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Abstract 
This is a qualitative study aimed at studying how teachers work with reading strategies to 
develop students' reading comprehension in middle school. To investigate this, two methods 
have been used, an observation was conducted first and then an interview with the individual 
teachers. Four teachers with different work experience have participated in the study. The 
results obtained by the study is that reading comprehension is an important part of acquiring 
new knowledge. An important part of developing students' reading comprehension is to 
continuously work throughout the school with different texts and provide students with tools 
in the form of reading comprehension strategies that they can apply. The study presents the 
models, Reciprocal Teaching, Transactional Strategies Instruction, Concept-Oriented Reading 
Instruction and Questioning the Author as all four are developed methods that can be used in 
conjunction with reading. An important aspect that is addressed in the study is how teachers 
work with students who have a weaker reading comprehension,  they adapt the teaching based 
on individual needs. The study also shows that an important factor for pupils 'development is 
that teachers have knowledge and skills about how to work to develop students' reading 
comprehension. 
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Sammanfattning 
Detta är en kvalitativ studie med syfte att studera hur lärare som arbetar i grundskolans 
tidigare år arbetar med att lässtrategier för att utveckla elevers läsförståelse. För att undersöka 
detta har två metoder använts, först genomfördes en observation och därefter en intervju med 
de enskilda lärarna. I studien har fyra lärare med olika arbetslivserfarenhet medverkat. 
Resultatet som framkommit genom studien är att läsförståelse är en viktig del för att kunna 
inhämta ny kunskap. En betydelsefull del för att utveckla elevers läsförståelse är att 
kontinuerligt under hela skolgången arbeta med olika texter och ge eleverna verktyg i form av 
läsförståelsestrategier som de kan tillämpa. I studien presenteras modellerna, Reciprocal 
Teaching, Transactional Strategies Instruction, Concept-Oriented Reading Instruction samt 
Questioning the Author som alla fyra är framtagna metoder som kan användas i samband med 
läsning. En viktig aspekt som tas upp i studien är hur lärare arbetar med elever som har en 
svagare läsförståelse, de anpassar undervisningen utifrån individers olika behov. Studien visar 
även att en viktig faktor för elevernas utveckling är att lärare har kunskaper och kompetens 
om hur de ska arbeta för att utveckla elevers läsförståelse. 
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1. Inledning 
Studien som presenteras fokuserar på läsning genom lässtrategier samt hur lärare arbetar med 

dessa i praktiken. Läsning är ett ständigt pågående arbete i skolans värld och syftet med detta 

arbete är att ge en bild om hur verksamma lärare arbetar och hur elevers läsförståelse kan 

utvecklas genom olika metoder/strategier. Mitt intresse för lässtrategier och läsförståelse har 

växt fram under min utbildning i samband med min verksamhetsförlagda utbildning och när 

jag varit ute och vikarierat. 
 

I läroplanen för ämnet svenska står det att elever ska få läsundervisning i både skönlitteratur 

och sakprosatexter. Den undervisning som eleverna får ta del av ska stimulera deras intresse 

för att läsa (Skolverket 2016:247). När jag började på grundlärarutbildningen 2013 hade Pisa-

resultaten från 2012 precis presenterats. Resultaten visade att svenska ungdomars läsförståelse 

hade sjunkit och detta skapade en nyfikenhet hos mig. Jag började reflektera kring vad det 

kunde bero på och i vilken utsträckning lärare gav elever möjligheter att arbeta med läsning 

och lässtrategier.  

 

Något som är vanligt förekommande i verksamheterna är att lärare använder sig av en 

”bänkbok”. Bänkboken som ofta används var det som startade mina tankar och min 

nyfikenhet kring att skriva om lässtrategier. Enligt den uppfattning som jag skapat mig, är det 

så att lärare ofta sätter eleverna på att läsa i sin bänkbok, antingen en kort stund för att 

eleverna ska få en lugn stund eller när det blir tid över. Under bänkboksläsandet har jag 

observerat och funderat över vad som händer med eleverna när de fastnar i texten eller när de 

inte förstår ett specifikt ord. Jag har studerat och analyserat hur eleverna gör i en sådan 

situation och vidare funderat på om lärarna har lagt någon tid på att utveckla lässtrategier hos 

eleverna som de kan använda som verktyg när de läser.  

 

I det centrala innehållet i kursplanen står det att läsundervisningen ska innehålla lässtrategier 

för att man ska kunna förstå och tolka olika texter för att vidare kunna urskilja olika texters 

budskap både de uttalade och sådant som står mellan raderna (Skolverket 2016:249). 

Läsundervisning och läsförståelse är något som nämns i kunskapskravet för betyget E i 
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årskurs 6, i kravet står det uttryckt att eleven genom undervisningen ska ges möjlighet att 

utveckla sina kunskaper i att:  

 
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att 

använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla, 

kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala 

delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande 

läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla 

och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika 

verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse efter läsningen (Skolverket 

2016:253). 
 

I december 2016 släppte Skolverket nya positiva Pisa-resultat som visade att 

läsförståelsen hade förbättrats hos eleverna i Sverige. De positiva resultaten visar att de 

som arbetar i skolorna har arbetat med att förbättra undervisningen, vilket har gett 

resultat. Jag har funderat på hur Pisa-resultaten som släpptes 2012 påverkade lärarnas 

arbete och hur de har arbetat med lässtrategier för att utveckla elevernas läsförmåga och 

läsförståelse. Reichenberg uttrycker i sin bok Vägar till läsförståelse att ”God 

läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och grunden för ett 

livslångt lärande och ett aktivt liv som samhällsmedborgare” (Reichenberg, 2008:11). 

Westlund belyser liksom Reichenberg att i dagens samhälle som bygger på information 

och kunskap behöver elever ha kunskaper kring hur en text ska läsas för att de ska 

kunna värdera, sortera och kritiskt granska texter som de stöter på i vardagliga 

situationer (Westlund 2012:11). 

 

Läraren har en betydelsefull roll för eleverna och deras läsning. Läraren måste hjälpa eleverna 

att utveckla sin läsförmåga genom att ge dem verktyg som de kan använda sig av när de möter 

nya texter. Genom läsning utvecklar elever nya kunskaper och förmågor (Reichenberg 

2008:7). Som blivande lärare anser jag att det är viktigt att ge eleverna förutsättningar för att 

utveckla en god läsförståelse eftersom det är en viktig del för det framtida livet. 
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1.1 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur lärare tänker kring och arbetar med lässtrategier i det 

vardagliga arbetet för att utveckla elevernas läsförståelseförmåga. Det är fyra lärare som har 

medverkat i studien och de arbetar i årskurserna 4 och 5. 

1.2 Frågeställningar 
De frågeställningar som ligger till grund för arbetet är följande: 

• Vilken roll anser lärarna att de har för elevers läsutveckling? 

• Hur arbetar lärare generellt med lässtrategier i praktiken? 

• Hur anpassar lärare sin undervisning kring lässtrategier efter elevers olika behov och 

förutsättningar?  

• Vilken funktion anser lärare att den skönlitterära bänkboken har för elevers läsning? 

 

2. Forskningsbakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I kommande kapitel presenteras centrala begrepp och tidigare forskning som har gjorts inom 

läsområdet. Den sociokulturella teorin och teoretiska utgångspunkter tas även upp i kapitlet.  

2.1 Forskning om läsning och läsförståelse 
I dagens samhälle bedrivs det mycket forskning kring läsning. Kontinuerligt presenteras och 

synliggörs resultat kring elevers läsning genom exempelvis Pisa-resultat (Bråten 2008:25f). 

Forskning kring läsning började undersökas under 1970-talet då forskare studerade i vilken 

utsträckning läsare var medvetna om läsförståelseprocesser som de använde sig av när de läste 

och hur de gjorde när de inte förstod en text (Taube 2007:72). Resultatet från undersökningen 

visade att läsarna inte var medvetna om hur de gjorde, vilket väckte en nyfikenhet hos 

forskarna. Forskarna var intresserade av att undersöka hur lärare skulle kunna undervisa om 

olika lässtrategier (Taube 2007:72). Durkin presenterade en artikel i slutet av 1970-talet som 

skapade ett intresse för lärares undervisning i läsförståelse. I Durkins studie hade barn i 

årskurserna 3–6 observerats med syfte att undersöka vilken undervisning eleverna fick i 

läsförståelse. Det resultat som framkom efter genomförandet var att det nästintill inte 

existerade någon form av undervisning i läsförståelsestrategier. Bedömningar av elevernas 

läsförståelse gjordes genom prov, eftersom lärarna trodde att elevernas läsförståelse hade 
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samma innebörd som att de kunde avkoda texten. Lärarna genomförde prov på elevernas 

läsförståelsekunskaper istället för att undervisa och delge eleverna kring hur de skulle kunna 

utveckla sin läsförståelseförmåga för att kunna förstå en texts innehåll (Westlund 2012:71). 

Durkins studie startade och skapade ett intresse för läsundervisning. 20 år efter att Durkin 

hade genomfört sin studie utfördes en liknande studie av amerikanska läsforskare i 

årskurserna 4 och 5, resultatet blev detsamma som för Durkin (Taube 2007:72).  

Under 1970–1980-talet började en mer djupgående forskning kring läsförståelse att bedrivas. 

Forskningen pekade på att läsförståelsen innefattade lingvistiskt och kognitivt tänkande samt 

att det fanns socioekonomiska och kulturella faktorer som ingick i läsförståelsen. En 

förändring om läsning och läsförståelse skedde under 1990-talet. Läsning och läsförståelse 

som tidigare hade ansetts varit en passiv handling ansågs nu som en aktiv handling och var 

beroende av att läsaren själv interagerade med texten genom kritiskt tänkande, 

problemlösning samt värderingar. Det som tydliggjordes genom att forska kring läsning är att 

det finns många olika faktorer som påverkar hur och om en läsare uppfattar och förstår en 

text. Vid de tillfällen när texter är svårbegripliga kan läsaren behöva hjälp med att förstå 

textens innehåll för att en läsförståelse ska utvecklas. När forskare förstod att det var många 

faktorer som påverkade elevers läsförståelse började de studera och undersöka hur 

läsförståelse skulle kunna utvecklas (Westlund 2012:72). National Reading Panel (NRP) 

gjorde en kvantitativ metaanalys av vetenskapliga studier kring läsundervisning för att 

tydliggöra hur effektiv pedagogik kring läsning skulle kunna bedrivas. Efter att de hade 

granskat och analyserat studierna konstaterades det att det fanns fem specifika kategorier som 

är grundläggande för att utveckla en god läs- och skrivpedagogik. Det handlar om att lärare 

behöver bedriva tydlig undervisning i ordavkodning, utveckling av elevers ordförråd, 

fonologisk medvetenhet, hur elever kan utveckla sitt läsflyt och sina läsförståelsestrategier 

(Tjernberg 2016a:203).  

 

Den amerikanska språkforskaren Langer har även presenterat fyra sätt som kan varieras och 

användas i samband med texter. Att läsaren behandlar texten på ytan, går in i texten och 

funderar och reflekterar kring handlingen, använder sig av sina tidigare erfarenheter och 

jämför texten med liknande texter som läsaren tidigare har läst är de fyra sätten som Langer 

har presenterat (Langer 1995:15ff). Hon menar att läsaren själv går in i texten och skapar 
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mening genom en föreställningsvärld. Föreställningsvärldarna skapas av läsaren själv och 

varierar mellan olika individer (Svedner 2010:41). 

 

Ytterligare forskning som har bedrivits kring läsning har visat att en central och betydelsefull 

komponent för elevers läs- och skrivutveckling är lärarens kunskaper och kompetens 

(Tjernberg 2016a:200). I arbetet kring lässtrategier har läraren en betydelsefull funktion för 

elevernas utveckling. Läraren behöver stötta eleverna och ge dem metoder som de kan 

använda sig av som verktyg i sin läsning (Langer 1995:9). För att eleverna ska utveckla 

lässtrategier är tidiga satsningar kring att prata och belysa olika metoder värdefullt för vidare 

utveckling (Reichenberg 2008:36f). För att läraren ska kunna bedriva en god undervisning är 

det centralt att läraren har såväl ämneskunskaper som kunskaper kring olika modeller som kan 

tillämpas för att utveckla elevers läsning och läsförståelse. Genom forskning har en 

framgångsfaktor inom läsundervisning lyfts fram, det som är signifikant för elevers 

utveckling är att lärare synliggör och konkretiserar genom att tänka högt och berätta hur de 

själva tänker (Tjernberg 2016a:200). Senare i denna studie beskrivs olika modeller som tagits 

fram för att utveckla elevers läsförmåga. 

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter och styrdokument 
Språk har i alla tider varit ett sätt för människan att kommunicera med andra och uttrycka 

både sina känslor och tankar. Syftet med att undervisa eleverna i svenska är för att utveckla 

elevernas kunskaper i och om det svenska språket (Skolverket 2016:247). Att ha tillägnat sig 

det svenska språket är betydelsefullt för att kunna verka i samhället (Bråten 2008:11). I 

läroplanen står det uttryckt i syftet för ämnet svenska att: 

 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår 

hur andra känner och tänker (Skolverket 2016:247).  

 

Vidare i kursplanen står det att undervisningen ska stimulera elevernas intresse för läsning 

samt skrivning, så att eleverna får möjlighet att utveckla sin kunskap och förmåga kring hur 

de kan formulera sina egna tankar och åsikter utifrån varierande texter i olika medier 

(Skolverket 2016:247).  
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Ett område som är väl utforskat och diskuterat är pedagogik, läran om utbildning. Intresset för 

hur människan lär har alltid varit ett stort och omtalat område, många filosofer, pedagoger och 

psykologer har presenterat sina teorier. Det som har konstaterats är att vad vi lär oss kan 

kopplas samman med våra erfarenheter och den omgivning som vi befinner oss i. De 

teoretiska perspektiven som finns på lärande och kunskap har haft och har fortfarande en stor 

påverkan på skolans undervisning eftersom många lärare använder sig av någon teori i sin 

undervisning (Säljö 2012:141).  

 

Den sociokulturella teorin är den ryske psykologen Lev Vygotskij grundare av, han menade 

att kunskap inte bara skapas utan att kunskap skapas i ett socialt sammanhang. Vygotskij 

ansåg att språket och kulturen har ett samband och han poängterade att lärande sker i samspel 

med andra individer (Westlund 2012:20f). Den sociokulturella teorin är utgångspunkten i 

denna studie eftersom jag, precis som Vygotskij, anser att lärande sker i interaktion med 

andra. 

2.2.1 Den proximala utvecklingszonen 
Vygotskij utvecklade begreppet den proximala utvecklingszonen som ingår i den 

sociokulturella teorin som innebär att människors kunskaper utvecklas i en social kontext. 

Den proximala utvecklingszonen innebär att barnet/eleven kan nå längre i sin 

kunskapsutveckling genom att samspela och få hjälp av någon som besitter mer kunskap och 

erfarenhet än individen själv. Vygotskij skapade den sociokulturella teorin och menade att en 

person utvecklas i interaktion med någon annan, exempelvis genom imitation (Westlund 

2012:21). Genom att imitera och lära sig av andra barn eller vuxna med mer erfarenhet och 

kunskap så utvecklar barnet/eleven egen kunskap (Tjernberg 2016b:51f). Tjernberg menar att 

lärare har en viktig roll i arbetet kring elevers läsutveckling, de behöver se alla individer och 

möta eleverna på deras nivå. Alla individer är på olika nivåer och har därför olika behov av 

stöd och hjälp (Tjernberg 2016a:200). När barnet/eleven har samlat ihop tillräckligt med 

kunskap så kan den tillägna sig kunskaperna och individuellt vid ett senare tillfälle använda 

sig av de kunskaper som utvecklades i samspel med någon annan (Westlund 2012:21).  
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2.2.2 Scaffolding 
Utifrån Vygotskijs teori om att kunskap och lärande sker i interaktion med andra fick den 

amerikanska psykologen Jerome Bruner inspiration och introducerade begreppet scaffolding 

(Westlund 2012:23). Scaffolding och den proximala utvecklingszonen liknar varandra. 

Intentionen med scaffolding är att eleverna utifrån sin kognitiva nivå ska kunna utvecklas. Det 

engelska begreppet scaffolding kan direkt översättas till det svenska ordet byggnadsställning 

och en metafor kan kopplas till begreppet scaffoldings innebörd. Scaffolding handlar om att 

läraren ger eleverna mycket stöttning i början av deras inlärningsprocess för att de vidare, i 

sin tur ska utvecklas till självständiga och tänkande individer som kan utföra liknande 

uppgifter på ett självständigt sätt. Den stöttning som läraren kan ge eleverna handlar om att 

läraren kan tydliggöra målet med lärandet för eleverna, strukturera och ordna uppgifter samt 

visa ett intresse för elevernas uppgifter och deras resultat. Lärarens stöd och återkoppling är 

gynnsamt för elevernas utveckling (Westlund 2012:124). 

 

2.2.3 Literacy 
Ett vanligt förekommande begrepp i litteratur kring skrivande och läsning är begreppet 

literacy. Begreppet är svåröversatt till svenska på grund av att det innefattar mer än läs- och 

skrivförmåga (Westlund 2012:67). I alla sammanhang där läsning eller skrivning förekommer 

kan man säga att literacy ingår (Tjernberg 2016b:45). I begreppet ingår flera delar, det handlar 

om att förstå text och vidare använda sin förståelse av texter i olika sammanhang (Taube 

2007:14). Läsforskare är eniga om att begreppets betydelse förändras i samband med att 

samhället förändras (Westlund 2012:67).  

 

Literacy kan delas upp i olika stadier, men alla stadier utgår från att människan använder sin 

skriftspråkskompetens oavsett vilken ålder man befinner sig i. Barn möter tidigt text och 

utvecklar en emergent literacy (oförutsedd läs- och skrivförmåga) innan de ens kan läsa 

genom att de möter text i vardagliga sammanhang till exempel genom att de tittar på bilderna 

som finns i böcker (Westlund 2012:68). De vuxna som rör sig i barnets miljö är de som 

introducerar family literacy (familjär läs- och skrivförmåga) för barnet genom exempelvis att 

läsa på skyltar för barnet, läsa sagor för barnet eller genom att själva vara goda förebilder och 

uppmuntra barnet till att läsa (Westlund 2012:68). Literacy finns ständigt runt omkring oss 
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och genom hela livet kommer vi dagligen i kontakt med literacy på något sätt eftersom 

literacy innebär att läsning och skrivning sker i en social kontext (Westlund 2012:68).  

 

2.2.4 Textrörlighet och läsförståelse 
En central del av skolans uppdrag är att lära barn att läsa, då läsningen är en viktig del för 

barnets fortsatta utveckling. Att skapa möjligheter för barn att utveckla sina kunskaper kring 

läsning och en textrörlighet är en betydelsefull uppgift. Med textrörlighet menas att kunna 

orientera sig i text och koppla samman det lästa med egna erfarenheter och vidare genom 

läsning ta till sig information, värdera och analysera texter för att vidare utveckla nya 

kunskaper och färdigheter (Liberg, af Geijerstam & Folkeryd 2010:66f). Reichenberg belyser 

att en god läsförmåga även kan påverka deras personliga utveckling som individer 

(Reichenberg 2008:7). I läroplanen under rubriken Skolans uppdrag står det uttryckt att: 

 
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter 

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

2016:9). 

Svedner poängterar att läsningen har flera aspekter som är väsentliga för utvecklingen. Ett 

argument som länge har varit omtalat i samband med läsning är att ”läsning berikar språket” 

(Svedner 2010:45). Liksom Svedner belyser även Bråten att läsförståelse är en viktig 

färdighet för att kunna ta del av och verka i samhället (Bråten 2008:11). Att definiera 

begreppet läsförståelse är svårt eftersom begreppet är komplext och flera delar ingår i 

läsprocessen (Bråten 2008:47). Att läsa kan definieras på olika sätt, Taube nämner the simple 

view of reading som är en begreppsförklaring som är vanlig inom litteraturen, i begreppet 

ingår avkodning och förståelse som är centrala delar i läsningen. I brist på avkodning och 

förståelse fungerar inte läsningen. En annan faktor som är betydelsefull för läsningen är 

motivation (Taube 2007:14). En formel för detta ser ut som följer.  

 

Figur 1. Förklaring av begreppet läsförståelse (Taube 2007:14). 

Läsförståelse = Avkodning x Förståelse av språk x Motivation  
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Som figur 1 visar är avkodning, förståelse av språket och motivation viktiga och centrala delar 

för läsförståelsen. Vi läser för att inhämta kunskap och saknas någon av delarna blir 

läsförståelsen svag (Taube 2007:13). Vidare nämner Taube högläsningens betydelse och dess 

påverkan, hon menar att högläsningen gynnar barns läsning. Högläsning bidrar med flera 

komponenter som underlättar för barn i deras läsprocess, de får ett ökat ordförråd och en 

förståelse för texters uppbyggnad, möjlighet att reflektera och diskutera kring det lästa genom 

att samtala med någon vuxen. Den komponent som möjligtvis kan vara den mest 

betydelsefulla komponenten är att barn får en förståelse för vad texter och böcker kan erbjuda 

genom att de får ta del av böcker som innehåller vardagsproblem, spänning och romantik. 

Den insikten kan i sin tur skapa ett intresse hos barn till att de själva vill utveckla sin läsning 

så att de enskilt kan få ta del av läsningens spännande värld (Taube 2007:23f). I Pisa-

undersökningen som gjordes 2000 framkom det att de barn vars föräldrar hade läst högt för 

dem när de var små presterade högre resultat på läsförståelsedelen (Persson 2016:112).  

Westlund nämner att när läsaren och texten samspelar på olika sätt och läsaren själv fyller i 

det som inte står uttryckligen skapas en läsförståelse (Westlund 2012:42). Att läsare har flyt i 

läsningen och en förmåga att använda sig av avkodningsstrategier är enligt läsforskare 

betydelsefullt för en god läsförståelse (Lundberg & Herrlin 2003:14). I sin tur är en god 

läsförståelse väsentligt för att kunna vara aktiv i skolan och tillägna sig nya kunskaper och 

färdigheter, men det är även viktigt för att kunna vara en del av samhället utanför skolan. 

Bråten belyser att läsförståelse är det centrala i skolan och i samhället (Bråten 2008:11). 

Westlund nämner att god läsförståelse handlar om att kunna använda sig av läsning i olika 

avseenden, till exempel att läsa för att koppla av eller för att kunna granska text kritiskt och 

för att samla ny information (Westlund 2012:41). Ett aktivt samspel mellan läsare och text är 

betydelsefullt för att skapa en meningsfull läsförståelse, läsaren skapar mening i texten genom 

att integrera sina tidigare kunskaper och erfarenheter som den besitter (Westlund 2012:70). 

Att två människor som läser samma text tolkar texten på olika sätt är därför inte svårt att 

förstå eftersom alla människor är olika och har olika livserfarenheter (Taube 2007:62). För att 

sammanfatta vad som menas med läsförståelse så kan det definieras genom att nämna att 

läsförståelse är en målorienterad och föränderlig process som innefattar att läsaren aktiverar 

sina förkunskaper, färdigheter, utvecklade strategier samt sin motivation (Westlund 2012:70).  

Vidare påpekar Westlund att läsförståelse innefattar olika färdigheter och strategier som 
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behöver aktiveras i läsförståelseprocessen (Westlund 2012:70). För att läsaren ska få en 

förståelse för texten krävs det att läsaren har lässtrategier. Westlund nämner att lässtrategier är 

medvetna metoder som underlättar förståelsen för läsaren i läsprocessen (Westlund 2012:43).  

Westlund tydliggör begreppet läsförståelsestrategi genom att förklara vikten av att urskilja 

begreppen färdighet och strategi, med färdighet menas exempelvis att kunna utföra något 

genom de kunskaper som finns hos individen. Med begreppet strategi menas exempelvis en 

metod eller ett redskap som kan användas för att nå den specifika förmågan. För att en elev 

ska kunna interagera med en text krävs det därför att eleven har läsförståelsestrategier som 

innehåller olika tillvägagångssätt som de kan använda sig av vid bearbetning av text. När 

läsaren själv aktivt väljer en metod för att skapa och inhämta kunskap från en text använder 

de sig av läsförståelsestrategier. Läsförståelsestrategierna behöver vara preciserade, 

strategiska och föränderliga beroende på vilken sorts text som läsaren ska läsa (Westlund 

2012:124). Läraren har en viktig roll i arbetet för att skapa en läsförståelse hos eleverna, 

genom undervisning av läsförståelsestrategier får eleven möjlighet till att själv skapa en 

läsförståelse. Westlund nämner att elever som har läsförståelsestrategier att tillämpa får en 

ökad läsförståelse (Westlund 2012:125). 

 

Att läsa mellan och bortom raderna är välkända begrepp som kan användas i samband med 

läsning. Vid textläsning behöver läsaren leta efter ledtrådar, söka efter svar i texten och ställa 

frågor för att i nästa steg kunna koppla textens innehåll till egna erfarenheter och den kunskap 

som läsaren redan besitter kring ämnet för att skapa ett sammanhang. Att göra på detta sätt vid 

textläsning kallas för att göra inferenser, att göra inferenser behövs för att förstå en text. När 

läsare gör inferenser går läsaren in i texten och gör egna tolkningar genom att koppla det lästa 

till sina förkunskaper. Att inferera ställer krav på den som läser, läsaren kan ha förkunskaper, 

men inte vetskapen om att dessa behövs användas i samband med texten. Om läsare inte 

använder sig av sina förkunskaper och kopplar dessa till texten utan istället bara läser på ett 

automatiserat sätt är det inte säkert att läsaren förstår textens innehåll. Vid läsning kan 

inferenser göras åt båda håll, både framåt och bakåt i texten (Reichenberg 2008:61ff).  
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2.3 Undervisning i läsförståelse  
Att lärare undervisar om lässtrategier är viktigt för att eleverna ska bli aktiva läsare och 

medvetna om vilken strategi som är bäst lämpad i olika lässituationer (Westlund 2012:124).  

Westlund återger tre forskningsbaserade modeller som påverkar elevers läsförståelse. De tre 

modellerna är Reciprocal Teaching (reciprok undervisning), Transactional Strategies 

Instruction (transaktionell strategiundervisning) och Concept-Oriented Reading Instuction 

(begreppsorienterad läsundervisning). Vidare nämner Taube ytterligare en modell som kan 

användas i samband med läsning, modellen Questioning the Author (ifrågasätt författarens 

text). Durkin genomförde en studie kring hur lärare undervisade elever i läsförståelse, studien 

visade att lärare inte undervisade eleverna i läsförståelsestrategier. Durkins studie blev en 

utgångspunkt för arbetet med att undervisa eleverna i läsförståelsestrategier, i USA började 

forskare fundera kring hur de skulle kunna utveckla eleverna och kom fram till att de skulle 

undervisa om strategier som goda läsare använde. De använde sig även av teorier kring 

metakognition och Vygotskiljs teori om den proximala utvecklingszonen som innebär att 

människan kan utvecklas med stöttning av en person som besitter mer kunskap inom området 

(Taube 2007:73). De kommande fyra modellerna bygger på dessa principer.  

2.3.1 Reciprocal Teaching (RT) 
Forskarna Palincsar och Brown presenterade under 1980-talet modellen Reciprocal Teaching 

som innehåller fyra huvudstrategier som kan användas vid bearbetning av text. Modellen är 

skapad för att användas vid textsamtal och bygger på samspel mellan flera parter, därför kan 

RT även i vissa sammanhang kallas för ömsesidig undervisning (Reichenberg 2008:86). 

Palincsars och Browns modell var från början framtagen för att stötta svaga läsare, men efter 

att den prövats i större utsträckning och i olika årskurser framkom det att den gynnar alla 

elever. De fyra grundstrategierna som Palincsar och Brown tog fram har fått stor effekt i den 

svenska undervisningen, strategierna handlar om att fundera och förutspå kring handlingen, 

ställa frågor om texten, tydliggöra oklarheter och sammanfatta texten. Strategierna ingår i 

materialet En läsande klass skrivet av Martin Widmark, där de olika modellerna har 

förtydligats och gjorts om till olika karaktärer som är sammankopplade till strategierna. 

Grunden i modellen är att det ska ske ett samspel mellan lärare och elever, båda parter är 

delaktiga och fungerar som samtalsledare under textsamtalet. I början handleder läraren 

eleverna i processen och inleder med att beskriva för eleverna hur de ska använda sig av de 
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fyra huvudstrategierna i samtalet och vidare i diskussionen. Efter en stund när läraren 

introducerat och startat samtalet är det en elevs tur att vara samtalsledare och använda sig av 

RT (Reichenberg 2008:87). Genom de olika strategierna som ingår i RT-modellen får 

eleverna en ökad förståelse kring textens innehåll och elevernas metakognitiva förståelse 

kring deras egna förmåga ökar också (Reichenberg 2008:90). RT baseras på Vygotskiljs 

tankar om att lärande sker i samspel med andra människor och syftet med undervisning kring 

modellen är att eleverna självständigt ska kunna tillämpa de fyra strategierna när de läser 

själva (Taube 2007:74). 

2.3.2 Transactional Strategies Instruction (TSI)  
Pressley och Ruth Wharton-McDonald skapade modellen Transactional Strategies Instruction 

på 1990-talet. Modellen skapades efter att de hade genomfört studier kring läsning på olika 

skolor. Modellen bygger på samma fyra grundstrategier som RT men heter transaktionell 

eftersom den inkluderar ytterligare två grundstrategier som ger modellen en psykologisk och 

en litterär dimension. De två strategierna handlar om att det sker ett byte av strategier mellan 

lärare och elever samt att lärare och elever gemensamt skapar mening utifrån en text 

(Westlund 2012:80f). 
 

Syftet med modellen TSI är att få eleverna att använda sig av strategierna på ett självständigt 

sätt vid bearbetning av text. Modellen bygger på att eleverna självständigt skapar bilder till 

texterna, sammanfattar innehållet med egna ord, kopplar ihop innehållet med sina 

förkunskaper, hanterar och söker efter ord som de tycker är svåra och går tillbaka i texten om 

det är något som är oklart (Westlund 2012:82). TSI bör användas kontinuerligt under hela 

skolgången och modellen gör eleverna aktiva och skapar möjligheter för dem att själva tänka 

och ta egna initiativ kring hur de ska göra för att förstå det som de läst (Westlund 2012:81). 

En gemensam nämnare för RT och TSI modellerna är att de båda baseras på modellen att 

”tänka högt” och går att applicera på olika texter och i samtliga skolämnen. Användningen av 

modellerna uppvisar goda läsförståelseresultat hos elever (Westlund 2012:82). 

 

2.3.3 Concept-Oriented Reading Instruction (CORI) 
Guthrie är en amerikansk professor som skapade modellen CORI, modellen baseras på att 

läsförståelse kan skapas genom elevernas egna intresse. Förkortningen CORI står för 
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Concept-Oriented Reading Instruction och den svenska översättningen är begreppsorienterad 

läsundervisning. Guthrie menar att läsförståelse kan skapas genom att eleverna har ett intresse 

för de naturvetenskapliga ämnena. Till en början var Guthrie intresserad av att försöka förstå 

relationen mellan motivation och läsning och gjorde det genom att studera elevernas 

medfödda intresse och nyfikenhet för hur naturen fungerar. Efter att studien hade genomförts 

skapades modellen CORI som bygger på att läraren tar tillvara på elevernas nyfikenhet och 

motivation (Westlund 2012:83). National Reading Panel (NRP) fick efter 30 års forskning 

fram sju grundstrategier som är betydelsefulla för att skapa en effektiv läsförståelse hos 

eleverna. De sju grundstrategierna som NRP tog fram bygger CORI-modellen på, de sju 

strategierna handlar om att övervaka sin förståelse, använda ett kooperativt lärande, använda 

grafiska och semantiska hjälpmodeller, undervisning med frågor som eleverna får besvara, 

undervisning i att ställa frågor, undervisning i berättelsestruktur och att sammanfatta. De sju 

strategierna ger mest effekt i samverkan med varandra, men fungerar även att använda enskilt 

(Westlund 2012:53f).  

2.3.4 Questioning the Author (QtA) 
Modellen Questioning the Author presenterades av Beck m.fl. och är en modell som bygger 

på strukturerade textsamtal. Modellen innebär som går att utläsa av namnet att läsaren ska 

ifrågasätta författaren till texten. Anledningen till att läsaren ska vara analyserande till textens 

innehåll handlar om att belysa och uppmärksamma läsaren på att fundera kring texten och 

dess författare. Bakom alla texter finns det en eller flera författare, avsikten med modellen 

QtA är att fundera på i vilken utsträckning författaren påverkat textens innehåll och förståelse. 

Det finns alltid en målgrupp som författare skriver för, om författaren glömmer av vilken 

målgrupp som han/hon skriver för kan förståelsen för texten påverkas (Taube 2007:78f). Det 

finns ytterligare några aspekter som kan påverka läsaren, exempelvis om författaren använder 

ett avancerat ordförråd eller uttrycker sig på ett oklart sätt så kan läsarens förståelse påverkas. 

QtA-modellen är framtagen för att minska distansen mellan läsaren och författaren. När 

läsarens förståelse är otillräcklig är det vanligt att de lägger en skuld på sig själva. Metoden 

QtA är ett verktyg för att läsare inte ska uppleva en skuld utan istället ställa sig frågor om 

textens innehåll och författarens budskap. Det strukturella textsamtalet ger läsarna en 

möjlighet att själva vara delaktiga i läsprocessen genom att de kan ställa frågor till textens 
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innehåll samt att de kan komma med förbättringstips och idéer på omformuleringar som 

skulle kunna förbättra texten (Reichenberg 2008:91f).  

 

QtA kan användas såväl på instruerande texter som skönlitterära. Innan modellen används är 

det centralt att läraren har läst igenom texten och funderat på hur den ska användas i 

undervisningen. Tjernberg menar att modellen är mest gynnsam för eleverna när textsamtalen 

är planerade och när de är tydligt strukturerade (Tjernberg 2016b:44). Arbetet med modellen 

sker genom att läraren undervisar eleverna kring hur de som läsare ska ställa frågor till texten. 

Eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga genom att läraren delar ut en text som de ska 

läsa, texten är uppdelad i mindre avsnitt. Läraren har medvetet delat upp texten där den anser 

att eleverna skulle kunna stöta på ett problem eller för att läraren vill belysa en central och 

viktig del för eleverna. Arbetssättet ger eleverna utrymme för att reflektera och diskutera 

kring innehållet, läraren sammanfattar slutligen vad som lästs och kopplar samman det med 

vad som tidigare har lästs i texten (Reichenberg 2008:92).  

 

3. Metod 
I följande kapitel presenteras valet av metod som använts för att samla in material för 

undersökningen. Därefter presenteras urvalet, genomförandet och insamlingen av 

datamaterial. I följande avsnitt lyfts även studiens validitet och reliabilitet fram samt de etiska 

principer som har följts i samband med studien.  

 

3.1 Metodologisk ansats och val av metod  
Studien som har genomförts är av kvalitativ art. Den metod som är vanlig i samband med 

kvalitativ forskning är observationer och intervjuer (Bryman 2011:412). Det som är centralt 

för den kvalitativa metoden är dess syfte som är att försöka skapa en förståelse för människors 

egna uppfattningar av vad som är betydelsefullt och viktigt (Bryman 2011:413). Syftet med 

studien är att undersöka hur lärare i grundskolans tidigare år inriktat på årskurserna 4–6 

arbetar med lässtrategier i praktiken. Kihlström menar att observation är en bra metod för att 

koppla samman teori med praktik (Kihlström 2007a:30). Med detta som utgångspunkt vid val 

av metod så valdes att använda observation som följdes upp med en intervju. Valet av 
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utgångspunkt grundar sig i att utifrån observationer ha möjlighet att fördjupa det som 

upptäcktes under observationstillfällena genom intervjuer där svaren ger en djupare förståelse. 

Kombinationen av observation och intervju var därför lämpliga metoder för detta arbete. 

Genom att använda två metoder vid insamling av materialet genomfördes en triangulering1. 

De observationer och intervjuer som genomfördes i samband med undersökningen gjordes på 

de olika lärarnas arbetsplatser.  

 

3.2 Urval  
I samband med att studiens syfte och frågeställning preciserades skickades det slumpmässigt 

ut ett informationsbrev till rektorer inom kommunen som vidarebefordrade informationen till 

verksamma lärare på skolan som arbetar med årskurs 4. I informationsbrevet presenterades 

jag och studiens syfte. Lärarna fick även information om att deltagandet och informationen 

skulle vara konfidentiell. För att få informanter så skickades informationsbrevet till en början 

ut till tio lärare som undervisar i svenska. Av de som blev tillfrågade var det fem stycken som 

hörde av sig. Det var tre som meddelade att de tyckte att studien verkade intressant men att de 

för tillfället hade VFU-studenter och kände att de därför inte hade tid till att medverka. De 

andra två meddelade att de inte kunde medverka av personliga skäl. Beskeden från lärarna 

resulterade i att avgränsningen fick utökas från att endast tillfråga lärare inom kommunen. 

Vidare skickades det ut ytterligare informationsbrev till verksamma lärare inom kommunen 

och inom andra kommuner, de lärare som kontaktades i detta skede var lärare som jag tidigare 

varit i kontakt med under utbildningen. Samtliga lärare svarade och slutligen fanns det fyra 

lärare som ville medverka i studien, lärarna arbetar i årskurs 4 och 5. Lärarna fick välja en tid 

och plats när observationen samt intervjun skulle genomföras.  

 

För att följa de forskningsetiska principerna fick lärarna fiktiva namn. De som har medverkat i 

studien är lärare i åldrarna 28–45 år med varierande arbetslivserfarenhet. De som har deltagit 

är Anna 28 år som har varit verksam i 1 år, Emma 36 år som har varit verksam i 9 år, Sara 39 

år som har varit verksam i 5 år och slutligen Marie 45 år som har varit verksam i 7 år. 

 

                                                 
1 Triangulera innebär att samma sak undersöks genom flera metoder (Kihlström 2007:231). 
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3.3 Datainsamling  

3.3.1 Kvalitativ observation  
För att sammanfoga teori och praktik, genom att exempelvis studera ett beteende och därefter 

ställa frågor utifrån vad som synliggjorts, är observation en bra metod att använda sig av 

(Kihlström 2007a:30). Observationer kan göras på många olika sätt, det finns ostrukturerade 

observationer, kategoriserade observationer och strukturerade observationer. Innan en 

observation genomförs är det viktigt att fundera över vad syftet med observationen är. När 

syftet är preciserat bör en observationsmanual struktureras upp och skrivas (Kihlström 

2007a:31). När metod skulle väljas valdes observation eftersom det skulle kunna ge en 

visualiserad bild och information om hur lärarna arbetar med lässtrategier. Den observation 

som valdes för denna studie var en strukturerad observation eftersom syftet var att endast se 

hur lärarna arbetar med läsförståelse i klassrummet. Vid genomförandet av observationerna 

följdes ett observationsschema där utgångspunkten var att undersöka hur och på vilket sätt 

lärare arbetar med undervisning av läsförståelsestrategier i klassrummet. Det 

observationsschema som användes var strukturerat med olika läsförståelsestrategier (se bilaga 

2) och syftet var att studerade om lärarna använde sig av någon specifik modell i arbetet med 

eleverna. Det som synliggjordes under lektionerna låg till grund för den semistrukturerade 

intervjun som senare genomfördes.  

 

3.3.2 Kvalitativ intervju 
Att använda sig av intervju för att få reda på information är en vanlig metod vid kvalitativa 

studier. Det finns olika modeller av intervjuer som används, strukturerad intervju eller 

semistrukturerad intervju som även kan kallas kvalitativ intervju. Valet av att använda en 

semistrukturerad intervju var för att öka flexibiliteten i intervjun och ge möjlighet till 

fördjupande följdfrågor. Den semistrukturerade intervjun liknar den strukturella intervjun och 

utgår från specifika frågor eller frågeområden. Det som skiljer modellerna åt är att den 

semistrukturerade intervjun utgår från frågor, men alla frågor är inte identiska i varje intervju 

utan varierar beroende på vad respondenten svarar. Den semistrukturerade intervjuns syfte är 

att få den intervjuade att ge så utförliga svar som möjligt (Johansson & Svedner 2010:34f).  
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Det är betydelsefullt att intervjun genomförs på en lugn plats där den intervjuade känner sig 

trygg och avslappnad (Kihlström 2007b:51). Att intervjun sker i en lugn miljö är angeläget 

eftersom den intervjuade ska dela med sig av sina personliga tankar och åsikter. För att öka 

tilliten ytterligare är det betydande för respondenten att den som intervjuar tydliggör vad 

intervjun ska handla om, syftet med intervjun samt klargör för de forskningsetiska principerna 

som gäller i samband med studien (Johansson & Svedner 2010:35f). Syftet med denna studie 

är att få reda på hur verksamma lärare i grundskolans tidigare år tänker och arbetar kring 

lässtrategier. Som tidigare nämnts valdes en semistrukturerad intervju och en intervjuguide 

utformades med frågor som skulle behandlas (se bilaga 3). Det tillkom även ett par följdfrågor 

per intervju för att få respondenten att vidareutveckla sina svar. De frågorna som tillkom 

berodde på att frågor ställdes kring det som synliggjordes vid observationstillfället. 

Standardisering och strukturering är två begrepp som kan förekomma i samband med 

intervjuer. Begreppet standardisering handlar om intervjufrågornas utformning och ansvaret 

som intervjuaren har för att göra dessa frågor. Strukturering innefattar det tolkningsutrymme 

som den intervjuade får vid intervjutillfället. En semistrukturerad intervju som inte har fasta 

frågor ger utrymme för respondenten att utveckla sina svar, vilket gör att intervjun innehåller 

en grad av strukturering (Patel & Davidsson 2011:75f). 

 

3.4 Genomförande 
Innan genomförandet av intervjuerna gjordes en pilotintervju. När det stod klart vilka lärare 

som skulle medverka i undersökningen kontaktades lärarna för att bestämma tid och plats för 

när observationerna och intervjuerna skulle genomföras. Genomförandet av intervjuerna 

skedde i anslutning till de observationer som genomfördes. Observationerna skedde i de 

enskilda lärarnas respektive klassrum och lärarna fick inför intervjuerna själva utse en plats 

där intervjuerna skulle kunna genomföras utan att bli avbruten. Som tidigare nämnts är det 

viktigt att den intervjuade känner sig trygg i miljön där intervjun ska genomföras. En 

anledning till detta är att den kvalitativa intervjun bygger på att den intervjuade ska uttala sig 

om sina egna personliga åsikter (Johansson & Svedner 2010:35). Inför observationen fick 

lärarna information om att observationen skulle ske i anslutning till en lektion där de arbetade 

med läsning. Lärarna fick även instruktionen att inte planera något extra för undersökningen 

utan bara förhålla sig till sin planering och genomföra den. Bryman nämner att inom kvalitativ 
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forskning är en central utgångspunkt att studera människor i deras vardagliga och naturliga 

miljö och därav var det viktigt att lärarna inte ändrade på sin undervisning, utan genomförde 

den i egenvalt klassrum på arbetsplatsen (Bryman 2011:413). Vid observationstillfället fick 

eleverna information om undersökningen och ett förtydligade gjordes om att det endast var 

läraren och arbetssätt som läraren använde sig av som skulle observeras. Observationerna 

pågick under en lektion och tog ca 40–60 minuter. 

  

I samband med intervjuerna fick lärarna inledningsvis information om syftet med studien, 

ungefär hur lång tid intervjun skulle ta, att de rekommenderade forskningsetiska principerna 

från Vetenskapsrådet följdes, att uppgifterna skulle vara konfidentiella och att de hade rätt till 

att avbryta sitt deltagande när som helst. Därefter tillfrågades respondenterna om samtycke till 

att intervjun skulle spelas in, de fick information om att ljudfilen endast skulle användas i 

samband med undersökningen och att den skulle tas bort när rapporten var klar. Alla 

respondenter samtyckte till ljudupptagning och de fyra ljudupptagningarna har transkriberats. 

I slutet av varje intervju fick lärarna frågan om de ville tillägga något och därefter 

summerades lärarnas svar för att kontrollera att deras svar uppfattats korrekt. 

 

3.5 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet och validitet handlar om tillförlitlighet och giltighet (Kihlström 2007c:231). För 

att studien ska innehålla båda komponenterna har medvetna val gjorts för att öka 

undersökningens reliabilitet och validitet. Att undersöka och studera det som är syftet med 

undersökningen ökar validiteten i arbetet. Kihlström påpekar att validiteten ökar om 

utomstående personer t.ex. handledare granskar det tilltänkta materialet som till exempel en 

intervjuguide som ska användas i samband med intervju, och därefter kommer med 

synpunkter och förslag på revideringar som kan göras för att tydliggöra materialet ytterligare. 

För att öka validiteten fick min handledare granska frågorna och ge synpunkter. Att 

genomföra en pilotintervju är även ett sätt att öka validiteten (Kihlström 2007c:231). Inför 

undersökningen genomfördes en pilotintervju för att se om frågorna var tydligt formulerade, 

om något behövde tas bort och även för att se ungefär hur lång tid intervjun kunde beräknas 

ta. 
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Vid observationerna användes ett strukturerat observationsschema för att minska risken för 

egna tolkningar och värderingar som skulle kunna påverka undersökningens reliabilitet. För 

att stärka undersökningens reliabilitet valdes som tidigare nämnts att spela in intervjuerna och 

därefter transkribera dem. Att spela in ökar undersökningens reliabilitet eftersom den som 

intervjuar inte behöver göra en tolkning direkt i anslutning till intervjun. Istället skapas 

möjligheten att vid ett senare tillfälle lyssna igenom ljudfilen och bearbeta och analysera 

materialet (Kihlström 2007c:233). För att få en djupare förståelse för det som undersöks och 

för att minimera risken att få ensidiga svar är det bra att kombinera metoder (Johansson & 

Svedner 2010:41). I undersökningen gjordes ett val att triangulera genom använda både 

observation och intervju för att öka undersökningens reliabilitet (Kihlström 2007c:231).   

 

3.6 Forskningsetiska principer i samband med genomförande 

av studien 
I samband med observationerna och intervjuerna följdes Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Dessa krav är framtagna för att skydda individens integritet och är uppdelade i fyra 

huvudkrav. De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:6). 

 

Med informationskravet menas att forskaren ska informera deltagarna om vad studien ska 

handla om och allt som rör deltagarna. Deltagarna ska få reda på vad studiens syfte är, att 

deras medverkan är frivillig och att de har rätt till att avbryta sin medverkan när som helst 

(Vetenskapsrådet 2002:7). I informationsbrevet som skickades ut för att söka efter 

informanter beskrevs studies syfte, vad som skulle undersökas och vilka 

datainsamlingsmetoder som var tänkta att använda (se bilaga 1). I de studier där deltagarna 

ska vara aktiva och medverka krävs det att samtycke finns, enligt det samtyckeskrav som 

Vetenskapsrådet har tagit fram, får forskning endast utföras om uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare självmant och frivilligt har samtyckt till studien som de kommer 

medverka i (Vetenskapsrådet 2002:9). För att följa samtyckeskravet informerades deltagarna 

om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt till att själva välja hur länge de ville 

medverka och även att de hade möjlighet att helt och hållet att avbryta sin medverkan. 
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Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlas i samband med studien endast får 

användas i studien. Uppgifterna får inte användas i något annat syfte och det är den som är 

ansvarig för undersökningen som ansvarar för att materialet inte används i något annat 

sammanhang än för studiens syfte (Vetenskapsrådet 2002:14). Det sista kravet som finns är 

Konfidentialitetskravet. Kravet är framtaget för att de uppgifter som finns om individerna som 

medverkar i en studie ska vara konfidentiella och skyddade. Uppgifterna ska vara 

avidentifierade och förvaras i en miljö så att obehöriga inte kan ta del av informationen eller 

på något sätt kan identifiera deltagarna i studien (Vetenskapsrådet 2002:12). För att följa 

konfidentialitetskravet fick lärarna fiktiva namn för att skydda deras identitet. Det material 

som samlats in genom observationer och intervjuer har bearbetats och därefter förvarats så att 

ingen kan ta del av de insamlade uppgifterna. Intervjuerna som genomfördes spelades in och 

ljudfilerna har därefter transkriberats. Både ljudfilerna och det transkriberade materialet har 

förvarats på samma sätt som de övriga insamlade uppgifterna.  

 

4. Resultat och analys 
I följande kapitel presenteras resultatet efter genomförda observationer och intervjuer som 

utgår från de fyra frågeställningarna som studien bygger på. Fokus är att presentera de svar 

som framkom under intervjuerna. I kapitlet görs även en analys av resultatet. Under 

observationerna och utifrån intervjuerna har arbetssätt som lärare använder sig av i samband 

med utveckling av elevers läsförståelse synliggjorts. Efter observationerna gjordes intervjuer 

där lärarna fick möjlighet att berätta kring hur de jobbar med läsförståelse i klassrummet och 

vad de tycker är betydelsefullt för elevernas utveckling av läsförståelse. Efter att ha 

transkriberat och analyserat intervjuerna har det även tydliggjorts hur lärare arbetar för att 

utveckla elevernas läsförståelse. 

 

4.1 Vad är läsförståelse? 
Alla fyra lärare som deltagit i studien arbetar aktivt och varierande för att utveckla elevernas 

läsförståelse. De menar att läsförståelse är komplext och kräver mycket tid och arbete. 

Eleverna behöver få kunskaper kring hur de ska arbeta med texter och samtliga lärare 

poängterar vikten av att arbeta med läsförståelsestrategier för att eleverna ska ha en möjlighet 
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att utveckla sin läsförståelse. Att besitta en god läsförståelse är betydelsefullt för elevernas 

läsutveckling som vidare kan stimulera deras intresse och öka motivationen för att läsa, menar 

lärarna. Lärarna nämner att läsning inte endast handlar om att kunna avkoda ord utan 

inkluderar andra faktorer som till exempel läshastighet och förståelse av språk. Begreppet 

läsförståelse är ett omfattande begrepp och vad det innefattar är svårdefinierat. Lärarna har 

sina egna tankar om vad läsförståelse är, Anna beskriver begreppet läsförståelse så här:  

 
När orden blir mer än ord. En luddig formulering men aa när orden börjar betyda 

någonting, då har man ju ändå fått någon slags läsförståelse. 

 

Nedan presenteras hur lärarna Anna, Emma, Sara och Marie arbetar med metoder och 

läsförståelsestrategier för att utveckla elevers läsförståelse.  

 

4.2 Att vara en läsande förebild  
Lärarna arbetar på olika sätt för att inspirera eleverna och för att motivera dem. De berättar att 

det är viktigt att hela tiden arbeta kontinuerligt med läsning och att uppmuntra eleverna till att 

läsa. De belyser vikten av att ge eleverna boktips, läsa baksidorna, visa bokomslag på olika 

böcker och gemensamt med eleverna diskutera vad de tror att böckerna kommer att handla 

om. Under intervjun med Marie fick hon frågan om hur hon arbetar för att inspirera eleverna 

och hon svarade att: 

 
Nu gillar jag ju böcker själv så det kommer ju naturligt liksom, men det gör att 

kidsen gillar det mer och mer. Att man vet vilka böcker de gillar och att man sätter 

såna böcker i händerna på dem och kanske även får de intresserade och sedan 

byter genre för de som är bra läsare måste läsa andra genrer också. Så att de får 

utmaningar och vissa tar man bara sånna komediböcker för att de ska fortsätta läsa 

och få upp sin läshastighet liksom. 

 

Marie menar att en viktig del i skolan är att se alla elever och deras olika behov, hon nämner 

att alla elever har olika behov och detta gäller även vid läsning. Att lärarna ser eleverna och 

deras olika personligheter är viktigt vid val av bok. Alla fyra lärare nämner att de märker att 

elevernas motivation till att läsa ökar när de hittar ”rätt” bok, därav tycker de att det är viktigt 
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att de som lärare är medvetna om vilka böcker som är aktuella och hjälper eleverna att finna 

dessa.  

Gemensamt för alla lärare är att de tycker att läsförståelse är en central och viktig del i skolan. 

De menar att eleverna behöver en läsförståelse i alla ämnen och belyser vikten av att arbeta 

mycket med strategier och olika genrer. Alla fyra tycker att det är viktigt att de är goda 

förebilder för sina elever och arbetar aktivt för att få eleverna intresserade av läsning. Varje 

vecka läser alla fyra högt för sina elever ur en ”högläsningsbok”. Lärarna nämner att de gör 

det för att skapa en gemenskap i klassen eftersom alla får ta del av samma bok, men också för 

att i eleverna tränar på sin läsförståelse i samband med läsningen. I samband med 

högläsningen kommer det oftast frågor kring texten och alla fyra nämner att 

högläsningstillfället är ett utmärkt tillfälle att bearbeta en texts innehåll tillsammans. Sara 

nämner under intervjun att:  

 
… jag läser ju för att njuta och jag älskar böcker. Och försöker förmedla den 

känslan till eleverna… 

 

4.3 Arbete med läsförståelse  
Det finns specifika böcker för arbete med läsförståelsen. Två av de fyra lärarna, Sara och 

Marie, berättade att de ibland jobbar med böcker av det slaget eftersom de är specifikt 

utformade för läsförståelse. Böckerna innehåller olika slags texter och till de olika texterna 

finns det frågor indelade i olika svårighetsgrader som utvecklar elevernas förståelse. De olika 

frågorna kan kopplas till Reportern som är en karaktär i materialet En läsande klass, 

Reportern handlar om att ställa frågor till texten. Frågornas svårighetsgrader är indelade i 

färgerna grön, gul och röd. De gröna frågorna är frågor på raden, de gula frågorna är frågor 

mellan raderna och slutligen de röda frågorna handlar om det bortom raderna, dvs. egna 

kopplingar till texten. I samband med detta arbetssätt nämner lärarna att de jobbar med olika 

texter från olika genrer för att eleverna ska få tips och förslag på vilka strategier om är 

lämpliga att använda till de olika texttyperna. Sara nämner under intervjun att hon inte tycker 

om materialet eftersom det är relativt enformigt, hon säger att vissa texter är bra men att de 

inte är uppdaterade. Hon berättar att arbetslaget har beställt ett nytt material, boken På, 

bortom och mellan raderna skriven av Emma Frey-Skøtt som de har höga förväntningar på 

och hoppas kunna använda för att utveckla elevernas läsförståelse ytterligare.  
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En av lärarna, Marie, berättar att de arbetar mycket i helklass för att få diskussioner kring 

texter och synliggöra elevernas olika tankesätt. Under observationen som gjordes innan den 

genomförda intervjun med Marie, observerades hennes arbetssätt när hon arbetade med 

eleverna. Marie startade lektionen med att nämna för eleverna om hur hon gör när hon läser 

en text. Hon belyste att hon tar hjälp av bilder, rubriker, funderar kring vad hon redan vet om 

ämnet och sedan börjar hon läsa. Hon berättade för eleverna att när hon inte förstå något i 

texten så stannar hon, läser om texten och försöker få ett sammanhang, förstår hon inte då 

heller tar hon hjälp av någon.  

 

Vidare berättade Marie om ett nytt arbetssätt som de testar i klassen. Det nya arbetssättet 

handlar om att eleverna får skriva egna frågor till en gemensam text som hela klassen läser 

uppdelad i smågrupper, och därefter byter de böcker med varandra och svarar på en kompis 

frågor. Marie säger att ”vi har inte jobbat så jättemycket med det hittills, men eleverna tycker 

om arbetssättet och de blir mer motiverade och utvecklar sin läsförståelse”. 

 

4.3.1 Arbete med materialet En läsande klass utifrån RT-

modellen och modellen TSI 
Två av lärarna, Sara och Marie, har valt att arbeta med Martin Widmarks material En läsande 

klass. Materialet är basera på RT-metoden som ökar elevers läsförståelse och är lätt att arbeta 

med. Metoden fungerar för alla elever, såväl de starkare läsarna som de svagare läsarna. Sara 

beskriver att hon gemensamt med klassen har arbetat med RT-metoden genom materialet En 

läsande klass. Hon nämner att hon endast har arbetat på skolan i ett år och att klassen redan 

hade arbetat in materialet när hon fick ta över klassen. Sara berättar även under intervjun att 

hon märker att vissa har lätt för att arbeta med karaktärerna, men att det finns elever som 

behöver stöd i samband med användningen av karaktärerna. 

 

Marie arbetar också med RT-metoden i sin undervisning kring läsförståelse och 

läsförståelsestrategier. Det som är bra är att arbetssättet passar alla elever oavsett läsförmåga. 

Marie berättar att:  
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Vi försöker jobba utefter de läsförståelsestrategierna som det har i ”En läsande 

klass”, spågumman, reportern, cowboyen, konstnären och detektiven. Och få dem 

just när vi börjar med en text, pratar mycket om vad det är för slags text. Vad är 

det för princip t.ex. om det är en skönlitterär, vilken genre är det, pratar mycket 

om texten först, vad det är för något. 

 

Marie nämner också att hon märker att modellen fungerar för alla elever och att de använder 

sig av karaktärerna i olika utsträckning. Hon menar att de som är svagare läsare har mycket 

hjälp av karaktärerna och tycker att det är lite spännande och häftigt att få jobba utifrån en 

specifik karaktär. De elever som har kommit längre i sin läsutveckling använder sig inte av 

karaktärerna, men kan använda dem om de är i behov av det. Det slutliga målet som både Sara 

och Marie har är att eleverna ska kunna använda sig av strategierna utifrån TSI-modellen, den 

modell som utgår från RT-modellen men där syftet är att eleverna ska använda sig av 

strategierna självständigt på ett eget initiativ.  
 

Den yngsta av lärarna, Anna, som har varit verksam i ett år nämnde under intervjun att hon 

inte använder sig av något färdigt material, som t.ex. En läsande klass för att utveckla 

elevernas lässtrategier. Hennes svar gjorde mig nyfiken och jag ställde därför följdfrågor 

kring varför hon inte använder sig av något färdigt material. Hennes svar blev att ”asså det 

blir inte äkta, det blir bara yttre till papper så”. 

 

Vidare berättar Anna om sina tankar kring att inte använda ett material, hon menar att det 

läggs ner mycket tid på att arbeta med ett material och att den tiden istället kan läggas på att 

ha diskussioner i helklass och i smågrupper. Anna poängterar också att hon tycker att vissa 

delar av färdiga material som hon har granskat är bra och användbara, men att hon inte vill 

lägga ner tid på att t.ex. arbeta in karaktärer som t.ex. finns i materialet En läsande klass. 

Anna menar att istället för att jobba med ett material så väljer hon att arbeta mycket och 

intensivt med att utveckla elevernas läsförståelse. Hon berättar lite kort om sitt arbetssätt och 

säger att: 
Jag använder mig av ordet strategi och ibland när de säger att de har en fråga så 

säger jag:  

- Ja, men hur tänkte du då? 

- Jag tänkte så här/…/ 

- Bra, det är en strategi, säger jag då. 
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4.3.2 Modellen CORI 
Modellen CORI handlar om att ta tillvara på elevernas intresse och nyfikenhet. Två av de 

intervjuade lärarna använder sig av modellen när de arbetar med olika texter för att utveckla 

elevernas läsförståelse. De använder sig av strategin i samband med nya texter och går 

tillsammans med eleverna igenom nya ord som är centrala i texten. Orden försöker de 

gemensamt förstå genom allas erfarenheter och vetskap om andra ord. Marie berättar hur de 

jobbar med en ny text. Hon nämner att först så läser de igenom texten tillsammans och 

därefter… 
… går man in och kollar svåra ord, när man läser en text går in först så och ser 

till att de förstår de svåra orden, jobbar även med strategier – Vad ska jag göra 

om jag inte förstår det här ordet? Jo, man kan fråga en kompis, man kan slå 

upp, man kan fråga fröken. Så att man verkligen förstår det. 

 

Sara nämner att hon använder sig av modellen i samband med andra lektioner än bara under 

svensklektionerna, t.ex. använder hon sig av modellen under samhällslektionerna när eleverna 

ska läsa en ny text. I intervjun säger hon att: 

 
… vi har ju en elev som inte har varit i Sverige så länge, så för hans del så 

använder vi mycket det här att förklara ord som kan vara svåra. Även om mer än 

hälften förstår vad ordet betyder så förklarar vi i alla fall.   

 

Sara belyser att hon märker att det gynnar samtliga elever och deras förståelse för textens 

innehåll.  

 

4.3.3 Questioning the Author  
Som tidigare nämnts så arbetar inte läraren Anna med något färdigt material eftersom hon inte 

vill lägga tid på att arbeta in ett färdigt material med eleverna. En annan orsak till att Anna har 

valt att inte arbeta med ett färdigt material är att hon inte tycker att det blir äkta. Hon vill 

istället lägga tid på att gemensamt med eleverna arbeta kring olika texter och utveckla 

elevernas läsförståelse. Hon nämner att de pratar mycket om texter i klassen. Min följdfråga 

blir: ”-Så diskussion är i fokus?”. Anna bekräftar mitt svar. Annas arbetssätt går att 
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sammankoppla med modellen QtA som baseras på att det sker ett strukturerat textsamtal. 

Modellen handlar om att läsaren ska fundera och ifrågasätta texten och vad författaren menar 

med texten. Anna berättar under intervjun om ett exempel på hur det kan gå till när de arbetar 

gemensamt i helklass och där ifrågasättanden till texten görs. Hon nämner att de ibland kan få 

läsa om texten flera gånger och genom diskussioner så får de slutligen en förståelse för vad 

författaren menar med texten. Eleverna blir själva aktiva i processen och kan ge förslag på hur 

texten skulle kunna förbättras eller tydliggöras.  

 

Den sista läraren, Emma, nämner att hon använder sig av samtal och diskussion kring texter 

som en funktion för att utveckla elevernas läsförståelse. Hon arbetar utifrån cirkelmodellen 

som är en modell som utgår från den sociokulturella teorin och inkluderar den proximala 

utvecklingszonen som handlar om att synliggöra processer för eleverna så att de kan utvecklas 

och använda sig av de nya kunskaperna på egen hand. Emma nämner att hon utgår från att 

visa för eleverna hur hon gör vid bearbetning av text genom att belysa olika strategier och att 

använda sig av metoden ”tänka högt” för att eleverna senare i samband med samtal kring 

olika texter ska kunna applicera sina strategier och fundera på vad författaren menar med 

texten.  

 

Samtliga lärare arbetar således på något sätt utifrån de fyra modellerna RT, TSI, CORI eller 

QtA som är specifikt framtagna för att utveckla elevers läsförståelse. Användandet av 

modellerna sker i olika utsträckning och lärarna kan ibland även växla mellan olika modeller 

om det passar elevgruppen.  

 

4.4 Lässvaga elever och deras läsförståelse 
Att elever är olika vet alla som arbetar inom skolans värld. En del har lätt för sig och andra får 

kämpa mer. En del elever tycker att det är kul att läsa, andra tycker att det är tråkigt eller 

svårt. Under intervjutillfällena med de olika lärarna fick de berätta om hur de arbetar med att 

få de elever som är svagare läsare att läsa mer och utvecklas. Sara berättade att hon själv inte 

arbetar speciellt mycket med de elever som har en svagare läsförståelse utan att det är skolans 

speciallärare som arbetar med dessa elever. De elever som har en svag läsförståelse 

”lästränar” tillsammans med specialläraren vid tre tillfällen per vecka. Eleverna får läsa och 
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diskutera den text som klassen arbetar med och därefter läser de texter som de senare ska läsa 

tillsammans med de andra eleverna i helklass. Sara nämner att anledningen till att eleverna får 

gå till specialläraren är att de får extra stöd där samt att de får förkunskaper och en 

förförståelse för det som klassen senare kommer gå igenom tillsammans. Hon märker att 

eleverna är aktiva vid helklasstillfället och vågar berätta kring hur de tänker på ett annat sätt 

än tidigare. Något som Sara poängterar är att eleverna inte försvinner från den ordinarie 

undervisningen i svenska utan att de tillfällen som de är hos specialläraren är under någon 

annan lektion, till exempel No eller So. Hon poängterar att hon tycker att svenskan är väldigt 

viktig för eleverna och att hon inte vill att eleverna försvinner från de lektionerna. Sara menar 

inte att någon lektion är viktigare än någon annan, men hon menar att behärskar eleverna det 

svenska språket och kan både läsa och skriva så gynnar det dem även i andra ämnen, som till 

exempel No eller So. Läraren Anna har ett annat arbetssätt gällande elever med svag 

läsförståelse. Hon berättar att det finns en speciallärare på skolan men att hon har valt att 

arbeta själv med sina elever för att utveckla allas läsförståelse. Hon arbetar med eleverna i 

helklass och belyser att den faktorn som hon anser är mest betydande för hennes elever är att 

samtala i helklass. Läraren Anna menar att det är ett arbetssätt som gynnar alla. 

 

4.5 Den klassiska bänkboken 
I dagens skola förekommer ofta en bänkbok som eleverna använder själva när det blir tid över 

eller under ett pass där det finns tid avsatt för att läsa. Bänkbokens funktion varierar från skola 

till skola och används på olika sätt. Under intervjuerna fick lärarna frågan hur de arbetar med 

bänkboken och vilken funktion de anser att bänkboken har. Svaren varierade från lärare till 

lärare. Sara svarade att bänkboken är ett tillfälle för eleverna att koppla av och njuta. När 

eleverna är färdiga med bänkboken så får de oftast skriva en recension, men för att variera vad 

som händer efter bänkboken är utläst så få eleverna ibland berätta högt för Sara vad boken 

handlar om. Sara menar att det är ett tillfälle för henne att se om eleverna har en läsförståelse 

och även ett tillfälle att ställa frågor och prata kring boken.  

 

Att bänkboken har en viktig funktion för elevernas läsutveckling nämner även Marie. På 

skolan där hon arbetar har de 20 minuter läsning på schemat varje dag. Det är ett tillfälle för 

eleverna att upptäcka läsningens värld. Marie nämner att ”-ifall de nu inte läser så mycket 
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hemma så är det de enda de har att läsa”. Arbetssätten kring bänkboken varierar, Marie 

berättar att eleverna vanligtvis läser enskilt men ibland får de läsa två och två. Hon säger att 

arbetssättet är väldigt bra och gynnar både de starka läsarna men främst gynnar det de elever 

som är svagare läsare. När eleverna har läst ut bänkboken så finns det olika uppgifter som de 

får göra för att visa sin läsförståelse. Varannan gång skriver eleverna någon form av 

bokrecension som de gått igenom och den andra gången kan eleven få skriva en dikt kopplad 

till boken, berätta muntligt för läraren eller tipsa de andra om den bok de har läst genom att 

sammanfatta och återberätta handlingen i stora drag. Marie berättar även att hon ibland 

plockar in elevernas bänkböcker i undervisningen genom att koppla bänkboken till det som 

eleverna arbetar med, t.ex. när eleverna arbetar med ordklasser så kan de få använda sig av sin 

egna bänkbok för att exempelvis hitta adjektiv och se hur dessa kan användas i skriven text.  

 

5. Diskussion 
I det avslutande kapitlet kommer en resultatdiskussion samt en slutsats presenteras och 

slutligen kommer förslag till vidare forskning att nämnas.  

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Lärarnas roll i arbetet med läsförståelse 
Utifrån resultatet som framkommit i samband med studien kan det konstateras att läraren har 

en viktig funktion för elevers utveckling av läsförståelse. De lärare som har medverkat i 

studien arbetar på olika sätt för att utveckla elevers läsförståelse. De fyra lärare som har 

observerats och intervjuats i samband med studien har olika långa arbetserfarenheter och med 

tanke på antalet som medverkat går det inte att generalisera resultatet. Det som kan förstås är 

att det är betydelsefullt att lärarna besitter kunskap och kompetens för hur de ska motivera och 

skapa en läslust hos eleverna. Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare tänker och 

arbetar kring lässtrategier i det vardagliga arbetet för att utveckla elevernas läsförståelse. 

Sedan 1970-talet när läsforskare började studera läsprocesser har det ständigt skett en 

utveckling kring läsning. Forskare har studerat läsinlärning och närmare om vad som händer i 

läsprocessen och därefter har olika teorier, metoder och strategier utvecklats för att öka 

läsförståelsen hos elever. I läroplanen står tydligt uttryckt att det ska förekomma 

läsundervisning i både skönlitteratur och sakprosatexter för att stimulera elevernas intresse för 
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att läsa (Skolverket 2016:222). Efter att ha bearbetat och analyserat datamaterialet har det 

konstaterats att det som lärarna har varit enade om är att läsförståelse är en viktig del för att 

eleverna ska kunna verka i skolan men även utanför skolan som självständiga individer. 

Reichenberg (2008) har nämnt att tidiga insatser kring olika läsinlärningsmetoder som elever 

kan tillämpa gynnar elevers läsinlärning, vilket alla fyra lärare även har nämnt (Reichenberg 

2008:36f). De har även poängterat att det finns många faktorer som påverkar elevernas 

läsning vilket går i linje med Tjernbergs tankar utifrån den studie som National Reading Panel 

genomförde (Tjernberg 2016a:203). Lärarna som har deltagit i studien är överens om att 

utveckla en god läsförståelse hos eleverna är ett viktigt uppdrag som skolan har. Alla fyra har 

nämnt att deras kunskaper och kompetens påverkar elevernas läs- och skrivutveckling, vilket 

Tjernberg också belyser (Tjernberg 2016a:200).  

 

5.1.2 Lärarnas arbete för att utveckla elevernas läsförståelse 
De lärare som har medverkat i studien har beskrivit att de arbetar kontinuerligt med läsning 

varje vecka för att utveckla elevernas läsförståelse. De arbetar med att variera sin 

undervisning kring läsning och läsförståelse. Två av lärarna berättar att de har avsatt tid på 

schemat för såväl tyst läsning som högläsning. De andra två lärarna har själva möjlighet att 

avsätta tid för läsning, vilket de båda två prioriterar. 

För att utveckla elevernas läsförståelse berättar lärarna att de arbetar med varierande texter 

och genrer, två av dem använder sig av specifika läsförståelseböcker som innehåller olika 

genrer. De andra två arbetar med att hitta texter som de själva tycker utvecklar elevernas 

läsförståelse. Genom att arbeta med olika genrer som har skilda strukturer ges en möjlighet 

för eleverna att öka sin förståelse kring texters uppbyggnad och deras textrörlighet utvecklas 

(Liberg, af Geijerstam & Folkeryd 2010:66f). 

Ytterligare en aspekt som lärarna är överens om är att samtal kring texter är väsentligt i 

arbetet med läsförståelse. De använder sig av den sociokulturella teorin i viss utsträckning 

genom att inkludera Vygotskijs tankar om att samspel med andra är en central del i 

utvecklingen av läsförståelse. Den sociokulturella teorin handlar om att lärande sker i samspel 

med andra och genom textsamtal har elever möjlighet att utveckla sina kunskaper genom att 

diskutera med andra. Eleverna kan finna ett stöd i samtal med andra menar lärarna. En modell 
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som presenterats i denna studie är Palincsars och Browns RT-modell som de presenterade 

1980. I modellen inkluderas Vygotskijs tankar om att samspel med andra utvecklar lärandet. 

Två av lärarna använder sig av RT-modellen genom att de använder materialet En läsande 

klass. RT-modellens tydliga struktur hjälper alla elever såväl de starka läsarna, men också de 

svagare läsarna. Genom materialet En läsande klass får eleverna bekanta sig med strategierna 

och lärarna menar att det gynnar eleverna att arbeta med de olika karaktärerna. Karaktärerna 

fångar elevernas intresse och är ett stöd för dem vid bearbetning av text. Lärarna berättar att 

de arbetar kontinuerligt med RT-modellen på olika sätt, i helklass, i grupper och enskilt. De 

anser att modellen är bra eftersom den går att använda på flera olika genrer samt att den kan 

användas i samband med andra skolämnen. Langer presenterade fyra arbetssätt vid mötet med 

text (Langer 1995:15ff). De olika sätten handlar om att integrera och samspela med text, 

vilket lärarna skapar möjligheter för genom att använda sig av materialet En läsande klass. De 

två lärare som inte arbetar med materialet En läsande klass utvecklar på andra sätt elevernas 

kunskaper genom att arbeta med texter, de båda nämner att läsförståelse innebär att läsaren 

samspelar med texten och genom samspelet förstår textens innehåll. Lärarnas tankar om 

läsförståelse förenas med Westlunds tankar om att läsaren och texten samspelar när läsaren 

använder sig av sina kunskaper och genom dessa skapar en läsförståelse (Westlund 2012:42). 

Lärarna som har medverkat i studien arbetar aktivt med att utveckla elevernas läsförståelse 

genom att de använder sig av RT-modellen som ska utveckla eleverna och därigenom göra så 

att de använder sig av TSI som innebär att eleverna tillämpar strategier på ett självständigt 

sätt. Modellerna CORI och QtA används också, genom textsamtal i grupp, där eleverna själva 

får vara med och diskutera texten. Modellen CORI använder lärarna sig främst av i samband 

med texter där det finns ord som är centrala för att förstå textinnehållet. Modellen QtA 

använder sig lärarna av i samband med textsamtal. Att använda sig av modellen i samband 

med samtal är lämpligt eftersom eleverna genom modellen får möjlighet till att reflektera och 

ifrågasätta textens innehåll tillsammans med andra. Lärarna nämner att genom diskussioner 

med andra får elever möjlighet till att läsa texten med nya perspektiv som de själva inte har 

tänkt på, vilket Reichenberg nämner är syftet med QtA (Reichenberg 2008:91).  

Vad som slutligen kan konstateras efter att ha sammanfogat forskning kring läsning med de 

resultat som har framkommit i studien, är att läsning har en central del i det vardagliga livet. 

Det är betydelsefullt att elever utvecklar en god läsförståelse för att kunna verka i samhället. 
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För att kunna utveckla elevers läsning är det viktigt att lärarna varierar sin undervisning och 

ger eleverna verktyg i form av olika strategier som kan användas i samband med läsningen för 

att utveckla en läsförståelse. Vad som också är betydelsefullt är att eleverna tränas i att läsa 

olika slags texter med skilda genrer, eftersom det krävs olika lässtrategier för olika texter. 

Genom mötet med olika texter där eleverna behöver kunna variera sitt sätt att läsa och där 

olika lässtrategier behöver tillämpas utvecklar eleverna en textrörlighet (Liberg, af Geijerstam 

& Folkeryd 2010:66f). 

 

5.1.3 Anpassningar för lässvaga elever 
I resultatet nämns det hur lärarna arbetar med de elever som är svagare läsare och hur deras 

arbete sker för att utveckla elevernas läsförståelse. Det står uttryckt i läroplanen att ”språk är 

människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket 2011:222). För 

att stimulera alla elevers behov är det därför viktigt att anpassa undervisningen efter 

individerna. Eleverna behöver få möjligheter till att utvecklas utifrån där de befinner sig i sin 

utveckling, vilket även Tjernberg poängterar genom att nämna att eleverna har olika behov av 

stöd och hjälp utifrån sin nivå (Tjernberg 2016a:200). Lärarna som har deltagit i studien har 

klargjort hur de arbetar med de elever som har en svagare läsförståelse. De använder sig av 

olika texter och arbetar utifrån någon av de fyra olika modellerna för att utveckla elevernas 

läsförståelse. Liksom Westlund menar, är det viktigt att elever får kunskap om olika 

lässtrategier för att de ska kunna använda sig av dessa och vara aktiva läsare (Westlund 

2012:124).  

Taube presenterar även en formel som tagits fram och tydliggör vilka delar som inkluderas i 

begreppet läsförståelse. Motivation, avkodning och förståelse av språk är de faktorer i formeln 

som är avgörande för att utveckla en god läsförståelse. Taube menar att om någon av delarna 

saknas så blir läsförståelsen svag (Taube 2007:13). Utifrån Taubes tankar kan det förstås att 

det är oerhört viktigt att arbeta med elever som har en svag läsförståelse så att de får bra 

förutsättningar för att bli goda läsare. Slutligen kan det konstateras att lärarna som har 

medverkat har olika förutsättningar på sina arbetsplatser för att arbeta med lässvaga elever. 

Det som är viktigt är att se till elevernas bästa och finns det en speciallärare på skolan så kan 

det ses som en tillgång för att utvecklas elevernas läsförståelse.  
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5.1.4 Bänkbokens funktion för elevernas läsutveckling 
Som tidigare nämnts är lärarna överens om att bänkboken har en betydelsefull roll för 

elevernas läsutveckling. Taube menar att vi människor läser för att få ny kunskap (Taube 

2007:11). Bänkboken ger eleverna en möjlighet att utforska en annan värld och få nya 

insikter. I samband med att elever använder sig av sina bänkböcker får de även tillfälle att 

tillämpa sina strategier och metoder. När eleverna läser själva får de samspela med texten och 

koppla in sina egna erfarenheter för att förstå texten. Detta är något som Westlund belyser är 

viktigt, hon menar att läsförståelsen utvecklas när läsaren själv fyller i det som står mellan 

raderna (Westlund 2012:42).  

Som tidigare nämndes i resultatet så arbetar lärarna på olika sätt med bänkboken. Läraren 

Sara nämnde att bänkboken är ett tillfälle för eleverna att koppla av och njuta. De andra 

lärarna nämnde också att de ser bänkbokstillfället som en möjlighet för eleverna att utveckla 

sin läsförmåga. Denna syn på bänkboken kan kopplas samman med Westlunds tankar om att 

en god läsförståelse ger eleverna möjlighet att använda läsningen för olika avseenden 

(Westlund 2012:41). Läraren Marie använde sig precis som de andra av bänkboken för att låta 

eleverna njuta och läsa individuellt. Det som skiljer Marie från lärarna Anna, Emma och Sara 

är att hon har valt att integrera bänkboken i sin undervisning för att eleverna ska få en 

förståelse för hur bänkboken kan användas i andra sammanhang.  

Efter att studien har genomförts har de funderingar som jag haft kring bänkboken och dess 

funktion besvarats. En insikt som jag har fått är att det är viktigt att lärare reflekterar och 

funderar över vad syftet med bänkboken är innan den används. Bänkboken ger möjligheter för 

elever att själva upptäcka vad texter kan erbjuda, vilket Taube nämner är viktigt eftersom det 

kan göra att elever får en ökad motivation till att utveckla sin läsning (Taube 2007:23f). 

 

5.2 Slutsats 
Utifrån de frågeställningar som var utgångspunkten i denna studie kan slutsatser göras. Att 

lärarna har en betydelsefull roll för elevers läsutveckling har tydliggjorts samt att lärare 

arbetar varierande och i olika utsträckning utifrån olika läsförståelsemodeller. Efter studien 

kan det även konstateras att lärarna som medverkat i studien gör anpassningar utifrån de 
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individer som de arbetar med och deras olika behov. Den sista frågeställningen som 

behandlades i studien handlade om den skönlitterära bänkboken och dess funktion. Av 

resultatet kan det förstås att bänkboken gynnar eleverna om lärarna har ett tydligt syfte med 

varför den ska användas. Ytterligare en aspekt som är viktigt är att lärarna hjälper eleverna att 

hitta en bok som utmanar och stimulerar elevernas behov.  

Genom detta arbete har jag fått nya kunskaper om olika metoder, strategier och modeller som 

kan användas i samband med läsning och som utvecklar elevernas läsförståelse. I min 

framtida yrkesroll kommer jag att ha stor nytta av de kunskaper som jag har utvecklat och 

fördjupat kring lässtrategier och läsförståelse. En insikt som jag har fått är att det är viktigt att 

arbetet med läsning sker kontinuerligt under hela skolgången och att eleverna får verktyg i 

form av metoder och strategier som de kan tillämpa när de läser en text. Jag tror precis som 

läraren Anna att vi lärare har lyckats utveckla en läsförståelse hos eleverna först när orden blir 

med än ord.  

5.3 Vidare forskning 
Studien har riktat sig mot lärare och deras syn på läsutveckling genom arbete med 

lässtrategier. För vidare forskning hade intressanta forskningsområden varit att studera och 

analysera hur elever tänker kring lässtrategier och läsning. Det hade även varit intressant att 

göra en större och mer omfattande studie kring hur rektorer som arbetar inom pedagogisk 

verksamhet ser på arbetet med lässtrategier och vad de anser är viktiga faktorer som lärarna 

behöver ha för att kunna bedriva en god läsundervisning.  
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Bilaga 1  
Hej!  

 

Mitt namn är Fanny Hjortsfeldt och jag läser min sista termin på grundlärarutbildningen 

inriktning årskurs 4–6 vid Karlstads universitet och skriver nu mitt examensarbete. Mitt arbete 

kommer att skrivas inom ämnet svenska och jag är intresserad av att undersöka hur lärare 

arbetar med lässtrategier i verksamheten. I början av 1970-talet började forskare att intressera 

sig för att studera hur medvetna läsare var om sina läsförståelseprocesser när de läste. En 

artikel som presenterades av den amerikanska professorn Dolores Durkin väckte ytterligare 

intresse för hur lärare undervisade kring läsförståelsestrategier. I Pisa-mätningen som gjordes 

år 2012 framkom det att elevers läsförståelse hade sjunkit, i den mätning som presenterades i 

höstas sågs en progression och en ökning av läsförståelsen igen. Frågan som kvarstår är hur 

lärare arbetar aktivt med läsförståelsestrategier i klassrummet och det är här din roll som 

yrkesverksam lärare kommer in. Mitt syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 4 undervisar i 

läsförståelse och kring lässtrategier. Min fråga är om du skulle kunna vilja delta individuellt i 

en intervju samt att jag får göra en klassrumsobservation hos dig under våren. Informationen 

som jag samlar in kommer endast att användas i mitt examensarbete och kommer att vara 

anonymiserat. Informationen kommer att behandlas enligt de forskningsetiska principer som 

är rekommenderade av Vetenskapsrådet.   

 

Jag hoppas att du kan tänka dig att delta, om du kan tänka dig att delta så meddela mig gärna 

via mail. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig via telefon eller mail.  

 

 

Med vänliga hälsningar Fanny Hjortsfeldt 

Telefon XXX-XXXXXXX   Mail: - 

  

 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2  
Observationsschema   Datum: _____________Tid: ________________ 

   Informantens fiktiva namn: _________________ 

 
Anteckningar Lässtrategier som används Avprickning 

 Texten läses och centrala ord diskuteras  

 Textsamtal används där eleverna ställer 
ifrågasättande frågor till texten. Dialog är i 
fokus. 

 

 Läraren ”tänker högt” och förklarar hur 
den tänker 

 

 Eleverna uppmanas att fundera kring vad 
de redan vet om ämnet som texten handlar 
om 

 

 Läraren och eleverna diskuterar och 
tydliggör oklarheter i texten 

 

 Läraren uppmanar eleverna till att använda 
sig av någon karaktär i materialet En 
läsande klass. Om ja, vilken?  

 

 Läraren säger att eleverna får ”skapa egna 
bilder” till texten  

 

 



 

 

Bilaga 3  
 
Intervjuguide                                     Tid: _____________ Datum: ___________ 
 
Allmänna frågor/Uppvärmningsfrågor 
 

• Vilket år tog du din lärarexamen? 
• Hur många år har du varit verksam som lärare? 
• Hur arbetar ni på skolan klasslärare / ämneslärarsystem? 
• Vilken årskurs arbetar du med och hur många elever har du? 
• Vilka ämnen undervisar du i? 
• Hur många år har du arbetat med undervisning i svenska?  

 
 
Läsförståelse och utveckling av läsförståelsestrategier  
 

• Vad är läsförståelse för dig? 
• Beskriv på vilket sätt du arbetar med läsförståelse i klassrummet. 
• Vilken roll har du som lärare för elevers läsutveckling? 
• Använder du dig av några metoder och strategier i arbetet med läsförståelse?  
• (Om svaret är JA på frågan ovan) Vilka metoder och strategier använder du dig av i 

arbetet för att utveckla elevers läsning och läsförståelse? 
• Hur arbetar du med elever som har en svag läsförståelse? Gör du några anpassningar 

och i sådana fall vilka? 
 
Bänkboken och dess syfte 

• Använder du dig av bänkbok i din undervisning? 
• Vilken funktion anser du att bänkboken har för elevers läsning? 
• Vad händer med bänkboken när en elev har läst ut den? 
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