Reading 
Instruction,CORI) 
 
 CORI-modellen kom i slutet av 1990-talet. CORI handlar om att koppla samman 

lässtrategier med ämneskunskap, såsom inom matematik, samhällskunskap eller 

naturkunskap till exempel. Enligt Westlund visar forskningen på att elevers förmåga 

att hitta information i olika faktabaserade texter också ökar deras läsförståelse. 

Läraren kan med hjälp av CORI-modellen motivera fler elever att ta sig an en lite 

svårare faktatext genom att ha en dialog kring den. Titta på bilder, läsa bildtexter, 

prata om elevernas förförståelsen av det aktuella ämnet. CORI handlar mycket om att 

motivera eleverna. 

Westlund (2009) visar vilka motivationsfaktorer lärare kan använda sig av:  

1. Inre motivation 

Elevernas nyfikenhet och lust till engagemang tas tillvara. Den inre 
motivationen är viktig och handlar om att eleven drivs av en egen vilja att lära 
sig. Eleven är därför beredd på att det krävs en viss ansträngning. Att klara av 
uppgiften är en belöning i sig. 

2. Förväntningar att klara av uppgiften 

Denna faktor har med själförtroende att göra. Man ska känna att man klarar av 
uppgiften (känslan av bemästring). Vissa elever behöver mer eller mindre stöd 
och beröm under sin arbetsprocess. Uppskattningarna ska gälla elevers 
ansträngning att klara uppgiften. 

3. Målorientering 

Eleverna ska veta utgångspunkt, process och mål med uppgiften. Eleverna ska 
kontinuerligt utvärdera sitt eget kunskapstillägnande. Fick jag svar på mina 
frågor? 

4. Samarbete 

Man har behov att samarbeta och diskutera med andra. (s. 87) 

De tre modellerna har dialogen med andra som gemensam faktor. Enligt Westlund 

(2009) och Reichenberg (2011) är det i dialogen med andra om de olika texterna som 

läsaren skapar mening och förståelse. Tänka högt är också en gemensam faktor som 

ska användas av både elever och lärare. Att tänka högt visar på ett tydligt sätt i vilka 

tankebanor eleven tänker, samtidigt som eleven tränar sin metakognition med hjälp 

av andras sätt att tänka.   
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2. Forskningsbakgrund 

Rosén & Gustafsson (2006) menar att läsningen inte bara är en väg till kunskap utan 

också en del av vår utveckling. För 200 år sedan var det bara de högt uppsatt som 

behövde kunna läsa. Dagens samhälle kräver att invånarna ska vara läs- och 

skrivkunniga för att de ska utvecklas och fungera 

Internationella mätningar 

Från och med december 2013 och fram till 2014 kan vi läsa och höra om de nya PISA-

mätningarna i media. Skolverket (2013) visar att de svenska elevernas resultat ligger 

lägre än OECD:s medelvärde i dessa mätningar. PISA-mätningarna (Programme for 

International Student Assessement) är OECD:s internationella studie som genomförs 

var tredje år. Det är en studie där 65 länder deltog år 2012. Eleverna som deltog i 

mätningarna var 15 år och gick sista året i grundskolan. Mätningarna undersökte 

elevernas kunskaper i matematik, naturkunskap och läsförståelse. De kunskaper och 

färdigheter som undersöktes är relaterade till vardagslivet och kommer att ha 

betydelse för elevernas vuxna liv. (Skolverket, 2012)  

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är såsom PISA ännu en 

studie där elevernas läsförståelse hamnar under luppen. Skolverket (2012) skriver att 

i PIRLS- studie är det läsförmågan hos elever i årskurs fyra som undersöks.  Även här 

visar mätningarna på sjunkande resultat för de svenska eleverna. Den här studien är 

också internationell och organiseras av IEA (International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement). PIRLS- studie görs vart femte år och 

inkluderar länder från hela världen. Mätningarna fokuserar på tre olika områden: 

vilka läsvanor och attityd som eleverna har till läsning, i vilka sammanhang som 

eleverna läser samt vilken läsförmåga eleverna har. PIRLS- studien inkluderar elever, 

lärare, skolledningen samt elevernas vårdnadshavare, vilket gör att bilden av 

undersökningen blir lite bredare än i PISA- mätningen där det endast är elevernas 

skolresultat som räknas in.  Även PIRLS -studien visar på sjunkande siffror vad gäller 

elevernas läsförståelse. Skolverket (2012) menar att de svenska eleverna fortfarande 

är duktiga på att besvara frågor där svaret kan hittas i texterna, men det är när de ska 

läsa mellan och bortom raderna som svårigheterna uppstår. Både PISA- och PIRLS -

mätningarna visar på att antalet avancerade läsare i våra skolor minskar samtidigt 



11 

 

som antalet svaga läsare ökar. Liberg (2011), menar att det krävs mer arbete inom 

undervisningen för att stödja utvecklingen av elevernas läsförmågor. Hon menar 

också att det inte bara är inom svenskämnet som detta ska ske, utan att läsningen ska 

utvecklas inom alla ämnen. Bristen på strukturerat arbete med lässtrategier och kan 

vara ingångsporten till de försämrade resultaten. (Liberg 2011) 

Undervisning om läsförståelse 

Goldman (2012) anser att forskare borde reagera på alla mätningar som visar de 

dalande siffrorna av elevernas läsförståelse över stora delar av skolvärlden. Hon 

anser att det finns lite som visar på hur undervisningen och lärarna ska ändras för att 

eleverna ska stärka sin läsförståelse. ”As yet, only a meager body of research-based 

evidence speaks directly to the teaching and learning challenges posed by these 

literacy demands.” (s.90)  

Goldman förklarar att det finns en skillnad mellan att lära sig att läsa eller läsa för att 

lära sig. Att lära sig avkodning, kunna orden, kunna ljuda eller att lära sig vad en text 

betyder, få kunskap från texten. Goldman anser att det är läraren som måste visa sina 

elever skillnaden mellan att lära sig läsa och läsa för att lära sig. 

Pressley (2002) anser att förändringen av undervisningen av lässtrategier måste 

börja hos lärarna, och att det måste göras mer kring forskningen i hur läraren ska 

agera i klassrummet, för att lära eleverna hur de själva kan använda sig av 

lässtrategierna i sin läsning för att stärka sin läsförståelse. Han menar att det 

kommer att ta tid innan vi får en lärarstab som använder sig av lässtrategier varje dag 

i sin undervisning. 

Murphy & Alexander (2002) har gjort en undersökning om vad som påverkar 77 

psykologistuderande elevers förståelse av ett ämne. Slutsatsen av deras undersökning 

visar att en undervisningssituation inte kan var endimensionell utan den måste ha 

flera olika komponenter för att utmana elevernas läsförståelse. Undervisningen ska 

vara motiverande, den ska ta vara på elevernas förkunskaper om ämnet, 

användningen av olika strategier ska finnas i undervisningen samt att använda 

ämnesspråket på ett effektivt sätt.  
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Enligt Lundberg (1989) kommer inte förståelsen av läsningen automatiskt genom att 

läsaren kan avkoda orden på ett korrekt sätt. Läsaren måste läsa texten och samtidigt 

använda sig av sina egna erfarenheter för att tolka det texten har att säga. Om läsaren 

känner igen sig i texten blir den också lättare att förstå. Lundberg menar också att de 

vuxnas högläsning för barnen/eleverna hjälper till att uppleva hur olika texter är 

uppbyggda samt att de här kan lära sig hur en text kan diskuteras för ökad förståelse 

av den. Lundberg anser också att ett gott ordförråd är en viktig förutsättning för god 

läsförståelse. 

En av de som har forskat inom detta område är Westlund (2009). Hon har tittat på 

läsförståelsen hos elever både i Sverige samt elever i Kanada. Hon tittar också på hur 

olika metoderna kan användas för att stärka och öka elevernas läsförståelse. 

Westlund menar att ”läsförståelse är en dynamisk och målorienterad process, som 

inkluderar färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation” och där läsaren 

och texten samspelar med varandra för att skapa mening och förståelse. (s.70) 

Westlund (2009) anser att en läsare måste reflektera över sin egen inlärning, 

metakognition, för att uppnå en god läsförståelse. Det är viktigt att läsaren vet hur, 

när och vilka lässtrategier hen ska använda sig av för att uppnå en god läsförståelse 

och här är lärarens arbete viktigt. Att hela tiden använda sig av strategierna i 

undervisningen för att de till slut ska bli en automatisering hos eleverna. Enligt 

Myrberg (2012) kan det kan ställa till svårigheter för de elever som inte klarar av att 

knäcka den så kallade läskoden under de första åren i grundskolan. De hamnar efter i 

läsundervisningen och när texterna sedan blir svårare i de högre årskurserna är det 

läsförståelsen som eleverna får besvär med. Myrberg (2012) menar att studier visar 

att lärare lägger ett alltför stort ansvar för läsningen på den enskilda eleven under de 

senare åren i grundskolan, ett ansvar som eleven inte alltid behärskar. I den här 

åldern läser eleverna svårare texter och om eleven inte behärskar läsförståelsen och 

heller inte får hjälp med detta kan det leda till komplikationer för eleven. Myrberg 

menar att även under de senare åren måste det finnas möjlighet för eleverna att få 

undervisning i lässtrategier för att stärka sin läsförståelse. 

 Även Reichenberg (2011) menar att det inte finns någon läsförståelseundervisning 

för elever i de högre årskurserna, fastän att det finns behov. Hon menar att de 

elever som inte har förstår de texter som de läser kommer heller inte att öka sitt 
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ordförråd i den takten som de avancerade läsarna gör. Deras läserfarenhet blir 

medelmåttig och oftast blir de omotiverade till läsning. Dessa elever utvecklas 

oftast till passiva läsare, läsare som endast läser på ytan.  

Liberg (2010) menade redan efter PIRLS- mätningarna år 2006 att det måste göras 

något i den svenska läsundervisningen för att elevernas resultat inte skulle sjunka 

lägre. Hon hade redan då en förklaring till varför elevernas resultat sjönk, på grund 

av att lärarna använder mindre tid till den formella läsundervisningen än vad lärare i 

andra länder gör. Hon ansåg att det inte var så vanligt att lärarna i Sverige 

undervisade eleverna i lässtrategier och olika läsfärdigheter så som att: 

 Identifiera huvudbudskapet 

 Förklara eller visa att man förstått vad man läst 

 Jämföra det man läst med egna erfarenheter 

 Jämföra det man läst med sådant man läst tidigare 

 Förutsäga vad som kommer att hända härnäst i texten 

 Generalisera kring och dra slutsatser av vad man läst 

 Beskriva stil och struktur i texten man läst (s.15) 

 

Även Reichenberg (2011) har tagit upp hur viktigt det är att lärarna är engagerade och 

verkar för att motivera eleverna till användandet av lässtrategier. Hon anser att lärarna 

ska använda sig av strukturerade samtal om de texter de läser med eleverna. Hon talar 

om den reciproka undervisningen där både lärare och elever turas om att vara aktiva 

samtalsledare. Detta medför att eleverna får tala mer, att de lär sig lyssna på sina 

kamrater samt följa upp sina kamraters svar. 

De forskningsbaserade undervisningsprogram som Westlund (2009) tar upp i sin bok 

är Reciprok undervisning, Transaktionell strategiundervisning samt CORI-, som är 

en forskningsmodell som länkar samman läsförståelsestrategier med ämneskunskap. 

Dessa metoder har jag förklarat under rubriken definitioner. Dessa 

undervisningsprogram har alla gemensamt att lära eleverna olika lässtrategier för att 

komma igenom en text. Lässtrategier är också något som nämns i det centrala 

innehållet till ämnet svenska i grundskolans läroplan, Lgr11. Där står det att eleverna 
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ska lära sig lässtrategier för att ta till sig och förstå innehållet i olika texttyper. Detta 

finns med redan som mål för åren 1-3 i grundskolan. (Skolverket 2011)  

I studien om arbete med läsförståelse i år 1-2 , har Eckeskog (2013) upplevt att 

informanterna i hennes studie vet att lässtrategier är ett av de centrala innehållen i 

läroplanen för grundskolan, men att det tyvärr inte finns något skrivet material om 

hur lärarna ska agera i sin undervisning för att lära detta till eleverna.  Detta medför 

att arbetet blir mer komplicerat att överföra till sin egen undervisning. 

Strukturerade textsamtal 

Chambers (1993) visar på att det strukturerade samtalet hjälper eleverna att se 

kopplingar i de olika texterna, kopplingar som gör att texten blir levande. Dessa 

kopplingar är meningsskapande och ger eleven flera dimensioner av texten, ett djup 

som eleven inte kan få om eleven inte kan se olika mönster i texten och läsa mellan 

raderna. De boksamtal eller strukturerade textsamtal som Chambers har skrivit om 

går ut på att eleverna tillsammans diskuterar de texter de har läst och på detta sätt 

hjälper varandra till en ökad förståelse.  

Molloy (2009) nämner att det är en vanlig företeelse att läsaren inte tänker under 

läsningens gång, speciellt under lässlukarperioden, 9-12 års ålder, då läsningen ska 

gå fort. Molloy anser att det är viktigt att läraren lär eleverna att reflektera över sin 

läsning, genom att samtala om texternas innehåll och vilka tankar som texten väcker 

hos läsaren. Dysthe (1996) anser att det är viktigt att läraren ställer öppna frågor, 

frågor som inte har ett givet svar, till eleverna för att elevernas egna tankar ska om 

texten ska utvecklas.  I Lgr 11 (2011) kan man läsa följande; ”… eleverna ges möjlighet 

att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags 

texter…”(s.222) I syftet för ämnet svenska i Lgr 11 för år 3 står det att eleven ska 

kunna återge viktiga delar av innehållet i en text för att kunna visa grundläggande 

läsförståelse. I det centrala innehållet för år 1-9 står också att elever ska lära sig 

lässtrategier för att kunna förstå och tolka olika texter.  
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Vägledd läsning 

Vägledd läsning är, enligt Westlund (2009) , att alla eleverna samt läraren läser 

samma bok både i smågrupper eller som tystläsningsbok.  Efter ett visst antal sidor 

avbryter läraren läsandet och anordnar ett boksamtal, där de tillsammans i klassen 

diskuterar vad de hittills vet om handlingen, och vilka frågor som har väckts hos 

eleverna.   

Westlund (2009) anser att den vägledda läsningen och den upprepade läsningen ger 

eleverna en förståelse och ett djup som de annars inte skulle få. Det är också viktigt 

enligt Westlund att tänka högt under läsningens gång, det är ett sätt för läraren att 

visa hur eleven kan använda sig av lässtrategier för att få en förståelse av texten. 

Westlund förklarar att dessa strategier inte fungerar som någon ”quick fix”, utan att 

läraren hela tiden ska påminna eleverna om strategierna för att eleverna till slut 

själva ska förstå vilken strategi som passar till den texten som de läser. Den vägledda 

läsningen är ett sätt för läraren att ha lite mer kontroll på hur långt eleverna har 

hunnit i sin läsförståelse, samtidigt som eleverna får praktisera valet av strategier på 

egen hand.  

Berg & Lyke (2012) har i sin examensuppsats i lärarutbildningen, undersökt 38 

elever i årskurserna 3-5, där de har tittat på elevers läsförståelse och flytet i 

läsningen. De har noterat att upprepad läsning och så kallad vägledd läsning 

stärker elevernas läsförståelse.   

Repeated reading is a great strategy that is flexible and adaptive for 

classroom use, thus teachers and researchers continue to explore ways to 

integrate the practice more extensively into classroom instruction. (s.38) 
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3. Metod och material 

Under detta avsnitt presenteras metoden för insamlandet av data för arbetet, hur 

genomförandet gick till samt på vilket sätt data är sammanställt. 

3.1 Val av metod 

De insamlingsmetoder jag har valt är ostrukturerade intervjuer, semistrukturerade 

intervjuer samt observationer. Stúkat (2005) menar att de ostrukturerade 

intervjuerna kan användas när intervjuaren känner till ämnet och vill ha en djupare 

intervju, där informanten har ett lite öppnare klimat och intervjustunden blir lite 

friare. Jag valde att göra min ostrukturerade intervju under ett möte där jag 

intervjuade fem informanter (lärare) under en och samma gång. Intervjun blev mer 

som ett samtal, precis som Stúkat menar att en ostrukturerad intervju kan liknas vid. 

De semistrukturerade intervjuerna gjordes ett par dagar efter varje observation. 

Observationerna var utspridda under tre dagar, på grund av olika nationella prov som 

tog upp lektionstiden för lärarna.  

 

3.2 Urval och avgränsningar 

Jag har valt att koncentrera min undersökning till ett arbetslag i en högstadieskola i 

mellersta Sverige. Valet av skola gjordes för att hela skolan var engagerade i ett 

projekt. Projektets syfte var att fortbilda lärarna i hur man arbetar på ett 

språkstärkande sätt med sina elever. (Mer om projektet finns att läsa på sidorna 4-5.) 

Jag fick rådet av rektorn på min partnerskola att ta kontakt med den aktuella skolan 

och se om projektet skulle kunna vara intressant för mitt examensarbete. Arbetslaget 

som jag valde till min undersökning undervisar i de ämnen som jag var intresserad av 

att titta lite extra på. De ämnen jag har valt att studera närmare är naturorienterade 

och samhällsorienterade ämnen samt matematik. Jag valde att inte undersöka 

ämnena svenska och engelska eftersom jag själv undervisar i dessa ämnen. 

Reichenberg (2011) nämner att forskningen visar på vikten av att läsförståelsen finns 

med i alla skolans ämnen och i Lgr 11 (2011) finns det tydligt skrivet i alla ämnen att 

eleverna ska utveckla en förtrogenhet med de olika ämnens begrepp, kunna samtala 

och tolka dessa begrepp samt framställa olika texter inom dessa ämnen. 
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3.3 Insamlingsmetod 

Under intervjuerna använde jag mig av ett frågeschema (bilaga 2) som var lika för 

alla informanter, såsom Stúkat (2005) rekommenderar, för att få svar på det som 

mitt syfte och mina frågeställningar kräver. Intervjuerna som komplement till 

observationerna ger ett mer djupgående material att arbeta med. Observationerna 

kunde sedan kopplas samman med de svar som informanterna gav under 

intervjuerna. Intervjuerna gjordes i ett grupprum som lärarna hade tillgång till. 

Intervjuerna spelades in och de delar som var intressanta för min undersökning finns 

med i mitt examensarbete i form av citat och kommentarer i avsnittet med 

presentationen av informanterna (4.1) samt i avsnittet med de olika observationerna 

(4.2). Under observationerna spelades ljudet från lektionen i med en telefon samt att 

jag noterade nyckelord under hela observationen för att sedan kunna göra en analys 

av det jag hörde och såg. Jag gjorde fem olika observationer i ämnena: matematik 

(två lektioner), fysik, samhällskunskap och religion. Årskurserna som ingår i mitt 

arbete är 6-9. 

Stúkat (2005) menar att observationen är bra metod om man verkligen vill se hur en 

person faktiskt agerar i en situation. Jag gjorde dessa observationer för att se hur 

lärarna använde sig av olika metoder för att stärka elevernas läsförståelse. Min 

observation var en ostrukturerad observation. Enligt Patel & Davidsson (2003) ska 

den ostrukturerade observationen användas när mycket information ska inhämtas. 

Under en sådan observation används inget observationsschema utan här ska 

observatören registrera det som händer med hjälp av nyckelord som sedan efter 

observationen skrivs ihop till en fullständig redogörelse.  

3.4 Genomförande 

Jag började min undersökning genom att först ha ett samtal i grupp med alla 

involverade lärare, där jag förklarade varför jag hade fattat intresse för projektet om 

ett språkstärkande arbetssätt för eleverna samt planerna för mitt examensarbete. 

Efter min presentation av idéerna till mitt examensarbete fick jag en kort 

presentation av projektet som skolan medverkade i. Rektorn var ytterst noggrann 

med att förklara att detta projekt var en stärkande del i lärarnas fortbildning, 

eftersom det redan finns ett uppdrag från skolverket att alla ska arbeta med 

läsförståelsen i skolan. 
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Under observationerna satt jag längst bak i klassrummet och förde anteckningar i 

form av nyckelord samt spelade in själva pratet genom att använda mig av min 

mobiltelefon. Efter observationerna satt jag tittade igenom mina anteckningar 

samtidigt som jag lyssnade på uppspelningen av lektionen och på det sättet kunna 

göra en sammanställning av vad som hände under lektionen.  

Intervjuerna gjorde jag ett par dagar efter varje observation, för att jag skulle hinna 

bearbeta det jag hade sett och hört under observationen. Intervjuerna tog cirka 15 

minuter för varje lärare och gjordes i ett grupprum. Jag spelade in alla intervjuer på 

bandspelare, vilket också rekommenderas av Stúkat (2005). Efter varje intervju 

lyssnade jag igenom bandet flera gånger samtidigt som jag skrev ner nyckelord för att 

kunna göra sammanfattningar av intervjuerna. Jag sammanfattade det som jag ansåg 

vara viktigt för min undersökning och beslöt mig för att inte transkribera intervjuer i 

sin helhet. 

3.5 Etiska aspekter 

Stúkat (2005) anser att det är av vikt att ha med de forskningsetiska principerna i 

metodavsnittet. De fyra principerna; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet är riktmärken från HSFR (Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet) för att skydda informanternas integritet. För 

att respektera dessa forskningsetiska principer och för att visa hänsyn till mina 

informanter har jag, innan intervjuerna genomfördes, skickat ett brev till skolans 

rektorer samt till berörda informanter där jag har presenterat mig själv och mina 

idéer kring mitt examensarbete. Informanterna fick också informationen om 

samtyckeskravet, att de när som helst kan avsluta sitt deltagande i min undersökning. 

I brevet presenterade jag också konfidentialitetskravet, att allt deltagande i min 

undersökning kommer att behandlas med sekretess. Alla informanter har accepterat 

detta genom att skriftligen tacka ja till att delta i undersökningen. Jag kommer inte 

att nämna varken namnen på orten, skolan eller mina informanter i min 

undersökning. Jag nämnde också att det endast är jag, min handledare och 

examinatorn som kommer att ha tillgång till det insamlade materialet. 

Informationen till elevernas vårdnadshavare presenterade jag under ett föräldramöte 

som hölls av skolans rektor. Jag förklarade vad jag hade för avsikt med mina 
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observationer. Jag förklarade att det var läraren som stod i fokus för observationerna. 

Jag fick ett muntligt godkännande av alla vårdnadshavare för dessa observationer. 

3.6 Tillförlitlighet och validitet 

Observationerna och de semistrukturerade intervjuerna har spelats in för att arbetet 

med analysen ska vara korrekt. Jag har hela tiden haft syftet och frågeställningarna i 

fokus när intervjuerna och observationerna är gjorda och därför är undersökningen 

tillförlitlig. Videoinspelningar hade kunnat vara till hjälp vid observationerna för att 

öka reliabiliteten men av etiska principer (några elever har skyddad identitet) valde 

jag att inte använda det tillvägagångssättet. Enligt Stukát (2005) är det svårt att 

diskutera reliabiliteten och validiteten i en kvalitativ studie men att det är en viktig 

del i processen.  

4. Resultat/analys 

Under resultat/analys kommer först en kort presentation av informanterna. Därefter 

följer resultatet och analysen av intervjuerna samt observationerna. Intervjusvaren 

kommer att presenteras som citat eller kommentarer under presentationen av 

informanterna samt tillsammans med observationerna under punkt 4.2. 

4.1 Informanter  

Nedan följer en kort presentation av de informanter som har deltagit i min 

undersökning. Samtliga intervjufrågor och intervjusvar finns i en förkortad version i 

bilaga nr.2. 

Lärare nr 1. 

Läraren är 42 år och har en utbildning i matematik och idrott. Hen har undervisat i 

nästan 5 år. Hen har inte arbetet med lässtrategier tidigare, men använder sig av 

ämnesspråket i klassrummet. Hen anser att det kändes konstigt att tänka högt under 

läsningen samt att det var svårt att förklara användningen av de olika strategierna. 

Tänka högt ett sätt för läraren att visa eleverna hur de ska använda sig av strategierna 

i läsningen. Hen anser också att användandet av Lpp medför ett positivt klimat i 

klassrummet. Lpp finns beskrivet på sidan 5. 
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Lärare nr. 2. 

Läraren är 47 år och utbildad i de naturorienterade ämnena. Har undervisat i 7 år. 

Hen arbetar mycket med bilder och rubriker innan de läser en text föra att eleverna 

ska bilda sig en förförståelse av innehållet. Hen arbetar också mycket med olika 

samtal kring texterna. Lärare nummer 2 anser också att den svåraste delen i detta 

projekt var att tänka högt, det känns inte naturligt enligt hen. Lpp var en positiv del. 

Lärare nr. 3. 

Läraren är 50 år och undervisar i svenska och samhällskunskap. Har undervisat i 10 

år. Hen arbetar mycket med samtal i sitt klassrum, samtal om de texter och ämnen 

som de läser. Hen har också arbetet till viss del med lässtrategier i sina ämnen. 

Lärare nummer 3 var positiv till att lära ut strategierna, även om det var svårt i 

början att visa tänka – högt -delen för eleverna. 

Lärare nr. 4 

Läraren är 27 år och undervisar i religion och svenska. Har undervisat i 2 år. Hen 

använder sig av den formativa bedömningen samt lässtrategier i sin undervisning. 

Lärare nummer 4 ser en stor skillnad hos sina elever efter att de har börjat projektet. 

Hen anser också att Lpp är en bra del som hen kommer att ha även i fortsättningen.  

Lärare nr. 5 

Läraren är 63 år och undervisar i matematik. Har undervisat i 20 år. Hen arbetar 

med formativ bedömning samt använder sig av ämnesspråket. Lärare nummer 5 ser 

ingen skillnad hos eleverna och kommer inte att fortsätta undervisa enligt modellen 

efter projektets slut. Däremot kommer hen att fortsätta med att notera Lpp på tavlan 

eftersom tjatet i klassrummet har minskat på grund av den. 

4.2 Observationer 

Nästan alla lektioner startades på liknande sätt, genom att lärarna på något sätt 

noterade lektionsplaneringen (LPP, lokal pedagogisk planering). Skolverket (2010) 

anser att syfte och mål för varje lektion är viktig för den formativa bedömningen.  
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Matematik år 6 

Under den första observationen, en matematiklektion i år 6, arbetade läraren och 

eleverna tillsammans med förberedelser för att förbereda inför det stundande 

nationella provet. Lektion handlade om problemlösning. Eleverna fick gruppvis läsa 

ett läsetal och därefter tillsammans i gruppen försöka lösa talet. Under 

gruppläsningen gick läraren runt hos eleverna och ställde frågor om läsuppgiften, 

frågor som handlar om matematiska begrepp, så som vilken area eleverna skulle 

räkna ut, hur många kubikmeter jord som behövdes för att göra iordning 

fotbollsplanen med mera. Senare under intervjun förklarade den berörda läraren att 

hen försökte ställa den sortens frågor om texten som hen trodde skulle kunna komma 

på ett nationellt prov. När eleverna hade läst uppgiften flera gånger samt tillsammans 

i gruppen försökt lösa den, var det dags att göra uppgifterna tillsammans via 

smartboarden i klassrummet. Problemlösningen ställde till svårigheter i vissa av 

grupperna eftersom de inte riktigt hade förstått alla matematiska omvandlingar som 

fanns med i uppgiften. Termer där de skulle ange arean av fotbollsplanen och hur 

många kilo gräsfrön de behövde om planen är X antal kvadratmeter och gräsfröna 

räcker till X antal kvadratdecimeter. För att lösa detta skrevs omvandlingstabeller 

upp på tavlan samtidigt som eleverna tillsammans skrev en förklaring som alla är 

överens om. Eleverna räknade ut hur stor en fotbollsplan är, förklarade att den inte 

fick vara kvadratisk samt omvandlade kvadratdecimeter till kvadratmeter och 

räknade ut hur mycket frön och jord som de behövde. 

Lärare nummer ett är noga med att använda ämnesspråket i sin undervisning, hen 

rättar även elevernas matematikspråk under tiden hen går runt i smågrupper. Efter 

grupparbetet finns det möjlighet för läraren att konkret visa de olika begreppen då 

hen skriver upp omvandlingstabellen på smartboarden, visa skillnaden på en 

kvadratdecimeter och en kvadratmeter kontra en centimeter och en meter. Läraren 

berättade under intervjun att grupparbeten fungerar bra under 

matematiklektionerna, eftersom flera av eleverna behöver lite stöttning vid till 

exempel läsetal. Liberg (2010) förklarade i sin analys av resultaten i PIRLS 2006, att 

det är viktigt att elevernas läsförståelse ska utvecklas inom alla skolans ämnen och 

inte bara inom svenskämnet. Begreppsord inom matematiken, samhällskunskapen 

samt naturkunskapen är sådant som bör undervisas inom de aktuella ämnena för att 
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eleverna ska förstå vikten av dem. Liberg menar att ämneslärarna ska hjälpa eleverna 

att lära sig ämnesspråket i de olika ämnena, för att de verkligen ska kunna öva på sin 

läsförståelse på ett korrekt sätt. Westlund (2009)  har som exempel att faktaläsning 

under till exempel naturkunskapen ska föregås av att man tillsammans med eleverna 

tittar på bilder, diagram, olika rubriker innan man läser texten, för att få 

förhandsinformation om handlingen i faktatexten. Eleverna i min studie kommer 

också att behöva hjälp både under läsningen och efter läsningen för att hitta den 

korrekta informationen. Läraren måste i början agera bollplank, och studsa tillbaka 

frågorna för att se vad eleven har lärt sig. Här är det CORI-metoden som läraren har 

använt sig av, genom att läraren använder sig av begreppsorden i matematiken som 

förklaras på smartboarden tillsammans med eleverna.  Westlund förklara att CORI-

metoden lämpar sig för ämnen som matematik, natur- eller samhällskunskap. 

Fysik år 9 

Den andra observationen gjorde jag under en fysiklektion i år 9. Växthuseffekten är 

dagens tema. Läraren började, precis som läraren i den första observationen, med att 

skriva upp lektionsplaneringen på tavlan. Böckerna delades ut och de flesta 

bläddrade fram texten i boken PULS, som är ett material i fysik för år 6-9. Här ska 

eleverna läsa ett kapitel om växthuseffekten. Vissa elever sitter och pratar och 

struntar i lärarens instruktioner, men genom att de hyssjas av de andra eleverna 

bläddrar även de fram texten som skall läsas. 

Läraren börjar men att fråga eleverna om de vet vad växthuseffekten innebär. Hen får 

inga seriösa svar på frågan och därför ber hen eleverna titta på rubriker och bilderna 

och sedan fundera på vad de själva tror att texten kommer att handla om. Efter några 

minuters funderande börjar eleverna räcka upp sina händer för att få tala om sina 

funderingar angående texten. Några elever anser att det är trafikens och fabrikernas 

fel att växthuseffekten blir allt värre. Men ingen kan komma på hur växthuseffekten 

ska kunna stoppas. Efter ett kort samtal om eventuella lösningar fortsätter läsningen.  

Eleverna blir uppdelade i smågrupper om fyra elever, där de i tur och ordning läser 

ett stycke var. Läraren går runt hos grupperna och lyssnar på elevernas läsning. 

Gruppläsningen avslutas med att svåra begrepp och termer skrivs upp och förklaras 

på smartboarden. Därefter är det dags för eleverna att tillsammans i grupper skriva 
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en kort sammanfattning av texten som de sedan läser upp för resten av klassen. Efter 

uppläsningen av allas sammanfattningar gör läraren en kort sammanfattning på 

smartboarden. Denna sammanfattning finns kvar på servern så att alla elever är som 

helst kan gå in på denna fil och läsa sammanfattningen ännu en gång. 

När alla elever har fått förklarat för sig vad växthuseffekten betyder, startar en 

diskussion i klassrummet. Även de elever som i början var osäkra, delar med sig av 

sina idéer och åsikter.  

Det flerstämmiga klassrummet som Dysthe (1996) nämner infinner sig i det 

observerade klassrummet. Allas röst blir hörd och respekterad. Eleverna lär sig av 

varandras åsikter, kan detta förklaras som scaffolding, det vill säga den vägledda 

undervisningen som Westlund (2009) hänvisar till i den reciproka undervisningen. 

Eleverna som kan tar sig an lärarens roll och de andra har elevernas roll. Vilket det 

blir i den ovan beskrivna situationen där eleverna tar lärarollen och sedan byter 

tillbaka till elevrollen när de själva ska lära sig något. Dysthe (1996) nämner att 

dialogen är viktig för elevernas lyckande i skolan. Hon anser att det är viktigt att 

läraren använder sig av samtalet som ett redskap i undervisningen för att eleverna 

ska lär sig av varandra . 

Samhällskunskap år 9 

Tredje observationen, samhällskunskap i år 9, börjar med att läraren skriver upp 

lektionsplaneringen på tavlan. Från eleverna hörs protester eftersom läraren skriver 

att dagens lektion bara har en punkt, nationella prov, förutom start- och sluttid. 

Läraren konfronterar eleverna med att förklaringen att nationella prov i 

samhällskunskap står inför dörren och därför är detta ett viktigt moment i 

planeringen. 

Lektionen fortsätter med en fråga om demokrati, vad vet eleverna om demokrati? 

Några elever räcker upp handen och förklarar att det är när alla får vara med och 

bestämma, att alla är lika värda i samhället. Två elever skriker rakt ut att detta är 

tråkigt. Läraren tacklar allt detta med att prata om elevernas rättigheter och 

skyldigheter i skolan, vilket också får igång diskussionen på ett bra sätt. Efter ett tags 

diskuterande är det dags att läsa en text i läromedlet Horisont 4000, ett läromedel i 

samhällskunskap för årskurs 6-9, där det förklaras vad demokrati är för något. 
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Eleverna arbetar två och två med texten. Läraren är med och läser i en grupp där det 

finns tre nyanlända elever. Alla elever läser och sammanfattar sin del av texten. Efter 

läsningen diskuteras alla delar tillsammans i klassen. Läraren ställer frågor om 

texten, frågor som inte har direkta svar i texten utan eleverna får tänka ett steg 

framåt av sig själva. Frågorna är till exempel: Varför tror du att vi har demokrati i 

skola? Hur tror du att skolan och samhället skulle vara om vi inte hade demokrati?  

Det är frågor som utgår från själva läsaren och vilka gör att eleverna inte kan läsa 

passivt utan måste hela tiden vara alert i sina tankegångar. Jag ser några grupper 

som inte läser utan sitter och använder sina mobiler istället. Under genomgången av 

deras textavsnitt vill ingen av gruppmedlemmarna svara på frågorna som läraren 

ställer. Det som de har förstått är de bitar som de fick fram genom diskussionen före 

läsningen och från de andra elevernas sammanfattningar.   

Under denna observation såg jag flera elever som inte var motiverade till läsningen 

utan gjorde annat under tiden de skulle läsa, så kallade passiva läsare. Läraren 

pratade flera gånger med dessa elever, men eleverna struntade i de råd läraren gav 

dem. Enligt Westlund (2009) är det viktigt att läraren ska försöka motivera eleverna 

till läsningen, speciellt de passiva läsarna, genom att tänka högt under läsningens 

gång. Westlund menar också att det är viktigt att läraren till en början inte värderar 

elevens svar med rätt eller fel utan att läraren hela tiden berömmer elevens 

användande av de olika strategierna. Detta kan höja elevernas motivation till 

läsningen. Reichenberg (2012) nämner att den passiva läsningen är vanlig hos våra 

ungdomar, vilken innebär att deras läsförståelse försämras. Den passiva läsningen 

framkommer när eleven är omotiverade till läsning eller om hen anser att läsningen 

är alltför svår och av den anledningen struntar i att läsa. I motsatsen till den passiva 

läsaren kan den aktiva läsaren enligt Reichenberg vara mer medveten om sin egen 

metakognition vad avser läsningen. Eleven vet vilka strategier hen ska använda sig av 

för att få ut en maximal läsförståelse, vilket också gör att eleven är motiverad till 

läsningen.  
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Religion år 7  

Observation fyra startar med att läraren går igenom lektionsplaneringen på 

smartboarden. En planering med tider, syfte och mål. Eleverna lyssnar och 

kommenterar lärarens mål, eleverna anser att det är för mycket som ska hinnas med 

under den lektionen. Lärarens svar är att de visst kommer att klara av att nå målet 

eftersom hen vet att de är duktiga och ambitiösa. Vissa elever suckar men de flesta 

ler. Efter lektionen talar läraren om att hen alltid försöker påverka eleverna med 

smicker att orka ”bara liiiite till”. 

Läraren börjar sedan lektionen med att fråga eleverna ifall de vet hur många 

världsreligioner det finns och som en hjälp ber hen eleverna bläddra i sina 

textböcker.  Eleverna börjar bläddra och småpratar lite med varandra under letandet. 

Eleverna börjar räcka upp händerna och är ivriga på att få svara på frågan. En av 

eleverna får svara och läraren ger en följdfråga om hur eleven hittade svaret. Eleven 

svarade att hon tittade på rubriker, bilder och att hon pratade med bänkkompisen för 

att tillsammans hitta det rätta svaret. Läraren berömmer elevens sätt att hitta svaren 

och berömmer båda eleverna för att de tillsammans genom en dialog kunde komma 

fram till rätt svar.   

När genomgången är klar plockar läraren fram en text på smartboarden. Läraren 

läser upp texten högt för klassen och markerar samtidigt svåra ord och passager med 

sitt pekdon. Efter att ha förklarat svåra begreppen och de svåra orden är det dags för 

eleverna att välja en av religionerna som de sedan ska fördjupa sig i. Tillsammans 

med några klasskompisar ska de arbeta i smågrupper och sedan tillsammans redovisa 

religionen genom att göra en plansch och en muntlig redovisning. Slutet av lektionen 

blir lite livlig men eftersom eleverna pratar om sitt arbete så låter läraren eleverna 

fortsätta prata. Lektionen avslutas med att läraren kollar av hur långt grupperna har 

hunnit i sitt arbete.  

Westlund (2009) menar att högläsning av läraren är en viktig del av undervisningen. 

Läraren förklarar under intervjun att högläsningen är omtyckt i klassen och att 

eleverna utvecklar sitt ordförråd av att höra orden samtidigt som de ser de svåra 

orden stavas av läraren. Westlund (2009) kallar detta för att eleverna aktiverar sin 

ortografiska process. (Det betyder att de ser hur ordet stavas samtidigt som de hör 
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hur det uttalas och sedan får de en förklaring av ordets betydelse.) Westlund anser 

också att högläsningen ska kombineras med ett samtal om texten för att på så sätt 

befästa elevernas kunskaper. Det här är ett sätt för de lässvaga att kunna ta till sig en 

text och få en förståelse av texten genom att först läsa texten själv och sedan 

diskutera den tillsammans med andra, därefter höra hela texten ännu en gång som 

repetition. 

Under denna observation ser jag också hur läraren genom den formativa 

bedömningen och mycket beröm lockar eleverna att prestera lite mer hela tiden. 

Läraren berömmer också elevernas sätt att hittade rätt fakta genom sitt sätt att arbeta 

vilket Westman (2009) anser vara en bra metod för att öka motivationen hos 

eleverna. 

 

Matematik år 6 

Den sista observationen börjar inte som alla de andra. Läraren skriver inte upp 

lektionsplaneringen på tavlan utan startar upp lektionen med en insamling av förra 

veckas läxa. Läraren skriver upp några tal på tavlan och undrar hur hen ska göra för 

att räkna ut talen med hjälp av en uppställning. En av eleverna anser att läraren ska 

skriva det stora talet högst upp och det minsta talet under och sedan plussa ihop dem. 

Detta leder till att läraren talar om att det heter addera och inte plussa. Flera gånger 

under genomgången rättar läraren eleverna när de inte använder de korrekta 

matematiska termerna. Hen talar också om att de ska använda sig av termerna under 

nationella provet för att det ska bli en korrekt förklaring. Som hjälp under 

matematiklektionerna finns det planscher på väggarna där alla matematiska termer 

finns beskrivna. Termer som vad alla delarna i en addition heter. Hur en formel 

skrivs, vilka matematiska former som finns, så som kvadrater, romber med mera. 

Efter genomgången får eleverna börja räkna i sina matematikböcker. Alla elever har 

ett arbetsschema där de har fått ett visst antal uppgifter som de ska göra, individuella 

scheman för alla elever. Dessa individuella scheman gör läraren efter att alla elever 

först har fått göra en diagnostisk test som visar vad eleverna kan om det aktuella 

området i matematik. Eleverna arbetar i sitt eget tempo medan läraren går runt hos 

eleverna och hjälper till eller kollar av ifall eleven vet vad de ska göra. Hen ger 
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formativ bedömning av det som hen ser i elevernas matematikhäften och av de svar 

som eleverna ger hen under genomgångarna. Det blir lite stökigt i klassrummet när 

eleverna börjar tröttna och inte riktigt vet när de ska sluta lektionen, eller hur mycket 

de måste hinna med på lektionen för att inte få läxor. 

Det jag kunde se under observationen var att lärarna hade ett sätt att undervisa där 

de hela tiden hade språket och elevernas läsförståelse i centrum. Lärarna använde sig 

av ämnesspråket i sin undervisning. Genom att använda detta ämnesspråk blir det 

mer tydligt även för eleverna hur viktigt det är att kunna formulera sig korrekt i en 

bestämd situation. Skolverket (2012) har gjort forskning kring språket, hur viktigt det 

är att vi i skolan använder oss av det så kallade skolspråket. Lärarna ska använda 

aktuella begreppsord i sina ämnen för att eleverna ska utveckla en fördjupning av de 

specifika ämnena. Om läraren använder sig av de vanliga begreppsorden i sin 

vardagliga undervisning kommer eleverna att kunna tolka/förstå dessa ord i olika 

texter och andra situationer också, vilket ger eleverna en stärkt läsförståelse. 

Skolverket nämner också att alla lärare bör använda sig av ämnesspråket för att 

stärka elevernas språkkunskaper och förståelse. 

Sammanfattning av observationerna 

Under alla observationer finns en gemensam faktor, nämligen att alla frågor som 

ställs till de olika texterna, ställs av lärarna. Det reciproka undervisningssättet är 

uppbyggt på, enligt Westlund (2009), att det ska vara en undervisning där eleverna 

och lärarna byter roller sinsemellan och båda parter ställer frågor till texterna. Detta 

är något som jag inte kunde se i min studie. Flera av lärarna i min studie berättade i 

intervjun att de arbetar med lässtrategier, men har svårt att sätta ord på de olika 

strategierna. Under mina observationer kunde jag inte se en enda gång då läraren 

visade på vilken strategi som eleverna skulle arbeta med under läsningen. Enligt 

Westlund (2009) är det viktigt att eleverna vet vilken strategi som är lämplig i en viss 

lässituation. Det är viktigt att läraren hela tiden visar och namnger de olika 

strategierna för att eleverna till slut ska kunna arbeta med strategierna automatiskt i 

sin läsning. 

Under observationen kunde jag se hur stor skillnad det blev i elevgruppen när läraren 

avvek från de ramar som eleverna var vana vid. Ramarna jag avser är att lektionerna 
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börjar med en förklaring av lektionen genom att läraren skriver en lokal 

lektionsplanering (Lpp) på tavlan. Det finns en beskrivning av dessa lektionsramar i 

bilaga 3. Jag kunde också se hur de flesta elever arbetade på ett effektivt sätt under 

större delen av lektionen. Lärarens roll var tydlig i de flesta fall, läraren blev en 

auktoritet som eleverna lyssnade på.  Även lärarnas kommentarer, i intervjuerna(se 

bilaga 2), visar på att de ser en skillnad i klassrummet efter det att projektet har 

påbörjats. De mer strukturerade lektionerna och samtalen under lektionerna har 

stärkt eleverna till viss grad, enligt lärarna. Lärarna är också mer medvetna om att 

använda sig av ämnesspråket i sin undervisning, eftersom det också har en 

språkstärkande effekt för eleverna. I en publikation från Skolverket (2014) kan man 

läsa att; 

 

… forskning visar till exempel att en ämnesspecifik och språkutvecklande 

undervisning är kontextrik och innehåller språklig stöttning och mycket 

interaktion. Sådan undervisning är gynnsam för alla skolans elever, men 

nödvändig för de flerspråkiga eleverna. (s.4) 

Under intervjuerna berättade en del lärare att de skulle fortsätta arbete på samma 

sätt som projektet de arbetade med för tillfället, genom synlig LPP, formativ 

bedömning och genom att förverkliga lässtrategier för eleverna genom att använda 

skolverkets modell. Två lärare skulle använda sig av Widmarks (2014) material, en av 

lärarna skulle fortsätta skriva LPP varje morgon men sedan hitta egna sätt att arbeta 

med strategierna eftersom hen ansåg att det inte gav så mycket med det projektet 

som de nu arbetade med, mer än massor med arbete för lärarens del. 

5. Diskussion 

Syftet med mitt examensarbete var att undersöka vilken betydelse läsförståelsen har i 

lärarens undervisning. Eftersom alla skolans lärare är involverade i det 

språkstärkande projektet är det en del av undervisningen i denna skola. Alla lärare 

har en grundmall om hur man undervisar om lässtrategier, men observationerna och 

intervjuerna visar att lärarna inte följer denna mall. Enligt mallen ska lärarna vara 

noga med att modellera de olika strategierna för eleverna och alltid vara noga med att 

förklara vilken strategi som är aktuell för den texten so läses för tillfället. 
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Lässtrategierna finns inte som en röd tråd genom läsningen, vilket är nummer ett i 

modellen.  Både Westlund (2009) och Reichenberg (2011), menar att det är väldigt 

viktigt att lärarna arbetar aktivt med lässtrategier, helst under hela elevens skoltid.  

Enligt Westlund är det också viktigt att lärarna visar hur de själva tänker och vilka 

strategier de använder vid olika texttyper. Det lärarna ansåg själva gav ett bra resultat 

var högläsningen samt de grupparbeten som de använde sig av under läsningen. 

Enligt en av lärarna hade grupparbeten en stöttande funktion för de svaga läsarna. 

På vilka sätt undervisar lärare om lässtrategier? Under mina observationer kunde jag 

se att några lärare arbetade med lässtrategier genom att tänka högt själva under tiden 

de läser. Lärarna ställer eleverna frågor om de texter som läses under lektionen med 

mera. Lärarna talade inte om i början av lektionen vilka strategier som skulle vara 

aktuella utan nämnde olika strategierna i slutet av lektionen. Westlund (2009) och 

Reichenberg (2011) är båda tydliga med att läraren hela tiden ska använda sig av 

tänka-högt-metoden för att på så sätt visa och förklara för eleverna vilka strategier 

som är aktuella för olika typer av texter. Det är viktigt att läraren på ett motiverande 

och enkelt sätt visar hur den starka läsaren kan, genom att använda sig av olika 

lässtrategier, ta till sig olika texttyper och därmed stärka sin läsförståelse. Enligt 

Westlund (2009) är lässtrategier: ”Goda lässtrategier kan liknas vid en bro mellan det 

man redan vet och ännu inte kan.” (s.126) Under intervjuerna förklarade flera av 

lärarna att det som var svårast att komma igång med, var att tänka högt under 

läsningen samt att lära ut de olika strategierna på ett begripligt och enkelt sätt.  

Vilka läsförståelsestrategier använder lärare? Lärarna använder sig av reciproka och 

transaktionella strategiundervisningen och CORI-modellen som är beskrivna i 

Westlunds (2009) bok eftersom de även har denna bok som undervisningsmaterial i 

projektet. Alla dessa modeller är forskningsbaserade och därmed finns det också 

mätningar som visar på att de verkligen fungerar. Dessa undervisningsmodeller är 

också de metoder som används i Skolverkets (2014) material samt i Widmarks (2014) 

projekt. Undervisningsmodellerna har alla gemensamt att läsarna ska välja olika 

strategier för att få en bättre förståelse för de texter som de läser. Strategierna som 

ingår i dessa undervisningsmodeller är; att förutspå handlingen, ställa frågor till 

texten, klargöra otydligheter samt sammanfatta texten.  
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Vilka kopplingar finns det i Lgr11 mellan lässtrategier och ämnen så som matematik, 

naturorienterade samt samhällorienterade ämnen? I Lgr 11 (2011), där det står att 

eleverna ska kunna använda sig av strategier i alla ämnen, att kunna tolka fakta, 

återberätta texter med mera. Eleverna ska kunna samtala om de texter som de läser 

inom alla ämnen, precis som de lär sig med de olika strategierna. Att samtala om 

texter, att förutse vad texterna handlar om, jämföra det lästa med sådant som de har 

läst förut samt att sammanfatta olika texter. Ibland kanske inte ens den undervisande 

läraren har koll på att hen arbetar med elevernas läsförståelse när de berättar om 

teorier inom fysiken och samtidigt får eleverna att hitta kopplingar till något som de 

har hört förut eller läst i något annat sammanhang. Liberg (2010) anser att lärarna i 

de olika ämnena är specialister på sina områden och kan på ett enkelt sätt förklara 

svåra ord, ”packa upp” långa och krångliga ord med mera. Det är viktigt att 

ämneslärarna lär eleverna ämnesspråket för sina ämnen, anser Liberg, eftersom 

ämnesspråket kan ge eleverna en förståelse för faktatexterna i dessa ämnen. 

Ämnesspråket kan vara en öppning till elevernas läsförståelse. 

Lärarna i min undersökning använder sig av den lokala lektionsplaneringen under 

sina lektioner eftersom de anser att den hjälper till att strukturera lektionen på ett 

bra sätt, vilket kom fram under intervjuerna. Nästan alla lärare har som rutin att 

börja med att notera deras Lpp på tavlan och sedan gå igenom den för eleverna. 

Eleverna läser Lpp:n vid flera tillfällen för att kontrollera vad de behöver göra med 

mera. Flera av lärarna kommenterade även detta under intervjuerna, att bara genom 

att skriva upp Lpp:n på tavlan har tjatet minska om tider och att eleverna har bättre 

koll på vad de behöver prestera på lektionerna. De använde sig av knep för att få 

eleverna att orka lite till när eleverna tröttnade på arbetet, vilket var att berömma 

deras arbetssätt och hela tiden ge formativ bedömning för att eleverna skulle veta att 

de verkligen var på rätt väg i sin kunskapsutveckling. På Skolverkets hemsida finns 

flera av artiklar om den formativa bedömningen, forskningsbaserade artiklar som 

visar att den formativa bedömningen har effekt på elevernas motivation. Med den 

formativa bedömningen är målet för undervisningen hela tiden ett riktmärke för både 

läraren och eleven, betyget kommer inte som en överraskning utan de berörda 

parterna har hela tiden en diskussion om elevens utveckling. Eleven vet vad som ska 

göras och samtidigt vet läraren om eleven stöter på några svårigheter med 

undervisningen, svårigheter som måste lösas på bästa sätt. Den formativa 
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bedömningen är en stor del i informanters projekt, men också den delen som lärarna 

uppskattade och som de ansåg hade gett mest effekt hos eleverna.  

6. Avslutning 

Min undersökning visade också hur svårt det var för lärare att veta hur de ska lära ut 

lässtrategier till eleverna. Det finns manualer på Skolverkets hemsida och i olika 

böcker, men det är själva presentationen och förverkligandet av strategierna som är 

svårast. De flesta lärare har inte arbetat på detta sätt förut utan måste på något sätt 

ändra sin undervisning. Liberg (2010) anser att det är ett nytt arbetssätt för svenska 

lärare och det måste få ta lite tid för att det ska kunna bli riktigt bra och innan vi kan 

se resultat hos våra elever. Precis som lärarna som jag har intervjuat kan alla Sveriges 

lärare arbeta med språkstärkande och språkutvecklande arbetssätt eftersom det finns 

material till detta på Skolverkets hemsida. 

Det jag kunde se under mina observationer var att några av lärarna använde sig av 

olika strategier för att ta sig an texterna, men eleverna fick inga förklaringar till dessa 

strategier förrän det var dags att avsluta lektionen och inte ens då fick eleverna veta 

varför strategierna användes. Eleverna fick tänka högt när de läste, de fick svara på 

frågor om texten och sammanfatta texterna, men detta kopplades inte till specifika 

strategier. Den reciproka undervisningsmodellen var den vanligaste under de 

observationer som jag gjorde. Under två observationer används CORI-metoden. 

Under matematiklektionerna var båda lärarna noggranna med att tala om ämnet 

genom att använda sig av de matematiska begreppen och de var också tydliga med att 

tala om för eleverna att de också skulle använda dessa begrepp. I Lgr 11 (2011) 

förklaras det att eleverna ska använda sig av olika strategier för att ta sig an texter i 

alla ämnen, de ska kunna tolka alla slags texter samt kunna diskutera texterna i ett 

samtal. 

Lärarna i min undersökning ingår i ett projekt där de själva har fått utbildning i 

lässtrategier, vilket de anser vara en bra och motiverande del av projektet. Det är 

också delen av projektet, där lärarna ska lära ut strategierna för eleverna, som de 

anser vara den svåraste. Flera av lärarna anser att det är svårt att tänka högt inför 

eleverna utan att det känns konstigt och krystat för eleverna. 
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Läsningen är något som är viktigt både i skolans värld och ute i samhället och därför 

också det som måste fungera för våra elever. Läsningen och elevernas läsförståelse 

måste prioriteras i våra skolor och det är upp till oss lärare att se till att våra elever får 

möjligheten till detta. Westlund har förklarat detta i en mening;” Utveckling av 

läsförståelse är en process som pågår hela livet.” (s.229) Det betyder att vi lärare har 

ett ansvar att fortsätta arbeta med läsförståelsen på ett aktivt sätt och inte bara luta 

oss tillbaka när vi ser att eleverna har knäckt läskoden. 

Vi har i alla tider använt oss av böcker i klassrummet, men i dagens skola börjar är 

det en ovanlig syn. Eleverna sitter framför sina datorer och använder sig av e-böcker 

istället. Allt färre elever besöker biblioteket för att läsa böcker. Finns det samband 

med detta och med de sjunkande siffrorna angående läsförståelsen? Hur kan man 

arbeta vidare med detta ämne i en framtida forskning? Finns det ett sätt att använda 

datorerna på ett bra sätt när man arbetar med läsförståelsen?  

Som en avslutning har jag ett citat från Westlund (2009) som på ett sätt 

sammanfattar mina tankar.” Skolans viktigaste uppgift är att lära barn att förstå vad 

de läser.[…]Att undervisa i läsförståelse är att undervisa för ett livslångt lärande.” 

(s.7) 
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Bilaga 1 

Observationer 

Följande observationer är gjorda i en högstadieskola i åren 6-9 

Observation 1, matematik år 6 

Första observationen gjorde jag under en matematiklektion i år 6. Läraren startade 

lektionen med att skriva upp lektionsplaneringen på whiteboarden, med slut- och 

starttid, syfte med lektionen samt målen för eleverna.  

Under denna lektion skulle eleverna träna lite extra inför de nationella proven i 

matematik. Läraren började med att förklara olika problem och frågeställningar som 

eleverna skulle kunna ställas inför i ett nationellt prov. Frågeställningarna visades 

upp på smartboarden, där läraren tillsammans med eleverna läste upp problemet och 

sedan löstes problemet tillsammans. Efter några problemlösningar delades klassen in 

i smågrupper för att sedan fortsätta lösa resten av problemen i grupperna.  

Jag kunde se att de elever som ansåg att problemlösningarna var svåra kanske inte 

var riktigt så aktiva, men att de oftast kunde besvara någon fråga eller eventuellt vara 

med och diskutera problemet fastän att de inte kunde svaret. 

 

Observation 2, fysiklektion år 9 

Den andra observationen gjorde jag under en fysiklektion i år 9. Denna dag var det 

dags att gå igenom växthuseffekten. Läraren började precis som den förra läraren 

med att skriva upp lektionsplaneringen på tavlan. Böckerna delades ut och de flesta 

bläddrade fram texten som skulle läsas. Vissa elever sitter och pratar och struntar i 

lärarens instruktioner, men genom att de hyssjas av de andra eleverna bläddrar även 

de fram texten som skall läsas. 

Läraren börjar men att fråga eleverna om de vet vad växthuseffekten innebär. Hon får 

inga seriösa svar på frågan och därför ber hon eleverna titta på rubriker och bilderna 

och sedan fundera på vad de själva tror att texten kommer att handla om. Efter några 

minuters funderande börjar eleverna räcka upp sina händer för att få tala om sina 
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funderingar angående texten. Eleverna får ge sina synpunkter på vad de tror att 

texten handlar om innan det är dags att läsa texten.  

Efter frågestunden blir det högläsning, där eleverna i tur och ordning läser ett stycke 

var. Efter varje stycke tar läraren upp svåra ord eller formuleringar som framkommer 

i texten. Dessa svåra ord skrivs upp på smartboarden. Efter att texten är läst får 

eleverna tillsammans, två och två, skriva en kort sammanfattning av texten. Denna 

sammanfattning ska sedan läsas upp för resten av klassen. 

Efter uppläsningen av allas sammanfattningar gör läraren en kort sammanfattning på 

smartboarden. Denna sammanfattning finns kvar på servern så att alla elever kan när 

som helst gå in på denna fil och läsa sammanfattningen ännu en gång. 

Observation 3 samhällskunskap år 9 

Ännu en lektion där läraren börjar lektionen med att skriva upp lektionsplaneringen 

på tavlan. Lite protester eftersom läraren skriver att dagens lektion bara har en 

punkt, nationella prov, förutom start- och sluttid. Läraren konfronterar eleverna med 

att förklaringen att nationella prov i samhällskunskap står inför dörren och därför är 

detta ett viktigt moment i planeringen. 

Lektionen börjar med en fråga om demokrati, vad vet eleverna om demokrati? Några 

elever räcker upp handen och någon skriker rakt ut att detta är tråkigt. 

Läraren tacklar allt detta med att prata om elevernas rättigheter och skyldigheter i 

skolan, vilket också får igång diskussionen på ett bra sätt. Efter ett tags pratande är 

det dags för olika texter, där det förklaras vad demokrati är för något. Eleverna 

arbetar två och två med texten. De läser och sammanfattar sin lilla del av texten. Efter 

läsningen diskuteras alla delar tillsammans i klassen. 

Under denna observation ser jag några grupper som inte fungerar alls, dessa elever 

läser inte texten utan istället sitter de och leker med sina mobiler. Under 

genomgången av deras textavsnitt försöker de komma fram till något genom att titta 

på bilderna, men det blir endast grova gissningar av innehållet. Det som de har 

förstått är de bitar som de fick fram genom diskussionen före läsningen och från de 

andra elevernas sammanfattningar. 
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Observation 4, religion år 7 

Läraren börjar lektionen med att gå igenom lektionsplaneringen på smartboarden. 

En planering med tider, syfte och mål. Eleverna lyssnar och kommenterar lärarens 

mål, eleverna anser att det är för mycket som ska hinnas med under den lektionen. 

Lärarens svar är att de visst kommer att klara av att nå målet eftersom hon vet de är 

duktiga och ambitiösa. Vissa elever suckar men de flesta ler. Läraren talar om efter 

lektionen att hon alltid försöker påverka eleverna med smicker att orka bara liiiite 

till. 

Läraren börjar sedan lektionen med att fråga eleverna ifall de vet hur många 

världsreligioner det finns. Flera elever räcker upp handen och är ivriga att få svara. 

Läraren ber en av dessa elever att svar på första frågan, sedan bekräftar hon svaret 

med att inkludera elevens svar i det hon sedan förklarar. Nästa fråga går till en elev 

som inte räcker upp handen, eleven tvekar lite och läraren ställer följdfrågor som gör 

att eleven till slut ger ett svar som läraren genast tar med i sin förklaring. Eleven ser 

väldigt nöjd ut med at ha kunnat besvara frågan.  

När frågestunden är klar plockar läraren fram en text på smartboarden. Texten ska 

nu läsas högt av läraren, samtidigt som hen hela tiden skriver upp olika ord och 

begrepp som sedan efter läsestunden förklaras för alla. Efter att begreppen och de 

svåra orden är förklarade är det dags för eleverna att välja en av religionerna som de 

sedan ska fördjupa sig igenom att tillsamman med några klasskompisar arbeta med 

texten i grupp och sedan tillsammans redovisa religionen genom att göra en plansch 

och en muntlig redovisning. 

Slutet av lektionen blir lite livlig men eftersom eleverna pratar om sitt arbete så låter 

läraren eleverna fortsätta prata. Lektionen avslutas med att läraren kollar av hur 

långt grupperna har hunnit i sitt arbete och på samma gång lyssnar hon också av ifall 

det har förekommit svåra passager i texterna eller ord som de vill ha förklarade. 
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Observation 5, matematik år 6 

Lektionen börjar med en insamling av förra veckas läxa. Läraren skriver upp några 

tal på tavlan och undrar hur han ska göra för att räkna ut talen med hjälp av en 

uppställning. En av eleverna anser att läraren ska skriva det stora talet högst upp och 

det minsta talet under och sedan plussa ihop dem. Detta leder till att läraren talar om 

att det heter addera och inte plussa. Flera gånger under genomgången rättar läraren 

eleverna närd inte använder de korrekta matematiska termerna. Han talar också om 

att de ska använda sig av termerna under nationella provet för att det ska bli en 

korrekt förklaring. Som hjälp under matematiklektionerna finns det planscher på 

väggarna där alla dessa matematiska termer finns beskrivna. 

Efter genomgången får eleverna börja räkna i sina matematikböcker. Alla elever har 

ett arbetsschema där de har fått ett visst antal uppgifter som de ska göra, individuella 

scheman för alla elever. Dessa individuella scheman gör läraren efter att alla elever 

först har fått göra en diagnostisk test som visar vad eleverna kan om det aktuella 

området i matematik. Eleverna arbetar i sitt eget tempo medan läraren går runt hos 

eleverna och hjälper till eller kollar av ifall eleven vet vad de ska göra. Det blir lite 

stökigt i klassrummet när eleverna börjar tröttna och inte riktigt vet när de ska sluta 

lektionen, eller hur mycket de måste hinna med på lektionen för att inte få läxor. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 
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Intervjufrågorna 

Allmänna frågor 

1. Vilket ämne undervisar du i? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Hur arbetade du med läsförståelse i ditt ämne före projektet? 

 

Djupgående frågor om projektarbetet 

4. Ser du någon skillnad på elevers prestationer nu(mitt i projektet) jämfört med före 

projektet? 

5. Känns projektet som en naturlig del av din undervisning? Om ej, varför? 

6. Vad anser du vara de största skillnaderna undervisningsmässigt under 

projekttiden? 

7. Kommer du att fortsätta samma arbetssätt när projekttiden är över eller kommer 

du att en egen variant av detta? Om ja, hur kommer du att göra? 
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Lärare nr 1 

1. Jag undervisar i matematik och idrott. 

2. Jas har arbetat som lärare i snart 5 år. 

3. Läsförståelse, hmm, inte direkt. Jag har alltid förklarat svåra ord och begrepp, men 

har inte haft någon aktiv läsförståelseundervisning. 

4. Svårt att svar på, inom matematiken är det svårt att se. De flesta tycker att det är 

svårt med matte, och de som tycker att det är lätt brukar oftast också ha lätt för att 

läsa. Jag använder mig mer av grupparbeten nu under projekttiden, eftersom de som 

är goda läsare kan hjälpa de svaga läsarna. Grupparbeten fungerar mycket bättre 

under matematiklektionerna än vad jag hade trott att de skulle göra. 

5. I början var det lite konstigt att tänka högt, och förklara alla strategier. Ja, i början 

visste jag knappt vad dessa strategier var för något. Men nu förstår jag att det 

förenklar för de elever som tycker att det är svårt med matematik. 

6. Det är mindre tjat om lektionens innehåll, om tider, ja eftersom det alltid står på 

tavlan. Jag tycker att jag hinner så mycket mer på lektionerna. Jag ser vad eleverna 

kan på ett enklare sätt nu när jag hela tiden går runt hos grupperna och lyssnar in vad 

de pratar om. 

7. Jag kommer nog att köra en egen variant av detta. Visst är det bra, men det är 

oerhört tidskrävande med LPP till varje lektion. Tiden kan man ju skriva upp och 

så…men. Nja, kanske att man har några flera genomgångar i smågrupper för att 

verkligen se var eleverna fastnar. Det är bra, smågrupper, menar jag. 
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Lärare nr 2 

1. Jag undervisar i alla naturorienterade ämnen i år 9. 

2. Jag har undervisat i snart 7 år. 

3. Jag brukar arbeta med bilder, rubriker för att eleverna ska få en förförståelse för 

vad texten handlar om. jag tycker också att det är viktigt att vi har en dialog i 

klassrummet, vilket fungerar på riktigt varannan gång när ingen har en skitdag. 

Sorry! Det är viktigt att kunna ha samtal i klassen, det är ett enkelt sätt att få med alla 

elever, även de som egentligen inte har förstått vad texten egentligen handlar om. 

4. Än så länge tycker jag att det är svårt att se någon skillnad, visst någon lämnar in 

läxor som har lite mer utvecklade svar, men jag tror att det är för tidigt att svara på 

den frågan. 

5. Nja, jag vet inte riktigt. Begreppen måste eleverna förstå men det där med att tänka 

högt och visa vilka strategier som jag använder i läsningen är väldigt svårt. Så en 

naturlig del i min undervisning, nej inte riktigt. 

6. Den största delen måste vara att jag ska försöka tänka högt och det att vi ska skriva 

en LPP på tavlan. Alla elever har fått ett schema och de har varit med och gjort en 

grovplanering. Tycker att det räcker. 

7. Jag kommer att fortsätta förklara begreppen, men det andra får nog bli en annan 

variant för min del. 

Lärare nr 3 

1. Jag arbetar som lärare i svenska och samhällskunskap. 

2. jag har arbetat i snart 10 år. 

3. Mina lektioner består av många livliga diskussioner där eleverna får göra sina 

röster och tankar hörda. Jag arbetar med samtal om texterna som vi läser, genom att 
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eleverna får frågor om texten, frågor där svaren inte går att finna i texten. Eleverna 

måste tala om vad de själva anser och tror om texten. 

4. Jag ser att flera av eleverna har förstått hur de ska arbeta med strategierna för att 

förstå de olika texterna som arbetar med. Jag tycker att det är ett positivt arbetssätt. 

Eleverna gillar det.  

5. Jag tycker att det är en naturlig del eftersom jag även arbetar med detta inom 

svenskämnet. 

6. Den största skillnaden är egentligen att jag har fått lära mig själv att tänka högt och 

verkligen förklara hur jag tänker när jag läser. En viktig och nyttig del som jag anser 

alla lärare borde prova på. 

7. Jag kommer att fortsätta med projektet som Martin Widmark har gjort. Jag och en 

kollega har varit i kontakt med honom och fick massor med inspiration för att 

fortsätta detta arbete med våra elever. Det kommer att bli så roligt. 

Lärare nr 4. 

1. Mina ämnen är religion och svenska. 

2. Jag har arbetat som lärare i snart 2 år. 

3. Jag använder mig av den formativa bedömningen hela tiden. Jag tycker att en 

motiverar eleverna till ett bättre arbete. Jag använder också den reciproka 

undervisningsmodellen, den som vi har studerat i vårt projektarbete. 

4. Jag ser en stor skillnad hos flera elever. Eleverna tänker högt när de stöter på 

problem, viket gör att de kan diskutera fram ett svar med mig eller sina 

klasskompisar. Har fler grupparbeten nu, vilket fungerar riktigt bra. 

5. Det är en helt naturlig del i min undervisning, det svåra var nog i början när jag 

själv skulle tänka högt. 

6. Den största delen är att eleverna hela tiden ser vad som är syftet och målet med 

lektionen. Att vi prata mycket mer på lektionerna och att eleverna är mycket mer 

motiverade. Alla elever är mer aktiva på lektionerna. Jag har mer högläsning vilket 

har gett resultat. De svaga läsarna får en slags boost av att se ordet samtidigt som jag 
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uttalar det, en riktig hjälp för många elever. Många av ämnesorden kan vara svåra att 

uttala speciellt för de elever som inte har svenska som modersmål. 

7. Jag och en kollega ska arbeta men En läsande klass från och med nästa termin. Jag 

kan knappt vänta, sååå roligt. 

 

Lärare nr 5. 

1. Mina ämnen är matematik och historia. 

2. Jag har undervisat i snart 20 år. 

3. Jag använder mig av begreppsorden och formativ bedömning. 

4. Inga större skillnader, men vi har bara arbetat med detta en halv termin. För tidigt 

med resultat.  

5. Nja, naturlig det vete katten. Begreppen är jag noga med och den formativa 

bedömningen är bra, men annars…. 

6. Ingen skillnad alls, ja det ska vara LPP:n då. 

7. Jag kommer inte att fortsätta. Bara LPP, slipper tjatat om lektionens sluttid. 
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Bilaga 3 

 

Ramverket som lärarna skulle förhålla sig till under projektets gång. 

Alla lektioner ska startas upp med att en Lpp noteras på whiteboard eller smartboard. 

Lässtrategierna ska modelleras (gestaltas, visas) av läraren. 

Lässtrategierna ska vara en röd tråd i alla ämnen. 

Läraren ska använda den formativa bedömningen för att hjälpa eleverna utveckla sitt 

lärande. 

Alla lektioner ska avslutas med en sammanfattning av lektionen, syfte och mål samt 

att se om kraven för dessa uppfylldes. 
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