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Syftet med studien är att få förståelse för och inblick i hur medveten läsförståelseundervisning 

genomförs i ämnet Sv/SvA i grundskolan. Fokus har lagts på hur metoder och strategier 

använts medvetet i deltagande lärares undervisning. 

Denna kvalitativa fallstudie har inslag av etnografi, vilket innebär användande av 

triangulering av insamlad data på fältet, där datainsamlandet har gjorts genom observationer 

och intervjuer som sedan teoretiserats med litteraturstudier. I analysarbetet har inslag av 

etnografiskt tillvägagångssätt använts.  

Studien visar att läsförståelse är central för all kunskapsinhämtning och en välfungerande 

ordavkodning är grunden till detta. Det anses viktigt att arbeta med olika metoder och 

strategier för att få förståelse för olika slags texter. Lärarens roll samt kompetens inom 

området ses som avgörande faktorer för medveten läsförståelseundervisning. 

Flera goda exempel på medveten läsförståelseundervisning har iakttagits. Andra 

undervisningssituationer speglar frånvaron av anknytning till forskning och teori, då metoder 

och strategier används oreflekterat. 

NYCKELORD: läsförståelse, medveten läsförståelseundervisning, metoder, strategier, 

lärarens roll, kompetens 
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HOW TEACHERS TEACH EXPLICIT READING COMPREHENSION 

INSTRUCTION 

        A qualitative case study of eleven teachers’ explicit reading   

        comprehension instruction 
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The purpose of the study is to understand and get insight in how explicit reading 

comprehension instruction is conducted in the Swedish secondary school system. The focus of 

the study is on the methods and strategies explicitly used by the participating teachers in the 

study. 

This qualitative case study has elements of ethnography using triangulation, where the 

collection of data is by observation and interviews complimented by literature studies. When 

analyzed and reported we used elements of ethnographic approach. 

The study shows that reading comprehension is central to all acquisition of knowledge and 

functioning word decoding is the foundation of this. It is considered important to work 

utilizing various methods and strategies to understand different genres of texts. The teacher’s 

role and qualifications within the field are pointed out as a crucial factor for explicit reading 

comprehension instruction. 

Several good examples of explicit reading comprehension instructions have been observed. 

Other educational situations reflect the absence of knowledge of research and theory, as these 

are not utilized. 

KEYWORDS: reading comprehension, explicit reading comprehension instruction, methods, 

strategies, teachers role, qualifications 
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INLEDNING 
 

Ämnet läsförståelse är idag mycket aktuellt inom forskning och samhällsdebatt efter rapporter 

om sjunkande resultat i läsförståelse hos svenska elever i de senaste internationella 

undersökningarna som Programme for International Student Assessment, PISA 2012
1
, samt 

Progress i International Reading Literacy Study, PIRLS 2011
2
 presenterat. Valet att undersöka 

hur medveten läsförståelseundervisning gestaltas i praktiken i några svenska klassrum ligger 

därför i tiden, då även lärarens roll för god undervisning lyfts.  

Läsförståelse är ”själva kärnan i utbildningsverksamheten och engagemanget i ett modernt 

kunskapssamhälle” skriver Bråten (2008, s. 11), vilket också synliggörs i Läroplanens (Lgr11, 

Skolverket, 2011a) centrala innehåll såväl som i skärpta kunskapskrav i ämnet 

svenska/svenska som andra språk (Sv/SvA). Kunskapskraven ökar med ålder och eleven 

förväntas utveckla förmågor i läsning och läsförståelse, vilket beskrivs i Läroplanens första 

kapitel Skolans värdegrund och uppdrag, avsnittet ”Skolans Uppdrag” i Lgr11, (Skolverket, 

2011a, s. 9) med orden ”utveckla sin förmåga att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga” då det är avgörande för att som fungerande samhällsmedborgare kunna 

tillgodogöra sig skriftlig information av olika karaktär och därmed behärska läsförståelse. 

Regeringen fattade i december 2013 ett beslut om att Statens Skolverk skall genomföra en 

fortbildning av lärare där läs- och skrivutveckling sätts i fokus för att i förlängningen vända de 

nedåtgående resultat svenska elever presterar i internationella undersökningar. I beslutet sägs 

att:  

Målet för insatserna är att ge lärare vetenskapligt väl underbyggda metoder och 

beprövade arbetssätt för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga med syfte att 

förbättra elevernas läsförståelse och skrivförmåga. Insatserna bör därför bl.a. 

fokusera på olika lässtrategier som stödjer såväl den tidiga som den mer komplexa 

                                                           
1
 OECD (2013); Skolverket (2013). PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap. 

PISA är en internationell studie som genomförs vart tredje år. Syftet med studien är att inom tre 

kunskapsområden: matematik, naturvetenskap och läsförståelse, undersöka elevernas förmågor och hur väl 

utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever är rustade att möta framtiden.  

 
2
 International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA (2013); Skolverket (2012).  

PIRLS 2011. Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv.  

PIRLS är en internationell studie som undersöker läsförmågan hos elever i åk. 4. Deltagare är från hela världen 

och studien genomförs vart femte år. IEA organiserar studien. Syftet med studien är att beskriva och jämföra 

elevprestationer och att följa elevers kunskaper i läsning över tid, samt försöka förklara och förstå trender inom 

länder och undersöka skillnader i prestationer mellan länder mot bakgrund av skolans organisation, lärarens 

undervisning och elevens situation och attityd.  
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och språkligt avancerade läsförståelsen och läsfärdigheten. 

(Utbildningsdepartementet, 2013, s. 1) 

Vi finner därför ämnet medveten undervisning i läsförståelse intressant att fördjupa oss i. 

I vår yrkesutövning möter vi elever som har svårigheter med avkodning såväl som 

läsförståelse. Som lärare i ämnet svenska har vi sett att elever inte alltid får denna 

undervisning i läsning, inte heller i andra ämnen, även om det är önskvärt. Vi vill därför få en 

insikt om hur lärare undervisar i läsförståelse då flera forskare påpekar att undervisning måste 

ske även efter läsinlärningen för att eleverna ska utveckla strategier för att förstå olika typer 

av texter, oavsett skolämne. Då vi ser ett behov av ökad kunskap inom området 

läsförståelseundervisning är vi intresserade av att ta reda på hur lärare som undervisar 

medvetet i detta gör praktiskt och vad de grundar sin undervisning i teoretiskt, då utbildning 

skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Sveriges Riksdag, 2010). Vi menar 

också, både utifrån de kunskaper vi erhållit i Speciallärarutbildningen och från vår mer än   

40-åriga gemensamma erfarenhet som lärare, att det finns ett specialpedagogiskt perspektiv på 

detta område i den meningen att elever behöver dels strategier för att få stöd att utvecklas i sin 

läsning och inte lämnas åt sig själva att utveckla sin läsförståelse, dels att lärare är medvetna 

om sin roll i undervisningen. 

Exempelvis påpekar Reichenberg och Lundberg (2011) liksom Taube (2007) vikten av 

fortsatt läsundervisning och läsförståelsearbete efter att eleverna knäckt koden för att stärka 

förståelsen av det lästa då det inte är tillräckligt att enbart läsa. Vi har i egenskap av 

undervisande lärare/speciallärare uppmärksammat problemet med att fler elever har 

svårigheter med läsförståelse vilket både intresserar och bekymrar oss. Vi vill därför i vårt 

examensarbete, en kvalitativ fallstudie med inslag av etnografi, undersöka hur lärare 

undervisar i läsförståelse.   
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BAKGRUND 

I följande avsnitt presenteras de skrivelser i skolans styrdokument som uppfattas belysa ämnet 

kortfattat. Därefter redovisas den teoretiska bakgrund vi funnit relevant. Vidare följer tidigare 

forskning i området läsning och läsförståelse för att ge förståelse för det vi önskar 

åskådliggöra och slutligen fallstudiens syfte med frågeställningar. 

Läsförståelse står i fokus för studien och har en vid betydelse om man förutom skriven text 

inkluderar även bilder, tabeller osv. Ibland möts vi av begreppet literacy som omfattar både 

läsning och skrivning (Westlund, 2013). Detta begrepp används framförallt i engelsktalande 

länder och är svårt att direkt översätta till svenska. Därför används i studien begreppet 

läsförståelse med utgångspunkt från Bråtens (2008a, s. 13-14) summering av detsamma: 

”Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och 

samspelar med den”. 

 

Skolans styrdokument 

I de kunskapskrav som anges i ämnena Sv/SvA i Läroplanen, Lgr11, (Skolverket, 2011a) 

beskrivs en utveckling av läsförståelseförmåga från åk. 1 till åk. 9. Exempelvis lyder 

”Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk. 3” (Skolverket, 2011a, s. 227) enligt 

följande:  

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på 

ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven 

viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. 

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna 

och relatera detta till egna erfarenheter. 

Kunskapskraven ökar med ålder, likaså det centrala innehållet i undervisningen. Westlund 

(2009, 2013) lyfter skolans uppdrag att undervisa i läsförståelse utifrån tidigare läroplan, 

LPO94 (Skolverket, 1994) som oerhört viktigt. I nuvarande läroplan, Lgr11 (Skolverket, 

2011a) har kunskapskraven skärpts ytterligare och innehållet i läsförståelseundervisningen 

tydliggjorts i det centrala innehållet under rubriken ”Läsa och skriva”, med ökade krav på 

elevernas kompetens inom området från åk. 3 till åk. 9. 

I Kommentarmaterial till kursplanen i svenska (Skolverket, 2011b) beskrivs kraven på 

läsförståelseundervisning ha ökat, med hänvisning till svenska elevers sjunkande resultat från 

tidigare internationella undersökningar som PIRLS. Utifrån läroplanens centrala innehåll ovan 



4 
 

(Skolverket, 2011a) ses stegringen i vad eleverna skall utveckla, något som kan sättas i 

relation till det Snow och Juel (2007) lyfter kring lärarens kompetens som anses avgörande 

både för tidig läsundervisning samt läsförståelseundervisning. 

I Kommentarmaterial till kursplanen i Svenska (Skolverket, 2011b) respektive materialet för 

bedömningsstöd i Sv/SvA Elevers läs- och skrivutveckling – mellanåren (Liberg, 2013), 

beskrivs de förmågor som elever bedöms i och bör ha utvecklat genom adekvat undervisning i 

följande: Grundläggande språkliga färdigheter, metaspråklig förmåga samt metakognitiv 

förmåga. Undervisning ska ske på ett sätt så eleverna möter olika texter för att elevers 

läsförmåga och lässtrategier skall utvecklas. Lässtrategier utgör således ett centralt innehåll i 

alla årskurser.  

Då Skollagen (Sveriges Riksdag, 2010) föreskriver att utbildning ska vara baserad på 

forskning och beprövad erfarenhet ställer det krav på att lärare tar del av och använder denna 

aktivt. 

 

Teoretisk bakgrund  

Vår teoretiska ram har två utgångspunkter, den ena är tanken om lärande i samspel med andra 

där lärarens roll är att utmana och stötta eleven att nå nästa nivå i den proximala 

utvecklingszonen, ZPD (Zone of Proximal Development), där språk och kommunikation ses 

som en avgörande faktor (Vygotsky, 1978). Detta sätt att se på utveckling kan givetvis 

appliceras på fler områden än läsförståelse. Den andra utgångspunkten i vårt arbete utgörs av 

the Simple View of Reading, där vi baserar oss på Gough och Tunmer (1986) liksom Hoover 

och Gough (1990) som beskriver the Simple View of Reading som (L)äsning = (A)vkodning 

x (F)örståelse. Vi avser således att läsaren avkodar text med flyt, dvs. utan ansträngning och 

med god läshastighet, för att uppfatta och använda meningsbyggnad samt har god ord- och 

språkförståelse. Läsaren utgår också från tidigare erfarenhet, gör inferenser till texten och 

väljer en lämplig lässtrategi anpassad till den text som läses (Elbro, 2004; Lundberg & 

Herrlin, 2005; Westlund, 2013).   

 

Proximala utvecklingszonen och sociala samspel 

Enligt Vygotsky (1978) är det välkänt att inlärning sker inom den aktuella utvecklingsnivå 

barnet befinner sig. Samme författare framhöll att det finns två nivåer att ta hänsyn till, inte 

enbart den nyss nämnda aktuella nivån, utan också den nivå barnet förväntas uppnå genom 
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samarbete med vuxen, dvs. den proximala utvecklingszonen, ZPD. Vygotskys tankar om ZPD 

vände upp och ner på forskares tidigare syn på inlärning genom imitation, då uppfattning gjort 

gällande att inlärning var en mekanisk process där barnet imiterade och på så vis lärde sig. 

Vygotsky påvisade att inlärning sker genom samarbete och utgår från kommunikation i socialt 

samspel med andra, där språket har en stor betydelse. Vygotsky hänvisade till det Piaget
3
 före 

honom kommit fram till om språkets betydelse som en faktor för att kontrollera och bekräfta 

tankar, en förmåga som tillskrivits vuxna, men som kunnat ses även hos barn i interaktion 

med vuxna.  

 

Läsning och avkodning 

Läsning är viktig. Viktigare än någonsin förr. På 1600-1800-talen var läsning mer av sorten 

att läsa på raderna, att läsa vad som stod i syfte att t.ex. memorera eller förmedla enklare 

ämnen. En god läsfärdighet är än viktigare idag då samhället vi lever i är uppbyggt kring att vi 

alla ska kunna läsa och förstå skriven text; vara kritiska, kunna sammanfatta och sortera 

material från olika källor (Westby, 2012). Detta fenomen benämns för intertextuella 

strategier, att man knyter ihop information från olika texter man läst tidigare och 

sammanflätar och värderar det för att skapa en helhetsförståelse uttrycker Bråten och Strømsø 

(2008) samt Westlund (2009). Utan den förmågan blir det svårt att följa och värdera all 

information och kunskap som samhället formligen öser ut. Flera forskare (Bråten, 2008b; 

Lundberg, 2006a; Perfetti, Landi & Oakhill, 2007; Taube, 2007) påpekar vikten av en 

automatiserad avkodning för att kunna fokusera och uppmärksamma innehåll i texter. 

Ovanstående beskrivning benämns som ”effektivt läsande” av Liberg (2006, s. 27-28).  

Tre stadier i den tidiga läsningen brukar framhållas av läsforskare: logografiskt, alfabetiskt 

och ortografiskt, ibland ses även pseudoläsning som ett första stadium (Carlström, 2007; 

Taube, 2007). Liknande belyses av Bråten (2008b) där faktorer som alfabetisk kunskap, 

stavning, igenkänning, fonologisk och ortografisk medvetenhet, ordförråd samt kognitiva 

förmågor som lång- och korttidsminne liksom förmåga till verbal och visuell information som 

avgörande för att kunna avkoda. Svårigheter här bör, ur ett specialpedagogiskt perspektiv, 

uppmärksammas på ett tidigt stadium för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. 

                                                           
3
 Permer, K. (1987). Barnet och det talade språket. Lund: Studentlitteratur. Jean Piaget är känd för sin stadieteori 

om barns kognitiva utveckling. Utvecklingen delas in i olika stadier som definieras utifrån förändringar som sker 

i utvecklingen.  
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Så snart en elev kan avkoda och läsa ord och enkla meningar menar Westby (2012) att fokus 

ska lyftas från att avkoda till förståelsen av det lästa. Bråten (2008b) anser att mycket övning i 

att automatisera avkodningen leder till att mindre energi behöver läggas på att känna igen ord 

och andra delar i läsförståelseprocessen aktiveras istället. Det motsatta är då att desto mer 

energi det går åt till att avkoda ord desto mindre uppmärksamhet kan eleven lägga på 

förståelse av texten (Lundberg, 2006a; Lundberg & Herrlin, 2005; Taube, 2013).  

Automatiserad avkodning är grunden till läsning men det behöver inte betyda att förståelsen 

fungerar (Bråten, 2008b; Taube, 2013; Westby, 2012; Westlund, 2009), vilket tyder på att fler 

komponenter samspelar för att förståelsen av det lästa ska fungera; såsom talat och skrivet 

språk, kognitiva förmågor, strategier, motivation och förkunskap (Bråten, 2008b). Här har 

även gener betydelse för läsningen (Byrne, 2008; Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 

2004). Bråten (2008b) anser att i de lägre skolåren är ordavkodningens samband med 

läsförståelse ytterst stark då det är avgörande för läsförståelsen att ordavkodningen fungerar. I 

senare skolår har andra delar större inflytande på läsförståelsen. Alatalo (2011) poängterar 

förmågan att läsa med flyt för att kunna läsa texter som innehåller nya och för eleven okända 

ord liksom texter baserade på fakta. 

Hirsch (2003, s. 12) uttrycker att automatiserad avkodning underlättar läsförståelse genom: 

A person who reads fast has “automated” many of the underlying processes involved in 

reading, and can, therefore, devote conscious attention to textual meaning rather than to 

the processes themselves. 

 

Läsförståelse 

Ett vedertaget begrepp inom läsforskningen är the Simple View of Reading (Gough & 

Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990) med formeln L= A x F (Läsning = Avkodning x 

Förståelse), en teori för att förklara vad läsning är, innebärande att både avkodning och 

förståelse måste fungera för att läsningen ska vara just läsning, dvs. barnet avkodar ord med 

flyt och förstår textens innehåll och budskap.     

Perfetti et al. (2007) lyfter fram tre faktorer som extra viktiga för läsförståelse: känna igen 

strukturer i olika genrer, förmåga att göra inferenser och övervakning av egen läsförståelse 

dvs. metakognition, vilket stöds av Taube (2007). Arbetsminnets betydelse för läsning är stor 

då det är här vi lagrar det vi läser och dess funktion antas ha biologiska förklaringar. 

Långtidsminnet ska hjälpa oss med ordigenkänning och ordmobilisering. Hög ord- 
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igenkänningsförmåga är en viktig faktor för flytande läsning (Perfetti et al., 2007). Detta kan 

jämföras med Westby (2012) som anser att läskunnighet förutom automatiserad avkodning 

kräver förmågan att läsa mellan raderna liksom att ta till sig olika sorters texter.  

 

Ordförråd och ordförståelse  

Andra komponenter såsom t.ex. ordförrådet spelar även det en viktig roll för förståelse av 

texter. Bråten och Strømsø (2008) belyser hur sambandet mellan tidiga erfarenheter av 

talspråket, både från hemmet och från förskolan, ”har betydelse för senare förståelse av 

komplexa texter” (s. 153). De erfarenheter som tillägnas under förskoleåldern inverkar på 

utvecklingen av ordförrådet. Det är därför fördelaktigt att i de yngre åldrarna ingå i 

kontinuerliga, språkliga samspel med andra vars språkliga utveckling är längre gången än den 

egna.  

För att utöka ordförråd hos elever bör lärare undervisa explicit i hur man kan göra för att 

förstå ett ord utifrån handlingen, läsa litteratur och samtala om ord som är svåra att förstå eller 

se teveprogram som är informativa, dvs. exponeras för ord och begrepp (Bråten, 2008b; 

Grøver Aukrust, 2008). Ett ord som eleven känner igen från talat språk är troligen lättare att 

avkoda än ett som inte ingår i elevens vokabulär (Bråten, 2008b). Förståelse för enskilda ords 

betydelse kan vara avgörande för att förstå en texts innehåll tillfullo, vilket Myrberg (2007, s. 

69) uttrycker ”Ordförråd är den viktigaste enskilda faktorn bakom läsförståelse” och lyfter 

också förmågan att stava som en faktor att beakta då denna förmåga ökar i mötet med läsning 

då barnets ”ortografiska lexikon” (s. 70) utvidgats, vilket förutom läsning kräver 

undervisning. 

 

Motivation, självbild och Matteuseffekten 

Läsning är en aktivitet som kräver koncentration och fokusering av läsaren, denna 

sysselsättning måste då väljas framför annan konkurrerande dito. Det är där motivationen får 

betydelse (Bråten, 2008b; Lundberg & Herrlin, 2005; Taube, 2007, 2013). Taube (2007) gör 

tillägget L= A x F x Motivation till the Simple View of Reading, då hon anser att en 

motiverad läsare läser aktivt, är uppmärksam på om han/hon inte förstår och korrigerar sig 

själv. Motivationen kan vara inre eller yttre. Inre motivation innebär två faktorer som 

påverkar lust att läsa, nyfikenhet och intresse för att övervinna eventuella svårigheter. Yttre 

motivation innebär att yttre faktorer påverkar, t.ex. beröm eller belöning. Läraren har enligt 

Hattie och Timperley (2007) stor effekt på elevens motivation och prestation, inte enbart inom 
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läsning, vilket också Reichenberg (2012) visat i en jämförande studie i 

läsförståelseundervisning i två nordiska länder.  

Kamhi och Catts (2012) påvisar att elever som är intresserade av läsning lägger mer arbete på 

att försöka förstå texten, medan Palinscar och Brown (1984) anser att det finns en skillnad 

mellan de strategier som används vid nöjesläsning respektive de som aktiveras vid läsning för 

att förstå, vilket innebär att när bristen på förståelse av texten inte kan ignoreras aktiveras 

strategier för att t.ex. koppla till tidigare erfarenhet och kunskap, medan nöjesläsningen inte 

ställer samma krav på läsaren. Taube (2013) tar upp det som sägs vara effekt av ”BFLP” (Big 

Fish Little Pond), där eleven jämför sig med andra och deras prestationer, på gott och ont. 

Misslyckad läsning och skrivande leder ofta till minskad motivation och kan då påverka 

självbilden, vilken Taube (2007, 2009) talar om som lässjälvbild. Westlund (2009) uttrycker 

att lärarkompetens innefattar att stärka elevers självbild och motivation, förutom att undervisa 

medvetet och tillämpa läsforskning. Taube (2007) belyser barns nöjesläsning och menar att 

den bidrar till ökat ordförråd och läsförståelse. Även skillnader i pojkars och flickors läsning 

lyfts, där det konstaterats att flickor läser mer och därmed har en bättre lässjälvbild.  

Genom att läsa mycket och exponeras för skrivna ord utvecklas läsningen, men är en elev 

omotiverad till att läsa uteblir effekten av att lyckas, vilket beskrivs i den s.k. Matteuseffekten 

(Bråten; 2008b; Byrne, 2008; Stanovich, 1986; Westlund, 2009). Den positiva 

Matteuseffekten innebär att läsaren läser mycket och blir ännu duktigare på att läsa, blir mer 

motiverad och läser följaktligen än mer och vice versa sker i den negativa Matteuseffekten.  

 

Inferenser och metakognition 

Enligt Perfetti et al. (2007) uppstår förståelse först när läsaren byggt upp inferenser till 

budskapet i texten, dvs. gör kopplingar till texten. När det kommer till inferenser för det med 

sig en del bekymmer för de svaga läsarna med förståelsesvårigheter. Elbro (2004) anser att 

eleven behöver utnyttja och aktivera sin förhandskunskap på ett sätt som gör att denne kan få 

ett sammanhang i texten. Även Westlund (2009) menar att man inte bara kan relatera till sin 

egen förhandskunskap utan textinformationen måste involveras för att läsförståelsen ska 

utvecklas. En aspekt på läsning som lyfts av Reichenberg och Lundberg (2011) är 

sammanhang som ges i text genom t.ex. språkliga markeringar och textrytm, som ledtrådar för 

att förstå det som läses och ökar textens läsbarhet. Den egna förförståelsen utgör grunden till 

inferenser och här finns en skillnad mellan duktiga och svaga läsare. 
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En aktiv läsare har förmåga att göra inferenser kopplat till omvärldserfarenhet och har gott 

ordförråd där elevens egna val av strategier är avgörande för läsförståelsen (Hirsch, 2003; 

Lundberg & Reichenberg, 2008, 2009; Taube, 2007, 2013). Metakognition kan kopplas till 

inferenser och innebär en medvetenhet över de tankeprocesser som sker under läsningen. Det 

är inte tillräckligt för läsaren att inse att han/hon inte förstår det lästa. Utöver det krävs 

medvetenhet om vilka effektiva strategier som istället kan användas för ökad förståelse av 

texten och läsningen (Westlund, 2009, 2013). Taube (2013) trycker också på att effektiva 

läsare har ”en högt utvecklad flexibilitet” och beskriver också läsförståelse som ”växelverkan 

mellan text och läsare” (s. 62). Perfetti et al. (2007) menar att förståelse uppstår när läsaren 

byggt upp referenser till textens budskap, dvs. gör inferenser, och lyfter också att utan 

ordigenkänning samt ordförståelse kan inte läsaren förstå texten, medan Kamhi (2012) 

beskriver uppmärksamhet, intresse och motivation som avgörande faktorer för en god 

läsförståelse.  

 

Tidigare forskning 

Då vi är intresserade av att se hur lärare undervisar medvetet i läsförståelse har vi valt att 

presentera tidigare forskning ur ett undervisande perspektiv. 

Forskning om läsning och läsinlärning har diskuterats ur flera perspektiv (Myrberg & Lange, 

2005). Tidigare har ett ”läskrig” utkämpats, både internationellt och nationellt, där oenigheten 

främst rörde frågor om vilken metod som var mest lämplig vid läsinlärning; den analytiska 

(helordsmetoden) eller den syntetiska (ljudmetoden). Idag har merparten av forskare synen att 

olika metoder passar olika individer och att man med fördel kan använda flera metoder så 

länge den undervisande läraren är medveten om vad, varför och hur man gör, dvs. 

undervisningen har sin grund i evidensbaserad forskning och beprövad erfarenhet (Liberg, 

2006; Myrberg, 2003; Myrberg & Lange, 2005). Lärarens roll framhålls tydligt i läs- och 

skrivinlärningen: ”Läraren måste ha goda insikter om relationer mellan skrift och tal, och 

också ha förmågan att förmedla dessa insikter till sina elever” (Myrberg, 2003, s. 8).  

De flesta forskare är även eniga om betydelsen av fonemisk medvetenhet, att grafem kopplas 

till fonem och att man kan höra hur t.ex. ord börjar/slutar, som grunden för att kunna läsa    

(Al Otaiba, Kosanovich & Torgesen, 2012; Wolff, 2011). Lundberg och Herrlin (2005, s. 9) 

uttrycker att läsning ter sig som en helhet, men att läsutvecklingen består av olika 
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”dimensioner” som utvecklas i olika takt men också samspelar med varandra. Dessa består av 

fonologisk medvetenhet, ordavkodning, läsflyt, läsförståelse samt läsintresse.  

Hoover och Gough (1990) uttrycker i sin studie att läsning är en komplex process och påpekar 

att språkfärdigheter och avkodning är avhängiga av varandra och därmed lika viktiga vid 

läsning och läsförståelse. Samma författare beskriver förståelse som förmåga att använda den 

lexikala förmågan för att förstå talat språk, medan läsförståelse innebär att tolka och förstå 

text, vilket främst sker genom synintryck. Som tidigare nämnts förklaras läsförståelse ofta 

utifrån formeln Läsning = Avkodning x Förståelse, kallad the Simple View of Reading 

(Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990).  

Fouganthine (2012) framhåller the Simple View of Reading som användbar i identifiering av 

elever med olika lässvårigheter och uttalar att avkodning är en predikator för att upptäcka 

svag läsförmåga, liksom att förståelse är en användbar predikator för den som är bättre läsare. 

Fouganthine (2012) liksom Wolff (2009) har i genomförda studier utgått från the Simple 

View of Reading och stödjer sig på det Hoover och Gough (1990) beskriver kring prediktion 

av svårigheter i läsförståelse utifrån denna formel. Flera forskare lyfter att dessa svårigheter 

kan ses på tre sätt: adekvat avkodning men dålig språkförståelse, adekvat språkförståelse men 

svårigheter i avkodning och slutligen svårigheter i både språkförståelse och avkodning 

(Fouganthine, 2012; Hoover & Gough, 1990; Wolff, 2009). 

Att elever måste undervisas i olika läsförståelsestrategier påpekas i forskningen (Alatalo, 

2011; Lundberg, 2006b; Palinscar & Brown, 1984; Reichenberg, 2012; Snow & Juel, 2007; 

Westlund, 2009, 2013). Lundberg (2006b) framhåller att olika texter ställer olika krav på 

läsaren, då faktatexter t.ex. innehåller nya termer som ”packas in på ett begränsat utrymme” 

(s. 23) och att läraren kan vara till hjälp genom att koppla text till elevernas egna och tidigare 

erfarenheter. Tjernberg (2013) belyser i sin studie värdet av att använda strukturerade 

textsamtal samt lässtrategier för att öka elevernas förståelse för texter och poängterar att 

forskningsresultat kan ses som redskap i lärarens arbete för att sedan omsättas till praktik. 

Palinscar och Brown (1984) skriver om väl fungerande metoder i läsförståelseundervisning 

där lärarens medvetna undervisning samt val av metod bidrar till att eleverna utvecklar en god 

läsförståelse. De belyser Reciprok undervisning (Reciprocal Teaching, RT) där läraren och 

elever växlar i rollen att agera modell för strategier och att tänka högt kring texter, dvs. 

undervisningen är ömsesidig, som en metod som gett goda resultat. Undervisning i 

språkförståelse vid läsning görs genom olika strategier och är viktig för att utveckla 
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läsförståelsen. De olika strategierna
4
 kan ses som hjälpmedel då eleverna läser olika typer av 

texter menar Westlund (2009). Strømsø (2008) ser strategierna på ett liknande sätt, nämligen 

elevernas arbetssätt för att förstå textens innehåll. Flera forskare tar upp olika sätt att arbeta 

med text för att nå förståelse (Kamhi, 2012; Westby, 2012; Westlund, 2009). Westlund (2009) 

förespråkar minilektioner där läraren ger en modell för strategin som ska läras ut. Passen är 

väl förberedda och undervisningen är explicit. Westlund (2009, 2013) liksom Vygotsky 

(1978) beskriver imitation som en metod för inlärning i den medvetna undervisningen lärare 

och elever tillsammans utvecklar och diskuterar strategier för att bearbeta texter.   

Westlund (2013) som genomfört en jämförande studie om medveten undervisning i 

läsförståelse i Sverige och Canada, tar upp olika metoder som gynnar utvecklingen av 

läsförståelse. I denna jämförelse mellan länderna framkommer att kanadensiska lärare 

undervisar mer i olika metoder än vad svenska lärare gör, vilket syns i resultaten av 

internationella studier som såväl PISA som PIRLS. Westlund (2013) har i sin avhandling sett 

positiva effekter av medveten explicit läsförståelseundervisning och påvisar vikten av att detta 

sker för att eleverna ska kunna fungera och klara sig i samhället då vi möter texter nästan 

överallt, både i pappersform och digitalt. Olika texter ställer olika krav på läsaren och det är 

därför viktigt att få undervisning i läsning och läsförståelse. 

Wolff (2009) som utfört studier i Sverige ser att många svenska elever har svårigheter i 

läsförståelse och har identifierat undergrupper med olika svårigheter i läsning och 

läsförståelse. Wolff har i likhet med PISA och PIRLS kunnat se att pojkar presterar lägre än 

jämnåriga flickor. Redan i PISA 2009 (OECD, 2010) och PIRLS 2011 framhålls att flickor 

presterar bättre i läsning än pojkar i alla deltagande länder. I PIRLS 2011 framkommer att 

svenska elever i åk. 4 läser bra, att flickornas läsning försämrats mest, att nedgången gäller 

framförallt sakprosatexter men att sociokulturella faktorer som etnisk bakgrund t.ex. inte har 

så stor betydelse. Jacobson (2010) påpekar dock att läsförståelse är svårt att mäta, liksom 

förändringar över tid vilket påverkar resultat av jämförelser. Jacobson menar att ordavkodning 

är lättare att mäta, vilket beskrivs i dennes pilotstudie.  

I Wolffs studie (2009) har också framkommit att hem med fler böcker bidrar till en bättre 

läsförmåga och högre läsförståelse. Wolff (2011) fokuserar fyra aspekter av läsande: 

läsförståelse, stavning, läsflyt och fonemisk medvetenhet genom ett interventionsprogram 

                                                           
4
 Reichenberg och Lundberg (2011) beskriver att Ozckus konstruerade fyra figurer med syfte att underlätta för 

elever att förstå och minnas de olika strategierna; förutspå, klargöra, ställa frågor och sammanfatta, genom att 

symbolisera dess olika innehåll och uppgift. 
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som designats för intensivundervisning en-till-en under en begränsad tid. Utifrån resultaten av 

studien trycker författaren på ett tidigt förebyggande arbete och tydlig undervisning för att 

minimera riskerna för läs- och skrivsvårigheter och anser att intensiva insatser, i grupp eller 

enskilt, är mer effektiva än insatser under längre tid. Wolffs slutsats om vikten av lärarens 

undervisning i träning av såväl läsflyt som strategier stämmer överens med Westlunds (2013) 

uppfattning. 

Lässvårigheter kan ha biologiska orsaker eller påverkas av yttre faktorer som miljö, bristande 

undervisning etc. I forskningen betonas skolans och lärarens roll för en positiv och gynnsam 

läs- och skrivinlärning då alla elever inte har samma förutsättningar eller läskultur med sig 

hemifrån (Claesson, 2007; Elbro, 2004; Liberg, 2006; Taube, 2013). Sociokulturella faktorer 

såsom föräldrars bakgrund, etnicitet, förväntningar på elevprestationer, medvetenhet om 

elevers olikheter, positiva förebilder, läsvanor, textsamtal liksom lustfylld lärmiljö anses 

således påverka fortsatt läsutveckling med olika grad av gynnsamhet (Lundberg, 2006a; 

Reichenberg, 2012; Westlund, 2009; Wolff, 2009, 2011). 

Att lära sig att läsa och förstå det man läser är en krävande process som inte är självklar för 

alla barn. För att uppnå god läsförståelse är tidiga insatser där muntlig språkförståelse- 

utveckling och åtgärder som stimulerar språket viktiga redan i förskoleåldern. Risken finns att 

barn som inte har en språklig medvetenhet eller ett språk som inte är fullt utvecklat innan de 

börjar skolan utvecklar svårigheter i både avkodning och läsförståelse (Westlund, 2009; 

2013). Al Otaiba et al. (2012) instämmer och anser att det är viktigt att identifiera dessa barn 

tidigt. För att skolan ska upptäcka, möta och förebygga hinder i språk-, läs- och 

skrivutvecklingens olika steg krävs det att läraren har goda kunskaper inom området, liksom 

intresse och engagemang. Myrberg (2007) poängterar att läs- och skrivsvårigheter ofta blir 

tydliga när man läser för att lära.  

Ofta upptäcks svårigheter i åk. 4, i det som kallas ”the Fourth-Grade Slump”, glappet som 

uppstår då elever byter stadium och möter texter som ställer högre krav på både avkodning 

och läsförståelse genom ökad svårighet gällande textens innehåll, form och mängd i olika 

ämnen, med ämnesspecifika ord som är nya för eleverna (Hirsch, 2003; Andreassen, 2008). 

Detta glapp ses som ett problem som kan överbryggas om lärare medvetandegörs om att och 

hur de undervisar i medveten explicit läsförståelse. 

En god läsförståelse är viktig för alla skolämnen och såväl Al Otaiba et al. (2012) som 

Westlund (2009) påpekar vikten av och bristen på strukturerad undervisning i läsförståelse 



13 
 

som faktorer som kan hjälpa respektive stjälpa eleverna i deras förståelse av det de läser. En 

slutsats forskare drar är vikten av lärares kompetens. Bråten (2008a) inleder med att skriva om 

den otillräckliga kunskapen i att undervisa elever i läsförståelsestrategier som lärare upplever 

att de har. Stabiliteten hos läraren och förhållningssättet till eleverna där bemötandet lyfts 

fram är viktiga faktorer för en lyckosam undervisning sett ur ett sociokulturellt perspektiv 

(Claesson, 2007). Snow och Juel (2007) är inne på samma spår och talar om tydliga mål, 

feedback, samarbete och varmt klimat i klassrummet samt lyhördhet för elevers olikheter och 

individuella behov för skapandet av god undervisning. I arbetet med att förebygga svårigheter 

i läsning och läsförståelse krävs det att lärare har breda kunskaper om metoder och får det 

stöd de behöver i sin undervisning. 

Användning av strategier för läsförståelse, och då i samband med ordinarie 

ämnesundervisning, höga förväntningar på eleverna och kontinuitet i undervisningen är 

ytterligare faktorer som utmärker en skicklig lärare (Anmarkrud, 2008). Claesson (2007) 

påpekar vikten av att läraren har kunskap om, tillgång till och använder olika metoder och 

teorier, dels för struktur och variation, men också för scaffolding
5
 (Andreassen, 2008; 

Claesson, 2007; Westlund, 2009) till nästa utvecklingszon, ZPD. Detta innebär att 

undervisningen ska vara genomtänkt för att eleverna med sina olikheter ska kunna utveckla 

sina förmågor i samspel med andra. Byrne (2007) påpekar att det inte finns något belägg för 

att specifik metod fungerar bäst i arbetet med läsning, vilket innebär att lärare behöver en bred 

kompetens. 

Tjernberg (2013) drar i sin studie slutsatsen att deltagande lärare medvetandegörs om vikten 

av vad, hur och varför de undervisar på ett visst sätt och att detta innebär en förändring i 

förhållningssätt till hur undervisning läggs upp, men också att tilltron till elevernas lärande 

synliggörs. Tjernberg ser också, utifrån svenska elevers sjunkande resultat, att läs- och 

skrivforskning, på såväl kognitiv som sociokulturell nivå, kan bidra till ökad kunskap om 

elevernas lärande, men påpekar att dessa traditioner inom forskningen undantagsvis möts 

samt att forskningen bör titta mer på vad lärare på fältet utför. 

Vikten av lärares förväntningar på elevprestationer poängteras, liksom att läraren fungerar 

som stöd för eleven att nå nästa utvecklingszon genom att återkoppla på flera plan: Feed up, 

                                                           
5
 Scaffolding är ett begrepp som beskriver de stödstrukturer i lärandet som ges i undervisningen, grundat av 

konstruktivisten Jerome Bruner, som skapade teorier om lärande och inlärning. Scaffolding kopplas ofta ihop 
med begreppet ZPD (Zone of Proximal Development) instiftat av Lev Vygotsky.  
Westlund. B. (2009). Att undervisa i läsförståelse. Stockholm: Natur & Kultur. 
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feed back, feed forward (Hattie & Timperley, 2007; Reichenberg & Lundberg, 2011). Yttre 

motivation för eleven belyses också av Hattie och Timperley (2007), vilket även presenteras i 

Synligt lärande (Håkansson, 2011). 

 

Syfte och frågeställning 

Läsförståelse är viktigt i alla ämnen, inte enbart i Sv/SvA, då eleverna möter det skrivna 

språket i alla skolämnen. Anmarkrud (2008) menar att det är viktigt att undervisningen i 

läsförståelse sker i samklang med övriga skolämnen. Görs inte detta kan det ”leda till att 

eleverna i ringa grad överför det de lär sig på reella lässituationer” (Anmarkrud, 2008, s. 200). 

Alla lärare ska vara läslärare (Anmarkrud, 2008; Westlund 2009, 2013). Vi har i vår studie 

valt att fokusera på hur läsförståelseundervisning gestaltas i ämnet Sv/SvA, dvs. den 

medvetna undervisningen vi kunnat observera i de klassrum vi besökt. 

Syftet med denna studie är att få fördjupad förståelse av lärares medvetna undervisning i 

läsförståelse.  

De frågeställningar vi utgår från är: 

 Hur beskriver läraren sin läsförståelseundervisning? 

 Hur gestaltas lärarens läsförståelseundervisning? 

 Hur arbetar lärare med läsförståelse ur ett specialpedagogiskt perspektiv? 
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METOD 
 

Avsnittet inleds med en beskrivning av vald undersökningsmetod och studiens ansats. 

Därefter presenteras studiens undersökningsgrupp. Vidare följer en beskrivning av 

genomförande samt studiens validitet och reliabilitet. Slutligen redogör vi för de etiska 

överväganden som gjorts samt analys av datainsamling och databearbetning. 

 

Undersökningsmetod och forskningsansats 

Vi har valt att genomföra en fallstudie där den vetenskapliga forskningsansatsen har inslag av 

etnografi, vilket betyder att fenomen undersöks genom fältstudier i sin naturliga miljö, att 

metoden är explorativ (utvecklande), induktiv (upptäckande) och kontextuell, enligt Kullberg 

(2004). Etnografi är en kvalitativ forskningsansats där forskaren själv är ett instrument med 

sin tidigare erfarenhet och kunskap, vilket gör att studiens resultat kan påverkas av forskarens 

subjektivitet, detta utgör dock inget hinder (Kullberg, 2004). Patel och Davidson (1994) anser 

att fallstudie är lämplig då en begränsad grupp undersöks. Syftet med en etnografisk fallstudie 

är att i vardagssituationer beskriva och förstå det som sker, för att skapa nya teorier, uppger 

Hammersley (2007) samt Kullberg (2004). Hammersley (2007) varnar dock för att 

observationer som genomförs i etnografiska studier är situationsbundna och därför inte kan 

generaliseras till att alltid gälla för det som observeras.  

De verktyg vi använt för att finna data innebär forskning på fältet genom observationer och 

intervjuer av lärare som undervisar medvetet i läsförståelse. Detta stöds av Kullbergs (2004) 

beskrivning av trianguleringens styrka som metod, vilken bidrar till att ”undersöka fenomen” 

(s. 75) och säkerställande av studiens validitet och reliabilitet. Kullberg påpekar vikten av att 

forskaren förbereder sig väl inför genomförande av en etnografisk studie, såväl inför de 

deltagande observationer som inför de intervjuer som utförs.  

Även litteraturstudier är viktiga för att forskaren ska öka sin kunskap om teorier och tidigare 

forskning inom det område som undersökningen gäller. Således har även vi läst litteratur 

inom området läsning och läsförståelse för att få en god bakgrund till teorier och tidigare 

forskning. I en etnografisk studie analyseras insamlad data fortlöpande enligt Kullberg vilket 

också skett genom att vi i fältanteckningar och intervjuer arbetat med att finna kategorier. 
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Observation 

Observationer beskrivs av Patel och Davidson (1994, s. 74) som användbara då 

undervisningen som studeras är ”beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang i samma 

stund de inträffar”. Enligt Einarsson och Chiriac (2002) är observationsstudier med 

etnografisk ansats teorigenererande med låg grad av struktur där syftet är att skapa ny vetskap 

om det man inte tidigare upptäckt. Backman (2008) menar att observation är beroende av 

forskarens subjektiva tolkning i den sociala samspelsprocess där observationen sker samt att 

de kan ha olika grad av struktur. Vid observation är det också viktigt att ställa sig frågan om 

allt observerats, enligt Kullberg (2004). Att så är fallet underlättas av möjlighet att kontrollera 

de fältanteckningar som förs under observationen. Underlaget ligger sedan till grund för 

bearbetning av insamlad data i analysarbetet, enligt författaren. Vi har därför använt oss av 

fältanteckningar under observationerna där lärarens undervisning stått i fokus. 

 

Intervju 

Kvale och Brinkmann (2009) anser att en forskningsintervju är ett professionellt samtal med 

syfte att generera kunskap om det område som undersöks, där forskaren styr samtalet. Därför 

eftersträvades att, med utgångspunkt i observationerna, samtala om medveten 

läsförståelseundervisning. Utifrån den intervjuguide (bilaga 1) som konstruerats och 

omarbetats efter genomförd pilotstudie ringades olika frågeområden in för att belysa studiens 

syfte och frågeställningar. Creswell (2013), Kvale och Brinkmann (2009) liksom Patel och 

Davidson (1994) poängterar vikten av en genomtänkt intervjuguide för att ställa relevanta 

frågor som frambringar svar. En kvalitativ intervju ger också en bild av den specifika 

situationen och sätter även fokus på det ämne som undersöks genom öppna frågor menar 

Kvale och Brinkmann (2009), vilket ställer krav på forskaren som aktiv lyssnare i den 

interaktion som sker i intervjun. Detta medförde att samtliga våra intervjuer spelades in och 

sedan transkriberades. 

 

Undersökningsgrupp och urval 

En avgränsning vi gjort i vår studie gäller både urval och antal deltagare. Utifrån studiens 

intention att undersöka hur lärare undervisar medvetet i läsförståelse i ämnet Sv/SvA har 

urvalet av deltagare begränsats och ett medvetet urval har gjorts, vilket stöds av Repstad 

(2007) som uttrycker vikten av att finna de deltagare som erfordras för att belysa studiens 

syfte och frågeställningar. Lärare som inte undervisar medvetet i läsförståelse har därmed 



17 
 

fallit bort ur urvalsprocessen och urvalet är således ej randomiserat, dvs. vi har använt oss av 

icke slumpmässigt urval.  

Grundskolor och deltagare i studien har valts ut genom rekommendationer från lärare och 

rektorer som känner till andra lärare som arbetar med medveten läsförståelseundervisning i 

grundskolan åk. 1-9. Denna metod att finna deltagare kallas ”snöbollsprincipen” eller 

”snöbollsurval” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 189; Repstad, 2007, s. 

61). Antalet har begränsats till tolv deltagare med syfte att genomföra både observation och 

intervju med samtliga lärare.  

Sex grundskolor kontaktades. Fem grundskolor; fyra kommunala och en fristående, alla med 

åk. 1-9 på skolan, ställde sig positiva till att delta i vår studie efter att ha erhållit information 

via vårt missivbrev (bilaga 2). Senare fick vi dock ett nytt besked från en av skolorna som 

avböjde deltagande då lärarna upplevde att de inte hade tid, även om de innehar stor kunskap 

om och ett genuint intresse för läsförståelse.  

Deltagarna i fallstudien är således lärare på fyra grundskolor som undervisar i ämnet Sv/SvA 

från åk. 1-9 och som bedriver medveten undervisning i läsförståelse. I studien ingår totalt elva 

lärare, varav två Speciallärare, två SvA-lärare, fem lärare på lågstadiet, en lärare på 

mellanstadiet samt en ämneslärare i svenska på högstadiet. Lärarna som deltagit i studien har 

en gedigen erfarenhet, mellan 8 och 42 år i yrket. 

 

Genomförande 

Efter att ha sammanställt en intervjuguide baserad på de erfarenheter vi gjort i tidigare 

pilotstudie kontaktades de fyra deltagande grundskolornas rektorer för att boka tid med de 

lärare som rekommenderats av andra lärare och som visade intresse att delta. Tid för 

observation samt intervju bokades sedan via e-post eller telefonledes. Vi har därefter fördelat 

datainsamlingen mellan oss så vi genomfört fem respektive sex intervjuer vardera. Detta 

p.g.a. bortfall av lärare som avböjde sitt deltagande med hänvisning till tidsbrist, vilket 

redovisats under rubriken Undersökningsgrupp och urval. 

De observationer vi genomfört har varit öppna, direkta och ostrukturerade så tillvida att vi 

informerat om syftet med observationen, att de skett i undervisningssituationen, att vi inte 

använt observationsschema utan fört fältanteckningar i löpande text i vår funktion som synlig, 

ej deltagande observatör (Einarsson & Chiriac 2002; Kullberg, 2004; Patel & Davidson, 

1994). Observationerna har tagit 35-60 minuter/observation. Rollen som observatör har varit 
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klart definierad (Patel & Davidson, 1994) då det är lärarnas undervisning som observerats, 

men som Patel och Davidson påpekar kan vår närvaro ha inverkan på det som sker under 

lektionen. Deltagarna har vid observationens början gett sitt samtycke till vår närvaro och 

återigen informerats om syftet med observationen, likväl en beskrivning av hanteringen av 

insamlat material. 

Efter genomförda observationer intervjuades lärarna. Inledningsvis informerades dessa 

återigen om syftet med vår studie samt även de etiska regler som föreligger genomförande av 

en vetenskaplig studie: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet (CODEX, www.vr.se; Denscombe, 2009; Vetenskapsrådet, 2011). 

Intervjuerna genomfördes i ett av respektive lärare valt ostört och lugnt rum, klassrum eller 

lärararbetsrum. Alla intervjuer spelades in för att vi som intervjuare skulle fokusera på det 

som sades i samtalet istället för att föra anteckningar.  

Kvale och Brinkmann (2009) lyfter att kunskapsutvecklingen i intervjun sker i den sociala 

kontexten och att kunskapen konstrueras i samspel mellan intervjuare och deltagare, vilket vi 

tagit fasta på. Esaiasson et al. (2012) beskriver också vikten av att ha tänkt igenom och 

planerat intervjusituationen utifrån vilka som intervjuas, var intervjun genomförs, hur 

intervjuaren agerar under intervjun, hur lång tid som avsätts för densamma, om den spelas in 

samt hur lång tid efterarbetet med transkribering kräver. 

En intervjuguide som formulerats i olika frågeområden användes, men deltagarna erbjöds inte 

ta del av den innan intervjun. Avsikten med detta vara att få till stånd ett samtal utifrån den 

lektion vi observerat. Esaiasson et al. (2012) tar upp hur frågor bör formuleras för att ge 

deskriptiva svar, vilket eftersträvades i vår studie. Esaiasson et al. beskriver hur frågor delas 

in i teman eller frågeområden, vilket vi utgått från i intervjuguiden. Dock ställdes frågorna 

inte i samma ordning i alla intervjuer och ibland beskrev lärarna det som efterfrågades redan 

innan frågan ställts. Detta innebär att forskaren själv torde kontrollera att alla frågeområden 

täcks in då processen i en intervju är aktiv, vilket påpekas av Kvale och Brinkmann (2009). 

Tidsåtgång för intervjuerna varierade mellan 30-55 minuter, beroende på lärarens svar och 

också på verksamheten i skolan.  

Vårt val att göra en triangulering av observationer och intervjuer grundar sig i vår önskan om 

att undersöka insamlad data genom användande av flera metoder för att erhålla ökad validitet 

och reliabilitet av studiens resultat, samt få en ökad förståelse för det område vi valt att 

undersöka: medveten läsförståelseundervisning (Creswell, 2013; Denscombe, 2009). 

http://www.vr/
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Alternativet att genomföra observation före intervju beror på strävan att vår närvaro inte 

skulle upplevas som en kontroll av det som framkom i intervjun, utan som ett samtal om det 

som observerats i undervisningssituationen, då deltagarna kände till att vi ville se hur de 

undervisade medvetet i läsförståelse.  

I examensarbetet har vi båda läst all litteratur gällande forskning och teori samt metod. Vi har 

skrivit uppsatsens alla delar tillsammans, både genom att skicka uppsatsen mellan oss via      

e-post, men förstås även träffats. Vi har vid genomförandet av våra observationer och 

intervjuer, av praktiska skäl och p.g.a. tidsåtgång, endast haft möjlighet att besöka en skola 

tillsammans, övriga har vi besökt enskilt. Vi har därför varit mycket noga med att transkribera 

både observation och intervju i anslutning till dess genomförande och skickat dem till 

varandra för genomläsning.  

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet beskrivs av Denscombe (2004) och Esaiasson et al. (2012) som precisionen av 

frågor som ställts, insamlad data och analysen av denna, dvs. att det som mäts är det vi säger 

oss mäta. Detta innebär att de metoder som används och de resultat som analysen leder fram 

till ska kunna förankras i teori och forskning samt ha relevans, tillförlitlighet, eller reliabilitet, 

gällande metoderna för datainsamling och utvärdering av dessa när det kommer till stabilitet 

(Denscombe, 2004). För att säkra validitet och reliabilitet har vi därför använt oss av flera 

källor för att insamla data, dvs. triangulering genom observation, intervju och litteratur, med 

utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Enligt Creswell (2013) ges genom 

triangulering möjlighet att finna samstämmighet mellan de data som samlats in, därtill även 

evidens för teorier och resultat. Däremot gör vi inget anspråk på att denna studie är giltig för 

andra grupper än den undersökta. Dock anser vi att de observationer vi gjort och de svar vi 

fått av deltagarna skulle kunna jämföras och kontrolleras vid en liknande undersökning, vilket 

styrker tillförlitligheten i studien, då vi även i tidigare pilotstudie erhållit svar som 

överensstämmer med de nu inhämtade.  

Det är möjligt att studien är generaliserbar om undersökningen gäller samma frågeställning, 

dvs. att få fördjupad förståelse av lärares medvetna undervisning i läsförståelse, genom att 

undersöka hur medveten undervisning i läsförståelse gestaltas i klassrummet. Vi har också 

haft ambitionen att vara så objektiva som möjligt vid både observation, intervju och 

analysarbete, då vårt intresse är att få en fördjupad kunskap om lärares medvetna 

undervisning i läsförståelse. Vi har därför ingen fördel av att försköna eller förvränga de 
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resultat vi finner, vilket torde utgöra en garanti för studiens trovärdighet. 

 

Etiska överväganden 

Med stöd i CODEX (www.vr.se), Denscombe (2009) samt Vetenskapsrådets (2011) etiska 

riktlinjer för hur en kvalitativ studie bör gå till, har vi kontaktat skolor via missivbrev för att 

få tillträde till forskningsfältet, i detta fall inledningsvis rektor samt även lärare som 

undervisar medvetet i läsförståelse. Dessa har gett sitt medgivande till deltagande i studien 

och vid såväl observation som intervju har de försäkrats om de etiska krav forskaren måste 

uppfylla.  

För att uppnå informationskravet har deltagarna informerats om studiens syfte, dvs. 

examensarbete inom Speciallärarprogrammet och ämnet läsförståelseundervisning.  

Samtyckeskravet uppfylls genom att studiens deltagare informerades om att medverkan var 

frivillig och när som helst kunde avbrytas, dvs. informerat samtycke har införskaffats. Lärarna 

fick även tid på sig att fundera på om de ville observeras och intervjuas för denna studie innan 

de gav oss besked. 

Nyttjandekravet har uppnåtts genom att deltagarna försäkrats om att insamlad data förvaras 

säkert så att endast vi som genomfört studien har tillgång till detta, liksom att materialet vi 

erhållit också förvaras säkert efter genomförd analys och färdigställande av studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att studiens deltagare försäkrades om att de skulle ges största 

möjliga konfidentialitet. Vi har utifrån detta diskuterat huruvida det är nödvändigt för 

resultatet av vår studie att presentera deltagande skolor och lärare tydligt, dock 

avidentifierade. Vi har då funnit att det inte finns någon relevans för studiens resultat att 

närmare gå in på vilken skola de olika lärarna arbetar på eller hur många års erfarenhet de har 

i yrket, då detta inte är avgörande för hur den medvetna undervisningen i läsförståelse 

gestaltas i klassrummet. För att infria detta krav har vi därför avidentifierat lärarna till både 

namn, ålder och kön samt de stadier och skolor de arbetar på genom att endast benämna dem 

som lärare eller deltagare. Skolorna beskrivs inte alls för att konfidentialitetskravet ska 

uppfyllas. 

Deltagare och skolledningar erbjuds ta del av den färdiga studien när den presenterats, om 

intresse finns, efter publicering i DIVA. 

http://www.vr.se/
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Dataanalys  

Vi har i vårt analysarbete använt oss av kvalitativ textanalys, vilken Esaiasson et al. (2012) 

beskriver som att väsentligt innehåll i text lyfts fram genom noggrann genomläsning av 

textens olika delar, sett utifrån den kontext insamling skett. Syftet är att ”klargöra” samt 

”logiskt ordna” textinnehållet (s. 211). Repstad (2007) betonar dock att analysarbetet är 

personligt då insamling av data och analys ofta utförs av samma person. Det är därför viktigt, 

anser Repstad, att analysarbetet präglas av att insamlat material beskrivs objektivt och utan 

värdering utifrån problemformuleringen, men säger också att helt förutsättningslösa 

tolkningar inte existerar.  

Observationerna liksom intervjuerna har transkriberats och granskats av båda författarna till 

detta arbete för att analys av kategorier skulle vara möjlig. Observationerna, som skrivits i 

löpande text, har analyserats fortlöpande, vilket Kullberg (2004) rekommenderar vid en 

etnografisk studie. Vi har då skrivit ned våra intryck och tankar om det som observerats i 

kanten på våra renskrivna anteckningar för att i analysarbetet jämföra och diskutera vad vi 

iakttagit och funderat över, vilket Patel och Davidson (1994) beskriver som ett bra sätt att få 

idéer om fortsatt bearbetning och upplägg av arbetet, liksom möjlighet att se om något 

förbisetts.  

Kullberg (2004) påpekar också att forskaren ska besitta en gedigen kunskap om det område 

som undersöks samt teorier kring detta för att kunna fokusera på empirin, vilket vi genom att 

läsa in oss på området läsförståelse uppfyller. Vidare poängteras att analys och tolkning är 

”sammanflätade enheter” i en etnografisk analys (Kullberg, 2004, s. 185). Detta har vi tagit 

fasta på då vårt arbete har inslag av etnografi, i den meningen att vi kontinuerligt analyserat 

det insamlade materialet både enskilt och gemensamt, då vi utgått från att analysen sker under 

arbetets gång. Målet är att finna mönster, teman eller kategorier som underlättar såväl 

analysarbete som möjlighet att komma fram till ett relevant resultat.  

I intervjuerna, som utgått från tydliga frågeområden i intervjuguiden, har lärarens svar 

transkriberats ordagrant under respektive frågeområde. Tanken med preciserade frågor stöds 

av Esaiasson et al. (2012) och beskrivs som ett redskap att konkretisera frågeställningen. 

Genom specificerade frågor ges enligt Esaiasson et al. (2012, s. 216) ”lösningen på 

forskningsproblemet”, vilket vi utgått från vid formulering av våra frågeområden, som även 

testats i pilotstudie för att kunna ge den precision vi önskat för att stärka undersökningens 

validitet. Detta stöds av Denscombe (2009) som anser att konstruktionen av data är av stor 

vikt i kvalitativa undersökningar, där fyra grundläggande principer lyfts fram: analysen skall 
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vara fast förankrad i data, förklaringar härleds ur noggrann genomläsning av data, inte föra in 

obefogade fördomar i dataanalysen samt att analysen av data är en repetitiv process där man 

rör sig fram och tillbaka mellan dataanalys och teori.  

Vid de tillfällen intervjuaren fått ställa en följdfråga för att förtydliga eller få svar på en 

relevant fråga har detta markerats med bokstaven I i transkriberingen. Här har vi också vid 

genomläsning av alla intervjuer markerat sådant vi funderat över, velat poängtera etc. genom 

att skriva anteckningar i kanten, dels för att få överblick men också för att vi funnit teman 

som varit viktiga för fortsatt analys. Även här har analys skett fortlöpande i enlighet med 

Kullberg (2004). 

Arbetet med analysen har varit ett hantverk och har därför krävt att vi utfört det gemensamt. 

Vi har då använt sax, lim, färgpennor och kuvert som arbetsredskap för att kunna kategorisera 

det insamlade materialet, vilket Patel och Davidson (1994) förordar. Vid gemensam 

genomläsning av såväl observationer som intervjuer har vi klippt sönder texten i delar utifrån 

rubriker som utgår från intervjuguidens frågeområden. Dessa teman, eller kategorier, har 

sedan sorterats i kuvert inför slutlig analys. Kategorierna har sedan bearbetats ytterligare via 

genomläsning för att hitta underkategorier och möjliggöra kodning (Kullberg, 2004). Under 

analysarbetet har vi oundvikligt diskuterat metod och resultat och även denna del har vi 

genomfört via fysiska träffar och ständig telefon- och e-postkontakt. 
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RESULTAT 

Studiens syfte har varit att erhålla fördjupade kunskaper om hur lärare undervisar medvetet i 

läsförståelse. Utifrån såväl Vygotskys (1978) syn på inlärning som the Simple View of 

Reading görs en tolkning av hur elva lärares medvetna undervisning i läsförståelse gestaltas i 

klassrummen. 

I följande avsnitt presenteras resultaten av den kvalitativa fallstudie vi genomfört. 

Inledningsvis ges en kortfattad beskrivning av deltagande lärare. Därefter redovisas de svar 

som kommit fram med utgångspunkt i intervjuguidens rubriker samt studiens frågeställningar.  

I beskrivningen av dessa utgår vi från teorin som sedan åtföljs av lärarnas svar.               

Genomförda observationer tar sin grund i samma rubriker som intervjuerna och presenteras i 

anslutning till lärarnas svar, då vi gör en koppling mellan det lärarna uttrycker och det vi 

kunnat observera gestaltats i den medvetna undervisningen i de klassrum vi besökt. 

Avslutningsvis görs en sammanfattning av studiens resultat. 

 

Deltagarpresentation 

Gemensamt för lärarna i studien är att alla elva är behöriga i sina ämnen, arbetar i 

grundskolan i en mellanstor kommun i Sverige och undervisar i ämnet Sv/SvA. Merparten av 

lärarna har också deltagit i någon form av kompetensutveckling i läsning och/eller 

läsförståelse. Deltagarnas yrkeserfarenhet spänner mellan 8 och 42 år. 

Fem av lärarna arbetar på lågstadiet (åk. 1-3), en lärare på mellanstadiet (åk. 4-6) samt en på 

högstadiet (åk. 6-9). Två lärare är SvA-lärare och undervisar både på låg- och mellanstadiet. I 

studien ingår även två speciallärare som arbetar på lågstadiet respektive högstadiet. Dock 

benämns alla deltagare som lärare eller deltagare i studien för att uppfylla 

konfidentialitetskravet såväl som anonymitetskravet. 

 

Vad läsförståelse innebär för lärarna 

Att förstå det man läser är enligt forskning en grundläggande del för hur elever tillägnar sig 

kunskaper i skolans alla ämnen. Läsförståelse kan således inte ses som ett isolerat inslag i 

undervisningen. Taube (2007) förklarar att läsförståelse inte alls är så enkel som att man 

förstår det man läser då avkodningen är automatiserad, liknande som beskrivs vid the Simple 

View of Reading. Läsaren måste exempelvis kunna tolka text med hjälp av olika 

stödstrukturer som ord- och begreppsförråd, förförståelse genom tidigare erfarenheter, ta hjälp 
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av ledtrådar i text och se att skrivet språk skiljer sig från det talade. Taube är därför endast en 

i raden av läsforskare som betonar vikten av att lärare undervisar medvetet i läsförståelse. I 

nedan följande underrubriker beskrivs lärarnas uppfattning av vad läsförståelse är och vad 

som kännetecknar en elev med god läsförståelse. 

 

Att förstå det man läser 

Inledningsvis anser samtliga lärare att avkodningen måste fungera väl för att inte eleverna ska 

behöva lägga kraft på denna, utan fokusera på att förstå textens innehåll och budskap. Lärarna 

belyser att förstå det lästa/skrivna ordet, kunna sammanfatta, återberätta, diskutera samt 

reflektera kring läst text som komponenter som beskriver begreppet läsförståelse. Likaså 

påpekas förmågan att göra inferenser utifrån egna erfarenheter i verkliga livet, läsa mellan 

raderna och dra slutsatser som utmärkande för läsförståelse. Både speciallärare och          

SvA-lärare talar om metakognition, dvs. att förstå att man förstår eller inte förstår det man 

läser. 

Jag tycker att just metakognitionen är nog så viktig som att träna själva läsningen.  

Jag lär mig hela tiden. En del elever har behov av att prata om sitt läsande. Prata om 

självförtroende, metakognition och begrepp känns som de viktigaste. (Lärare)  

Samma lärare framhåller även förståelse av det lästa, ordförråd, samt ord- och 

begreppsförståelse som avgörande aspekter på begreppet läsförståelse. Gemensamt för 

samtliga deltagande lärare är att läsförståelse är centralt och grunden för all inlärning, men 

begreppet anses svårt att definiera på ett enkelt sätt. Ingen deltagare refererar exempelvis till 

the Simple View of Reading som beskrivning av läsförståelse.                                  

Betydelsen av läsförståelseundervisning var synlig i den bemärkelsen att samtliga lärare vid 

observationen försäkrade sig om att eleverna förstått både instruktioner och de texter de 

arbetade med genom att på olika sätt följa upp med frågor och samtal. 

 

Kännetecknande för elev med god läsförståelse 

En elev med god läsförståelse kännetecknas, enligt studiens samtliga deltagare, främst av att 

han/hon har en väl fungerande läsning med god läshastighet, dvs. bra läsflyt, där energi inte 

läggs på avkodning utan på förståelsen. Läsningen är även reflekterande och eleven har 

förmågan att ta sig in i och ut ur texter med hjälp av olika strategier samt kan göra inferenser. 

Detta uttrycker en av lärarna med orden ”Sammanfatta, förstå det man läst, dra egna 

slutsatser, koppla till sig själv, vågar ställa frågor, fundera och reflektera”. 
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Att eleven är medveten om när han/hon inte förstår och vet varför det är viktigt att kunna läsa 

och ha en god läsförståelse nämns, liksom att eleven har ett gott ordförråd och 

begreppsförståelse jämte nyfikenhet, intresse och läslust. Två deltagare tar upp 

självförtroende och motivation som viktiga för läsförståelsen och menar då att de   

”försöker lyfta alla elever för självkänslans, självförtroendets skull. Alla ska känna att de 

växer i sitt läsande och inte behöva känna sig dumma” samt att ”… man måste ha ett 

självförtroende. Man får inte ha blivit sänkt på vägen så att säga”.  

Här nämns också att elever med god läsförståelse gärna läser mycket. 

 

Lärarnas undervisning för att utveckla läsförståelse 

Att undervisning i läsförståelse bör vara medveten är något som forskare världen över 

framhåller. Vygotskys (1978) teori om den proximala utvecklingszonen kan ses i relation till 

detta, då eleverna med rätt stöd kan utmanas att nå nästa nivå i sin kognitiva förmåga. Här 

framhålls även det sociala samspelet och kommunikation som betydande språkutvecklande 

faktorer vilka ligger till grund för läsning och läsförståelse. Inom forskning poängteras också 

vikten av ett stort ord- och begreppsförråd som ytterligare påverkar och gynnar läsförståelse, 

därför behövs medvetet arbete med detta i skolans undervisning. Nedan följer underrubrikerna 

beskrivning respektive metoder i läsförståelseundervisning, läromedel/material och arbete 

med nya ord där lärarnas undervisning beskrivs utifrån de observationer och intervjuer som 

genomförts. 

 

Beskrivning av läsförståelseundervisning 

Samtliga lärare i studien beskriver att de i sin läsförståelseundervisning vill involvera eleverna 

genom textsamtal. Detta görs genom gemensam högläsning med efterföljande samtal, där ord 

och begrepp bearbetas t.ex. genom bilder, filmklipp och dramatisering. Syftet är även att 

väcka nyfikenhet och inspirera eleverna.  

Jag ska göra en liten förförståelse vad det här ska handla om och väcka nyfikenhet. 

Ibland är en del barn så ivriga att börja läsa men då brukar jag stoppa dem. Håller i 

boken hårt för att de ska bli sugna. (Lärare) 

Vidare beskriver deltagarna att de använder metoder som tänka högt, tänka själv, tänka 

tillsammans samt ”Läsfixarna” (förutspå, sammanfatta, klargöra, ställa frågor). ”Vad läste vi 
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förra gången, vad handlade det om då. Att de kan återberätta det de har läst och även framåt, 

vad tror ni kommer hända”. (Lärare) 

Eleverna får genom lärarens undervisning exempel på hur metoderna fungerar genom att 

läraren agerar modell. Återkoppling görs också till tidigare lästa texter och elevernas 

erfarenhet och omvärld för att ge eleverna förförståelse. Ett par lärare poängterar att de som 

lärare måste väcka nyfikenhet, skapa intresse och inspirera för att på så sätt bidra till elevernas 

läslust och läsförståelse. Att skriva till bilder som man diskuterar kring är ytterligare ett 

undervisningssätt som lyfts fram.  

Anpassning av text utifrån intresse och nivå samt undervisning i mindre grupp och i vissa fall 

en-till-en, tas upp som exempel på insatser i läsförståelseundervisningen för elever i behov av 

stöd. 

 

Metoder i läsförståelseundervisning 

Alla deltagare tar upp högläsning, både gemensam i klass, elevens egna samt lärarens, som 

viktigt för att kunna ha lässamtal. Samtliga tar upp olika strategier för att läsa, ta sig in i och 

ut ur texter samt ta till sig text och beskriver att de använder olika metoder för att utveckla 

elevernas läsförståelse. Exempelvis nämns ”Läsfixarna” som stöd för att klargöra, 

sammanfatta, ställa frågor, förutspå texter, liksom ”tänka högt” och göra inferenser som de 

vanligaste metoderna för att hjälpa eleverna utveckla strategier för att bättre kunna tillägna sig 

texters innehåll. Genom att lärarna agerar modeller ges eleverna strategier de kan använda.  

I flera klassrum vi besöker finns både lappar med ”tänka högt”- strategier och 

”Läsfixarfigurerna” (spågumman, detektiven, frågeapan, cowboyen) uppsatta så att eleverna 

har dem tillgängliga hela tiden i vardagsarbetet. Vid en observation synliggörs detta då läraren 

håller upp boken och säger ”Vi har blivit lite fundersamma. Vi tror ju inte att det riktigt 

stämmer”. Läraren växlar sedan mellan att själv tänka högt och tänka högt tillsammans med 

eleverna. 

Bland lärarna beskrivs det hur de utgår från bokens framsida, rubriker och även hur de stannar 

upp i texten och tillsammans med eleverna ställer frågor om text samt till författaren och på så 

sätt förutspår för att skapa läslust, vilket också är tydligt under observationstillfällena. En av 

dessa lärare är den enda som nämner Reciprok undervisning som metod vid namn. Läraren 

beskriver även de olika ”Läsfixarfigurerna” som hjälper eleverna att minnas strategierna för 

att förstå texten. Övriga lärare använder metoden, men känner inte till eller minns inte namnet 
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på densamma. En deltagare berättar om skrivande till bilder för att få igång diskussioner om 

texter.  

En lärare talar om VENN- och VÖL- diagram som två metoder för att förtydliga och ge 

eleverna strategier till att förstå, jämföra och tolka texter i olika genrer. I flera klassrum där 

observationerna sker finns olika exempel på diagram och ordlistor med ord som man mött i 

den gemensamma läsningen. Alla lärare är rörande eniga om vikten av att undervisa i 

läsförståelse då de menar att detta inte är något som kommer av sig själv. En av deltagarna 

som nämner strategier berättar att hon använder Westlunds bok (2009) som handbok för att få 

uppslag till hur hon på olika sätt kan arbeta med texter och ge eleverna flera olika strategier 

att använda vid läsning.   

Gemensamt för lärarna är att de tillägnat sig kunskaper i olika läsförståelsemetoder genom 

beprövad erfarenhet, kompetensutveckling och genom kollegor som inspirerat till nytänkande. 

 

Läromedel och material 

Ingen av lärarna använder något specifikt läromedel frekvent, utan plockar texter från 

skönlitteratur, sakprosa, artiklar m.m. för att kunna arbeta med olika genrer. Lärarna nämner 

dock att de har böcker med läsförståelse som de ibland använder i undervisningen. Detta är 

ofta texter i olika nivåer, beroende främst på årskurs men också på elev, med frågor till, där 

frågor ställs om texten utifrån förmågan att läsa på, mellan och bortom raderna. Val av text 

styrs, enligt deltagarna, även av att den anknyter till undervisningens tema eller ämnesområde. 

Således är undervisningens syfte och mål en avgörande faktor för textval och svårighetsgrad. 

En av deltagarna beskriver hur hon väljer texter utifrån det hon är intresserad av, andra 

berättar hur texter väljs utifrån elevernas intresse och hur de med hjälp av bilder eller 

filmsekvenser skapar läslust och nyfikenhet hos eleverna.  

Vid observationstillfället genomförs en lektion med filmklipp för att skapa intresse för boken, 

vilket tycks stimulera elevernas aktivitet och deltagande i efterföljande diskussion. Detta 

formulerar en lärare enligt följande: ”Anpassar nog efter vilken texttyp vi jobbar med men 

grunden är att eleverna ska inspireras på något sätt”.  

Uppslag till eller stöd för nästan all undervisning anses finnas i skönlitteratur, både 

bilderböcker och kapitelböcker. Astrid Lindgrens böcker rekommenderas då de anses vara 

utmärkta att använda i textsamtal utifrån sitt målande språk och också förklaringar av, för 
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eleverna, okända ord i texter. ”Läsfixarna” är ett exempel på material som används av flertalet 

lärare i studien, som en metod för att klargöra, sammanfatta, ställa frågor och förutspå texter.  

I nästan alla klassrum där observationerna sker finns många böcker i bokhyllorna. Lärarna 

menar att det bidrar till att öka nyfikenhet och intresse genom att böckerna finns där. Likaså 

påpekas att tillgång till bibliotek är gynnsamt för att hitta texter till klassens gemensamma 

läsning och temaområden, liksom till elevens egen läsning utifrån intresse. 

 

Arbete med nya ord 

Deltagarna redogör för olika sätt att arbeta med nya okända ord för att öka elevernas ord- och 

begreppsförråd. Ord hämtas ur texter som de läser tillsammans i gruppen och som sedan 

skrivs på tavlan, ”Jag skriver upp nya ord på tavlan och så samlar vi och samtalar om orden 

flera gånger. Det är bra med en ordbank”. (Lärare)  

Ibland väljer lärarna ut orden inför lektionen, ibland görs detta gemensamt i gruppen. Lärarna 

beskriver hur de tillsammans i gruppen förklarar orden, diskuterar med elever, gör inferenser 

till elevernas egna erfarenheter och förförståelse.  

I en observation ses exempel på arbete med främmande ord och uttryck då läraren läser högt 

för eleverna. Läraren tar då upp uttryck och främmande ord genom att fråga klassen om någon 

vet vad ordet betyder. Eleverna förklarar och läraren upprepar elevens svar samt korrigerar 

vid behov. Läraren stannar upp vid en beskrivning av huvudpersonens föräldrar i boken och 

upprepar beskrivningen av dessa. Efter detta frågar läraren ”Kan ni få en bild av föräldrarna i 

huvudet?”. Detta görs för att eleverna ska ges möjlighet att skapa inre bilder som stöd för 

förståelsen.  

Exempel hämtas också ur vardagen. Hälften av de intervjuade lärarna lyfter diagram, 

gestaltning, kroppsspråk samt bilder och filmklipp som stöd till läsförståelse, detta för att 

förtydliga och förklara ord för eleverna men också för att skapa intresse och nyfikenhet. Att 

arbete med ord och begrepp görs enligt beskrivning har vi iakttagit flera exempel på genom 

listor med samlade ord på tavlan och lappar på väggarna samt också bilder som stöd för att 

förklara ord. 

 

Viktiga faktorer i elevers läsförståelseutveckling 

Olika metoder för att stötta utvecklingen i läsförståelse lyfts fram inom forskningen och bidrar 

till att lärare ska undervisa medvetet inom detta, i alla ämnen, vilket gynnar läsförståelsen. 
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Oavsett val av metod ska denna, enligt forskning, vara vetenskapligt förankrad samt vila på 

beprövad erfarenhet (Sveriges Riksdag, 2010). Lärare bör också ha tillgång till och kunskap 

om flera metoder att variera mellan då forskning tydligt visar att elever lär på olika sätt och att 

en undervisningsmetod därför inte passar alla. Lärarens roll poängteras, i den meningen att 

undervisning ska vara medveten. Även återkoppling på det elever gör anses vara avgörande 

för att elever ska utvecklas vidare i sin läsförståelse. Återkoppling och bedömning görs på fler 

plan för att eleven ska kunna utvecklas och veta vad nästa steg är enligt Hattie och Timperley 

(2007).  

Under denna rubrik beskrivs det deltagarna uttryckt kring synen på utveckling i läsförståelse, 

hur den följs upp, metakognition, samt om något speciellt görs för att uppmärksamma elever i 

behov av särskilt stöd. 

 

Framgångsfaktorer i läsförståelseutveckling 

För att nå framgång i utvecklingen av läsförståelse är föräldrar och undervisning av stor 

betydelse anser flera av deltagarna. Föräldrarnas roll belyses när det kommer till att eleverna 

behöver läsa mycket hemma, att läsa i skolan räcker inte till. Lärarens betydelse för 

utveckling nämns av flertalet, liksom dennes förväntningar på elevens prestationer. Här lyfts 

även klassrumsklimatet som en viktig del, att det är en tillåtande och trygg miljö, där eleverna 

vågar visa sina styrkor och svagheter. Några lärare anser att intresse och viljan att lära sig, 

motivationen, spelar stor roll för utvecklingen. 

Samtliga lärare anser att en väl fungerande ordavkodning är nyckeln till utveckling. Att 

eleven ges tillräckligt med lästid lyfts som en framgångsfaktor. De menar att det är viktigt 

med både högläsning och elevens egen tysta läsning, men också att man diskuterar texter för 

att veta om eleverna förstår det de läser.  

Flertalet av studiens deltagare använder medvetet olika metoder för att utveckla elevernas 

läsförståelse, vilket ses som en framgångsfaktor. Exempelvis nämns ”Läsfixarna” som stöd 

för att klargöra, sammanfatta, ställa frågor, förutspå texter, liksom ”tänka högt” som de 

vanligaste metoderna för att hjälpa eleverna utveckla strategier för att bättre kunna tillägna sig 

texters innehåll. 
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Viktiga faktorer i läsförståelseutvecklingen  

Samtliga studiens deltagare nämner lärarens roll som central faktor där den medvetna 

undervisningen av metoder samt ord och begrepp inte nog kan poängteras.  

Lärarens roll är viktig. Jag som lärare måste lyfta läsningen och ha lektioner i det. Göra 

det viktigt. Läsa är inta bara något man gör när man är klar med det man ska utföra i 

klassen. Då finns det många som aldrig får läsa. De blir aldrig färdiga. Jag tror att man 

måste ha speciella lektioner för läsning. Jag tror att man måste rikta undervisningen. 

Och att man jobbar med det man läser. Det behöver inte bara vara att läsa i bänkboken 

och sen ta en ny bänkbok, utan att man faktiskt gör någonting av det man läser. 

(Lärare) 

Läraren ska visa på det positiva med läsning, skapa intresse för läsningen genom att hitta 

litteratur som inspirerar och motiverar eleverna att läsa, variera undervisningen, stärka 

elevernas självförtroende genom att de ser sin egen utveckling, ge elever tillräckligt med 

lästid samt verktyg för att förstå. Flera lärare nämner glädjen i läsningen, det ska vara roligt 

att läsa. 

En lärare uttrycker farhågan med nya lärares bristande kunskap i läsinlärning och läsförståelse 

som en faktor som påverkar eleverna. Samtliga deltagare anser att det är viktigt att alla lärare 

har goda kunskaper om läsinlärning och läsförståelse, då detta anses som en del av lärarens 

profession. Kompetensutveckling inom området ses därför som viktig och som en faktor som 

påverkar undervisningen. 

I studien uppgav nästan samtliga lärare att det är viktigt att veta var eleven befinner sig i sin 

läsning för att veta på vilken nivå läsningen skall läggas. Här poängteras att texter bör 

anpassas till elevernas förmåga, men också utmana lite, något som kan relateras till den 

proximala utvecklingszonen. En lärare uttrycker vikten av att känna att man lyckas och att 

eleven i början kanske måste läsa om samma text flera gånger, trots att den är relativt enkel. 

Att eleven ges tillräckligt med lästid lyfts av några lärare, som dock menar att det då är viktigt 

med både högläsning och elevens egna tysta läsning, men också att man diskuterar texter för 

att veta om eleverna förstår det de läser. Att intensivträna läsning för att avkodningen ska 

fungera så att eleverna kan lägga mindre energi på densamma nämns framförallt av lärare som 

arbetar med de yngre eleverna, liksom läsning i mindre grupper där man både kan lyssna på 

elevernas läsning och diskutera texter.   

Arbete med olika genrer är också något som flera lärare belyser som viktigt för att utveckla 

elevers läsning och läsförståelse.  
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Vid observationerna ses exempel på olika metoder som används i undervisningen och också 

olika genrer som t.ex. arbete med instruktion. Flera lärare agerar modell i sin undervisning 

genom att t.ex. utifrån text tänka högt, visa på hur man arbetar med text för att finna svar på 

frågor och hur man gör för att förstå vad som sägs mellan raderna. 

 

Uppföljning av läsning och läsförståelseutveckling   

Uppföljning och bedömning av elevers utveckling sker summativt och formativt, men skiljer 

sig åt mellan olika skolor och deltagare i studien. En del lärare beskriver att de följer upp 

läsning och läsförståelse genom läsutvecklingsschema, screening, regelbundna 

läsförståelsetester och kontinuerlig bedömning av elevernas läsning, medan andra nästan 

uteslutande bedömer elevernas förmåga kontinuerligt, utifrån matriser, men oftare utifrån 

diskussioner om texter för att uppmärksamma eleverna på texters innehåll och olika 

uppbyggnad. En lärare visar vid observationstillfället hur hon på ett relativt enkelt sätt följer 

upp elevernas läsförståelse genom att eleverna vid lektionens slut lämnar en ”exit note” på en 

post it-lapp där de kort sammanfattar, ställer frågor eller gör en reflektion om det lästa. 

Elevernas reflektioner ligger sedan till grund för lärarens planering av nästa lektion.  

Vid intensivläsning poängteras att det är viktigt att eleven själv ser sin utveckling, t.ex. genom 

test före och test efter intensivperioden. En deltagare uttalar att man ska vara medveten om 

vad man har testen till och vad man gör med resultaten om och när man testar, ”man får 

fundera på vad man gör med texterna och vad de mäter”. En annan lärare anser att det är den 

vardagliga uppföljningen av läsförståelsen som synliggör utvecklingen.  

En lärare beskriver hur hon ibland medvetandegör elever om läsningen genom att be dem 

stanna upp i texten för att uppmärksamma eleven om ord som hoppats över, klargöra eller 

förtydliga textinnehåll som uppföljning av elevens läsning. Några av deltagarna anser att de 

inte har något lämpligt material för att följa upp elevernas läsutveckling. 

 

Metakognition och självförtroende 

Samtliga deltagare i studien anser att det är viktigt att undervisa i läsförståelse, att på olika sätt 

visa olika metoder för att försäkra sig om att eleverna utvecklar sin förståelse för olika texter, 

att de förstår det de läser och om de är medvetna om de förstår eller inte, metakognition. Här 

uttrycker deltagarna också att elever behöver stanna upp och själva reflektera över om de 

förstått det de läst. En lärare menar att hon ibland luras att tro att elever förstår mer än vad de 

faktiskt gör, och att det därför är viktigt att man inte bara jobbar med det som står i texten 
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utan även det som kan läsas mellan raderna. En annan lärare beskriver hur elever som är 

medvetna om att de inte förstår använder sig av undvikandestrategier för att dölja det för 

lärare och kamrater. En lärare uppfattar begreppet metakognition som förmågan att göra 

inferenser. 

Flera deltagare lyfter elevers självförtroende som en faktor som är viktig i sammanhanget. De 

påpekar att en del elever har en övertro till den egna förmågan och tycker sig vara medvetna 

om att de förstår det de läser, fast de inte är det. En av lärarna menar att ”Elever som inte 

förstår säger ofta att allt är lätt”. En annan lärare uttrycker att eleverna tror på sig själva och 

visar på gott självförtroende gällande både läsning och förståelsen trots att de saknar 

förståelsen. Detta uppfattas vanligare i lägre åldrar jämfört med de högre stadierna där 

eleverna i högre grad uppfattas sakna tilltro till egen förmåga vilket poängteras genom 

uttrycket: ”Övertro på sig själva är det många som har. På högstadiet är det precis tvärtom. 

Där har de ingen tro på sig själva”. (Lärare) 

 

Arbete ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

Aktivt arbete med texter i olika genrer och på olika nivå anses gynna alla elever, likaså aktivt 

arbete med ord och begrepp, något som tydligt syns i observationerna. Lärarna uttrycker att de 

genom diskussioner fångar upp elever med svårigheter och kan förklara och förtydliga på 

olika sätt, t.ex. med bildstöd. Lärarna beskriver också att de läser instruktioner högt så att alla 

elever får höra dem, att läraren skriver före, att elever i behov av stöd ges stöd i att hitta rätt 

nivå på texter eller anpassning av text och uppgift.  

Vidare anser deltagarna att det är viktigt att lyfta det eleverna är bra på och därför också fånga 

upp elever i behov av stöd tidigt. En elev kan vara bra på att lyssna även om han/hon inte är så 

bra på att läsa eller skriva.  

En lärare berättar att hon använder spel som kan spelas av elever som befinner sig på olika 

nivå i sin språk-, läs- och skrivutveckling och som utvecklar ordförrådet. Läraren menar då att 

det inte spelar någon roll om eleven är i behov av stöd eller ej, alla deltar utifrån sin förmåga. 

Det viktiga i undervisningen är att arbetet är språkutvecklande. 

Flera lärare nämner att låta eleven arbeta i egen takt och ges tid till att slutföra arbetet. En 

lärare beskriver hur hon kan bygga en hel lektion utifrån en specifik elev för att eleven ska 

vara delaktig i lektionen. 

Sen tänker jag på specifika barn, den här lektionen; hur kan jag göra för att X ska vara 

med och förstå, för att det ska passa? Sen kan jag bygga en hel lektion kring en elev fast 
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ingen annan vet om det. Och så gör jag det jag tycker att vi behöver göra, för då gynnar 

det alla i slutändan ändå. (Lärare) 

 

Sammanfattning av resultat 

I studien återges vad läsförståelse innebär för lärarna framförallt med betoning på en väl 

fungerande avkodning för att fokus sedan ska kunna läggas på förståelse. Förmåga att förstå 

det lästa/skrivna ordet, dra slutsatser och göra inferenser betonas starkt. Utöver detta 

framhålls elevers eget intresse, nyfikenhet och läslust. Läsförståelsen anses vara central och 

ligga till grund för all inlärning, oavsett ämne. Metakognition såväl som ord- och 

begreppsförråd är andra viktiga aspekter på en väl fungerande läsförståelse. 

Lärares undervisning för att utveckla läsförståelse gestaltas genom metoder i undervisningen, 

läromedel samt arbete med nya ord. Samtliga deltagare i studien ansåg att läsning, såväl 

lärares högläsning som elevers egen läsning, är viktig för att utveckla läsförståelse. Vid 

observationerna kunde vi också iaktta att textsamtal förekom i samtliga klassrum.  

En viktig del i undervisningen framhålls vara olika metoder att arbeta med för att få förståelse 

för texter inom olika genrer och dess innehåll och budskap. Exempelvis nämns ”Läsfixarna” 

som en metod där elever lär sig olika strategier för att angripa text, där syftet är att klargöra, 

sammanfatta, ställa frågor och förutspå texter. En annan metod som nämns är ”tänka högt” 

där läraren inledningsvis agerar modell. Bilder, film och drama anses vara inspirerande, 

intresseväckande och ett gott stöd för elever att få ökad förståelse för texters innehåll och 

betydelse. Dessa metoder var tydligt gestaltade i läsförståelseundervisningen vi gavs tillträde 

till.  

Material som deltagande lärare använder i undervisningen är texter som hämtas från 

skönlitteratur och sakprosa. Lärarna anger att de inte använder något specifikt läromedel, men 

anpassar sitt material utifrån ämne, temaområde och även till elevernas intresse samt behov av 

nivåer på text. Tillgång till böcker ses som en positiv faktor som bidrar till läsintresse hos 

eleverna. Här nämns samarbete med och tillgång till bibliotek av ett par deltagare som en 

källa bidragande till både elevernas läsintresse och tillgång till litteratur i olika genrer. 

Flertalet lärare redogör för olika sätt att arbeta med ord och begrepp. Metoder som ses i 

undervisningen är att samla ord på tavlan, tydliggöra med bilder eller film, använda 

kroppsspråk liksom exempel från vardagen för att öka ord- och begreppsförståelsen.   
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Studiens deltagare exemplifierar flera viktiga faktorer i elevers läsförståelseutveckling som 

mer betydelsefulla än andra. Lärarens roll poängteras, både i avseende att agera modell i det 

medvetna arbetet med strategier för att öka läsförståelse samt lärares egen kompetens inom 

området. Även klassrumsklimat, elevens eget intresse och inre motivation samt föräldrars roll 

framhålls som påverkansfaktorer. Samtliga lärare tar upp ordavkodning, vilken beskrivs som 

nyckeln till utveckling av läsförståelse. Här uttrycker flera lärare att intensiv lästräning kan 

vara en hjälp på vägen, men att ge tid till läsning, anpassa texter i olika genrer till elevernas 

nivå, undervisa medvetet, följa upp elevers utveckling genom screening, 

läsutvecklingsscheman eller kontinuerlig bedömning är minst lika viktiga för att utveckla 

läsförståelsen. Några lärare poängterar även metakognition och självförtroende som 

betydelsefulla nämnare i sammanhanget. 

Läsförståelseundervisning i ett specialpedagogiskt perspektiv belyses framförallt genom 

anpassning av nivå på texter, att ge eleven tid, läsa instruktioner högt, förtydliga med bildstöd 

samt skriva före. Några deltagare beskriver att undervisning även ges i mindre grupp och 

ibland en-till-en, beroende på elevens förmågor. Dilemmat anses vara när elev är i behov av 

stöd och vad eleven upplever vara utpekande; att gå ifrån ordinarie undervisning för att ges 

stöd att lyckas eller inkluderas i klassrumsundervisningen och inte få det stöd eleven har rätt 

till. Oviljan att ta emot det stöd som erbjuds kan bero på rädsla att blotta sina svårigheter i en 

undervisningssituation i klassrummet, menar deltagarna som beskriver detta. Här handlar det 

om elevens självförtroende, självkänsla och lässjälvbild. 
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DISKUSSION 

Under denna rubrik diskuteras både metod och ansats som använts i vår kvalitativa fallstudie. 

Här belyses också de etiska överväganden som gjorts, studiens validitet samt reliabilitet. 

Vidare diskuteras även de resultat vi funnit, utifrån de teorier och den tidigare forskning vår 

studie tar sin grund i. För att belysa hur elva lärare gestaltar sin medvetna undervisning i 

läsförståelse har vi med utgångspunkt i studiens övergripande syfte: att få fördjupad 

förståelse av lärares medvetna undervisning i läsförståelse genomfört observationer och 

intervjuer för att således se hur läsförståelseundervisningen gestaltas i elva svenska klassrum. 

I resultatdiskussionen presenteras dessa resultat i underrubrikerna: Vad läsförståelse innebär 

för lärarna, Lärarnas undervisning för att utveckla läsförståelse samt Viktiga faktorer i elevers 

läsförståelseutveckling. 

 

Metoddiskussion 

Vår genomförda kvalitativa fallstudie har en forskningsansats med inslag av etnografi, 

såtillvida att materialet samlats in genom fältstudier i den naturliga miljö där, i detta fall, 

undervisningen sker. Vi har, genom observationer och intervjuer, själva varit de instrument 

som enligt Kullberg (2004) är kännetecknande för etnografens arbete med insamling av data. 

Resultaten vi kommit fram till kan således vara subjektiva, då tolkning sker utifrån erfarenhet 

och kunskap. Då detta inte anses utgöra något hinder i en etnografisk studie anser vi att ansats 

med inslag av etnografi för insamlande av material varit en god utgångspunkt för att belysa 

och ge svar på studiens syfte jämte frågeställningar.  

 

Urval 

Urvalet av deltagare gjordes utifrån tanken att vi ville veta hur lärares medvetna undervisning 

i läsförståelse gestaltas, innebärande ett selektivt, ej randomiserat urval, vilket naturligtvis 

påverkat studiens resultat. Vi har använt oss av ”snöbollsprincipen” för att få kontakt med den 

urvalsgrupp vi sökte. Fördelen med denna är att rektorer såväl som lärare rekommenderar 

duktiga kollegor som vi annars inte känt till. Nackdelen är att det finns fler lärare som 

möjligen kunnat delta i studien, men som vi inte kommit i kontakt med p.g.a. att vi inte fått 

fler svar på vår förfrågan, likväl det bortfall vi fick orsakat av tidsbrist hos tilltänkt deltagare. 

Om vi valt att använda slumpmässigt urval menar vi att vi skulle fått ett större bortfall av 

deltagare som av olika skäl inte varit kvalificerade att besvara syfte och frågeställning, dvs. 
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precisionen skulle påverkas negativt. Vi uppfattar även en stolthet hos rektorerna över att 

personal har blivit tillfrågad om deltagande, en känsla av att vara utvald för att läraren gör ett 

gott arbete. En rektor uttryckte att man bara genom att bli tillfrågad började tänka på hur 

undervisningen utformades, vilket sågs som positivt. 

 

Metod och etiska överväganden 

I vår fallstudie har vi observerat samt intervjuat elva lärare som undervisar i ämnet Sv/SvA i 

grundskolan. Metoden kan sägas vara en triangulering då vi förutom observation och intervju 

utgått från litteratur inom området läsning och läsförståelse för att belysa teorier och forskning 

inom detsamma. Genom triangulering anser vi att studien beretts möjlighet till ökad validitet 

och reliabilitet. Vi har även uppfyllt informations-, nyttjande- och samtyckeskraven genom att 

tydligt informera både rektorer och deltagare om studiens syfte, hantering av material samt att 

lärarna erbjudits möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande i studien. Vi har 

avidentifierat deltagarna och kallar dem endast deltagare eller lärare, detta för att uppfylla 

anonymitetskravet och konfidentialitetskravet, då vi inte ser någon, för studiens resultat, 

relevans i en mer ingående beskrivning av dem. 

Det som upplevts som positivt med att vara synlig, ej deltagande observatör (Einarsson & 

Chiriac, 2002; Kullberg, 2004; Patel & Davidson, 1994) är att vi fått möjlighet att enbart 

fokusera på hur läraren gör i sin undervisning och föra fältanteckningar istället för att vara 

bundna till observationsschema. Syfte och frågeställningar har varit tydliga utgångspunkter 

för vad som observerats. Vi anser att det varit en stor fördel att förlägga observation före 

intervju då vi uppfattar att lärarna inte upplevt att vi velat kontrollera om de gör som de säger, 

utan istället kunnat utgå från det som iakttagits tillika haft möjlighet att be deltagarna berätta 

om hur de gör och vilka metoder de använder eller känner till. Upplevelsen av såväl 

observationer som intervjuer är att samtliga lärare varit positiva till att dels låta oss observera 

läsförståelseundervisning i deras klassrum, dels berätta om sin undervisning och tillföra olika 

aspekter på densamma. Likaså har rektorerna ställt sig positiva till att låta oss få tillträde till 

fältet på deltagande skolor.  

Den del av studien som upplevts som svårast att göra likvärdig hos de elva deltagarna är 

observationen, där vi själva inte styr över skeenden i de undervisningssituationer vi varit 

synliga ej deltagande observatörer i (Einarsson & Chiriac, 2002; Kullberg, 2004; Patel & 

Davidson, 1994), vilket påverkar de etiska överväganden som gjorts. Vid några tillfällen har 

eleverna varit mer intresserade av oss än av undervisningen, vid andra har de endast noterat 
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vår närvaro i klassrummet. Vid ett par tillfällen har andra faktorer påverkat lärarens medvetna 

undervisning i läsförståelse, exempelvis har annan personal kommit in i klassrummet, 

konflikter mellan elever har behövt redas ut etc. Vi är medvetna om att dessa 

störningsmoment och oförutsedda händelser kan påverka studiens resultat negativt då läraren 

möjligen inte givits utrymme att undervisa som brukligt. Dock utgör detta en del av 

skoldagens vardag och kan inträffa när som helst, oavsett vår närvaro. Lärare är vana vid att 

hantera och anpassa sig efter situationer som uppstår och fatta snabba beslut som påverkar 

verksamheten i klassrummet. Vi har därför valt att fokusera på studiens frågeställning och 

bortse från de oförutsedda händelser som uppstod. 

Deltagarna i studien har inte erbjudits ta del av frågorna i intervjuguiden innan intervjun då vi 

menar att det troligen styrt innehållet på de lektioner vi observerat samt även påverkat svaren 

vid intervjuerna. Kanske hade lärarna upplevt vår intervjuguide som stressande och att 

kännedom om frågorna i denna medfört en vilja att prestera samt visa upp något som möjligen 

inte är vanligt förekommande i undervisningen, dvs. en tillrättalagd lektion för att tillgodose 

vårt syfte med besöket. Detta skulle innebära en negativ påverkan på studiens resultat. 

Nackdelen med att inte erbjudas ta del av intervjuguidens frågeställningar innan intervju kan 

bidra till att lärarna inte haft tillfälle att fundera och reflektera över sina svar. Detta kan förstås 

påverka resultatet. Ett sätt att stärka studiens validitet skulle kunna vara att lärarna ges 

möjlighet till komplettering av svar, dock har vi valt bort denna möjlighet då vi anser att vi 

täckt upp frågeområden väl i intervjuguiden. För att säkerställa att vi förstått de svar vi fått har 

frågor under pågående intervju omformulerats och vi har bett om förtydliganden för att 

klargöra lärarnas beskrivning av sin läsförståelseundervisning.  

 

Validitet och reliabilitet 

Vi anser att såväl validitet som reliabilitet uppfyllts genom att vi i alla observationer och 

intervjuer utgått från studiens syfte och frågeställningar, samt intervjuguidens frågor, för att 

belysa hur elva lärare undervisar medvetet i läsförståelse. Genom att förankra metod och 

resultat i teori och forskning menar vi att studiens tillförlitlighet är god.  

Genom att vara två som granskat och kontinuerligt analyserat insamlad data har vi hela tiden 

haft möjlighet att diskutera och argumentera för varför vi tematiserat och kategoriserat 

insamlat material som vi gjort. Detta har vi sett som en styrka i vårt arbete, då vi menar att vi i 

materialet upptäckt olika saker, kunnat ställa frågor till varandra samt även till insamlad data. 

Arbetet har gjorts enligt etnografisk praxis, dvs. att vi genom att klippa sönder text från 
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transkriberade observationer och intervjuer letat efter teman och kategorier, sorterat och 

sorterat om för att sedan klistra upp de olika textkategorierna på papper med rubriker för att 

finna de teman vi kommit fram till, något som rekommenderas av Patel och Davidson (1994). 

Analysarbetet har tagit lång tid i anspråk då processen är repetitiv (Denscombe, 2009), vilket 

är positivt för studiens validitet och reliabilitet. Vi har då läst igenom såväl fältanteckningar 

från observation som intervju flera gånger, ständigt upptäckt nya saker och fått nya 

infallsvinklar på texten. Likaså har vi ställt frågor till oss själva under analysfasen för att 

klargöra om vi tolkat materialet objektivt, för att erhålla ökad validitet och reliabilitet. 

Denscombe (2004) påpekar att det inte är helt möjligt att uppnå fullständig objektivitet då 

forskarens egna värderingar, bakgrund och förförståelse för det som undersöks påverkar det 

som observeras. Dock poängteras att forskaren bör försöka vara så fördomsfri och opartisk 

som möjligt, vilket vi anser att vi är, då vi inte har någon egen vinning av att förvanska 

resultaten i studien, utan tvärtom vill ta lärdom av och vidareutveckla det vi haft förmånen att 

ta del av. Vi menar även att det inte är etiskt rätt mot studiens deltagare, inte heller mot 

forskningsfältet som vi har ett genuint intresse av att följa och utveckla, om vi skulle 

förvränga de resultat vi kommit fram till, oavsett positiva eller negativa. 

Vid ett par tillfällen har observerade lektioner inte uppfyllt våra förväntningar, dels beroende 

på yttre faktorer som varken undervisande lärare eller vi själva kunna påverka som 

exempelvis konflikt i barngruppen, men även beroende på att det vi som observatörer 

förväntade oss se av medveten undervisning i läsförståelse inte infriades. Dessa 

observationstillfällen har diskuterats och analyserats på annat sätt än övriga, på så sätt att vi 

mer ingående funderat över de etiska aspekterna såsom om vi själva skulle involvera oss i 

undervisningen, då för att underlätta för undervisande lärare. Vi valde dock att avstå eftersom 

det medfört att vår roll som objektiv, synlig, ej deltagande observatör, hade påverkats. 

Ytterligare etiska överväganden är att det inte varit enbart observerad lärares undervisning 

som lyfts fram. Observerad situation kunde blivit utpekande och fokus flyttats från 

undervisande lärare till elevgrupp. Vi har därför diskuterat hur vi ska använda 

observationsmaterialet från nämnda situationer och utifrån detta valt att ta med det som 

fungerade väl under lektionerna och som gav svar på våra frågeställningar. Vi uppfattar att 

situationen möjligen kunnat vara annorlunda om vi gjort upprepade observationer hos samma 

lärare. Vi antar att eleverna då blivit förtrogna med situationen att ha oss där och därför agerat 

som de vanligen gör samt att läraren även fått möjlighet att visa prov på välfungerande 

läsförståelseundervisning. Vi anser också att det skulle varit intressant att följa alla studiens 
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deltagare under en längre tid, då studiens observationer endast utgör ett nedslag i ordinarie 

läsförståelseundervisning.  

 

Resultatdiskussion 

Finns någon relevans i att studera hur lärare undervisar i läsförståelse? Vi finner att det gör 

det då internationella undersökningar som PISA och PIRLS påvisar sjunkande resultat hos 

svenska elever i jämförelse med andra länder. Även Sveriges regering och riksdag reagerar 

och agerar med nya förslag på åtgärder, liksom allmänheten som frågar sig vad som händer i 

den svenska skolan. Vi anser att det, för att använda oss av Denscombes (2004) uttryck, finns 

en befintlig kunskap samt praktiska behov om området, att ämnet är aktuellt och den är även 

värdefull för oss som undervisande lärare i Sv/SvA och speciallärare i synnerhet, så tillvida att 

vi med medveten undervisning i läsförståelse menar att färre elever kommer att behöva 

specialpedagogiskt stöd. Läsförståelse är något som alla människor ska behärska för att kunna 

leva och verka i det moderna samhälle vi lever i. 

 

Vad läsförståelse innebär för lärarna 

Nyckeln till läsförståelse anses handla om en väl fungerande avkodning, ett rikt ord- och 

begreppsförråd, motivation och intresse, att läraren genom olika metoder och strategier 

undervisar eleverna för att bidra till att utveckla förmåga och öka kunskap. Lärarens roll ses 

som stöttande. Detta framhålls i teorierna the Simple View of Reading (Gough & Tunmer, 

1986; Hoover & Gough, 1990) samt den proximala utvecklingszonen (Vygotsky, 1978) där 

både elevens egen motivation och lärarens stöttning har stor betydelse. Vi upplever att lärarna 

uttrycker att de inte har benämning på metoder och ingen tydlig förankring i forskning om 

läsning och läsförståelse.  

En intressant iakttagelse gällande metakognition är att fåtalet lärare, och då endast special- 

och SvA-lärare, nämner metakognition som en viktig del i läsförståelseundervisning, där 

elevens medvetenhet om egen förståelse påpekas. Valet att lyfta fram dessa lärare och deras 

uppfattning om vikten av metakognition grundar sig i våra reflektioner över hur det kommer 

sig att endast denna kategori av deltagare belyst detta. Vi finner inget tydligt svar, men våra 

tankar går i riktningen att det kan bero på att dessa kategorier lärare är specialiserade och har 

mer utbildning inom området språk-, läs- och skrivutveckling. Elevunderlag och gruppstorlek 

är också något som kan påverka, då undervisningssituationen ser olika ut för special- och 

SvA-lärare kontra klasslärare. 
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Lärarnas undervisning för att utveckla läsförståelse 

Palinscar och Brown (1984) såg i sina jämförande studier att lärares medvetna undervisning i 

läsförståelse har betydelse för vad eleverna förstår och de resultat som uppnås. I deras studier 

användes främst metoden Reciprok undervisning där eleverna, i dialog och med läraren som 

modell, lärde sig att sammanfatta, klargöra, ifrågasätta och förutsäga texter man arbetade 

med. Detta stod i kontrast till undervisning där man inte arbetade medvetet. Reciprok 

undervisning är också den metod vi kunnat se är tydlig i de klassrum vi besökt, även om 

endast ett fåtal lärare benämner metoden med namn. Samtliga känner till ”Läsfixarna”, de 

figurer som används för att förtydliga metodens olika strategier vilka kan ha bidragit till att 

Reciprok undervisning upplevts som lätt att ta till sig. Det är möjligt att kännedom om figurer 

och metod beror på fortbildning men även reklam från läromedelsförlag där figurerna 

lanseras, liksom det nationella projektet ”En läsande klass”
6
 som synliggör de olika 

strategierna. Endast ett fåtal deltagare kan härleda sin kunskap om olika metoder till forskning 

och egen kompetensutveckling. Flera berättar att de snappat upp metoder genom media eller 

kollegor. Trots att lärarna uttrycker avsaknad av teori och forskningsanknytning ser vi att 

undervisningen baseras på the Simple View of Reading likväl som den proximala 

utvecklingszonen, vilket är intressant. Det innebär att undervisningen är medveten men 

oreflekterad såtillvida att forskningsbaserade metoder i många fall används omedvetet, enligt 

vår tolkning. Ämnet är idag så aktualiserat så det är anmärkningsvärt att inte fler lärare 

undervisar medvetet enligt de senaste forskningsrönen. 

Samtliga lärare uttrycker ett stort intresse för läsning och läsförståelse. De som inte har så stor 

kännedom om olika metoder har blivit mer intresserade av att ta till sig nya modeller och 

strategier utifrån forskningens resultat. Flera deltagare har vid intervjutillfället sagt att de vill 

diskutera mer om läsförståelseundervisning då det finns underliggande behov av att utveckla 

densamma inom området till att bli än mer medvetna och ge eleverna flera olika strategier för 

att arbeta med texter. Här uppfattar vi att tid är en viktig faktor som lärarna inte förfogar över 

i den utsträckning som är önskvärd för att kunna utveckla sin kompetens inom området 

läsförståelse. 

 

                                                           
6
 En läsande klass är ett svenskt projekt initierat av barn- och ungdomsboksförfattaren Martin Widmark. Syftet 

med det ideella projektet är att öka elevers läsintresse och höja resultaten i läsförståelse i internationella 
undersökningar som PISA och PIRLS. Framförallt trycker man på vikten av att undervisa i läsförståelse. På 
hemsidan www.enlasandeklass.se finns gratis material att ladda ner, som stöd för undervisningen i 
läsförståelse.  
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Viktiga faktorer i elevers läsförståelseutveckling 

Flera faktorer belyses i forskningen om läsning och läsförståelse som viktiga för att barn ska 

utveckla en god läsförståelse. Dels lyfts bakgrund, där föräldrars utbildningsnivå är en faktor 

som sägs inverka, dels lyfts intresset för läsning som påverkas av det antal böcker som finns i 

hemmiljön samt högläsning från tidig ålder, där föräldern läser för sitt barn. Ytterligare en 

faktor som har avgörande betydelse är den undervisning eleven erhåller i skolan. Här 

framhålls lärarens betydelse som väsentlig (Alatalo, 2011; Hattie & Timperley, 2007; Wolff, 

2009). Det är väsentligt att lärare har kunskap om hur både läsning och läsinlärning går till, 

följer upp elevens läsutveckling, undervisar medvetet i läsförståelse, ger eleverna olika 

strategier eller modeller för att arbeta med texter av olika slag och inte lämnar eleverna åt sig 

själva när avkodningen fungerar. Förväntningar på elevers prestationer är även avgörande för 

hur elever lyckas i skolan. Lärares egen kunskap och förväntningar på elever är de faktorer 

som lärare själva kan påverka genom fortbildning såväl som elev- och kunskapssyn. Däremot 

har vi upptäckt att undervisning i läsförståelsestrategier inte är helt självklar för alla då 

flertalet deltagare inte känner till olika modeller, utan endast ett fåtal. Det vanligaste svaret vi 

fått i våra intervjuer om vilken metod som är mest frekvent och som vi också kunnat 

observera är textsamtal där lärare och elever tillsammans tänker högt, gör inferenser till sig 

själv, till omvärlden och till andra texter. Även att läsa mellan raderna nämns vid upprepade 

tillfällen, liksom ”Läsfixarna”. 

Lässvårigheter kan ha flera olika orsaker, dels sen tal- och språkutveckling, dels biologiska 

orsaker men även föranledas av faktorer som brister i ord- och begreppsförråd samt 

arbetsminne. Att arbeta med ord och begrepp, liksom strategier i läsförståelse är därför viktigt 

(Alatalo, 2011; Kamhi & Catts, 2012; Westlund, 2009). Likaså att sätta in adekvata 

specialpedagogiska stödinsatser när svårigheter upptäcks. Vi menar här att vi i flertalet 

klassrumsobservationer inte kunnat se några specifika anpassningar eller åtgärder som görs 

för elever i behov av stöd. En lärare föregår med gott exempel ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv och bygger hela lektioner utifrån de elever som av olika skäl uppfattas ha svårt att 

följa undervisningen för att alla elever ska vara inkluderade. Det som gynnar elever med 

svårigheter är även bra för övriga elever är lärarens devis, vilket vi ser som en styrka i dennes 

undervisning. Detta styrks av Alatalos (2011) beskrivning av vikten av lärares kunskap om 

hur läs- och skrivutveckling sker, hur fortsatt undervisning i läsförståelse gynnar alla elever; 

både de som är i behov av specialpedagogiskt stöd samt de duktiga läsarna. Alatalo 

poängterar även lärares kunskap i såväl pedagogik som didaktik, liksom erfarenhet och 
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yrkesskicklighet som avgörande för undervisning. I egenskap av blivande speciallärare menar 

vi att en större medvetenhet om olika läsförståelsemetoder i den vanliga 

klassrumsundervisningen möjliggör att elever i behov av stöd kan delta mer inkluderat. 

 

Avslutande reflektioner 

Vår erfarenhet utifrån denna studie är att god kunskap finns om hur läsinlärning går till, att 

elever bör kunna avkoda med flyt, likaså läsa mellan raderna. Vi uppfattar glädjande nog en 

ökad medvetenhet inom området läsförståelseundervisning, men också ett stort behov av att 

lärare lär sig mer om olika strategier i arbete med texter för att kunna undervisa medvetet. 

Lärares brist på kompetens och kunskap om detta uttrycks av flera deltagare. Frågan är hur 

man kommer tillrätta med detta viktiga ämne. Att fortbildning inom området behövs är inget 

att tveka om då lärare behöver fylla på sin kunskapsbank med beprövade och 

forskningsbaserade metoder. Det vi diskuterat mycket är vad som utmärker en duktig lärare 

och vem som har tolkningsföreträde att bestämma vad det innebär att vara en duktig lärare, 

framförallt med utgångspunkt för urval av deltagare i studien. Vi finner inget tydligt svar på 

denna reflektion då vi har sett prov på god läsförståelseundervisning men även mött lärare 

som inte undervisat medvetet. Reichenberg (2012) påpekar att strukturerad undervisning är 

gynnsam för både svaga och goda läsare. Vidare menar Reichenberg att elever gynnas av 

lärande i grupp och utmaning till närmsta utvecklingszon vilket uppmärksammats av 

forskning. Vår uppfattning är att många av deltagarna i studien är väl medvetna om 

undervisningens betydelse, däremot saknas tydlig vetenskaplig förankring för de metoder som 

används. En avsaknad av insikt hos lärare om att medveten läsförståelseundervisning kan 

fungera förebyggande har dock uppmärksammats. Vi menar då, ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv, att fler elever nås genom medveten undervisning och därmed minskar behovet av 

särskilt stöd. 

Ytterligare en aspekt på studiens resultat kan vara att flertalet deltagare arbetar med yngre 

elever. Vi har därför även reflekterat över om resultatet hade blivit annorlunda om merparten 

av lärarna arbetat med andra åldersgrupper. Det är möjligt att medveten undervisning i 

läsförståelse är mer vanligt förekommande för äldre elever, men om detta kan vi inte uttala 

oss. Detta har heller inte framkommit i intervjuerna där lärare i olika stadier är representerade. 

Vi menar att vi genom att ta del av och lyfta de positiva exemplen på medveten 

läsförståelseundervisning kan influera andra till att intressera sig för de metoder som lyfts och 

även till att söka vidare kunskap inom området.  
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Vi gör inga anspråk på att studien skall vara generaliserbar, men anser att det är fullt möjligt 

att genomföra en studie med liknande urval av deltagare samt frågeställningar och uppnå 

likartat resultat, innebärande att även överförbarhet stärks. Man ska dock ha i åtanke att de 

undervisningssituationer vi deltagit i endast är ett axplock av den undervisning som sker i 

svenska klassrum idag. I dessa klassrum finns många goda förebilder, men också lärare som 

inte arbetar medvetet i den utsträckning som vi förväntat oss. Emellertid ska man tänka på att 

vi endast deltagit vid ett tillfälle där olika faktorer inverkar på specifik lektion och därför inte 

getts möjlighet att få en tydlig helhetsbild av lärares undervisning. 

 

Förslag på vidare forskning 

För att ytterligare öka lärares insikt om vikten av att undervisa medvetet i läsning och 

läsförståelse anser vi att det finns stora möjligheter att undersöka och belysa området än mer. 

Då ämnet läsförståelse är aktuellt i både nationella och internationella studier, i den meningen 

att svenska elevers resultat i både läsförståelse och matematik sjunker, behövs nu stora 

insatser för att vända elevernas kunskaper för att förbättra resultaten samt öka lärares 

kompetens och möjlighet att genomföra sitt arbete.  

Förslag på vidare forskning inom området är att göra en jämförande studie mellan grupper 

som undervisas medvetet i läsförståelse utifrån forskningsbaserade metoder och strategier 

kontra grupper där läraren undervisar utifrån beprövad erfarenhet.  

En annan infallsvinkel kan vara att studera samma grupp av elever före och efter 

implementering av läsförståelsestrategier. 

Ytterligare ett alternativ till vidare studier är att ta del av elevers reflektioner, upplevelser och 

erfarenhet av läsförståelseundervisning. 
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BILAGA 1 
 

Intervjuguide 
 

Utbildningsbakgrund  

 Utbildning, antal år i yrket, stadier, yrkesroll, ev. påbyggnadsutbildning m.m. 

 Hur har du fått de kunskaper du har om läsförståelsestrategier? Utbildning? 

 

Läsförståelse  

 Vad innebär läsförståelse för dig i din yrkesroll? 

 Vad är kännetecknande för en elev med god läsförståelse? 

 

Läsförståelseundervisning 

 Berätta hur du undervisar i läsförståelse? Hur gör du och varför har du valt att göra på 

detta sätt.  

 Känner du till några metoder i läsförståelse? Använder du dig av några särskilda 

metoder? T.ex. Reciprocal Teaching (RT), Transactional Strategies Instruction (TSI), 

Concept Oriented Reading Instruction (CORI), Att läsa på, mellan och bortom 

raderna, Questioning the Author (QA), Förutsäga, ställa frågor, utreda och 

sammanfatta texter eller andra metoder. 

 Använder du dig av flera metoder samtidigt eller en åt gången? 

 Berätta. Hur planerar du din undervisning i explicit läsförståelse?  

 Använder du dig av några läromedel som är tydliga inom området? Vilka? Varför 

dessa? 

 Vilka textgenrer arbetar ni med? Hur väljer du texter? 

 

Utveckling i läsförståelse 

 

 Är det något du tänker extra på när du väljer metod eller texter för att undervisa i 

läsförståelse? Hur väljer du? 

 Är det några faktorer som är särskilt viktiga för att eleven ska utveckla sin 

läsförståelse? Vilka och varför? 

 Är det något du som lärare kan göra för att främja elevernas utveckling i läsförståelse?  

 Hur följer du upp elevernas utveckling i läsförståelse? Hur vet du att eleverna förstår 

det lästa? 

 Uppfattar du att eleverna är medvetna om sin egen läsförståelse?   
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 Hur arbetar du med nya/okända ord? 

 Hur arbetar du med elever i behov av särskilt stöd när det gäller läsförståelse? 

 Arbetar du med läsförståelse i flera ämnen?  

 

Övrigt 

 

 Är det något du vill tillägga om läsförståelse eller läsförståelseundervisning? 

 Är det någon fråga du saknat, som jag borde ha ställt?  
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BILAGA 2 
 

Missivbrev 

Information 

Vi är två grundskollärare, studerande på Speciallärarprogrammet, Mälardalens Högskola, som 

våren 2014 ska skriva vår Magisteruppsats om medveten explicit läsförståelseundervisning 

och därför genomför en fallstudie i ämnet.  

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i ämnet svenska i grundskolans olika stadier 

undervisar och arbetar med medveten explicit undervisning i läsförståelse. 

Genom detta missivbrev hoppas vi kunna få kontakt med lärare som är intresserade av att 

delta i vår studie.  

Studien genomförs genom intervjuer och observationer. Intervjun beräknas ta ca 45-60 

minuter. Innehållet i intervjufrågorna gäller generell läsförståelseundervisning samt frågor om 

lärarens egen undervisning. Observationen av medveten läsförståelseundervisning görs gärna 

i samband med intervjun om möjligt. 

Forskningsrådets etiska principer följs, vilket innebär att den intervjuade när som helst kan 

välja att avbryta intervjun eller dra sig ur studien. Intervjuerna spelas in och transkriberas. 

Samtliga av de lärare som deltar avidentifieras i bearbetningen av data, insamlad data förvaras 

säkert och innehållet behandlas konfidentiellt.  

Med vänlig hälsning 

Helena Lyckström och Maria Söderberg 

helena.lyckstrom@eskilstuna.se 

maria.soderberg@eskilstuna.se 

Handledare: Gunilla Sandberg, UKK, Mälardalens högskola. 

Tel: 021-107343 

gunilla.sandberg@mdh.se    
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