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Abstract 
 

 

Several international knowledge measurements in succession have shown that Swedish 

students' reading comprehension of factual texts has become worse. Debaters and researchers 

have created a debate on how education should be done to change the downward trend. Even 

in the school's governing documents, the debate can be considered and lgr11 emphasizes that 

all teachers should work on language development regardless of subject to support students' 

reading comprehension. For this reason, I have investigated how teachers support students' 

understanding of factual texts in grades 4-6, which I have done with qualitative research 

methods. I have interviewed five teachers who teach Swedish and at least one of the science 

topics where students meet factual texts naturally. In order to strengthen the validity and 

reliability of the results, I have observed all teachers' teaching in the processing of a factual 

text. The observations took place at two social science and two natural science lessons and at 

a lesson in Swedish.  

 

I have come to the conclusion that the education of the informants does not leave the students 

alone with factual texts when they are processed together in the classroom and different 

reading strategies are used in the teaching. However, the teachers do not model or argue to the 

students that in the teaching they use strategies to create understanding of the content and that 

there are strategies that the students themselves can use when reading on their own. 

Therefore, I have come to the conclusion that my informants do not actively support students' 

reading comprehension of factual texts. 
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Sammanfattning 

 
Flera internationella kunskapsmätningar i följd har visat på att svenska elevers läsförståelse av 

faktatexter har blivit sämre. Debattörer och forskare har skapat en debatt om hur 

undervisningen bör gå till för att förändra den nedåtgående trenden. Även i skolans 

styrdokument kan debatten skönjas och lgr11 framhåller att samtliga lärare ska arbeta 

språkutvecklande oavsett ämne för att stödja elevers läsförståelse. Jag har av den anledningen 

undersökt hur lärare stöttar elevers förståelse av faktatexter i årskurs 4-6 vilket jag har gjort 

med kvalitativa forskningsmetoder. Jag har intervjuat fem lärare som undervisar i svenska och 

minst ett av orienteringsämnena där eleverna möter faktatexter naturligt. För att stärka 

resultatets validitet och reliabilitet har jag observerat samtliga lärares undervisning vid 

behandlandet av en faktatext. Observationerna ägde rum vid två SO- och två NO-lektioner 

samt vid en lektion i svenska.  

 

Jag har kommit fram till att informanternas undervisning inte lämnar eleverna ensamma med 

faktatexter då de bearbetas tillsammans i klassrummet och olika lässtrategier används i 

undervisningen. Dock modellerar lärarna inte. Lärarna påtalar heller inte för eleverna att de i 

undervisningen använder sig av strategier för att skapa sig förståelse samt att det är strategier 

som eleverna själva kan använda sig av när de läser på egen hand. Därmed har jag kommit 

fram till att mina informanter inte aktivt stöttar elevers läsförståelse av faktatexter.  

 

  

Nyckelord – Läsförståelse, lässtrategier, faktatexter, aktiv 

läsundervisning, årskurs 4-6 
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1 Inledning 
 

Flera internationella kunskapsmätningar, som PIRLS1 och PISA2, visar att svenska elevers 

läsförståelse har sjunkit de senaste decennierna. Även om den senaste PISA-rapporten visar 

på ett visst trendbrott har det skapat forskares intresse och livliga diskussioner i 

samhällsdebatten. Melin framförde kritik mot skolan på DN debatt sommaren 2016, som han 

menar har traditionsenligt fokuserat på skönlitteratur. Han menar att ”Läsningen är väsentligt 

bredare än skönlitteratur”. De internationella läsförståelseundersökningarna visar att det är 

förståelsen av faktatexter som de svenska eleverna har problem med, inte skönlitterära texter. 

Melin framhåller dessutom att ”det är just faktalitteratur som är nyckeln till framgång i 

skolan, till högre utbildning och till framgång i alla något så när kvalificerade jobb.” Även 

Westlund (2013, s. 2) framhåller att god läsförståelse påverkar elevers lärande och framgång i 

skolans samtliga ämnen. Olika studier visar att undervisningen lämnar eleverna att själva 

utveckla läsförståelse efter att de knäckt läskoden. Reichenberg framhåller att även om elever 

har god läsförståelse av skönlitterära texter så är det inte en självklarhet att eleverna har god 

förståelse av faktatexter. Då skolan bygger på att eleverna kan inhämta kunskap från 

faktatexter blir det oerhört problematiskt om eleverna inte förstår (2008, s. 11). 

 

”Färdigheter som att kunna läsa, skriva och hantera olika slags information har varit och är 

grundläggande för såväl mänsklighetens som för bildningens utveckling” (Säljö & Liberg, 

2012, s. 286). Det är till och med en demokratisk rättighet att utveckla förståelse för att kunna 

hantera olika slags texter som krävs för att vara en del av samhället (Säljö & Liberg, 2012, s. 

238). Det måste ligga på skolans ansvar och lärare kan inte lämna eleverna ensamma i att 

utveckla dessa färdigheter om skolan ska anses vara demokratisk och likvärdig, anser jag. 

Reichenberg framhåller att lärare måste aktivt vägleda eleverna för att skapa förståelse av 

faktatexter (Reichenberg, 2008, s. 13). 

 

Westlund framhåller i en artikel att ”Läsförståelse är ett väldigt komplext begrepp, och man 

lägger olika betydelser i det.” I mötet mellan en läsare och en text, oavsett texttyp, sker ett 

                                                 
1 Progress in International Reading Literacy Study 
2 Programme for International Student Assessment 
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meningsskapande. Westlund anser visserligen att läsförståelse är ämnesspecifikt men att alla 

lärare oavsett undervisningsämne måste arbeta som språkutvecklare så att eleverna kan skapa 

förståelse och mening vid läsning av olika slags texter (Hedman, 2016). I 

svenskundervisningen ingår det att eleverna ska ges förutsättningar för att utveckla förmågan 

att kunna läsa och analysera skönlitteratur men även sakprosa (Skolverket, 2011, s. 222). 

Trots det så ska läsförståelse inte bara utvecklas i svenskundervisningen och ligga på 

svensklärarens ansvar. Det är dock endast i svenskämnet elevernas läsförståelse bedöms. I ett 

diskussionsunderlag från Skolverket framgår det ”att lärare i skolans alla ämnen har i uppdrag 

att i undervisning ta ansvar för att stötta elevernas utveckling av det specifika språket som 

kännetecknar ämnet som läraren undervisar i.” (Skolverket, 2014, s. 2).  Trots det har svenska 

elever svårt med förståelsen av faktatexter. 

 

Då förståelsen av informationsbaserade texter är av en så stor vikt för både individ, skola och 

samhälle vill jag undersöka med kvalitativa metoder hur lärare stöttar eleverna i den utveck-

lingen. Det finns olika forskningsbaserade modeller som visar på olika faktorer som spelar 

stor roll för stöttningen av elevers läsförståelse, men det finns inte en enda enkel metod som 

passar alla elever (Westlund, 2015, s. 12). Olika texter kräver dessutom olika lässtrategier och 

undervisningen av läsförståelsen ska inte enbart ske på svensklektionerna utan stöttning ska 

ske i alla ämnen. Av den anledningen vill jag undersöka hur lärare arbetar som 

språkutvecklare och stöttar elevernas förståelse av faktatexter under svenskundervisningen 

men även under undervisningen i orienteringsämnena där eleverna möter faktatexter naturligt. 

De kvalitativa metoderna jag kommer att använda mig av är intervjuer och 

klassrumsobservationer. 

 

1.1 Syfte  
 

Mitt syfte med det här arbetet är att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 undervisar för att stötta 

elevers läsförståelse av faktatexter.  

 

 

1.1.1 Frågeställningar 
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Följande frågeställningar har valts för att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien:  

 

• Vad anser lärarna att läsförståelse innebär? 

• Vilka arbetssätt anser lärarna är viktiga och framgångsrika för att stötta elevernas 

förståelse av faktatexter? 

• Vad finner lärarna problematiskt i elevers förståelse av faktatexter?  
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2 Bakgrund 
 

I följande kapitel redovisas olika aspekter som ligger till grund för mitt arbete. Jag redovisar 

först min teoretiska bakgrund. Därefter kommer jag redogöra för vad styrdokument framhåller 

om läsförståelse och vad eleverna ska lära sig inom ämnet läsförståelse samt vem som 

ansvarar för vad. En kort bakgrund ges beträffande vad internationell kunskapsmätning visar 

om svenska elevers läsförståelse. Slutligen definieras det centrala begreppet läsförståelse som 

används i arbetet.  

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
 

Min teoretiska utgångspunkt är att utvecklingen av den skriftspråkliga kommunikationen är 

en process som bör ske i en stöttande och explicit miljö som förutsätter en sociokulturell 

kontext. Stöttande undervisning innebär att man bygger upp som en byggnadsställning av 

stöttor runt eleven under inlärningsprocessen. Stöttorna sker med hjälp av en mer kunnig elev 

eller lärare och tas bort efterhand som eleverna utvecklar färdighet och klarar sig på egen 

hand. Min utgångspunkt med stöttning kommer från teorin om Scaffolding vilket är ett 

engelskt begrepp som betyder just byggnadsställning. Wood, Bruner och Ross har utvecklat 

teorin och använde begreppet första gången i ett didaktiskt sammanhang. Bruner menar att 

begreppet uppkommer ur Vygotskijs teori om den närmsta utvecklingszonen (Askland & 

Sataøen, 2003, s. 256–257). Den närmsta utvecklingszonen utgår från att lärandet är en 

ständig process. Utifrån en färdighet är människan mycket nära att behärska ny kunskap. Med 

utvecklingszon menar Vygotskij ”den zon där människor är känsliga för instruktion och 

förklaringar. Det är här läraren (eller en mer kompetent kamrat) kan vägleda” till djupare och 

ytterligare kunskap (Säljö, 2012, s. 193).  Vygotskij menar att språklig kommunikation är en 

förutsättning för lärandet och språket är ”redskapens redskap” (Säljö, 2012, s. 189). Stödet 

som eleverna ges med den språkliga kommunikationen kan sägas ske i en sociokulturell miljö. 

I en sociokulturell miljö utvecklas människors kunskaper och erfarenheter i ett samspel med 

andra människor.  

Skolan är en central funktion, eftersom det är där man kan komma i kontakt med och 

approprierar kunskap som man inte så lätt kan tillägna sig i vardagen. Kunskaper ses 

således inte som något som överförs mellan människor, utan snarare som något som 

människor blir delaktiga igenom pedagogiska förlopp. [Säljö, 2012, s. 197].  
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Därmed är explicit och stöttande undervisning som sker i ett socialt samspel en förutsättning 

för elevers lärande och min kommande forsknings- och litteraturgenomgång kommer att 

presentera forskning och litteratur utifrån den synen. 

 

2.2 Styrdokument 
 

Svenskläraren i åk 4-6 ska utveckla och bedöma elevernas förmåga att läsa olika slags texter.  

 Syftet med svenskämnet är bland annat att eleverna ska utveckla förmåga att skapa och 

bearbeta texter… Eleverna ska få kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med 

olika typer av texter… ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna 

identiteten och sin förståelse för omvärlden. Eleverna ska genom undervisningen ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra 

texter för olika syften. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 

[Skolverket, 2011, s. 222].  

 

Individers tänkande, lärande och förmåga att kommunicera påverkas av den språkliga 

förmågan. Språkförmågan påverkar med andra ord individers identitetsskapande och 

möjlighet att leva och verka i samhället. Det ställer krav på att eleverna får möjlighet att 

utveckla språklig förståelse och flexibilitet. Utifrån läroplanens kommentarmaterial i svenska 

framgår att svenskämnet har ett stort ansvar för elevernas språkutveckling och ”ämnets 

huvudsakliga uppgift är att ge eleverna de språkkunskaper de behöver” (Skolverket, 2016a, s. 

6). Med språkkunskaper innefattas en mängd kunskaper som att kunna analysera och använda 

sig av olika språkliga kommunikativa uttryck. Det kan vara talad kommunikation, 

skriftkommunikation men även film, teater och andra uttrycksformer i estetiska sammanhang. 

Eleverna ska med andra ord ”få möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och 

lära” (Skolverket, 2011, s. 222).  

 

Inom begreppet språkförmåga är behärskningen av läsning och skrivning central. Både 

nationella och internationella läs- och skrivtester har gjorts och visar på att svenska elevers 

läsförståelse har sjunkit sedan 1992. Framförallt handlar det om förståelsen av sakprosa, 

vilket framhålls i kommentarmaterialet i svenska (Skolverket, 2016a, s. 7). En av orsakerna 

till de sjunkande resultaten förklaras vara att eleverna inte fått undervisning och kunskap i att 
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läsa olika slags texter. För att kunna läsa olika slags texter ingår det att kunna använda sig av 

olika lässtrategier. Utifrån kursplanen innebär lässtrategier ”de konkreta sätt som en läsare 

använder för att angripa en text. Lässtrategier handlar alltså om något som läsaren gör med 

texten”. Lässtrategierna ska ske i en progression från att ’knäcka läskoden’ till att så 

småningom själv kunna välja rätt strategi för att förstå och tolka olika slags texter. I årskurs 4-

6 ska eleverna ”lära sig strategier för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant 

som står mellan raderna.” 3(Skolverket, 2016a, s. 11).  

 

Skönlitteraturens roll är starkt knuten till svenskundervisningen men eleverna ska även enligt 

kursplanen möta olika former av sakprosa. Sakprosatexter möter eleverna även i de flesta 

andra ämnena än i svenska. (Skolverket, 2016a, s. 8). Det framgår i läroplanen att 

svenskämnet inte är ensamt ansvarig för att utveckla elevernas förståelse av faktatexter. Dels 

framgår det i läroplanen att ”varje elev ska få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga”. Dessutom, enligt de övergripande målen ”ska 

skolan erbjuda eleverna strukturerad undervisning samt ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och i skrift på ett rikt och 

nyanserat sätt” (Skolverket, 2011, s. 13). Diskussionsunderlagen framhåller att med 

läroplanens formulering så innebär det att lärare i skolans samtliga ämnen ska undervisa och 

stötta elevers språkutveckling av det specifika språk som föreligger i ämnet. Med ett 

språkutvecklande arbetssätt ökar det elevers förutsättningar att tillgodogöra sig ämnets 

innehåll. Samtliga ämneslärare måste med andra ord vara språkutvecklare (Skolverket, 2014, 

s. 2). Däremot framgår det att eleverna kan ta med sig kunskapen att förstå sakprosa från 

svenskundervisningen till andra ämnen för att lättare kunna läsa och förstå ämnesspecifika 

texter (Skolverket, 2016a, s. 17).  

 

2.3 Internationella kunskapsmätningar 
 

Olika internationella kunskapsmätningar av elevers språkförmåga omnämns i princip i samtlig 

litteratur och forskning inom läsförståelse. Till och med i kommentarmaterialet i svenska 

omnämns svenska elevers sjunkande resultat de senaste decennierna, som nämnts ovan. 

                                                 
3 Originaltextens kursivering. 
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Framförallt är det förståelsen av sakprosa svenska elever har svårigheter med. I många år har 

skolans personal, enligt min uppfattning, fått och själva tagit på sig skulden. I december 2016 

redovisade den senaste PISA-undersökningen en positiv förändring. ”Det är ett glädjande 

trendbrott som vi hoppas kan ge elever, lärare och rektorer råg i ryggen” framhåller Mikael 

Halápi, vikarierande generaldirektör på Skolverket (Skolverket, 2016c). Frågan är om skolan 

kan andas ut och fortsätta undervisningen som den är. En närmare analys av resultatet visar 

nämligen att svenska elevers läsförståelse fortfarande är lägre jämfört med 2000 och 2003. I 

rapporten framhålls att svenska elevers genomsnittliga läsförståelsevärde har ökat och ligger 

idag högre än OECD-genomsnittet. Då bör framhållas att OECD-genomsnittet har sjunkit 

(Skolverket, 2016b, s. 48).  

 

2.4 Definition av det centrala begreppet läsförståelse 

 

Läsning handlar dels om att kunna avkoda bokstäver och ord, men det handlar även om att 

kunna förstå det som avkodats, det vill säga ha läsförståelse. Läsförståelse är en process som 

innebär att skapa mening och ett samspel mellan texten och läsaren. ”Förståelse kräver 

koncentration på textens innehåll, men det kräver också att vi tolkar, resonerar och drar 

slutsatser medan vi läser” (Roe, 2014, s. 33). För att kunna göra det använder en god läsare 

olika lässtrategier. Läsforskaren Pearson hävdar att ”en strategisk läsare är en person som har 

tillgång till olika typer av verktyg som kan lösa vilket problem som helst som kan uppstå 

under läsningen” (Roe, 2014, s. 108). Det handlar om att en god läsare har bra metakognitiv 

kompetens och kan kontrollera sin läsning och göra medvetna val av strategier för att skapa 

sig förståelse av en text (Roe, 2014, s. 109). Visserligen påverkas elevers förståelse av hur väl 

de kan avkoda men jag kommer i detta arbete fokusera på läsförståelse utifrån att det är en 

process där läsaren använder sig av strategier för att skapa sig förståelse.  
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3 Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

I följande kapitel kompletteras bakgrunden i mitt arbete med en redovisning av vad litteratur 

och forskning anser om varför undervisning av läsförståelse bör ske. Dessutom kommer några 

evidensbaserade läsundervisningsmodeller att redovisas. 

 

3.1 Läsundervisning 
 

Nyckeln till framgång är god läsförmåga. God läsförmåga är grunden till lyckad skolgång 

men även grunden till fortsatt lärande och att kunna vara en aktiv medborgare i samhället, 

framhåller Reichenberg (2008, s. 11). Vidare menar Westlund att lärare måste se till att 

samtliga elever skapar läsförståelse av olika slags texter för att inte skapa andra klassens 

medborgare. Undervisningen bör därför inte använda sig av nivåanpassade texter efter att 

eleverna knäckt läskoden. Istället måste lärare se till att alla elever skapar sig strategier för att 

förstå olika typer av texter. (Westlund, 2015, s. 41). Texter som vi möter i vårt liv i samhället 

är i normalfallet inte nivåanpassade och tar inte hänsyn till goda och svaga läsare. Därför är 

det en demokratisk rättighet att alla individer får utveckla läsförståelse av olika texttyper, 

vilket även Säljö & Liberg anser (2012, s. 238). 

 

Läsning anses vara en interaktiv process där läsaren samspelar med texten utifrån de 

förkunskaper och förväntningar som läsaren har av en text. Vid och efter läsningen gör läsaren 

tolkningar och förståelse av texten som är individuell då den är beroende av vem läsaren är 

och dess tidigare upplevelser och kunskaper (Roe, 2014, s. 40). En lärare i ett klassrum har ett 

stort antal elever med olika förkunskaper att förhålla sig till och som Parmenius-Swärd menar 

är utvecklingen av elevers läsförståelse en av de svåraste förmågorna att undervisa i då 

elevers kunskap och förförståelse är så olika. Dessutom är det problematiskt att hitta rätt 

nivåer på uppgifter då lärandet varken utvecklas om de blir för lätta eller för svåra. Det är en 

syn utifrån Vygotskijs teori om den närmsta utvecklingszonen där elevers lärande utvecklas 

utifrån sina individuella kunskapszoner. Hon menar även att det finns olika skäl till att texter 

är lätta eller svåra. ”Den svåraste text att läsa är den som saknar röst och tilltal och som har 

alldeles för mycket fakta (graden av ämnesspecifika ord), som inte utreds och förklaras”, det 
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vill säga faktatexter (Parmenius-Swärd, 2015a, s. 5). Det krävs därmed att eleverna får aktiv 

och medveten stöttning för att kunna erövra förmågan att ta till sig budskapet i faktatexterna, 

menar Westlund. Lärare ska inte ägna sin undervisning till att ställa frågor på det lästa, skriva 

recensioner eller kontrollera elevernas läsförståelse, utan bör istället stödja elevernas egna 

läskraft genom att visa eleverna ”hur man gör för att bättre förstå olika texter”4 (2015, s. 34).  

 

Roe genomförde en intervjuundersökning 2005 och 2006 i Norge som visade att många elever 

inte kunde relatera till att de haft läsundervisning och hade inte hört talas om lässtrategier 

under sina år i grundskolan (Roe, 2014, s. 20). PISA 2006 visade att nästan en tredjedel av 

pojkarna i Norge hade så dålig läsförståelse så att de kommer få det svårt med högre studier 

och att leva i samhället. Svenska pojkars PISA-resultat visar på liknande siffror (Roe, 2014, s. 

23). I Westlunds forskningsanalys framkommer det att de svenska lärare som medverkat i 

hennes studie inte heller aktivt undervisar sina elever i läsförståelse. Istället finns det i hög 

grad en tro på att om elever läser mycket litteratur så genererar det automatiskt till att eleverna 

utvecklar läsförståelse (2013, s. 170). De svenska lärarnas syn bygger med andra ord inte på 

att elever skapar förståelsestrategier genom stöttning.  

 

Westlunds doktorsavhandling bygger på studier som bland annat jämför svenska respektive 

kanadensiska lärares syn på vad läsförståelse är och hur lärare anser att de stödjer elevers 

läsförståelseutveckling. Hon har valt att jämföra svenska lärare med kanadensiska lärare då 

kanadensiska elever visar på mycket goda läsförståelseresultat i internationella 

kunskapsmätningar (2013, s. 28–29). Westlund har sammanfattat respektive lärargrupps 

uppfattningar om läsförståelse. Svenska lärare framhåller att läsförståelse handlar om att 

förstå/ett meningsskapande, att läsa mellan raderna, att svara på frågor, att återberätta, att läsa 

högt med läsflyt samt att läsa mycket. Kanadensiska lärares uppfattning om vad läsförståelse 

handlar om är att förstå/ett meningsskapande, ett metakognitivt tänkande, att göra kopplingar, 

att transformera/förändra sitt tänkande, att göra inferenser, att ställa egna frågor/svara på 

frågor, att kunna visualisera texten samt predict5 (Westlund, 2013, s. 238).  

 

                                                 
4 Originaltextens kursivering. 
5 Westlund använder uttrycket ”predict” vilket innebär att förutspå textens innehåll. 
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Begreppen ”att läsa mellan raderna” och ”att göra inferenser” kan tyckas vara samma begrepp 

men skillnaden är, utifrån Westlunds studie, att svenska lärare betonar att eleverna ska kunna 

läsa mellan raderna medan de kanadensiska lärarna betonar hur man lär eleverna att inferera. 

Den tekniska läsprocessen betonas av de svenska lärarna förutom att kunna läsa mellan 

raderna. De kanadensiska lärarna betonar istället ”betydelsen av att elever aktivt använder sig 

av olika förståelsestrategier.” Westlund sammanfattar följande: ”Svenska elever ska främst 

kunna svara på frågor-återberätta-läsa upp-läsa mycket. Kanadensiska elever ska främst kunna 

behärska och tillämpa ett antal förståelsestrategier-vara medvetna om sitt tänkande” 

(Westlund, 2013, s. 238). 

 

Det kan tolkas att de kanadensiska lärarna lägger stor vikt vid att utveckla elevernas 

metakognitiva förmåga vilket inte de svenska lärarna nämner. Enligt John Hattie och hans 

lista över effektiva påverkningsfaktorer på elevers studieprestationer är elevers 

’metakognitiva strategier’ en av de högst rankade faktorerna. Han menar att om eleverna 

själva kan reglera och kontrollera sitt lärande blir de sina egna lärare (2012, s. 33). Om elever 

utvecklar sin metakognitiva förmåga vid läsning är det min bedömning att eleverna själv kan 

reglera vilka strategier de behöver använda för att skapa förståelse för texten och eleverna blir 

därmed sina egna lärare. 

 

Min teoretiska utgångspunkt är att elever bör stöttas i deras läsförståelseutveckling vilket 

bland annat Andreassen och Bråten stödjer i en analysstudie. Studien är baserad på 

Andreassens avhandling, som visar att explicit undervisning i läsförståelsestrategier ger effekt 

på elevers läsförståelse (Reichenberg, 2012a, s. 6). Dessutom visar olika studier på att 

strukturerad undervisning gynnar elevers förståelse, både för svaga och goda läsare. 

Forskning uppmärksammar även ”vikten av att utmana eleverna i den närmaste 

utvecklingszonen och att lärande i grupp är gynnsamt”. Forskning visar med andra ord att 

lärandet är gynnsamt i en stöttande sociokulturell miljö vilket borde få negativa konsekvenser 

om det inte sker i liknande miljöer. Olika studier visar att svenskundervisningen lägger stort 

ansvar på eleverna själva att hitta litterära verktyg för att kunna analysera och förstå texter. 

Dessutom dominerar skönlitterära texter i undervisningen (Reichenberg, 2012a, s. 11) vilket 

skulle kunna vara en anledning till svenska elevers sjunkande läsförståelseresultat av 

faktatexter.  
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Som nämnts ovan framgår det i diskussionsunderlaget till svenskämnet att undervisande 

lärare i svenska inte ensamt har ansvaret för elevernas språkutveckling utan samtliga lärare 

ska arbeta som språkutvecklare. I skolan möter eleverna framförallt faktatexter naturligt i 

undervisningen i form av läroböcker. Ju högre upp i åldrarna eleverna kommer möter de 

längre och mer komplexa texter. Undervisningen ställer dessutom krav på att eleverna får 

”mer avancerade sätt att läsa texter, som t.ex. kritisk läsning, tolkning, analys, 

informationsläsning etc.” (Parmenius-Swärd, 2015b, s. 2). Även om en person har god 

läsförståelse kan personen ha svårt att förstå alla texter. Framförallt sakprosatexter kan vara 

svåra eftersom förförståelse av textens struktur och fakta har stor betydelse för förståelsen 

(Roe, 2014, s. 71). Traditionellt sett har svensklärare haft ansvaret att utveckla elevers 

läsförmåga. Idag ska samtliga ämneslärare utveckla elevernas läsförmåga. I en rapport från 

Skolverket 2012 framgår att om elever ska kunna tillgodogöra sig ämneskunskaper är det en 

förutsättning att samtliga ämneslärare stödjer elevernas språkutveckling (Westlund, 2015, s. 

25).  

 

Många studier om läsförståelse har fokuserat på undervisning i svenska men både Edling och 

Danielsson har studerat undervisningen i samhälls- och naturorienterande ämnen. Båda 

forskarna har kommit fram till att undervisningen i orienteringsämnena saknar arbete med 

djupare förståelse av faktatexter. Aktiviteterna som sker i klassrummet handlar främst om att 

reproducera kunskap. Edling menar att ”I klassrumsaktiviteter fokuseras speciellt på hur 

texterna introduceras, hur eleverna instrueras att läsa texterna och vilken aktivitet som följer 

upp läsningen av texterna.” Då klassrumsaktiviteter fokuserar på att monologiskt reproducera 

kunskap saknas aktiviteter som att dialogiskt producera kunskap (2006, s. 189), vilket även 

Danielsson kom fram till i sin studie (2010, s. 79). Skulle dialogiska aktiviteter ske kring 

texter skulle det stärka mötet mellan texten och eleven (Edling, 2006, s. 190). Danielsson 

anser dessutom att det krävs fortbildning för verksamma lärare och att lärarutbildningen 

förändras för att lärare ska få kunskap och verktyg för att ”kunna integrera ett 

språkutvecklande arbetssätt i arbetet med ämnesinnehållet” (2010, s. 114). 
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Många forskare har även utgått från att studera ”expertlärare” vilket även Wharton-

McDonald, Pressley och Mistretta valde att göra. Deras studie utgick från att bland annat 

observera lärare som är erkända för att ha kvalitativ undervisning där elevernas läskunnighet 

främjas. Dessa expertlärare ”believed in the necessity of this integrated approach for 

developing literacy in their students.” Det sker genom explicit undervisning där lärare 

demonstrerar hur användandet av olika strategier går till. Dessutom visar observationerna att 

läsning och skrivande förekommer mer i dessa ”outstanding classrooms” än i andra klassrum 

(Wharton-McDonald, Pressley, Rankin, Mistretta, & Ettenberg, 1997, s. 520).  

 

3.2 Läsförståelsestrategier samt några erkända under-
visningsmodeller 

 

Passiv läsning står i motsats till aktiv och sker då eleverna lämnas ensamma med en text. Den 

aktiva läsningen kräver aktivitet och uppstår då lärare genom iscensättning vägleder eleverna 

genom olika lässtrategier. Utifrån olika metoder kan olika lässtrategier aktiveras och läras. 

Det finns ingen metod som behöver vara bättre än någon annan, utan det viktiga är att bygga 

upp en verktygslåda av olika strategier åt eleverna (Parmenius-Swärd, 2015b, s. 3). Först när 

eleverna har en verktygslåda av olika strategier kan de bli metakognitiva och välja rätt strategi 

för att skapa sig förståelse av en text (Westlund, 2015, s. 123).  

 

I följande avsnitt kommer jag redovisa för olika lässtrategier som förekommer i några 

forskningsbaserade läsförståelsemodeller som Reciprok Undervisning, Transaktionell 

Undervisning samt Begreppsorienterad läsundervisning. Modellerna utvecklades under 80- 

och 90-talet och ligger som grund för både undervisning och forskning inom läsförståelse 

idag (Roe, 2014, s. 98). Strategierna som modellerna framhåller som centrala stöds även av en 

amerikansk evidensbelagd studie, National Reading Panel Report 2000, vilket jag också kort 

kommer att redovisa. Läsförståelsemodellerna bygger på varandra och stödjer dessutom min 

teoretiska utgångspunkt att lärandet utvecklas genom stöttning vilket förutsätter interaktion 

med andra.  
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3.2.1 Reciprok undervisning - RU 
 

Reciprok undervisning, RU, är en undervisningsmodell som utvecklades på 80-talet av 

Palincsar och Brown. Reciprok betyder ömsesidig och tanken med modellen är att genom 

samspel med lärare och andra elever ge eleverna tillfälliga stöttor i deras läsning (Andreassen, 

2008, s. 233). Stöttning sker genom att en lärare modellerar hur en god läsare använder sig av 

olika strategier för att förstå en text. Stöttorna tas bort efterhand som eleven själv behärskar 

att ”läsa eftertänksamt och lösa problem de stöter på” och har blivit en metakognitiv läsare 

(Westlund, 2015, s. 129). Palincsar och Brown kom fram till fyra strategier som är särskilt 

effektiva. Att förutspå handlar om att kunna ställa hypoteser utifrån egna kunskaper och 

kunskaper om texten. Under läsning kan en god läsare ändra sina hypoteser varefter läsaren 

får ny information i texten. Att ställa frågor innebär att läsaren ställer sig reflekterande och 

fördjupande frågor under och efter läsningen. Att reda ut oklarheter innebär att reda ut ord 

och begrepp som läsaren stöter på under läsningen för att få förståelse. Att sammanfatta görs i 

olika steg. Det handlar om att kunna identifiera den viktigaste informationen och sålla ut 

trivial och överflödig information samt att förstå och beskriva huvuddragen i texten. Westlund 

framhåller att forskarnas studier inte visar att någon av de fyra strategierna är mer effektiv än 

någon annan utan att de bör samspela med varandra (2015, s. 129–130).  

 

Olika studiers resultat visar att elever som är svaga läsare har störst nytta av modellen 

(Andreassen, 2008, s. 238) vilket bland annat framkom i en studie som Lundberg och 

Reichenberg har gjort. Studien visade att lässvaga elevers läsförståelse ökade signifikativt vid 

undervisning som utgick från Reciprok undervisning. Elever ställde till och med ”egna frågor 

och reflekterade över innehållet i texten” (Reichenberg, 2012b, s. 7).  

 

3.2.2 Transaktionell strategiundervisning - TSU 
 

Utifrån RU-modellen utvecklade Pressley tillsammans med kollegan Wharton-MacDonald 

läsprogrammet Transaktionell strategiundervisning, TSU. I TSU-modellen framhålls att 

”lärare även ska vara lyhörd för elevernas tolkningar och hur de tillämpar olika strategier” 

(Westlund, 2015, s. 148). Genom att läraren är lyhörd ändrar och anpassar läraren sin 

undervisning efter elevernas reaktioner och modellen anses därav vara transaktionell. 
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Modellen anses även vara transaktionell då lärare och elever tillsammans interagerar med 

texten. Under läsningen konstrueras tillsammans en tolkning vilket skapar djupare mening 

och förståelse (Andreassen, 2008, s. 239). Därmed är det centrala i modellen hur stöttningen 

sker och hur lärare och elever delger sina tolkningar och strategier (Westlund, 2015, s. 148). 

 

     TSU innebär att: 

• strategiundervisning ingår som en naturlig del i den dagliga undervisningen 

• läraren ger modeller (tänker högt) för hur olika förståelsestrategier kan användas på en 

och samma text 

• eleverna ska använda strategier när de behövs, inte annars 

• lärare för diskussioner med eleverna om när, vilka och hur strategier ska användas 

• motivation, engagemang och metakognition skapar aktiva läsare [Westlund, 2015, s. 149].  

 

Skillnaden mellan RU och TSU är att läsförståelseundervisningen inte begränsas till enbart 

fyra strategier (Westlund, 2015, s. 133). Enligt Pressley och Wharton-McDonald är följande 

strategier de mest vanliga inom TSU ”(1) predicting, (2) questioning, (3) constructional 

mental images representing text content, (4)  seeking clarifications, (5) responding to the text 

based on prior knowledge, (6) summarizing, and (7) interpreting.” (Pressley & Wharton-

McDonald, 2006, s. 337). Undervisande lärare ska dessutom förklara värdet av att utveckla 

strategier för eleverna. När eleverna skapat ökad förståelse blir de påminda om att det beror 

på att de använder sig av strategierna på egen hand (Andreassen, 2008, s. 242). Det handlar 

om att hjälpa eleverna att synliggöra deras eget lärande vilket i sin tur kan motivera och 

engagera eleverna till fortsatt lärande. Det står i enighet med skolans uppdrag att främja 

elevers kunskapsutveckling och motivera elever till fortsatt lärande (Skolverket, 2011). 

 

3.2.3 Begreppsorienterad läsundervisning – BLU 
 

Utifrån modellerna RU och TSU där stöttning sker genom att lärare modellerar och tänker 

högt utvecklades BLU (Westlund, 2015, s. 155). Modellen utformades i slutet av 90-talet av 

Guthrie och hans forskarkollegor och är en begreppsorienterad läsundervisning och är därför 

tänkt att användas i natur- och samhällsorienterade skolämnen där elevernas fakta- och 

begreppskunskaper ska utvecklas (Westlund, 2015, s. 150). Enligt Guthrie är 
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begreppsförståelse något centralt för att kunna förstå det som ska läsas samt för att kunna 

hantera olika uppgifter. De strategier som används är aktivering av förkunskaper, 

frågeställande, informationssökande, sammanfattande och grafisk organisering. Användandet 

av strategierna ska i sig skapa motivation samt ske i interaktion med andra. Grafisk 

organisering handlar om att återge texten visuellt vilket kan ske genom att rita en teckning, en 

begrepps- eller tankekarta eller göra diagram (Andreassen, 2008, s. 246–248). Kärnan i 

undervisningsmodellen är läsengagemang och Wigfield m fl framhåller ”when readers are 

fully engaged in reading they comprehend better, use reading strategies effectively, and are 

motivated to read” (2008, s. 433). 

 

Andreassen framhåller fem komponenter inom BLU som visar sig påverka elevernas 

motivation vid strategiundervisning.  

1. Eleverna får ”ämnesrelaterade mål för läsundervisningen utifrån vad som ska 

bedömas”  

2. Eleverna får välja vad de vill studera närmare  

3. Eleverna får göra förstahandserfarenheter (förkunskap) som de sedan kan koppla till 

texten som de ska läsa 

4. Eleverna får ett stort urval av intressant och relevant läsmaterial som inte är knutet till 

läroböckerna  

5. Eleverna får möjlighet att samarbeta med klasskamrater.  

Då dessa fem komponenter genomförs i kombinationen med explicit strategiundervisning 

ökar elevernas motivation och därmed lärande (Andreassen, 2008, s. 249). 

 

3.2.4 The National Reading Panel 2000, NRP 
 

National Reading Panel, NRP, redovisade år 2000 en stor evidensbaserad studie på hur elevers 

läsförståelse kan stödjas i undervisningen. NRP har baserat sin undersökning på 205 studier i 

läsförståelse-instruktioner. Rapporten framhåller att forskningsstudien fokuserar på att 

undersöka vilka strategier som ökar förståelsen och inte olika metoder då det saknas 

tillräckligt med stöd från forskning. Å andra sidan omnämns och ingår RU, TSU och BLU i 
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undersökningen. ”Comprehension monitoring, cooperative learning, graphic and semantic 

organizers including story maps, question answering, question generation, and 

summarization” är de sju av sexton strategierna som NRP:s studie kommit framtill vara de 

mest effektiva och lovande strategierna som kan stödja elevers förståelse. Men det finns inte 

några bevis på att en enstaka strategi är bättre eller sämre än att använda sig av en samling 

strategier. NRP framhåller dock att de sett effekter på elevers läsförståelse då texter läses 

tillsammans i klassrummet och där eleverna och lärare använder sig av flera strategier 

samtidigt (National Reading Panel, 2000, s. 4–42). Ytterligare två strategier som nämns vara 

framgångsrika i många studier är prior knowledge och mental imagery  (Shanahan, 2005, s. 

29–30).  
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4 Metodologisk ansats och val av metod 
 

I följande kapitel redovisas arbetets metodologiska ansats samt val av metoder och hur 

forskningen har genomförts. Etiska ställningstaganden redovisas samt hur arbetets reliabilitet 

och validitet har beaktats och kan värderas.  

 

4.1 Metodologisk ansats och val av metod 
 

Forskares inställning och förståelse påverkar studier och dess val av metod (Kihlström, 

2007b, s. 229). Mitt arbete påverkas av mina förkunskaper och min teoretiska utgångspunkt 

vilket är utifrån Bruner med fleras teori om Scaffolding. Det handlar om att elevers 

kunskapsutveckling bör stöttas. Stöttningen ska ske i den närmsta utvecklingszonen som i sin 

tur förutsätter en sociokulturell miljö. Jag har valt att göra empiriska undersökningar för att 

skapa djupare kunskap och förståelse om hur lärare stöttar elevers läsförståelse av faktatexter. 

Med empirisk undersökning vill jag som Dimenäs förklarar begreppet ”undersöka någon del 

av verkligheten” och undersökningen är med andra ord ”grundad på erfarenheter från verkliga 

förhållanden” (2007, s. 59). Som redskap för att söka empiri har jag av den anledningen valt 

kvalitativa metoder i form av intervjuer och observationer. Med kvalitativa intervjuer har jag 

haft möjligheten att utifrån informanternas föreställningsvärld upptäcka och identifiera 

egenskaper och företeelser (Kihlström, 2007b, s. 229). Genom observationerna har jag kunnat 

studera vilka beteenden och skeenden, i det här fallet strategier, som förekom i 

undervisningen (Patel & Davidson, 2011, s. 92).  

 

Det är naturligtvis viktigt att jag som forskare är medveten om mina förkunskaper och min 

eventuella påverkan av intervjuerna och observationernas resultat för att inte riskera studiens 

validitet och reliabilitet, vilket jag diskuterar i avsnitt 4.4. Patel och Davidson framhåller att 

vid empirnära ansats är det viktigt att forskare kan ”sätta parentes” kring sin egen 

förförståelse för att i möjligaste mån förhindra att påverka resultatet från informanterna. Syftet 

med empirisk forskningsansats är ”att induktivt skapa en lokal teori om det studerade 

fenomenet” (2011, s. 83).  
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4.2 Avgränsning, urval och representativitet 
 

Avgränsning av informanter skedde genom att söka verksamma lärare som undervisar i 

årskurs 4-6 då gruppen är representativ för min utbildning. Dessutom bör de flesta eleverna 

behärska avkodning i dessa årskurser och utvecklandet av förståelse bör fortskrida då eleverna 

kommer att möta allt fler och längre faktatexter. Ett kriterium för min avgränsning var även 

att samtliga informanter undervisade i svenska eftersom svenskämnet har ett stort ansvar för 

elevers läsförståelseutveckling samt att bedömningen av elevernas läsförståelse sker i ämnet. 

Ytterligare ett avgränsningskriterium var att minst tre av informanterna skulle undervisa i 

något av orienteringsämnena med anledning av att eleverna möter faktatexter naturligt i 

orienteringsämnena och all personal inom skolan ska arbeta språkutvecklande enligt 

läroplanen.  

 

Urvalet av informanter gjordes genom mailförfrågan till 15 rektorer på slumpmässigt valda 

skolor i närliggande kommuner. Detta urval skedde för att underlätta och minska tidspress 

vilket kan inverka negativt på generaliserbarheten av studien. Å andra sidan undervisar 

informanterna på tre olika skolor i två olika kommuner vilket gör att generaliserbarheten höjs 

något. Rektorerna frågade i sin tur lärare på skolan om de var villiga att ställa upp på intervju 

och eventuellt observation. Sex lärare svarade att de var villiga att ställa upp. En av lärarna 

hoppade av innan intervju och observation gjordes.  

 

Samtliga informanter är verksamma lärare i årskurs 4-6 och undervisar i svenska. Endast en 

av informanterna har gått någon fortbildning inom läsförmåga eller läsförståelse. Informanten 

har gått läslyftet.  

 

Informanterna är följande: 

 

• Lärare A: Verksam i 9 år. Undervisar i svenska, engelska och spanska i åk 5 och 6. 

Behörighet i svenska, matematik, musik, SO och NO, åk 1-7. Utbildad under lpo94.  
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• Lärare B: Verksam i 13 år. Undervisar i svenska, matematik och SO i åk 4 och 5. 

Behörighet i samhällskunskap, åk 4-9. Utbildad under lpo94. 

• Lärare C: Verksam i 19 år. Undervisar i svenska, matematik och NO i åk 4 och 5. 

Behörighet i svenska, matematik, NO och SO, åk 1-7. Utbildad under lpo94. 

• Lärare D: Verksam i 8 år. Undervisar i svenska, matematik och NO i åk 5 och 6. 

Behörighet i svenska, matematik och NO, åk 1-7. Utbildad under lpo94. 

• Lärare E: Verksam i 11 år. Undervisar i svenska, engelska och SO i åk 5 och 6. Behörighet 

i SO och svenska, åk 1-7. Utbildad under lpo94. 

 

4.3 Metod och dess genomförande 
 

 

4.3.1 Genomförande av intervjuer 
 

Samtliga informanter intervjuades genom kvalitativa intervjuer som utgick från förberedda 

frågor. Informanterna delgavs inte frågorna innan intervjun för att få informanternas spontana 

svar och för att inte riskera tillförlitligheten, att informanterna ’läste på’ innan intervjun.  

Intervjuerna kännetecknas som semistrukturerade intervjuer eftersom intervjufrågorna följde 

ett specifikt tema, läsförståelse av faktatexter, dock hade informanterna stor frihet att utforma 

svaren. Frågeställningarna var öppna för att informantens svar med kunskap och åsikter inte 

skulle påverkas av mig som intervjuar, vilket Patel och Davidsson framhåller är viktigt. 

Intervjufrågorna återfinns i bilaga 2. Frågorna följde en viss ordning men kunde i vissa fall 

struktureras om och följas av en följdfråga då intervjuerna gjordes fysiskt på respektive skola. 

Av den anledningen kan det sägas att informanterna var medskapare (Patel & Davidson, 2011, 

s. 81–82). Möjligheten att ställa följdfrågor utifrån informantens utsagor gav mig möjligheten 

till att få större förståelse för informantens kunskaper och uppfattningar. Kihlström framhåller 

att ”genom att lyssna och ställa lämpliga följdfrågor bygger du vidare på respondentens 

berättelse” (2007a, s. 52). Även vid ställda följdfrågor är det viktigt att inte ställa ledande 

frågor för att inte riskera tillförlitligheten. Intervjuerna tog 20-40 minuter. För att koncentrera 

mig på intervjun och inte missa någon information som delgavs, spelade jag in intervjuerna 
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efter informanternas godkännande. Inspelningarna sparades avidentifierade på min dator för 

att skydda informanternas identitet om datorn skulle komma i orätta händer.  

 

 

4.3.2 Genomförande av observationer 
 

Förutom intervjuer observerades informanternas undervisning i syfte att se vilka beteenden 

och skeenden som skedde i verkligheten (Patel & Davidson, 2011, s. 91). Elevers 

språkutveckling ska inte enbart utvecklas i svenskundervisningen. I läroplanen framgår att 

alla lärare ska arbeta språkutvecklande och i bland annat orienteringsämnena möter eleverna 

faktatexter naturligt. Därför skedde observationerna främst i undervisning i 

orienteringsämnena. Sammanlagt observerades fem lektionstillfällen, ett lektionstillfälle per 

informant. En av observationerna ägde dock rum under en svensklektion eftersom jag hade 

turen att informantens svenskundervisning riktade sig mot förståelsen av faktatexter under den 

perioden jag gjorde mina observationer. De andra observationerna ägde rum under två SO- 

respektive två NO-lektioner där kriteriet för observationstillfället var att någon form av 

faktatext skulle bearbetas. Syftet med observationerna var att identifiera vilka strategier som 

användes för att stödja elevernas läsförståelse av faktatexter. 

 

I klassrummet presenterade jag mig för eleverna och beskrev mitt syfte med att befinna mig i 

klassrummet. Jag placerade mig längst bak i klassrummet för att kunna få en bra helhetssyn 

över undervisningen. Observationer kan genomföras på olika sätt och valet av observation är 

beroende av syftet vilket framhålls av Patel och Davidson. Jag använde mig av en strukturerad 

observationsmetod där jag utgick från ett observationsschema för att studera vilka i förväg 

relevanta valda skeenden, strategier, som användes i undervisningen (Patel & Davidson, 2011, 

s. 92). Observationsschemat återfinns i bilaga 3. Eftersom jag ville få syn på vilka strategier 

som stödjer elevers läsförståelse utgick schemat från strategier som evidensbelagd forskning 

framhåller vara stödjande, vilka jag anser vara relevanta. När olika strategier användes i 

undervisningen för att stödja elevernas förståelse prickade jag av dem på 

observationsschemat. Schemat hade plats för anteckningar och jag antecknade om ytterligare 

relevanta beteenden och skeenden inträffade. Eftersom jag inte är ute efter att söka 

kvantitativa resultat och att det kan finnas svårigheter med att notera förekomsten av en del 
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strategier har jag inte redovisat antalet strategiföreteelser exakt, å andra sidan har jag noterat 

om någon strategi var mer förekommande än någon annan. 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 
 

Jag anser att min studie har en god validitet och reliabilitet. Med god validitet menas att 

undersökningen studerat det som avsetts och min studie undersöker hur lärare stöttar elevers 

förståelse av faktatexter i undervisningen genom kvalitativa intervjuer och observationer. 

Patel och Davidson anser att validiteten i kvalitativa studier värderas annorlunda än i 

kvantitativa studier. Med kvantitativa metoder vill man kvantifiera företeelser men ”i det 

kvalitativa fallet är ambitionen istället att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden 

av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur”. Däremot är hela 

forskningsprocessen viktig vid kvalitativa studier och att man klart redovisar för den vilket 

Patel och Davidson framhåller (2011, s. 105) och som jag anser föreligger i min studie. Med 

reliabilitet menas trovärdighet eller tillförlitlighet, att man kan tro på undersökningens resultat 

(Kihlström, 2007a, s. 231). Även begreppet reliabilitet värderas annorlunda vid kvalitativa 

studier än vid kvantitativa. Patel och Davidson menar att resultaten vid till exempel 

intervjuerna hade blivit annorlunda vid ytterligare ett intervjutillfälle. Det handlar inte om att 

resultaten är otillförlitliga utan att informanten ändrat uppfattning. Syftet är att söka 

informantens kunskap och åsikter vid intervjutillfället och ”reliabiliteten bör istället ses mot 

bakgrund till den unika situation som råder vid undersökningstillfället” (Patel & Davidson, 

2011, s. 106).   

 

Intervjuer ger inga direkta besked om hur lärare faktiskt undervisar vilket observationer gör. 

För att inte riskera studiens validitet och reliabilitet har jag därför triangulerat. Med att 

triangulera avses att man använder olika metoder för att undersöka företeelser (Kihlström, 

2007b, s. 231). Studiens giltighet och tillförlitlighet styrks med andra ord av att intervjuerna 

kompletterats med observationer och ”informationen från dessa vägs sedan samman i 

analysen för att ge en så fyllig bild som möjligt” (Patel & Davidson, 2011, s. 107).  
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För att inte påverka resultatets reliabilitet delgavs informanterna inte intervjufrågorna innan 

intervjun. Informanterna skulle i så fall kunnat läsa på och informanternas spontana syn och 

kunskap skulle påverkats. Dessutom gjordes intervjuerna efter observationerna för att inte 

risker att undervisningens iscensättning påverkades av intervjufrågorna. Intervjuerna spelades 

även in så att ingen information från informanterna skulle missas. Vid transkribering i 

efterhand kunde jag också granska mina formuleringar så de inte var värderande. Vid resultat 

av ostrukturerade observationer finns det risk att forskarens egna ord och begrepp beskriver 

beteenden och skeenden vilket kan skada resultatets validitet och reliabilitet (Patel & 

Davidson, 2011, s. 107). Jag följde därför ett observationsschema med i förväg valda 

skeenden men med plats för anteckningar. Jag anser inte att anteckningarna skadat arbetets 

validitet eller reliabilitet utan istället möjliggjort ett fylligare resultat. 

 

Studiens generalisering kan anses vara låg då endast fem informanter ingår i studien. Syftet 

med kvalitativa metoder är att ta reda på enskilda människors föreställningsvärld. Syftet med 

denna studie är att få reda på just dessa fem informanters åsikter och erfarenheter samt hur 

deras undervisning går till. Av den anledningen är generaliseringsprocessen av stor betydelse. 

Kvale genom Kihlström menar att trots låg generaliseringsgrad kan studier ha bäring då de 

liknar andra studier vilket kallas för analytisk generalisering (2007b, s. 233). Enligt min 

mening så anser jag att studien har bäring och kan generaliseras genom jämförelser med 

tidigare forskningsstudiers resultat.   

 

4.5 Metoddiskussion 
 

 

Valet att informanterna inte fick se intervjufrågorna innan intervjun gjorde jag med anledning 

av att minska risken att förstöra tillförlitligheten. Vid jämförelse av intervju och observation 

märker jag att lärarna arbetar mer aktivt och använder sig av strategier i sin undervisning för 

att skapa förståelse av faktatexter i orienteringsämnena än vad de är medvetna om. Eventuellt 

hade resultatet av intervjuerna varit annorlunda om lärarna hade fått frågorna innan intervjun. 

Informanternas svar hade eventuellt varit fylligare om de fått möjligheten att reflektera över 
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sin egen undervisning och haft en annan uppfattning gällande de begreppen som jag använde i 

frågeformuleringarna. 

 

Vid observationerna är det svårt att registrera alla olika händelser och strategier som används i 

undervisningen. Resultatet hade eventuellt blivit ett annat om även observationerna hade 

spelats in och jag i lugn och ro hade kunnat studera och analysera undervisningen. Eftersom 

eleverna i undervisningen är minderåriga är det etiskt känsligt och anteckningar fördes därför 

direkt vid observationstillfället. Det bör även beaktas att jag vid observationerna inte har tagit 

hänsyn till förgående eller nästkommande lektionstillfälle som kan ha betydelse för resultatet 

av vilka strategier lärare använder i sin undervisning för att stötta elevers förståelse av 

faktatexter. Vid lektionerna innan eller efter kan ytterligare strategier ha använts för att stödja 

elevernas förståelse av faktatexten än vad som behandlades vid observationstillfället.  

 

En av informanterna är utbildad i SO men undervisade inte i något av orienteringsämnena vid 

utförandet av att observationen gjordes. Jag anser inte att det stör min studies validitet eller 

reliabilitet då samtliga lärare ska arbeta språkutvecklande. Dessutom undervisade informanten 

vid observationstillfället i förståelse av faktatexter. I undervisningen användes dessutom 

faktatext från läromedlet i SO.  

 

4.6 Forskningsetiska principer 
 

 

Vid olika forskningsarbeten är det oerhört viktigt att noga överväga olika etiska överväganden 

för att inte utsätta någon person för skada. Om det skulle uppstå etiska konflikter kan det 

skada fortsatt forskning som är viktig för individers och samhällets utveckling 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Vetenskapsrådet är ett nationellt organ som ska stötta och 

utveckla svensk forskning. Därför har de utformat forsknings- och individskyddskrav. 

Individskyddskravet omfattar åtta etiska regler som finns under fyra huvudkrav. Huvudkraven 

innefattar informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.  
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Utifrån informationskravet delgavs samtliga informanter information muntligt och/eller 

skriftligt gällande undersökningens syfte samt om informanternas uppgift och vilka villkor 

som gäller för deras deltagande. Jag försäkrade dessutom informanterna muntligt och/eller 

skriftligt om att informationen inte kommer att användas till något annat syfte än vad jag 

föreskrivit (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7).  

 

Med samtyckeskravet menas att forskaren måste ha fått informantens samtycke angående sitt 

deltagande. Om informanten är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär 

måste även vårdnadshavare ge samtycke (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). I och med att 

intervjuerna skedde personligen blev samtyckeskravet inte aktuellt då informanters deltagande 

är en form av samtycke. Däremot är det viktigt vid klassrumsobservationerna att det fanns ett 

formellt samtycke av lärare. Då intervjuer och observationer kan gå ut över informantens 

arbetstid har jag dessutom informerat skolledare. Förfrågan om att få göra intervju och 

observation ställdes först till skolledare som i sin tur vidarebefordrade frågan till lärare. 

Missivbrev återfinns i bilaga 1. Därmed medgav skolledare sitt samtycke till intervju och 

observation i skolan. Jag ansåg inte att jag behövde vårdnadshavares samtycke vid 

observation, då det är lärarna som jag observerade och inte eleverna.  

 

Enligt den tredje regeln informerade jag informanterna om att de har rätt att avsluta sitt 

deltagande när som helst. Om informanter hade valt att avbryta intervju eller observation i 

förtid skulle jag ha enligt Vetenskapsrådets föreskrifter försöka tillgodose så långt som 

möjligt att det insamlade materialet stryks. (2002, s. 10).  

 

Utifrån konfidentialitetskravet har samtliga uppgifter som kan härleda till informanterna 

hanterats med största försiktighet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Vid anteckningar redan vid 

intervjuerna och observationerna på plats avidentifierades personer, skolor och platser så att 

det inte förelåg någon risk till identifikation om anteckningarna skulle komma i orätta händer.  

 

Nyttjandekravet innefattar att all insamlad information enbart får användas för 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Det innebär att både material och resultat 

får användas av andra forskare men inte för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 

syften. Samtliga informanter informerades om att mitt examensarbete, där materialen till min 
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studie ingår, kommer att läggas ut på Diva. Informanterna blev dessutom informerade om att 

studien är avidentifierad vilket innebär att inga personer, skolor eller platser kan gå att 

härleda.  

  



 

 26 

5 Resultat 

 

I följande kapitel redovisas resultatet av intervjuer och observationer separat.  

 

5.1 Resultat av intervjuer 

 

Resultatet från intervjuerna redovisas genom att besvara forskningsfrågorna. 

 

5.1.1 Vad anser lärarna att läsförståelse innebär? 

 

Samtliga informanter svarade att läsförståelse handlar om att skapa sig förståelse av en text. 

Lärare C framhöll ”Det handlar inte om förståelsen av enskilda ord och begrepp utan 

förståelsen av innehållet i en text.” Lärare E framhöll dessutom att det innebär ”att kunna läsa 

mellan raderna, att förstå det underbyggda. Men även att kunna sammanfatta och återberätta 

texten.” Lärare A menade att en text som eleverna ska förstå kan även innehålla bilder och 

symboler med mera. 

 

Ingen av lärarna använde sig av begreppet lässtrategier spontant av sig själv utan först efter att 

jag ställde följdfrågan ”Vad innebär lässtrategier för dig?” nämndes begreppet. Lärare D men-

ade att ”Det finns olika sätt att läsa texter. Läsare använder sig av olika strategier för att förstå 

olika texter” vilket styrktes av samtliga lärare. Strategier som nämndes var att ”sökläsa”, 

plocka ut den viktigaste informationen, sammanfatta, läsa texten en gång till, skapa inre bilder 

samt tolka och reflektera över det lästa. Lärare E framhöll även strategin att ”kunna ställa sig 

frågor till texten.” Lärare C uttryckte dessutom att förståelsen är beroende av förkunskapen. 

Informanten uttryckte att ”Mycket läsning av skönlitteratur och att bli en lustläsare ökar 

förståelsen.” Även lärare A och B framhöll att läsa mycket är en strategi. Lärare C fortsatte 

sin förklaring och menade ”Å andra sidan har själva avkodningen inte så stor betydelse för 

förståelsen. Jag jobbade tidigare på en mångkulturell skola där de flesta eleverna hade ett 

annat hemspåk. Eleverna kunde vara goda läsare på sitt hemspråk men svårt med förståelsen 
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för texter på svenska. De kunde ju avkoda orden men förstod ju inte det svenska språket.” 

Lärare A uttryckte att kunna tolka en text är viktigt vilket hen ansåg ”kommer mer vid 

skönlitterär läsning”. Även lärare B framhöll att tolkningen av en text är viktig för 

läsförståelsen och sa att ”strategier används för att förenkla läsningen och det handlar om att 

kunna tolka en text”. Lärare D uttryckte dessutom att en god läsare ”medvetet försöker förstå 

vad som står i en text och läser inte bara utan att reflektera. En god läsare skapar sig inre 

bilder.” 

 

5.1.2 Vilka arbetssätt anser lärarna är viktiga och framgångsrika 
för att stötta elevernas förståelse av faktatexter? 

 

Ingen av lärarna uttryckte att de undervisar aktivt med elevers läsförståelse av faktatexter i 

något annat ämne än i svenska. Lärare E uttryckte dock att ”Jag vill jobba mer aktivt och jag 

vet att det finns olika modeller man kan jobba efter.” Läraren som gått läslyftet uttryckte att 

de under fortbildningen pratade mycket om ”En läsande klass” och det gjordes i förhållande 

till svenskämnet. Det framkom även att samtliga informanter arbetar på liknande sätt gällande 

bearbetningen av faktatexter i svenskämnet som i orienteringsämnena. Dock framhöll lärare B 

att i svenskundervisningen undervisar man i hur olika texter är uppbyggda och strukturerade. 

Lärare A menade att läsning av faktatexter handlar mycket om studieteknik.  

 

Samtliga lärare ansåg att en viktig framgångsfaktor i undervisningen är att läsa faktatexter 

högt tillsammans. ”Vi läser högt tillsammans så att alla ska ha möjlighet att ta till sig texten.” 

sa lärare A. Lärare E framhöll att det är ”bättre att läsa tillsammans för då vet jag att alla har 

gått igenom och läst texten. Jag kan visserligen inte kontrollera om någon drömmer sig bort”. 

Genom att läsa texten högt tillsamman kan även svåra ord och begrepp redas ut vilket 

samtliga lärare uttryckte är en viktig strategi. Under läsningen går lärarna tillsammans med 

eleverna igenom och reder ut innehållet i texten samt svåra ord och begrepp. Lärare E 

uttryckte ”förr lät jag eleverna läsa texterna själva men upptäckte att alla inte förstod”. Lärare 

C läser helst texten själv ”för då hör eleverna hur det låter” vilket även lärare E nämnde vara 

bra att göra. Lärare E uttryckte ”Min undervisning kan tyckas vara tråkig då vi oftast går 

igenom faktatexter på ett liknande sätt. Både i svenskan och i SO-ämnet. Vi läser i princip 

alltid faktatexter högt tillsammans. Det är så många nya svåra ord och begrepp i faktatexter 
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som eleverna aldrig hört förut. Därför är det viktigt att eleverna får höra hur orden låter för att 

kunna uttala orden som de inte hört tidigare.” Lärare C framhöll dessutom att i undervisning 

går de igenom de svåra ord och begrepp innan de läser texten. ”Jag tittar i förväg på texten 

och tar ut ord som eleverna eventuellt inte förstår och förklarar orden för eleverna.” När orden 

och begreppen dyker upp i texten reagerar och diskuteras orden igen i dess kontext. ”Alltså 

orden först, läsa och stanna upp.” Både lärare B och C låter eleverna skriva ner svåra ord och 

begrepp med förklaring av dess betydelse i anteckningsblock.  

 

Samtliga lärare framförde dessutom att i undervisningen ställer de frågor på textens innehåll 

och använder sig ofta av arbetsblad som eleverna ska besvara. Det gör lärarna för att eleverna 

ska utveckla förståelse av innehållet i faktatexterna. Lärare D sa att ”vi läser gemensamt, jag 

eller eleverna, jag stoppar och vi reflekterar över det lästa och jag ställer frågor.” Vid arbetet 

med arbetsblad uppmanar Lärare B sina elever att själva finna svaren på frågorna i läroboken. 

”Det är en strategi” menade informanten.  

 

Lärare A och B framhöll att en metod som hjälper eleverna att läsa och förstå faktatexter är att 

avgränsa texten, att lära eleverna att dela upp texten i mindre delar. Lärare E ansåg att det är 

viktigt att lära eleverna att förklara med egna ord och framhöll att ”öva att berätta med egna 

ord kan kännas tradigt att göra och därför kanske vi inte gör det i undervisningen tillräckligt 

mycket.”  

 

”Skönlitteratur är nyckeln till god förståelse” framhöll lärare C och lärare B menade att ”Det 

har ingen betydelse vad eleverna läser, bara de läser”. Även lärare A poängterade att 

förståelsen av faktatexter ökar om eleverna läser mycket skönlitteratur och att på 

informantens lektioner börjar eleverna med 10 minuters tyst läsning i en skönlitterär bok. 

Därefter redovisar några elever kortfattat vad de läst. Lärare A berättade även att hen brukar 

förklara för sina elever hur viktigt det är med att läsa skönlitteratur under sin uppväxt och 

brukar berätta för eleverna om sin egen erfarenheter. Lärare A berättade att hen själv har svårt 

med läsförståelsen och att hen brukar gå till en kollega som får förklara innebörden av en del 

texter. Informanten förklarade att hens bristande läsförståelse beror på hens uppväxt. Läraren 

kom till Sverige som fyraåring. Hens föräldrar var politiska flyktingar. Under uppväxten läste 

inte föräldrar några sagoböcker. Det berodde dels på att föräldrarna inte kunde någon svenska 
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men det berodde även på att föräldrarna endast gått i skolan under några få år. Därför kunde 

föräldrarna inte heller läsa sagoböcker på deras egna modersmåls. Föräldrarnas bristande 

kunskaper om läsandets betydelse gjorde att de inte uppmanade lärare A att själv läsa efter att 

hen knäckt läskoden. Än idag känner sig informanten besvärad av hens bristande läsförståelse 

och läser sällan skönlitteratur. Lärare A förklarade att ”det är därför jag brukar uppmana mina 

elever att läsa och förklarar varför det är viktigt att läsa skönlitteratur under sin uppväxt.”  

 

Lärare B och C framhöll dessutom att de använder sig av skönlitteratur i orienteringsämnena 

för att öka elevers förståelse. ”Skönlitterära texter kan också ge fakta och information som till 

exempel Anne Franks dagbok” framhöll lärare B. Lärare C sa, ”När jag undervisade i SO läste 

vi ofta en skönlitterär bok som knöt samman SO-ämnet och så arbetade vi utefter ’En läsande 

klass’. Dock framhöll samtliga informanter att de främst använder sig av lärobokstexter i 

undervisningen i orienteringsämnena. Lärare C menade dock att man måste välja 

lärobokstexter med omsorg och sa, ”Det är viktigt att hitta bra faktatexter eftersom de oftast är 

mycket komprimerade texter med många svåra ämnesspecifika ord och begrepp.” Lärare B 

och D skriver en del texter själva. Lärare D poängterade dock att man måste vara noga med 

att hur texten formuleras så den är lättläst och begriplig för eleverna. Det är också viktigt att 

texten innehåller mycket bilder. Lärare E framhöll däremot att hen sällan skriver egna texter 

men ”ibland används texter från nätet men sällan då det är svårt för eleverna att hitta bra 

faktatexter. Det blir ofta fel fakta.” Även lärare B och D använder sig av texter på nätet men 

lärare D uttryckte att ”det blir inte mycket googlande för det finns det inte behov av.” 

 

 

Lärare D framhöll vikten av att det är arbetsro i klassrummet för att eleverna ska kunna skapa 

sig förståelse för faktatexter. ”Det krävs koncentration för att förstå faktatexter.” Informanten 

menade även att det är viktigt att visa eleverna fakta som finns i texten och som ska läras på 

olika sätt till exempel genom att se på bilder, film, Power Point samt göra arbetsblad och 

experiment. Även lärare C framhöll att en lektion bör innehålla varierande moment för att 

eleverna ska lära och hålla koncentrationen under en hel lektion.  
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5.1.3 Vad finner lärarna problematiskt i elevers förståelse av 
faktatexter?  

 

Samtliga lärare ansåg att ord och begreppsförståelse är väldigt problematiskt vid läsning av 

faktatexter. ”Faktatexter är ofta ihoptryckta och komprimerade med många ämnesspecifika 

uttryck vilket förutsätter stor koncentration vid läsning.” uttryckte lärare C. Lärare D framhöll 

det problematiskt då ”Eleverna inte frågar och reder ut ord själva som de inte förstår.” Två av 

informanterna menade dessutom att elevers allmänbildning eller förkunskaper i 

orienteringsämnena är mindre idag än förr. ”Förr förstod alla elever att en sten sjönk när den 

läggs i vatten.”  Visserligen uttryckte båda lärarna att de inte tror att eleverna kan mindre idag 

utan de kan andra saker. Lärare E framhöll att det krävs att man jobbar med förståelsen av 

stoffet och svåra ord vilket kräver tid och informanten framhöll ”Det skulle behöva läggas ner 

mycket mer tid vid genomgång av faktatexter än vad som görs.” 

 

Samtliga lärarna upplevde det dessutom problematiskt då eleverna inte har tålamod vid 

läsning av faktatexter. Eleverna läser fort och har svårt att koncentrera sig. Det uttrycktes att 

eleverna lägger inte ner den tiden som krävs för att skapa sig förståelse. Lärare B ansåg 

dessutom att eleverna är ”för svaga läsare och orkar inte läsa faktatexter. Motivationen och 

intresset är för lågt. Då faktatexter är för svåra faller intresset.” Samtliga informanter uttryckte 

även att det är problematiskt när eleverna vid instuderingsfrågor inte kan besvara frågorna 

med egna ord. Eleverna skriver av svarsformuleringarna som finns i texten. Lärare D sa att 

”För en tid sedan fick eleverna ett prov där jag omformulerade en instuderingsfråga lite. 

Eleverna kunde då inte svara på frågan. Jag har funderat hur det kom sig.”  Lärare E framhöll 

”Det är när eleverna kan beskriva texten med egna ord som de visar att de har förstått” vilket 

även lärare A, B och D underströk. Lärare A menade att eleverna ”har bråttom och läser inte 

tillräckligt noga… De slarvar när de ska svara på frågor och svaren blir inte bra och de får inte 

förståelse av texten ordentligt.” Lärare B underströk att eleverna visar att de har förstått 

genom att formulera bättre svar till de frågor som ställs. Å andra sidan menade informanten 

att det kan ”handla om att eleverna är mer aktiva på lektionerna”. 
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5.2 Resultat av observationer 
 

Vid alla observationerna lästes läromedelstexter. Även vid observationen som ägde rum vid en 

svensklektion användes läromedelstext från elevernas SO-undervisning. Vid samtliga 

observationer lästes dessutom faktatexterna högt för hela klassen av elever som frivilligt ville 

läsa. Resultatet av observationerna visar att fyra av de strategier som jag valt att studera 

användes av samtliga lärare; aktiverar elevernas förförståelse, ställer frågor till texten på 

raden, reder ut oklarheter och sammanfattar en text 6. Dock är att ställa frågor till texten på 

raden, reda ut oklarheter och sammanfatta en text de mest centrala strategierna som används i 

informanternas undervisning. 

 

När lärarna aktiverade elevernas förförståelse ställde lärarna frågor till eleverna om vad de 

visste om ämnet sedan tidigare och/eller att läraren själv berättade vad de hade gått igenom 

inom ämnet vid tidigare lektioner. Vid två observationer tittade läraren tillsammans med 

eleverna på bilderna som tillhörde texten. Genom lärarens ledning fördes ett samtal om vad 

bilden visade. Vid ett annat observationstillfälle började undervisningen med att eleverna fick 

se en film innan de läste faktatexten. Filmen berörde innehållet i texten. Vid en observation 

lästes rubrikerna i texten igenom innan läsningen. Det ställdes dock inga frågor om vad 

eleverna tror styckena kommer att handla om. Ingen annan av informanterna ställde den 

frågan till eleverna om vad de tror texten kommer att handla om.  

 

Strategin att ställa frågor på raden skedde vid samtliga observationer. Frågorna ställdes 

genom muntliga frågor både under och efter läsningen. Det var lärarna som ställde frågorna 

och eleverna fick räcka upp handen varav en elev fick besvara frågan. Jag kunde observera att 

det vid samtliga observationstillfällen var det ett fåtal elever i förhållande till antal elever i 

klassen som räckte upp handen för att vilja besvara frågorna. Vid två observationer fick 

eleverna arbetsblad med frågor till textens innehåll som skulle besvaras efter läsningen. Vid 

båda lektionerna fick varje enskild elev ett eget arbetsblad. Lärarna påtalade för eleverna att 

                                                 
6 Kursiveringen förtydligar de lässtrategier som observationerna avsett att studera utifrån 

observationsschemat. Det gäller kursiveringen i hela avsnittet. 
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de gärna fick ta hjälp av varandra när de skulle besvara frågorna. En av lärarna påtalade även 

att hen gärna hjälper eleverna om de behöver. Vid ett par tillfällen uppmanades elever att läsa 

texten en gång till för att söka svaret. Det observerades även att vid båda lektionstillfällena 

fanns det elever som hade svårt att koncentrera sig och göra uppgifterna. Jag kunde även 

observera elever som inte skrev med egna ord utan skrev av svaren utifrån vad faktatexten 

framhöll ordagrant. Några elever skrev av vad klasskamraten som satt bredvid skrev.  

 

Oklarheter reddes ut framförallt under läsningen när svåra ord och begrepp dök upp i texten. 

Endast vid två tillfällen under fem observationer ställde elever frågor på vad ord och begrepp 

som dök upp i texten betydde. Det var lärarna som reagerade på oklarheter som ord och 

begrepp vilka därefter reddes ut. Antagligen var det ord och begrepp som lärarna trodde att 

många elever hade svårt för. Vid en observation ströks ord och begrepp som läraren valde ut 

under. Orden skulle de vid nästa lektionstillfälle reda ut. Vid en observation gick oklarheter 

igenom innan faktatexten lästes. Läraren skrev orden som hen i förväg valt ut på tavlan. Först 

skrev läraren orkidé och frågade därefter eleverna vad det är. De kom fram till att det är en 

blomart vilket skrevs på tavlan. Eleverna skulle därefter skriva ner vad läraren skrev på tavlan 

i sina skrivhäfte. Vid genomgången av ord och begrepp aktiverades även elevernas 

förkunskaper. Läraren beskrev till exempel hur en orkidé såg ut och berättade att hen hade en 

orkidé hemma. Läraren frågade om de hade sett en orkidé. Många elever kände igen blomman 

och berättade att även de har en orkidé hemma. På liknande sätt bearbetades även begreppen 

nektar, sugsnabel och pollen. När dessa ord och begrepp sedan dök upp i texten under 

läsningen förklarades orden av läraren utifrån textens innehåll. Även andra ord som dök upp i 

texten reddes ut vid läsningen som till exempel ordet Madagaskar. Läraren och eleverna 

tittade på en världskarta och pekade ut var ön ligger. Läraren frågade om de sett den tecknade 

filmen Madagaskar vilket fick många elever engagerade och ville berätta. När läraren drar 

kopplingar till elevens föreställningsvärld kan det anses att läraren hjälper eleverna att 

konstruera inre bilder till textinnehållet. 

 

I undervisningen vid samtliga observationer användes strategin att sammanfatta och ta ut det 

viktigaste stoffet ur texten. Det gjordes både efter att hela texten hade lästs men även under 

läsningen, efter varje stycke. Ingen sammanfattning skrevs ner utan sammanfattningen skedde 
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genom att läraren ställde frågor till eleverna och/eller själva repeterade det viktigaste. Frågor 

som ställdes till texten kunde vara formulerade på följande sätt: ”Vad kommer vi ihåg?” och 

”Hur kan vi säga det med egna ord?” men även ”Vilka var de tio guds bud?” eller ”Vem var 

kung David?” Vid ett observationstillfälle hade läraren tagit ut det viktigaste i texten och som 

skrevs på tavlan. Eleverna skulle därefter skriva av vad läraren skrev i skrivhäften. 

 

Vid ett lektionstillfälle fick eleverna göra ett experiment med anknytning till textinnehållet. 

Efter att en faktatext om pollinering hade lästs fick eleverna själva prova på att pollinera. 

Eleverna hade vid ett tidigare lektionstillfälle sått Åkerkål. Med hjälp av penslar pollinerade 

de sina blommor. De vattnade och ställde tillbaka blommorna under en växtlampa. Läraren 

berättade för eleverna att om någon vecka kommer de förhoppningsvis se att blommorna har 

blivit till små fröer. Fröerna kan de sedan så och nya Åkerkålsblommor kommer att bildas. 

 

Tre av fem lärare drog dessutom kopplingar bortom raden genom att ställa frågor till 

elevernas föreställningsvärld och om vad eleverna varit med om eller sett på film som kan 

kopplas till textens innehåll. Till exempel i en lektion om våra sinnen dras kopplingar till en 

känd hamburgerkedja som annonserar om en sås som innehåller den femte nya smaken, 

umami. Vid en annan observationslektion ställde läraren frågan ”Vad tror ni händer efter 

döden?” efter att ha läst om vad olika religioner anser om frågan. Vid de lektionstillfällena 

frågor ställdes bortom raden observerades att många elever ville berätta om sina tankar och 

erfarenheter. 

 

Vid observationen som ägde rum vid en svensklektion började läraren förklara hur faktatexter 

är strukturerade och visade eleverna hur man kan skriva en faktatext. Informanten förklarade 

att faktatext börjar med en rubrik, därefter kommer en inledning som förklarar det som ska 

berättas i texten och sen kommer texten. Läraren skriver ett exempel på tavlan och förklarar 

dessutom att faktatexter skrivs i opersonlig form. Därefter fick eleverna en faktatext och 

läraren uppmanade eleverna att använda överstrykningspennor vid läsning av faktatexter. 

Eleverna uppmanades att stryka under det viktigaste i texten dessutom sa läraren till eleverna 

att ”Det blir roligare att använda överstrykningspennor i olika färger.” Läraren förklarade 

dessutom ”För att förstå vilka ord som är viktiga så kan ni tänka att ni pluggar inför ett prov 
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och tänk - Kan det här komma på ett prov?” Därefter fick eleverna dela in texten i mindre 

stycken genom att dra streck i texten. 

 

Vid läsning av faktatexter modellerade ingen av lärarna.  Ingen av lärarna klargjorde 

målet/syftet med läsningen. Dock förklarade en av lärarna för eleverna att de läst texten vid ett 

tidigare tillfälle. Anledningen till att de läser och bearbetar texten igen är att de snart kommer 

att få ett prov där elevernas kunskaper kommer att bedömas. Vilka kunskaper och förmågor 

som kommer att bedömas klargjordes inte för eleverna vid detta observationstillfälle. En 

annan av informanterna förklarade för eleverna att religion handlar om allmänbildning. 

Läraren klargjorde dessutom för eleverna varför allmänbildningskunskaperna om olika 

religioner är så viktig. Läraren påpekade att kunskaper om de olika religionerna kommer 

eleverna ha nytta av i andra skolämnen som i samhällskunskap och i historia. Kunskapen om 

de olika religionerna ger oss förståelse för vad som händer i samhället både i Sverige och i 

värden.  Dessutom har religionerna på många sätt påverkat olika viktiga historiska händelser.  

 

Vid observationstillfällena användes dessutom ingen av informanterna sig av strategierna att 

göra tankekartor och bilder till textens innehåll eller uppmärksamma när eleverna använder 

sig av lässtrategier på egen hand. Det förekom heller inte att elever ställde egna frågor till 

textens innehåll.  
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6 Sammanfattande diskussion 
 

Med läsförståelse menas, som mina informanter framhållit, att skapa förståelse för innehållet i 

en text. Läsförståelse kan emellertid också förklaras som en process där det sker ett 

meningsskapande mellan texten och läsaren där läsaren kan tolka, resonera och dra slutsatser 

(Roe, 2014, s. 33). Det kan till exempel ske genom förmågan att kunna läsa mellan raderna, 

vilket lärare E framhöll. Ingen av informanterna nämnde spontant att en god läsare är 

metakognitiv och använder sig av olika strategier för att skapa förståelse, vilket bland annat 

Roe anser (2014, s. 108). En av informanterna ansåg även att undervisning av läsförståelse av 

faktatexter handlade om att lära ut studieteknik. Genom god studieteknik kan elever inta 

kunskaper tillfredsställande. Enligt Hattie innebär elevers metakognitiva förmåga att själva 

kunna reglera och kontrollera sitt lärarande och är den mest effektiva påverkningsfaktorn på 

elevers studieprestationer (2012, s. 33). 

 

Westlund menar att det är viktigt att inte nivåanpassa texter då det skulle kunna leda till att en 

del elever inte utvecklar sin läsförståelse. Det skulle i sin tur kunna medföra att de inte kan bli 

aktiva medborgare vilket förutsätts i ett demokratiskt samhälle. Istället framhåller Westlund 

att lärare måste se till att eleverna lär sig olika lässtrategier så de har möjlighet att på egen 

hand förstå texter (Westlund, 2015, s. 41). Resultatet av min studie visar att ingen av 

informanterna använder sig av nivåanpassade texter. I informanternas undervisning används 

främst lärobokstexter. Lärarna använder sällan faktatexter från internet. En informant 

uttryckte att det inte finns något behov av internetbaserade faktatexter och en annan informant 

uttryckte att informationen som eleverna söker lätt blir felaktig.  

 

Resultatet visar att de centrala strategierna enligt mina informanter är att ställa frågor till 

texten på raden, reda ut ord och begrepp samt att sammanfatta innehållet. Även strategin att 

aktivera förförståelse användes i undervisningen. Dessa är de fyra strategierna som RU-

modellen framhåller som stödjande. Enligt NRP:s studie ingår dessa strategier i de sju av 

sexton strategier som de funnit mest stödjande för elevers läsförståelse (National Reading 
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Panel, 2000, s. 4–42). Å andra sidan anser Pearson (Roe, 2014, s. 108) liksom Parmenius-

Swärd (2015b, s. 3) och Westlund (2015, s. 41) att det är viktigt att bygga upp en 

verktygslåda med många olika strategier åt eleverna. 

 

Enligt såväl Reichenberg (2012b, s. 11), Westlund (2015, s. 34), Edling (2006, s. 190) och 

Danielsson (2010, s. 114) krävs det strukturerad och aktiv läsundervisning för att stödja elev-

ers förståelse. Ansvaret för elevers läsförståelse ska inte enbart ligga på svenskämnet utan 

samtliga lärare ska arbeta språkutvecklande enligt styrdokumentet (Skolverket, 2014, s. 2). 

Ingen av mina informanter ansåg att de arbetat aktivt för att stödja elevernas läsförståelse i 

orienteringsämnena. Det kan emellertid anses att lärarna mer eller mindre omedvetet arbetat 

med läsförståelse i orienteringsämnena då faktatexter bearbetades tillsammans i helklass och 

RU-modellens strategier används i undervisning. Varken användandet av dessa strategier eller 

att det är strategier som eleverna kan använda sig av på egen hand för att skapa förståelse 

påtalades för eleverna. Mitt resultat visar att undervisningen främst bygger på att svara på 

frågor, återberätta, läsa upp och läsa mycket vilket kan jämföras med Westlunds studie. Hon 

jämför dessutom svenska lärare med kanadensiska lärares syn på hur elever skapar 

läsförståelse och hur deras undervisning går till. Kanadensiska elevers läsförståelse är enligt 

internationella kunskapsmätningar mycket hög. Skillnaden mellan svenska och kanadensiska 

lärare är att de kanadensiska lärarna betonar betydelsen av att eleverna själva aktivt använder 

sig av förståelsestrategier samt att undervisning ska bygga på att aktivt hjälpa, påtala och visa 

eleverna hur man använder sig av olika strategier för att skapa sig förståelse (2013, s. 238). 

Det bör även nämnas att utifrån min studies resultat bearbetades inte faktatexter på något 

annat sätt i svenskämnet än i orienteringsämnena. Däremot nämnde en av informanterna att 

eleverna lär sig hur faktatexter är strukturerade i svenskämnet vilket bekräftades av 

observationen som ägde rum vid en annan informants svensklektion.  

 

Mitt resultat kan snarare visa på att informanternas undervisning i orienteringsämnena bygger 

på de problem de anser att elever har vid förståelse av faktatexter. Samtliga lärare framhöll att 

det mest problematiska med förståelsen av faktatexter är att texterna är komprimerade med 
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många ämnesspecifika begrepp vilket bland annat Parmenius-Swärd framhåller som 

problematiskt (2015a, s. 5). Genom att läsa texten högt tillsammans i undervisning kan svåra 

ord och begrepp redas ut enligt mina informanter. Lärarna ställde frågor och sammanfattade 

texten för att eleverna skulle minnas och skapa sig förståelse. Edlings (2006, s. 189) och 

Danielssons (2010, s. 79) studier visar i likhet med min studie på att undervisningen i 

orienteringsämnena främst innefattar att ställa frågor och sammanfatta. Det handlar snarare 

om att reproducera texten än att skapa djupare förståelse för innehållet. Om undervisningen 

istället skulle basera sig på dialogiska aktiviteter kring texter skulle det stärka mötet mellan 

texten och eleven varvid det kan uppstå meningsskapande och djupare förståelse (Edling, 

2006, s. 190). Utifrån mina observationer skedde dialogiska aktiviteter endast vid ett fåtal 

tillfällen och ingen av informanterna påtalade att dialogiska aktiviteter är gynnsamma. Jag 

observerade att fler elever blev aktiva då dialogiska frågor ställdes i jämförelse med frågor 

som handlar om att reproducera det som står i texten. Enligt informanterna ansåg de dessutom 

att det är problematiskt då eleverna inte kan svara frågor med egna ord vilket de ansåg handlar 

om att de inte förstått innehållet av faktatexten.  

 

Tre av fem informanter framhöll vikten av skönlitterär läsning och att läsa mycket. De ansåg 

att det leder till att elevers läsförståelse av faktatexter ökar. En av lärarna började samtliga 

lektioner med tio minuter självständig skönlitterär läsning för att öka elevers läsförståelse. En 

informant ansåg dessutom att hens bristande läsförståelse berodde på för lite skönlitterär 

läsning under uppväxten. Det brukade läraren påtala för eleverna och uppmanade till läsning 

av skönlitteratur. Dessutom framhöll två av informanterna att de använder skönlitterära texter 

i orienteringsämnena för att eleverna ska skapa sig bättre förståelse av stoffet. Resultatet kan 

jämföras med Reichenbergs studier som visar på att skönlitterära texter dominerar i 

undervisningen (2012b, s. 11) och Westlunds studie som visar att lärare har hög tilltro till att 

omfattande läsning oavsett texttyp leder till att elevers läsförståelse ökar (2013, s. 170).  

 

Reichenberg framför att forskning visar på att eleverna gynnas av lärande i grupp 

(Reichenberg, 2012b, s. 11). Vid samtliga observerade lektionstillfällen lästes texterna högt 
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tillsammans i undervisningen. Eleverna svarade inför hela klassen på frågor som ställdes 

utifrån textens innehåll vilken kan anses vara ”lärande i grupp”. Å andra sidan observerades 

att endast ett fåtal elever i förhållande till klasstorleken visade intresse för att svara och det 

var en elev som fick besvara lärarens fråga. Vid två observationstillfällen påtalades för 

eleverna att de gärna fick ta hjälp av en klasskamrat för att svara på frågor i ett arbetsblad. Jag 

kunde observera att det fanns elever som då endast skrev av en klasskamrats svar. Ingen av 

lärarna modellerade olika lässtrategier vilket undervisningsmodellerna RU, TSU och BLU 

framhåller vara stödjande. Forskarna Wharton-McDonald, Pressley och Mistretta menar att 

lärare som demonstrerar användandet av lässtrategier i en explicit undervisning stödjer elevers 

läsförståelse (1997, s. 520).  

   

Enligt BLU-modellen är begreppsförståelse centralt för att kunna skapa sig förståelse av 

faktatexter men även för att kunna hantera uppgifter (Andreassen, 2008, s. 246–248). Utifrån 

mitt resultat är begreppsförståelse centralt i informanternas undervisning i 

orienteringsämnena. Ord och begrepp reds ut vid läsning av faktatexter. Kärnan i BLU-

modellen är läsengagemanget. Wigfield m fl menar att läsengagemanget ökar elevernas 

läsförståelse. Eleverna använder sig dessutom av olika strategier bättre och de är motiverade 

att läsa (2008, s. 433). Studiens resultat visar att informanterna anser att eleverna har svårt att 

koncentrera sig och lägger inte tillräckligt med energi för att förstå faktatexter. En av fem 

komponenter som BLU-modellen anser påverka elevernas motivation och användandet av 

strategier är att klargöra målet för läsundervisningen utifrån vad som ska bedömas 

(Andreassen, 2008, s. 249). Mitt resultat visar på att ingen av informanterna klargjorde målet 

med läsningen av faktatexter utifrån vad som ska bedömas. 
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7 Slutsats och vidare forskning 
 

Debattörer och forskare menar att nyckeln till framgång i skola och i yrkeslivet är att kunna 

förstå och kunna ta till sig innehållet i faktatexter. För att eleverna ska kunna utveckla 

förståelse av faktatexter förutsätter det att samtliga lärare har en aktiv och medveten 

läsundervisning vilket framgår av forskning och skolans styrdokument. Mitt resultat visar att 

informanterna ansåg det problematiskt att elever inte är tillräckligt koncentrerade vid läsning 

av faktatexter. Enligt Wigfield m fl krävs det att eleverna har ett läsengagemang för att 

eleverna ska vara tillräckligt motiverade och kunna använda sig av lässtrategier för att ta till 

sig innehållet av texter. En förutsättning är att eleverna delges syftet med läsningen vilket 

ingen av informanterna gjorde. 

 

Min bedömning är att mitt resultat bekräftas av vad tidigare forskning kommit fram till vilket 

bland annat är att lärare har hög tilltro till att elevers läsförståelse av faktatexter ökar då elever 

läser mycket oavsett texttyp. Dessutom genom att undervisningen främst går ut på att 

reproducera kunskap genom att svara på frågor och sammanfatta vilket enligt Edling inte 

skapar djupare förståelse. Dessutom visar mitt resultat att lärarna inte aktivt arbetar 

språkutvecklande. Visserligen används olika lässtrategier i undervisningen som att aktivera 

elevers förförståelse, reda ut oklarheter, ställa frågor på texten och att sammanfatta men 

lärarna varken modellerar eller påtalar att det är strategier som eleverna kan använda för att 

skapa förståelse vid egen läsning. Därav anser jag att lärarna inte följer skolans styrdokument 

att arbeta språkutvecklande i samtliga ämnen. Min studie kan även jämföras med Westlunds 

studier i hennes doktorsavhandling, där svenska lärares läsförståelseundervisning främst 

bygger på att svara på frågor, återberätta, läsa upp och läsa mycket. Hennes studie jämför 

svenska lärare med kanadensiska lärares syn och undervisning. Skillnaden är att kanadensiska 

lärare arbetar aktivt med att stödja elevernas läsförståelse genom att ge dem en verktygslåda 

med lässtrategier för att göra eleverna metakognitiva. Deras aktiva stöttande undervisning 

skulle kunna vara anledningen till att de kanadensiska eleverna visar på ett gott 

läsförståelseresultat vid internationella kunskapsmätningar. 
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Utifrån observationerna observerade jag att många fler elever blev aktiva då dialogiska frågor 

ställdes utifrån textinnehållet. Jag har inte systematiskt observerat hur eller hur många elever 

som reagerade på olika typer av frågor vilket skulle vara intressant. Jag kan heller inte värdera 

om mina informanters undervisning stödjer eller inte stödjer elevernas läsförståelse av 

faktatexter. Det skulle kräva en omfattande studie där elevers läsförståelse mäts före och efter 

en tids undervisning. Om jag skulle vilja konstatera att aktiv läsning i samtliga skolämnen är 

utvecklande för elevers läsförståelse av faktatexter bör dessutom studien jämföra aktiv med 

icke aktiv läsundervisning, vilket i sig hade varit en intressant och givande studie.  

 

På många skolor sker en fortbildning för lärare, läslyftet, där bland annat aktiv 

läsundervisning i samtliga ämnen påtalas vara stödjande. Endast en av mina informanter har 

gått läslyftet. Min reflektion med valet av informanter är om resultatet hade blivit något annat 

om samtliga av mina informanter hade gått läslyftet. Jag kan dock inte se att informantens 

resultat skiljer sig jämfört med de övriga. Trots det skulle det vara intressant att jämföra 

lärares syn och undervisning före och efter att de genomfört läslyftet alternativt jämföra lärare 

som har och inte har gått fortbildningen. En anledning till att informantens resultat inte skiljer 

sig från de övriga kan vara att på skolan där läslyftet skedde kopplande man utvecklandet av 

läsförståelse främst till svenskämnet. Läslyftet sker genom kollegialt lärande och vad som lärs 

är delvis beroende av kollegornas förkunskaper och syn. Därför vore det intressant att jämföra 

lärare på olika skolor som gått läslyftet genom att studera om deras syn och undervisning 

kring läsförståelse skiljer sig åt utifrån vilken skola de genomfört läslyftet på. Jag har också 

reflekterat över att samtliga av mina informanter genomförde sin lärarutbildning under lpo94 

och om det kan ha någon betydelse för mitt resultat. Visserligen ska lärares undervisning 

bygga på gällande läroplan men jag finner dock att det skulle vara av intresse att jämföra 

lärares syn och undervisning i förhållande till vilken läroplan de utbildats i. 

 

Utifrån mitt resultat som jag anser kan jämföras med tidigare forskning hävdar jag att debatt 

och fortsatt forskning bör fortskrida tills vi ser en större förbättring av svenska elevers 

läsförståelse av faktatexter vid nationella och internationella kunskapsmätningar. Jag anser 

dock som de flesta av mina informanter att det är viktigt att elever läser skönlitteratur och att 

mängdläsning har betydelse för läsförståelsen. Men som bland annat Westlund och Melin 
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anser ger förståelsen av skönlitteratur inte automatisk förståelse av faktatexter. Att kunna 

förstå alla slags texter är en demokratisk rättighet och en förutsättning för att kunna vara 

delaktig medborgare i samhället. Att kunna använda sig av strategier för att skapa förståelse 

av faktatexter är grunden för att klara av studier och arbetsliv. Jag ser ingen annan lösning än 

att elever bör få utveckla ett läsengagemang vilket förutsätter att de motiveras och får en 

verktygslåda av olika lässtrategier. Genom en verktygslåda med strategier har eleverna 

möjlighet att bli sina egna lärare, det vill säga metakognitiva. Det kräver dock en aktiv 

språkutvecklande undervisning i samtliga skolämnen och där eleverna får aktiv och explicit 

stöttning.   



 

    42 

Referenser 

 
Andreassen, R. (2008). Explicit undervisning i läsförståelse. I I. Bråten (Red.), Läsförståelse i 

teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 

Askland, L. & Sataøen, S. O. (2003). Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt. 

Stockholm: Liber. 

Danielsson, K. (2010). Kapitel 3 Läsa kemi - textandvändning och textsamtal i ett 

finlandssvenskt kemiklassrum. I I. Eriksson (Red.), Innehållet i fokus - 

kemiundervisning i finlandssvenska klassrum. Stockholm: Stockholms universitets 

förlag. 

Dimenäs, J. (2007). Intervju som ett sätt att utveckla kunskap kring elevuppfattningar. I J. 

Dimenäs (Red.), Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt 

förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber. 

Edling, A. (2006). Abstraction and authority in textbooks: the textual paths towards 

specialized language. Uppsala: Uppsala Universitet. 

Hattie, J. (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & Kultur. 

Hedman, E. (2016). Barbro Westlunds fyra profiler ska få eleverna att Läsa och skriva. 

Skolvärlden, 2016(10). 

Kihlström, S. (2007a). Intervju som redskap. I J. Dimenäs (Red.), Lära till lärare: att utveckla 

läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: 

Liber. 

Kihlström, S. (2007b). Uppsatsen - examensarbetet. I J. Dimenäs (Red.), Lära till lärare: att 

utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 

Stockholm: Liber. 



 

    43 

National Reading Panel. (2000). National Reading Report TEACHING CHILDREN TO 

READ: An Evidence-Based Assessment of the Scientifi Research Literature on 

Reading and Its Implications for Reading Instruction. Hämtad 31 maj 2017, från 

https://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/nrp/Documents/report.pdf 

Parmenius-Swärd, S. (2015a). Modul: Lässtrategier för sakprosa. Del 5. Lässtrategier för 

argumenterande textläsning. Hämtad 10 mars 2017, från 

https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api/document/path/laslyft

et/Material/Moduler/3-

Grundskola/006_lasstrateger_for_sakprosa/del_05/material/Flik/Del_05_MomentA/Ar

tiklar/M6_4-9_05A_01_anvandbarmodell%20(1).docx 

Parmenius-Swärd, S. (2015b, juni). Modul: Lässtrategier för sakprosa. Del 3: Vad är 

sakprosa? Hämtad 04 mars 2017, från 

https://lasochskrivportalen.skolverket.se/#/moduler/3-

Grundskola/006_lasstrateger_for_sakprosa/del_03/ 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning (4. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Pressley, M. & Wharton-McDonald, R. (2006). The Need for Increased Comprehension 

Instruction. I M. Pressley (Red.), Reading instruction that works: the case for 

balanced teaching (3. uppl.). New York: Guilford Press. 

Reichenberg, M. (2008). Vägar till läsförståelse: texten, läsaren och samtalet. Stockholm: 

Natur & kultur. 

Reichenberg, M. (2012a). Texter, Läsförståelse och läsundervisning i Norge och Sverige - en 

översikt [VISIONER 2011: Undervisning] Acta Didactica Norge, 6(1),  (Art. 3, 24 



 

    44 

sidor). Hämtad 23 februari 2017, från 

https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/1073/952 

Reichenberg, M. (2012b). Texter, läsförståelse och läsundervisning i Norge och Sverige - en 

översikt [VISIONS 2011: Teaching]. Acta Didactica Norge, 6(1), (Art. 3, 24 sider). 

Hämtad från https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/1073 

Roe, A. (2014). Läsdidaktik: efter den första läsinlärningen. Malmö: Gleerup. 

Shanahan, T. (2005). The National Reading Panel: Practical Advice for Teachers. Hämtad 31 

maj 2017, från http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED489535.pdf 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2014). Diskutera: Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Hämtad 21 februari 

2017, från http://www.skolverket.se/publikationer?id=3201 

Skolverket. (2016a). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. Stockholm: Skolverket : 

Wolters Kluwers. 

Skolverket. (2016b). PISA 2015 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och 

matematik (No. 450). Hämtad 22 februari 2017, från http://www.skolverket.se/om-

skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskol

bok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3725.pdf%3Fk%3D3725 

Skolverket. (2016c). Svenska elever bättre i PISA. Hämtad 21 februari 2017, från 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2016/svenska-

elever-battre-i-pisa-1.255881 



 

    45 

Säljö, R. (2012). Den lärande människan - teoretiska traditioner. I U. P. Lundgren, Säljö 

Roger, & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare. Stockholm: 

Natur & kultur. 

Säljö, R. & Liberg, C. (2012). Grundläggande färdigheter - att bli medborgare. I U. P. 

Lundgren, R. Säljö, & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning: grundbok för 

lärare. Stockholm: Natur & kultur. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Westlund, B. (2013). Att bedöma elevers läsförståelse: en jämförelse mellan svenska och 

kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

Westlund, B. (2015). Aktiv läskraft: att undervisa i lässtrategier för förståelse : mellanstadiet. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Wharton-McDonald, R., Pressley, M., Rankin, J., Mistretta, J. & Ettenberg, S. (1997). 

National Reading Research Center. Effective Primary-Grades Literacy Instruction = 

Balanced Literacy Instruction. Hämtad 04 mars 2017, från 

http://search.proquest.com/openview/9008aa367ebbbededc0c449d4f03a6a3/1?pq-

origsite=gscholar&cbl=41358 

Wigfield, A., Guthrie, J. T., Perencevich, K. C., Taboada, A., Klauda, S. L., McRae, A. & 

Barbosa, P. (2008, maj 1). Role of reading engagement in mediating effects of reading 

comprehension instruction on reading outcomes. Hämtad 14 mars 2017, från 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pits.20307/abstract 

 



 

     

Bilagor 
 

Bilaga 1 – Missivbrev 
 

Hej! 

  

Jag heter Katarina Stenmo och studerar till lärare åk 4-6 på Karlstads Universitet. Jag bor i 

XXX och studerar på distans. Jag ska nu under våren skriva mitt examensarbete inom 

svenskämnet, lässtrategier. Jag undrar därför om det finns möjlighet till att intervjua ett par 

lärare som undervisar i svenska samt i SO eller NO åk 4-6 på er skola. Jag skulle dessutom 

vilja observera ett par lektionstillfällen i orienteringsämnena. 

  

Mitt syfte med mitt arbete är att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 undervisar för att stötta 

elevers läsförståelse av faktatexter. Intervjuerna kan ske via ett personligt möte, via skype 

eller via mail, beroende på vad som passar lärarna bäst. 

  

All information kommer att behandlas konfidentiellt och alla namn, platser och orter kommer 

att avidentifieras. 

  

Jag är oerhört tacksam om ni kan hjälpa mig! 

  

Vänligen 

  

Katarina Stenmo 

Telefonnummer XXX 

Mailadress XXX 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor till lärare 

 

 

Bakgrundsfrågor 
 

1. Hur många år har du undervisat som lärare?  

2. Vilken typ av lärarutbildning har du och hur mycket svenska ingick i den? 

3. Under vilken läroplan är du utbildad? 

4. Vilka ämnen undervisar du idag och i vilka årskurser? 

5. Har du gått läslyftet eller någon annan fortbildning inom läsförmåga? 
 

Frågor om läsförståelse och undervisning om läsförståelse 
 

1. Vad lägger du in i begreppet läsförståelse? (lässtrategier) 

2. Beskriv din läsförståelseundervisning av faktatexter i svenska? 

3. (Om du undervisar i andra ämnen) – arbetar du aktivt för att utveckla elevers 

läsförståelse i undervisningen av andra ämnen? Hur undervisar du då? 

4. Hur märker du att eleverna utvecklar sin läsförståelse av faktatexter? 

5. Finns det någon specifik framgångsfaktor vid utvecklandet av läsförståelse av 

faktatexter? 

6. Har ditt sätt att undervisa elevers förståelse av faktatexter ändrats sen du började 

arbeta som lärare? (Några specifika stöttor som du använder idag jämfört med 

tidigare?) 

7. Vilka problem upplever du att eleverna möter i att förstå faktatexter? 

8. (Vilka texter möter eleverna i SO/NO-undervisningen?) 

     
 

Avslutande fråga 
 

1. Är det något du vill tillägga? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 
 

Bilaga 3 - Observationsschema 
 

Observationsschema 

 

 

Datum:   Lärare:    Klass:   Lektion: 

Observationsnummer:  Tid: 

 

Typ av text:  

 

Texten läses: enskilt/parvis/grupper/elever läser högt för alla/lärare läser 

 

Läsförståelsestrategier: Antal tillfällen  Noteringar 

Läraren modellerar – ”tänker 

högt” 

  

Läraren klargör målet med 

läsningen 

  

Läraren aktiverar elevernas 

förförståelse 

  

Läraren ställer frågor till 

texten på raden 

  

Läraren ställer frågor mellan 

och bortom raderna 

  

Läraren reder ut oklarheter    

Läraren sammanfattar texten   

Läraren uppmärksammar när 

elever använder sig av 

lässtrategier på egen hand 

  

Eleverna ställer frågor till 

texten 

  

Läraren hjälper/uppmanar 

eleverna att konstruerar 

mentala/inre bilder till 

textinnehållet 

  

Lärare och/eller elever gör 

tankekartor och bilder till 

textinnehållet 
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