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Abstract 

The purpose of this study is to examine how teachers in the 1st –3rd grade describe how they 

teach to develop the students’ reading comprehension. In this quantitative study one hundred 

teachers working in the 1st – 3rd grade have answered a web survey. To be able to answer my 

initial questions in the study I have been taking part of research done and literature in the 

subject. The study contains a review of some teaching models for reading comprehension and 

the significance of the teacher, together with a review of the latest PIRLS report from 2016 

and the national competence campaign “Läslyftet”. 

The result shows that the teachers seem to lean on known teaching models within reading 

comprehension, partly as a support in the teaching practice and partly as a support of the 

teaching content. A teaching model contains a number of reading comprehension strategies 

which the students shall be able to use when reading. It is common that the teacher is 

modelling reading comprehension strategies for the students. The result also shows that the 

teachers use other teaching activities to stimulate the reading development, i.e. reading aloud. 

The teachers think that it is important to start the reading comprehension education as early as 

in the 1st grade. The goal is to make the students read with good comprehension. 
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Sammanfattning 

Syftet med min studie är att undersöka hur lärare i åk 1–3 beskriver att de arbetar för att 

utveckla elevernas läsförståelse. I denna kvantitativa studie har hundra lärare som undervisar i 

åk 1–3 runt om i Sverige fått svara på en webbenkät. För kunna besvara mina frågeställningar 

har jag även tagit del av tidigare forskning och litteratur som behandlar ämnet. Studien 

innehåller därmed en genomgång av några undervisningsmodeller för läsförståelse, 

lärarrollens betydelse samt en sammanfattning om den senaste PIRLS-rapporten från 2016 

och den nationella komptenssatsningen Läslyftet.  

Det framkommer i resultatet att lärarna tycks luta sig mot kända undervisningsmodeller inom 

läsförståelse, dels som stöd i hur undervisningen ska gå till och dels vad den ska innehålla. En 

undervisningsmodell innehåller ett antal läsförståelsestrategier som eleverna ska kunna 

använda vid läsning. Det är vanligt att läraren modellerar läsförståelsestrategier för sina 

elever. Samtidigt visar resultatet att det också finns andra aktiviteter i undervisningen som 

läraren använder sig för att stimulera läsutvecklingen t.ex. högläsning. Lärarna anser att det är 

viktigt att börja med läsförståelseundervisning redan i årskurs 1. Målet är att lyckas att få 

elever som läser med god förståelse. 
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1. Inledning 

Just den där dagen då en av mina elever lyckas knäcka läskoden är som en stor fest. Många 

har svårt att förstå vad de har lyckats med, att bokstäverna blivit ord och har en betydelse. Det 

är alltså inte nog med att bara kunna läsa utan också att förstå det lästa, vilket blir nästa steg 

att erövra för eleven. Efter över 20 års erfarenhet med att arbeta i förskoleklass och med några 

års undervisning i svenska i åk 1–3 har intresset för läsförståelse ökat och inte bara för hur 

man arbetar med själva lästekniken. 

Att kunna förstå det man läser är viktigt för att kunna ta in kunskap i alla skolans ämnen och 

att utvecklas som individ för att i framtiden kunna vara delaktig i det samhälle vi lever i. Ett 

samhälle som kräver att man tar till sig information och förmedlar sig med text. Stenson 

(2006. s.19) hävdar att det är skolans uppdrag att lära eleven strategier för ”att förstå, tänka 

och tolka” och trots det har lite fokus i undervisningen lagts på läsförståelse i förhållande till 

att lära sig läsa. 

Läraren har en viktig roll att i undervisningen göra läsförståelsestrategier synliga eftersom det, 

enligt Westlund (2017), är en tyst process som måste lyftas till ytan. Det är ett komplext ämne 

där läraren ska förstå, förklara och undervisa om och samtidigt bedöma elevens förmåga att ta 

till sig en text. 

 

Förståelse är inte något som vanligen bara uppkommer av sig självt, den är ingen växt 

som växer upp från marken utan stöd. Den kräver omsorgsfull vård, ibland beskärning 

och mycket näring om den ska blomma (Westlund, 2017, s. 85–86). 

 

Trots att läsförståelse är ett viktigt område att undervisa om i skolan, visar svenska elever i 

internationella undersökningar som t.ex. PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study) sämre resultat i läsförmåga jämfört med elever i andra länder runt om i världen. Just 

den här undersökningen görs var femte år och det har varit en trend med försämrade resultat 

för de svenska eleverna sedan 2001 då Sverige deltog för första gången och den gången med 

toppresultat. Men den 5 december 2017 kan man läsa på Skolverkets hemsida att den senaste 

PIRLS-undersökningen som gjordes under 2016, visar att svenska fjärdeklassares läsförmåga 

har förbättras och nu ligger på samma nivå som 2001. PIRLS 2016 visar dock att lärare i 

andra länder lägger mer undervisningstid på lässtrategier jämfört med i Sverige. Samtidigt 

visar den att andelen elever som får undervisning i lässtrategier i Sverige ökat jämfört med 

tidigare år (Skolverket, 2017b). Det är mycket spännande att få ta del av detta och något 

måste ha påverkat resultaten i positiv riktning. Man kan fundera på vad som just nu pågår i 

våra klassrum runt om i landet när det gäller undervisning i läsförståelse.  

För ett par år sedan fick Skolverket i uppdrag av regeringen att starta upp en 

kompetensutbildning i ämnet svenska för lärare kallad Läslyftet, som många har valt att delta 

i och vilket förmodas har gett undervisningen en skjuts. Att undervisa i läsförståelse för att 

utveckla elevernas läsförståelse är dock inget nytt. I läroplanens centrala innehåll i svenska 

årskurs 1–3 (Skolverket, 2016a, s. 248) står följande skrivet angående undervisningens 

innehåll; ”Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter 

textens form och innehåll”. Vidare ska eleven ha godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 
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där den använder ”lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt” (Skolverket, 2016a, s. 252) 

och visar grundläggande läsförståelse genom att kommentera och återge innehållet på ett 

enkelt sätt. Eleven ska även kunna ”föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i 

texterna och relatera detta till egna erfarenheter” (Skolverket, 2016a, s. 252). I syftesdelen står 

det att det ”genom undervisning ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, 

kommunicera och lära” (Skolverket, 2016a, s. 247) och ”läsa och analysera skönlitteratur och 

andra texter för olika syften” (Skolverket, 2016a s. 247). 

Det läraruppdrag som finns gällande att undervisa i läsförståelse och senaste PIRLS-

rapportens positiva resultat är bakgrunden till att jag i mitt examensarbete under min 

utbildning till behörig lärare vill titta närmare på vilka metoder pedagoger i åk 1–3 använder 

sig av när de undervisar i läsförståelse och om det finns några metoder som är vanligare än 

andra. Intressant är också att få en uppfattning om hur mycket tid och plats läsförståelse får 

inom klassrummets ramar, d.v.s. lärarens perspektiv på läsförståelse. Flera av lärarna på min 

arbetsplats har deltagit i Läslyftet, använt sig av ett gratismaterial ”En läsande klass” (se 

kapitel 3.4.5) och är på gång att testa ASL (Att Skriva sig till Lärande). Jag är nyfiken på hur 

det har påverkat deras syn på läsförståelse och val av undervisningsmodell. 

Min undersökning ska belysa undervisningen i läsförståelse i åk 1–3, lärarens syn och val av 

undervisningsmodeller och att jag samtidigt ska få fördjupade kunskaper inom området som 

jag kan ha användning av i mitt arbete och inför mitt framtida mål att vidareutbilda mig till 

speciallärare inom språk-, skriv- och läsinlärning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att undersöka hur lärare i åk 1–3 beskriver att de arbetar för att 

utveckla elevernas läsförståelse. 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

• Vilka metoder (undervisningsmodeller och andra aktiviteter) använder läraren i sin 

undervisning i läsförståelse? 

• Vad stödjer sig läraren på i sina val av metoder i sin undervisning i läsförståelse? 

• Är undervisning i läsförståelse prioriterat av läraren i åk 1–3?  
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2. Teoretisk utgångspunkt 

För elevernas lärmiljö är det viktigt att läraren själv får möjlighet att reflektera över sina 

tankeprocesser, sin kunskapssyn och attityd till olika kunskapsområden. Kollegialt lärande 

med meningsfulla diskussioner, där läraren inbjuds att tillsammans med andra lyfta egna 

uppfattningar eller kunskap om läsförståelse och parallellt praktisera nya idéer i sin 

undervisning är en väg att få lärandeprocessen i blomning. Det är viktigt att läraren funderar 

över på vilket sätt och hur mycket tid vederbörande lägger på att kontrollera sina elevers 

läsförståelse jämfört med att visa olika läsförståelsestrategier i möte med olika texttyper. 

Samtidigt innebär lärarrollen att ta ett ansvar i lärandet, att ge vägledning och återkoppling, 

samt stödja elevernas tankeprocesser i klassrummet (Westlund, 2017). Längre ner i detta 

avsnitt redovisas tre olika sätt att se på lärandet som i sin tur kan påverka valet av modell i 

läsförståelseundervisningen. 

Det finns i läsförståelseundervisningen ett intresse av metakognition, att individen är 

medveten om sitt eget tänkande och har strategier när vederbörande inte förstår t.ex. klargöra 

otydligheter (ord och begrepp) eller urskilja det väsentliga i en text. Läsforskarna Garner och 

Alexander (1989) lyfter fram hur metakognitiva strategier används vid läsning. Texter ska 

mötas på olika sätt och läsaren måste känna till varför, när och hur olika strategier ska 

användas. Metakognition och läsförståelsestrategier anses här vara inbördes bundna till 

varandra. Skolverket (2016b) påtalar att läraren själv bör vara medveten om sitt metakognitiva 

tänkande och ge vägvisning i elevernas lärandeprocess och ge dem möjlighet att bedöma, 

övervaka och föra sin kunskapsinhämtning vidare. Just att tänka högt inför eleverna, att 

samtala om sitt eget tänkande, är ett sätt som läraren kan använda sig av och vilket 

förekommer i de forskningsbaserade undervisningsmodellerna som kommer att nämnas i 

forsknings- och litteraturgenomgången (se kapitel 3.4).  Enligt Westlund (2009) finns det dock 

en osäkerhet bland lärarna hur undervisningen ska gå till gällande lässtrategier, vilket leder till 

att vissa lärare inte praktiserar det. Samtidigt, enligt Muijselaar, Swart, Steenbeek-Planting, 

Droop, Verhoeven och De Jong (2017), har elever i yngre åldrar sämre självreglering och det 

är först när de blivit äldre metakognitionen utvecklas och nivån blir högre när det gäller att 

reglera och övervaka sin läsförståelse. 

Eckeskog (2015) framhäver att det är vanligt att forskning i läsförståelse utgår från två olika 

teoretiska perspektiv eller synsätt, vilket i sin tur undervisningen byggs på; kognitivt eller 

sociokulturellt. Westlund (2017) tar sikte på ett sociokognitivt perspektiv, som befinner sig 

mellan de två förstnämnda synsätten. I denna studie finns alla dessa med i åtanke eftersom jag 

anser att de berör läsförståelse och att det, som nämnts tidigare, kan styra lärarens val av 

undervisningsmodell. 

Det sociokulturella perspektivet, att den kognitiva utvecklingen har sin utgångspunkt i ett 

socialt sammanhang, är grundat på Lev Vygotskijs forskning och fick sitt genomslag inom 

läsförståelseundervisningen på 1980-talet. I en social kontext byggs kunskap och den 

kognitiva utvecklingen genom samarbete och samtal med andra i en framåtsträvande 

verksamhet (Gibbons, 2012; Skolverket 2016b). Språket har en viktig roll och själva samtalet 

är en grundläggande plats för lärandet (Säljö, 2013). Har individen inte kunskap och 

färdigheter inom ett område behövs hjälp av någon som är skickligare, t.ex. lärare eller annan 

elev, för att leda till lärande och att en interaktion ska komma till stånd. Wood, Bruner och 

Roos (1976) myntade i sin studie om samtal mellan föräldrar och barn begreppet stöttning, 

vilket är översatt från engelskans scaffolding (refererat i Gibbons, 2013). Läraren ska bistå 
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med temporärt stöd för vidare kunskapsinhämtning, i detta sammanhang i läsförståelse. Enligt 

Skolverket (2016b) betyder det att i skolans läsundervisning ska läraren visa eleverna vägen 

och målet är att de ska få egen kontroll över det de läser. Det ska ske inom den proximala 

utvecklingszonen enligt Vygotskij. Det är det avståndet mellan vad eleven klarar på egen hand 

och vad eleven klarar med hjälp av stöttning och samarbete. Efter hand ska eleven kunna ta 

eget ansvar och använda det han eller hon lärt sig i andra situationer (Reichenberg, 2014). 

Eckeskog (2015) tillägger att undervisningen ska hålla sig i utvecklingens framkant och 

utmana elevernas tänkande och samtidigt varnar Reichenberg (2014) för att saknas detta 

aktiva lärarstöd inom läsförståelse, kommer lärandet att bromsas eller avstanna. 

I det kognitiva perspektivet står de mentala processerna hos individen i fokus vilka påverkar 

och stimulerar tänkandet. Metakognition har sitt ursprung från detta perspektiv och det är den 

schweiziske forskaren Jean Piaget (1896–1980) som har haft en betydande roll när det gäller 

synen på lärandet enligt synsättet. Det är individen själv som genom egen aktivitet och 

drivkraft tillsammans med mognad skapar förståelse och kunskap i den kontext som den 

befinner sig i. Lärarens roll är att bereda väg för lärandet utan att ta över i situationen och låta 

eleverna själva få utforska i aktiviteten som pågår (media/pedagogisktperpektiv.se). 

Mellan de två ovan nämnda perspektivet finns den sociokognitiva perspektivet vars grundare 

var Albert Bangura som beskrev hur samspelet mellan vuxna och barn påverkar utvecklingen 

av det kognitiva hos individen. I den sociala kontexten är alla både produkter och producenter. 

Genom personliga mål, motivation och metakognition drivs utvecklingen framåt och 

individen påverkar även sammanhanget den befinner sig i. Eleven och läraren vet att det lönar 

sig att lägga kraft på lärandet och genom självvärdering uppnå ett mål. I lärandet har elev och 

lärare ett ömsesidigt förhållande, t.ex. i läsförståelseundervisning. Läraren modellerar i sin 

undervisning och utvärderar om förändringar i framförandet behöver ske för att främja 

elevens kunskapsinhämtning. Från början har lärare ett aktivt ansvar men efter hand får 

eleven ta över ansvaret över sitt eget lärande (Westlund, 2017). När det gäller läsförståelse 

anser alltså Westlund (2017) att det är en samverkan mellan den sociokulturella och kognitiva 

teorin. Tänkandet och den sociala kontexten (aktiviteten) har ett ömsesidigt förhållande, vilket 

påverkar vad vi förstår av en text. 
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3. Forsknings- och litteraturgenomgång 

I det här avsnittet presenteras en sammanfattning av den senaste PIRLS-rapporten 2016, 

Läslyftet (en nationell kompetenssatsning inom området för lärare), vad begreppen 

läsförståelse och läsförståelsestrategi innebär, en genomgång om de vanligaste 

forskningsbaserade undervisningsmodellerna och en icke forskningsbaserad modell för 

undervisning i läsförståelse samt lärarrollens betydelse. 

 

3.1 Internationell studie – PIRLS 2016 

Var femte år genomförs av PIRLS en undersökning av elevers läsförmåga i åk 4. PIRLS 

(Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell studie och Sverige har 

medverkat 2001, 2006, 2011 och 2016. Det är International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement (IEA) med huvudkontor i Amsterdam, som planerar och organiserar 

undersökningen, medan Skolverket tar vid arbetet i Sverige. Resultaten kan användas för att 

mäta elevers bedrifter, erfarenheter och attityder till läsning över tid och jämföra länder 

emellan. Vid senaste undersökningen 2016 deltog 50 länder runt om i världen. Syftet är också 

att se vilka som är de mest effektiva metoderna och arbetssätten som inverkar på individens 

lärande och se skillnader mellan olika länders skolsystem, vilket kan användas som underlag 

för förbättringar (Skolverket, 2017b). 

Undersökningen genomförs med prov i åk 4. Det är två olika sorters texter som används; 

skönlitterära och informativa texter (sakprosa). Det finns också enkäter som är riktade till 

elever, lärare, rektorer och vårdnadshavare, som komplement till proven. Skolverket har 

granskat frågorna och mycket av innehållet stämmer överens med våra kursplaner 

(Fredriksson & Taube, 2012). 

Reading literacy är ett begrepp som används i PIRLS-undersökningen, vilket det tyvärr inte 

finns någon direkt svensk översättning för. I Skolverkets senaste PIRLS- rapport från 2016 

används läsförmåga som översättning för ”reading literacy”. Här kan nämnas att 

undersökningen riktar in sig på tre infallsvinklar inom det nämnda området; läsningens avsikt, 

läsförståelseprocesser, lässtilar och inställning (Fredriksson & Taube, 2012). Inom 

läsförståelseprocesser finns det fyra olika delar som speglas inom läsförståelseuppgifterna. 

Mullis och Martin (2016) beskriver att varje process kräver att läsaren har förmågan att beakta 

och återge information bokstavligen, göra enkla slutsatser, tyda och införliva idéer, hitta 

information och kritiskt undersöka och bedöma innehåll, språk och olika textdelar. 

2001 var första året som Sverige deltog i PIRLS-undersökningen och elevernas läsförståelse 

visade toppresultat, men efter det har det varit en genomgående trend att resultatet försämrats 

vid de efterkommande undersökningarna. Först och främst var det informativa texter 

(sakprosa) som eleverna hade problem med och det var färre elever som höll sig på en mer 

avancerad nivå. Man kunde också konstatera att flickor hade bättre resultat än pojkar. Först nu 

i den senaste PIRLS-undersökningen från 2016 kan man se förbättrade resultat. De 

förändringar som lyfts fram i analysen (Skolverket, 2017b) är bl.a.: 

• Större andel elever som får undervisning i läsförståelsestrategier jämfört med 2011. 

• Eleverna undervisas i olika lässtrategier oftare än 2011. 
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• Flera av elevgrupper (flickor, pojkar, elever med socioekonomisk bakgrund och elever 

med migrationsbakgrund) har höjt sina resultat. 

• Inställningen till läsförståelse bland eleverna har förbättrats och man ser bättre resultat 

i och med det. 

• Nu finner man inga större resultatskillnader mellan de olika texttyperna sakprosa och 

skönlitteratur som används vid testerna. 

 

3.2 Utbildning – Läslyftet 

Skolverket fick för ett par år sedan uppdraget av regeringen att påbörja ”Läslyftet”, vilket är 

en kompetensutbildning inom språk-, läs- och skrivundervisning. Bakomliggande faktorer till 

satsningen, som ska pågå mellan 2015–2018, var de försämrade resultaten i olika 

undersökningar inom området och målet är att förbättra undervisningens kvalité genom att 

bl.a. ge lärarna kunskap om läsförståelsestrategier och hur de ska undervisa eleverna (Eklöf, 

2014). Läslyftets målgrupp är lärare i förskolan, förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan och även skolbibliotekarier (Skolverket, 2016b). 

För ekonomiskt stöd till utbildningen finns statsbidrag att söka. 2015 var intresset stort, 

sammanlagt sökte kommuner och fristående skolor stöd för cirka 20 000 lärare (Skolverket, 

2015). 

Läslyftet ger kompentensutveckling genom kollegialt lärande, d.v.s. att lärarna lär av varandra 

med stöd och ledning av handledare. Rektor har ansvaret att organisera och frigöra tid för de 

inblandande. Själva materialet som ligger på Läs- och skrivportalen 

(https://larportalen.skolverket.se), består av moduler som är indelade i åtta delar och varav 

varje del är indelad i fyra moment (A-D). Modulerna innehåller artiklar, 

undervisningsaktiviteter och diskussionsfrågor som har arbetats fram av universitet och 

högskolor tillsammans med Skolverket (Skolverket, 2017c; Heimer, 2016). 

 

3.3 Beskrivning av begreppen läsförståelse och läsförståelsestrategi 

3.3.1 Vad är läsförståelse? 

Målet med att arbeta med läsförståelse i undervisningen är att utveckla elevernas förmåga att 

läsa och förstå en text. Det är viktigt att ha klart för sig vad begreppet läsförståelse innebär. I 

kommande stycken redogörs för några sätt att förklara begreppet.  

I Wikipedia (hämtad 180223) beskrivs läsförståelse som en färdighet som individen behärskar 

i möte med text, att kunna förklara och besvara det lästa. Detta jämfört med PIRLS-

undersökningens förklaring som innefattas under begreppet läsförmåga. Läsförmåga är 

”avkodning av text men också förmågan att reflektera över det lästa och att använda läsningen 

som ett verktyg för att nå individuella och samhälleliga mål” (Skolverket 2017b, s.10). 

Bråten (2008) hävdar att förståelse av text är att läsaren ska finna innebörden och interagera 

med det lästa. Alltså en förmåga att kunna förstå och se vad författaren vill förmedla. En 

annan aspekt är att det förenas med ens tidigare kunskaper och erfarenheter. Ett samspel 

mellan läsare och text ska leda till en djupare förståelse. Även Heimer (2016) har en liknade 
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beskrivning, men tillägger också att det är i huvudet på läsaren betydelsen av det lästa sker, 

d.v.s. ett syfte med läsningen skapas. 

Den svenska läsforskaren Westlund (2009) påpekar att begreppet läsförståelse är komplicerat 

och att det leder till att det är inte helt lätt att göra en tydlig förklaring. Hon själv utgår från 

den amerikanska professorn Peter Afflerbach:  

 

Läsning är en dynamisk och komplex process, som inbegriper färdigheter, strategier 

och tidigare kunskap. Den är utvecklingsbar av naturen och den består av identifierade 

komponenter (ordavkodning och förståelse, t ex) som integrerar för att göra läsningen 

framgångsrik. Läsutveckling och framgång påverkas av motivation, självkänsla och 

tidigare läserfarenheter (refererat i Westlund, 2009. S.69). 

 

Fridolfsson (2015) tillägger att det krävs att läsaren har motivation och intresse och att 

förståelse påverkas av läsarens begåvning. Hon nämner också att det är viktigt att läsningen är 

automatiserad och fokus då istället kan läggas på förståelsen, men den i sin tur kan inte bli 

automatiserad. Reichenberg (2014) anser också att det inte bara är att läsa utan också att ha 

verktyg, strategier, att förstå textens innebörd. 

 

3.3.2 Vad är läsförståelsestrategi? 

Shanahan et. al (2010) beskriver en läsförståelsestrategi som en medveten mental handling 

som läsaren använder sig av före, under och efter läsning för att öka sin förståelse när den inte 

förstår, eller har för lite med förkunskaper. Westlund (2017) kallar det mentala verktyg. 

Bråten (2008, s. 69) förklarar läsförståelse på följande sätt; ”mentala aktiviteter som läsaren 

väljer att sätta i verket för att tillägna sig, ordna och fördjupa information från text, samt för 

att övervaka och styra sin egen textförståelse”. Han delar in dem i fyra kategorier: 

minnesstrategier (repetera, upprepa t.ex. läsa om), struktureringsstrategier (sammanfatta, 

gruppera t.ex. göra begreppskartor), elaboreringsstrategier (koppla samman det nya med 

tidigare kunskaper) och övervakningsstrategier (övervaka, granska sin egen förståelse). 

Även i kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (Skolverket, 2017a) omnämns 

begreppet i bakgrund till att undervisning i läsförståelse är viktigt för att eleverna ska få 

tillgång till sätt att få en djupare förståelse av det man läst. Läsförståelsestrategier är de 

metoder en läsare tar till för att förstå en text när vederbörande inte förstår. 

Enligt Dymock och Nicholson (2010) är det fem läsförståelsestrategier som de anser är mest 

effektiva; aktivera bakgrundskunskap, att ställa frågor till texten, analysera textstrukturer, 

skapa mentala bilder och att sammanfatta. Eleverna ska få veta hur strategierna fungerar och 

när de hjälper till att förstå en text. 
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3.4 Undervisningsmodeller 

I kommande avsnitt redogörs det först för fyra forskningsbaserade undervisningsmodeller och 

till sist en undervisningsmodell som inte är det. 

3.4.1 RT – Reciprocal Teaching 

Under 1980-talet introducerade de amerikanska forskarna Ann Brown och Annemarie 

Palincsar undervisningsmodellen Reciprocal Teaching (RT), eller enligt svensk översättning 

reciprok undervisning. Reciprok betyder i sin tur ömsesidig, vilket grundar sig på att under 

samtalet om en text har eleven en omväxlande roll som lärare/diskussionsledare och elev, 

samt att det även bygger på interaktion mellan lärare och elev i ett aktivt läranderum. Målet är 

att eleverna ska lära sig strategier vid läsning som ska leda till ökad förståelse och att komma 

ihåg (Bråten 2008) och få ett metaperspektiv på sitt eget lärande och tänkande (Reichenberg 

& Lundberg, 2011). 

Den centrala i modellen är att man arbetar med texter i smågrupper i samtalsform och helst 

regelbundet under hela skoltiden. Piltens (2016) studie har fått fram att RT upplevs positivt av 

läraren i och med att modellen underlättar interaktion mellan lärare och elev, samt att även 

man kan ge kontinuerlig återkoppling. Läraren leder till en början undervisningen genom att 

modellera, ”tänka högt”, hur ett antal strategier används för att förstå en text. Efter hand 

lämnas ansvaret över på eleven som i sin tur får vara samtalsledare i grupp och använda 

strategierna vid enskild läsning. Läraren ger samtidigt kontinuerlig feedback. Modellen 

innehåller fyra olika strategier, vilka Brown och Palincsar utarbetade från forskning runt hur 

läsare med bra förståelse gör vid mötet av text för att förstå (Westlund, 2009). 

Enligt Fridolfsson och Taube (2012) har RT haft stort genomslag i svenska skolor och de 

flesta känner nog igen modellen genom Barbro Westlunds elevvänliga och försvenskade 

fyrstegsmodell med läsfixarna (Spågumman Julia, Frågeapan, Fröken Detektiv och Cowboyen 

Jim). Läraren lär ut en strategi i taget och dessa är följande (Skolverket 2016b; Westlund, 

2017): 

• Förutsäga/ställa hypoteser (före och under läsning). Använda sig av tidigare kunskap 

och inte bara anta, vad är sannolikt? 

• Ställa frågor (före och under läsning). Både direkta och ”öppna” frågor. Särskilt infe-

rensfrågor (”mellan raderna”) leder till ett djupare tänkande. 

• Klargöra otydligheter (ord, begrepp och avsnitt). 

• Sammanfatta texten (skilja mellan det väsentliga och oväsentliga). 

Westlund (2017) påpekar att det är ingen strategi av de fyra som är bättre än den andra, utan 

de interagerar med varandra, vilket medför att det är viktigt att eleverna får undervisning i 

samtliga. Att läraren också visar ett stort intresse, engagemang för RT-modellen tycks ha en 

positiv inverkan på elevernas läsförståelse och deras motivation ökar genom kamratstöd, 

regelbunden vägledning och att tid har ägnats på att träna läsförståelsestrategier (Pilten, 

2016). 
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3.4.2 Transactional Strategy Instruction (Transaktionell 

strategiundervisning) 

Pressley och Wharton McDonald studerade lässtrategiundervisning under 1990-talet och 

utifrån det utvecklade de ”Transactional Strategy Instruction” (sv. transaktionell 

strategiundervisning). Den bygger på samma grundstrategier som finns i RT, men är i 

jämförelse inte lika strikt och mer en naturlig del i undervisningen (Westlund 2009; 2017). 

Modellen bygger på två principer: samspel mellan lärare och elev med utbyte av strategier 

och utbyte av det meningsskapande som sker mellan lärare och elev ur texten. Vid det 

sistnämnda finns en dialog runt texten, samtidigt som de tillsammans interagerar med den. 

Principerna leder i sin tur till en psykologisk dimension (Bråten, 2008). Här ”tänker läraren 

högt” om hur olika läsförståelsestrategier kan användas och diskussion förs runt dem med 

eleverna. Strategiundervisningen bör ske under hela skolåret när eleverna är i behov av det. 

Målet är att få motivation och engagemang, att ta eget ansvar och använda strategierna när de 

behövs vilket leder till aktiva läsare (Westlund 2009). 

 

3.4.3 CORI- Concept-Oriented Reading Instruction 

CORI (sv. begreppsorienterad läsundervisning) är också en forskningsbaserad modell som 

bygger på att lässtrategierna kopplas samman med ämneskunskap. Amerikanen John Guthrie 

forskade om hur motivation och läsning hängde samman i slutet på 1990-talet och det 

resulterade i denna modell. Utgångspunkterna är att eleverna är nyfikna och gärna ställer 

frågor vilket ska driva dem till att bli aktiva i sitt kunskapssökande, utveckla kognitiva 

funktioner, få begreppskunskap, få kunskap i strategianvändning och träning i socialt samspel. 

Dessa faktorer ska leda till en god läsförståelse och läsengagemang (Bråten, 2008; Westlund 

2009). 

CORI används först och främst inom naturorienterande och samhällsorienterade ämnen och 

rekommenderas vid nybörjarläsning från cirka 8 års ålder. Det organiseras runt teman under 

en tvåveckorsperiod, då eleven själv väljer vilket ämne den vill undersöka. Läraren finns med 

genom att vägleda och modellera om passande läsförståelsestrategier i form av minilektioner. 

Under lektionerna lär sig eleverna ställa frågor och lyfta centrala begrepp, söka fakta i böcker 

och via internet (använda och värdera sina läsförståelsestrategier), föra loggbok (reflektera 

över sina tankar) och redovisa sina kunskaper visuellt, t.ex. teckningar, diagram eller 

tankekartor (Westlund 2009, 2017; Bråten, 2008).  

 

3.4.4 Questioning the Author (QtA)  

Questioning the Author är en undervisningsmodell som är utarbetad av forskarna Beck m.fl. 

vid Learning Research and Development Center, University of Pittsburg. Den är tänkt att an-

vändas i de yngre åldrarna och har strukturerade textsamtal som utgångspunkt. Det går ut på 

att läsaren ska ifrågasätta författaren och texten genom att ställa frågor. Syftet är att läsaren 

ska lära sig att tolka och skapa mening utifrån det lästa, se hur författaren har påverkat texten 

och därigenom utvecklas till en aktiv och strategisk läsare. QtA vill minska distansen mellan 

läsare och författare. Modellen passar både fakta- och skönlitterära texter (Reichenberg, 

2014). 



 

10 

Läraren har till uppgift att välja en anpassad text, leda läsningen och ställa frågor till texten, 

modellera läsförståelsestrategier och låta eleverna överta ansvaret för sitt lärande efter hand. I 

diskussion runt text mellan elever, utifrån författaren och texten, ska läraren uppmuntra, hand-

leda och ge feedback för att det ska bli en djupare förståelse och ett meningsskapande. Det ska 

produceras frågor som skrivs ner, vilket ger ytterligare reflektion (Eckeskog, 2015). 

 

3.4.5 En läsande klass (ELK)  

Den 24 april 2014, på världsboksdagen, fick alla låg- och mellanstadieskolor i Sverige ta del 

av gratismaterialet ”En läsande klass” (ELK) som innehåller bl.a. en studieplan för läsunder-

visning. Enligt initiativtagaren Martin Widmark var syftet att bestå med att positivt utveckla 

elevernas läsförmåga. Han påstår att de dåliga resultaten i undersökningar beror på att mycket 

av dagens undervisning läggs på individen. Vidare menar Widmark att läsinlärningen sker 

endast i två steg; avkodning och automatisering av läsningen och lite tid läggs på läsförståelse 

som i sin tur ska leda till läslust. De forskningsbaserade modellerna som finns når inte in i 

klassrummen (http://www.enlasandeklass.se/start-2/martin-widmark/). 

Det är Martin Widmark tillsammans med b.la. Svenska bokförlag, Läsrörelsen, Junibacken 

och Inläsningstjänst AB som står bakom materialet. Författare är fem yrkesverksamma 

pedagoger. Materialet finns även tillgängligt att ladda ner gratis från internet. ELK bygger på 

och utgår från de tre forskningsbaserade undervisningsmodeller; RT (Reciprocal Teaching), 

TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author) (Gonzalez, 

Wedsberg & Wendéus, 2014). ELK har i sin tur inte någon läsforskare forskat i. 

ELK innehåller en mängd lektionsförslag som har tillhörande texter som i sin tur kan kopplas 

till de fyra läsförståelsestrategierna från RT (Reciprocal Teaching). De har tagit Barbro West-

lunds figurer med tillhörande bilder: Spågumman, Reportern, Detektiven och Cowboyen, de 

s.k. ”Läsfixarna”. För att eleverna ska uppmuntras att skapa inre bilder i mötet med läsningen 

har en femte läsfixare lagts till som kallas Konstnären (Gonzales et al., 2014). 

Läraren introducerar varje lässtrategi, en i taget genom att ”tänka högt” med stöd av en 

”Läsfixare”. Tillsammans arbetar de sedan vidare med texten styckvis och diskuterar vilken 

strategi som passar att tillämpa. Eleverna får öva på att använda strategierna flera gånger och 

när de är befästa ska de kunna använda strategierna vid behov vid ett möte med en ny text. 

Det är även viktigt att läsaren får stanna upp i texten och fundera på text-text-koppling, text-

mig-koppling och text-världen-koppling. Det lyfts också att det är viktigt att ha samtal runt 

texten med dess innehåll, budskap och tankar om texten. Till detta tillkommer en loggbok där 

eleven kan skriva ner vad man använt för strategier och upplevt under lektionerna. Elever kan 

också få i uppgift att bli experter på ett visst moment som de sedan kan delge andra (Gonzalez 

et al., 2014). 

ELK har fått en del kritik. Forskarna Damber och Nilsson (2014) framför att det är ett 

material med stora brister, bl.a. ingen vetenskaplig förankring och dålig 

forskningsanknytning, referensbrister och forskare omnämns som inte varit med vid 

framtagandet av materialet. Vidare uttrycker de sig ”kan beskrivas som en oändlig tipskatalog 

eller receptsamling där färdighetsträning, teknik och form är det centrala” och de menar på att 

det inte nämns något om att litteraturens centrala roll är att ge kunskap och förståelse, att 
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bilden av läsförståelsestrategiundervisning är tam (Damber & Nilsson, 2014, 25 september, 

2014). Även Westlund (refererat i Bengtsson, 2014) påtalar sin oro över att de lagt till en 

femte figur till ”Läsfixarna” och menar att det inte är Reciprocal Teaching. Det är en ny 

modell som egentligen borde ha ett nytt namn. Hon framför att man inte ska förändra en 

forskningsbaserad modell. 

 

3.5 Att undervisa i läsförståelse – lärarens roll  

För 30 år sedan fick man upp ögonen för ett nytt tänkande inom läsförståelseundervisning 

genom att Dolores Durkins klassrumsstudie belyste att kartläggningar i läsförståelse utfördes, 

men det var inte vanligt med undervisning i detta kunskapsområde. Även Pressly m.fl. fick 

fram liknande resultat (Durkin 1978/79; Pressly m.fl. 1998, refererat i Taube, 2007). Det ledde 

till att man i USA började skapa undervisningsmetoder utifrån att studera läsare med god 

förståelse och samtidigt koppla det till teorier om metakognition och Vygotskijs tankar om 

den proximala utvecklingszonen (Taube, 2007). Studien kom också fram till att läraren kan, 

genom att aktivt synliggöra lässtrategier, stimulera elevernas läsförståelse (Skolverket, 

2016b). 

Flera av de forskningsbaserade modeller som nämnts tidigare i litteraturgenomgången bygger 

på studier om hur ”aktiva, goda läsare” går tillväga för att förstå en text. Det betyder inte att 

den gruppen av läsare förstår allt, utan utmärkande är att de vet hur de ska göra och har 

medvetenhet om vad som behövs i möte med olika texttyper för att förstå. De anstränger sig 

mer och fördjupar sig grundligare på olika sätt (Reichenberg, 2014). Enligt Westlund (2017) 

är det mentala, kognitiva verktyg som samordnas hos läsaren. Att före läsningen förutsäga och 

ställa hypoteser om vad texten kommer att handla om. Under läsningen visualisera, göra 

kopplingar, ställa frågor och klargöra. Efter läsningen, finna huvudidén, upptäcka 

underordnade idéer, sammanfatta, omvärdera hypoteser, delge egen uppfattning och använda 

den nya kunskapen. Det kan jämföras med ”svaga läsare” som bara läser på utan reflektion 

och fördjupning och upptäcker inte att den inte förstår det lästa. Läsförståelse blir aldrig i sig 

automatiserad som avkodning av ord blir (Fridolfsson, 2015).  

Att utveckla dessa tankeprocesser genom att undervisa i läsförståelse och 

läsförståelsestrategier blir lärarens uppdrag, men enligt Heimer (2016) är detta ett relativt nytt 

sätt att undervisa i Sverige jämfört med den tidigare inställningen att det bara kommer 

naturligt med att eleven läser med flyt och svarar på frågor till texten. Detta ställer höga krav 

på läraren som måste ha kunskap om läsprocesserna i val av metod för sin undervisning 

(Fridolfsson, 2015). 

Lärarens undervisning, explicit och strukturerad, ska leda till att eleverna ska bli medvetna om 

vad man gör när man läser för att uppnå förståelse och att kunna använda strategier när det 

behövs (Stensson, 2006; Dymock & Nicholson, 2010). Det räcker inte som lärare att bara 

kunna olika strategier utan också veta när, varför och hur de ska användas, vilket Westlund 

(2017) kallar metareflektion. Genomgående i de olika undervisningsmodellerna i 

läsförståelsestrategier är att läraren till en början modellerar och efter hand får eleven själv ta 

över ansvaret. Det har visat sig att om läraren tar ansvaret att modellera strategier, speciellt 

när texten upplevs svår, är det av betydande roll för elevens förståelse och för att få kontroll 

över det som upplevs svårt (Pilten, 2016). 
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Det är viktigt att läraren får utbildning i hur man ger instruktioner i läsförståelse (Brevik, 

2014). Enligt Breviks studie (2014) har lärarna mer kunskap om hur man undervisar i 

läsförståelse än vad de pratar högt om. Genom utbildning, där läsförståelse och lärarens 

implicita erfarenhet synliggörs, ökar därmed lärarens metakognitiva medvetenhet. 

Fisher och Frey (2014) anser att det ska vara ett utbud av flera olika aktiviteter som ska ge 

eleverna vanor och kompetens i möte med en text; läraren ska läsa högt, modellera sitt 

tänkande om olika textstrukturer och ge dem ord- och förståelsestrategier. Genom att läraren 

också ställer frågor till eleverna stimuleras det kognitiva tänkandet. Samtidigt ska läraren vara 

observant på hur eleven gör i mötet med text för att kunna utmana ytterligare. Läraren har 

också ett viktigt ansvar att välja texter som är nivåanpassade och passar målet med läsningen. 
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4. Metodologisk ansats och val av metod 

4.1 Metodval 

I min undersökning skulle man kunna tänka sig att en kvalitativ studie skulle passa för att 

förstå hur lärare tänker och arbetar med läsförståelseundervisning, vilket Trost och Hultåker 

(2016) beskriver är en studie för att förstå hur individer resonerar och tänker genom att t.ex.  

observera processer i ett klassrum. Mitt övergripande syfte med min undersökning är att 

undersöka hur lärare i åk 1–3 beskriver att de arbetar med läsförståelse och lässtrategier. Trost 

och Hultåker (2016, s.23) förklarar att om forskaren vill ha svar på ”hur ofta, hur många eller 

hur vanligt”, då är en kvantitativ studie att föredra. Det finns läsforskare som förespråkar båda 

förfaringssätten beroende på vilken sorts data studien ska bygga på. (Fredriksson & Taube, 

2012). 

I min studie vill jag mäta hur vanligt förekommande läsförståelseundervisning är, dess olika 

delar och metoder, samt vilken prioriteringsgrad läsförståelse får i klassrummet och därför 

valde jag en kvantitativ metod. I det här fallet vill jag också se läsförståelse som en variabel 

som ska mätas i förhållande till undervisningsmodellen och lärarrollen. En större mängd data 

genom enkätinsamling kan förhoppningsvis synliggöra pågående trender inom läsförståelse. 

Om jag hade valt intervju eller observation, en kvalitativ studie, hade det inte varit möjligt att 

nå så många informanter. För att få in min önskade datamängd valde jag redskapet enkät. 

En kvantitativ studie med dess resultat i sifferform ger möjlighet till ett uttryck i mängd (Trost 

& Hultåker, 2016). Fördelen med enkät som redskap vid datainsamling är att få fram den 

formen av numeriska resultat. Det är även lättare att uppnå ärliga svar från informanterna med 

anonyma enkäter (Björkdahl Ordell & Dimenäs, 2007). 

En enkät kan innehålla en kombination av öppna och slutna frågor, av vilket det sistnämnda är 

att föredra när man vill samla in data från en förhållandevis stor grupp individer. Väljer man 

öppna frågor i en enkät krävs mer tid att göra en analys av svaren. I min studie användes 

därför en enkät med få öppna frågor. När man väljer att ge ut en enkät finns en risk att man 

inte får lika djupa svar som vid intervjuer där man kan komplettera med följdfrågor eller 

förtydliganden. (Taube & Fredriksson, 2012; Christoffersen & Johanessen, 2015). 

Det är också att rekommendera att man innan enkäten färdigställs och skickas ut, bör göra en 

förstudie där ett par informanter får ge respons om hur de upplever frågorna och enkäten som 

helhet (Christoffersen & Johanessen, 2015). En förstudie genomfördes innan mitt slutliga 

frågeformulär skickades ut. Genom förstudien det kunde jag också ringa in studiens 

tillförlitlighet (reliabilitet) och giltighet (validitet). Fredriksson och Taube (2012) upplyser att 

validitet innebär om undersökningen ska ha mätt det den haft för avsikt att mäta. De förklarar 

också begreppet reliabilitet med att det är hur tillförlitlig undersökningen är. Det har då att 

göra med de mätinstrument t.ex. frågorna och dess noggrannhet som forskaren valt att 

använda. Mina frågor fick under förstudien analyseras och svaras på av andra för att undvika 

feltolkningar, att resultatet ställdes mot studiens syfte och att om min studie gjordes igen med 

samma informanter skulle resultaten bli desamma och därmed öka studiens reliabilitet och 

validitet. Johansson och Svedner (2010) tar upp brister med enkätundersökningar såsom 

bristfälligt analyserade problemställningar och inte ordentligt genomtänkta frågor, vilket kan 

minska en studies tillförlitlighet. 

Undersökningar om olika faktorer som styr svarsfrekvenser pekar mot att förbrev har en 

positiv effekt, vilket jag valde att använda i min studie. Innan själva insamlingen upplyser 
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man informanterna om undersökningen och att det i närtid kommer att finnas tillgång till en 

enkät. När det gäller webbinsamling bör man vara noga med att vara tydlig att det inte är ett 

missivbrev med inloggningsuppgifter (Sverige, Statistiska Centralbyrån, 2016).  

Ett missivbrev (se Bilaga 1) skickades ut med en länk till enkäten på Google Formulär. Enligt 

Johansson och Svedner (2010) är det viktigt att först ge informanterna tydlig information om 

syftet med undersökningen, vem som gör den och vem man vänder sig till med frågor, samt 

förklaring om informantens anonymitet. Jag skickade även ut personliga mail till lärare med 

samma missivbrev för att sprida enkäten ytterligare. 

 

4.2 Urval 

Ett målinriktat urval gjordes eftersom syftet med studien var att undersöka 

läsförståelseundervisningen i åk 1–3. Därför uppmanades verksamma lärare i åk 1–3 att delta 

i studien genom ett inlägg med bifogat missivbrev i en grupp för lärare på Facebook. Den 

grupp som informanterna härrör ifrån har i dagsläget över 28 000 medlemmar, men hur stor 

del av dem som arbetar i min tilltänkta målgrupp är okänt. För att uppnå representativ 

kvantitet och sprida enkäten ytterligare har jag även via personliga kontakter med lärare och 

som arbetar i åk 1–3 i olika kommuner i Sverige kunnat nå fler tänkbara informanter. 

 

4.3 Forskningsetik 

Det är viktigt att en forskare bevakar de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet 

(2002) redogör genom fyra allmänna krav. När forskning bedrivs finns informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet att ta hänsyn till. 

Informationskravet i min studie uppfylls genom att samtliga informanter fick ta del av ett 

missivbrev. Det omfattade vem som var ansvarig, syftet med studien, vilken 

undersökningsgrupp studien gällde och att det var frivilligt att delta. Genom att själv kunna 

välja att svara eller inte svara på enkäten, uppfylls samtyckeskravet. Enkäten distribuerades 

genom plattformen Google Drive och i och med det blev informanterna anonyma i vilket 

konfidentialitetskravet beaktades. Efter att all data exporterats raderades enkätensvaren i 

Google Formulär. Nyttjandekravet, att insamlade uppgifter endast får användas för 

forskningsändamålet uppfylldes genom att resultatet av studien enbart publicerades i mitt 

examensarbete. 

 

4.4 Genomförande 

För att få tag i deltagare till min studie bestämde jag mig att först och främst använda mig av 

en grupp för lärare på Facebook. För att komma i kontakt med dem valde jag att börja med att 

lägga ut ett s.k. förbrev med kort och tydlig information. Ett par dagar senare publicerades ett 

inlägg i Facebookgruppen med en bifogad PDF-fil innehållande mitt missivbrev med 

information och en länk till enkäten. 

Verktyget Google Formulär användes för enkätundersökningen. Tjänsten är kostnadsfri och 

användaren kan enkelt skapa, skicka ut och bearbeta resultaten. Enkäten skickades ut den 21 

mars och svarsperioden sträckte sig cirka en och en halv vecka framåt i tiden. För att under 

undersökningsperioden väcka nytt intresse för undersökningen kommenterade jag mitt inlägg 
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och informerade om hur undersökningen fortskred vilket gav att inlägget med missivbrevet 

automatiskt flyttades upp i Facebookflödet. En del informanter gav också positiva 

kommentarer efter att de deltagit i undersökningen, vilket också bidrog till att min 

undersökning fick ökat fokus. 

Parallellt med enkäten på nätet skickade jag ut ytterligare missivbrev via mail. Kontakter jag 

har genom mitt arbete i skolan hjälpte mig att nå fler informanter. Det medförde att de lärare 

som delat mitt missivbrev vidare också fick skicka ut en påminnelse efter en vecka. 

Johansson och Svedner (2010) hävdar att för att få behållning av sin undersökning 

rekommenderas 200–300 enkätsvar. Eftersom verktyget Google Formulär inte innehåller 

möjligheterna att göra sambandsanalyser mellan frågornas svar valde jag att stoppa 

svarsantalet vid 100 enkätsvar, eftersom det blir tungarbetat om underlaget blir för stort om 

jag vill jämföra frågor i analysen. 

 

4.5 Bearbetning 

I tjänsten Google Formulär ingick en sammanställning av varje fråga i form av stapel- eller 

cirkeldiagram. All svarsdata exporterades från Google Formulär till Excel, dels för att lättare 

kunna göra sambandsanalyser och dels för att få ett enhetligt format på diagrammen. Det går 

enligt Johansson och Svedner (2010) också att behandla en rimlig mängd data för hand, vilket 

förkom i liten grad. I en studie kan man redogöra för resultat, generalisera och dra slutsatser. 

Jag valde att sammanfatta svaren i stapeldiagram och försökte hitta kopplingar mellan ett par 

frågor. 

 

4.6 Metoddiskussion 

Johansson och Svedner (2010) nämner enkättrötthet bland informanter vilket kan resultera i 

låg svarsfrekvens. Intresset för att svara på enkäten var större i Facebookgruppen jämfört med 

gruppen jag skickade personligen till via e-mail. Sverige, Statistiska Centralbyrån (2016) 

hävdar att ett förbrev ökar motivationen att delta, så en bidragande faktor kan vara att det 

skickades ut förhandsinformation om att min enkät var på intågande i Facebookgruppen.  

En enkätundersökning ger bred men ytlig information (från enskilda individer) och när jag 

valde att enbart använda denna kvantitativa metod har jag inte kunnat få fram mer djupgående 

svar jämfört med om jag valt intervjuer för att kunna analysera svaren utifrån min teoretiska 

utgångspunkt. Det fanns inga möjligheter att ställa följdfrågor och möta tankar som uppstod 

hos mig som forskare eller som informant. 

Vid en enkätundersökning får man räkna med att vissa väljer att inte svara, s.k. externt bortfall 

och att några väljer att inte svara på alla frågorna, s.k. internt bortfall (Johansson & Svedner, 

2010). Vad gäller det externa bortfallet var målet att få in 100 svar och samtidigt räkna med 

att alla inte väljer att delta eftersom deltagandet var frivilligt. För att undvika internt bortfall 

gjorde jag alla mina frågor obligatoriska i min enkät. 

När det gäller att använda sig av en webbenkät var det mycket lättarbetat. Fördelen med det 

elektroniska frågeformuläret är att den kan returneras, registreras och analyseras i en databas. 

(Christofferson & Johannessen, 2015). Det finns andra formulärverktyg att tillgå än Google 

Formulär, med mer avancerade analysmöjligheter, men pga. bristfälliga kunskaper inom att 
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tillverka och hantera enkäter på det sättet och examensarbetets omfattning valdes ett enklare 

webbverktyg. 

 

4.6.1 Svarsfrekvens och bortfallsanalys  

För att kunna hantera insamlat data fick målet bli att få in hundra svar, vilket gick att fullfölja 

utan problem. Det skulle ha varit intressant att veta hur många av de cirka 28 000 medlemmar 

i den Facebookgrupp min enkät publicerades i som arbetade i åk 1–3. Det var tyvärr inte 

möjligt att få information om gruppens sammansättning. Det fanns dock tillräckligt med 

informanter i min tänka urvalsgrupp som visade intresse genom att svara på enkäten och även 

gav positiva kommentarer på dess innehåll. 

I starten av min resultatbearbetning upptäcktes det att nio av de inkomna enkätsvaren hade 

identiska svar. Informanterna är anonyma men i detta fall gick det inte att ta miste på då 

formuleringarna vid de öppna frågor som fanns med inte skulle kunna formuleras exakt 

likadant av nio olika personer på det sättet som det gjorts. Det gjorde att jag valde att stryka 

åtta av de nio identiska svaren och samtidigt togs beslutet att öppna upp min undersökning 

igen i den Facebookgrupp som använts tidigare. Jag berättade om mitt bortfall och bad om 

nya informanter vilket visade att det inte var något problem att få och återigen var 

svarsfrekvensen uppe på hundra informanter. 
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5. Resultat och analys 

Här i resultat- och analysdelen är utgångspunkten de frågeställningar jag haft i min studie: 

 

• Vilka metoder (undervisningsmodeller och andra aktiviteter) använder läraren i sin 

undervisning i läsförståelse? 

• Vad stödjer sig läraren på i sina val av metoder i sin undervisning i läsförståelse? 

• Är undervisning i läsförståelse prioriterat av läraren i åk 1–3?  

 

5.1 Urvalets egenskaper 

Av de hundra informanter som besvarat enkäten fanns det en bred spridning på antalet år som 

verksam lärare; från 8 månader till 34 år. Gruppen som hade arbetat 1 år var störst (12 %) och 

därefter var andra stora grupper: 5 år (9 %), 4 år (7 %), 8 år (7 %) och 15 år (7 %). 

Medelvärdet för antalet verksamma år var för hela gruppen 9,2 år. 

 

Diagram 1. Informanternas verksamma år som lärare. 

 

 

Många av de verksamma lärarna undervisade i årskurs 3 (37 %), följt av åk 1 (24 %) och åk 2 

(23 %). Det fanns också en grupp lärare bland informanterna som undervisade i flera 

årskurser (16 %). Se Diagram 2. 
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Diagram 2. Vilka årskurser som studiens lärare arbetar i. 

 

 

5.2 Lärarens modellval i arbete med läsförståelse och 

läsförståelsestrategier  

Det var mycket vanligt att lärarna (93%) använde någon eller några kända modeller i 

undervisningen då de arbetade med att utveckla sina elevers läsförståelse. De 

undervisningsmodeller som var de vanligaste var ELK (74%) och Barbro Westlunds modell 

med Läsfixarna (67%). Se Diagram 3. 

Diagram 3. Undervisningsmodeller för läsförståelse. 

 

  

24

8

3
1

23

4

37

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Åk 1 Åk 1, Åk 2 Åk 1, Åk 2, Åk 3 Åk 1, Åk 3 Åk 2 Åk 2, Åk 3 Åk 3

Antal svar i %

17

5
10

22

67

74

7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

RT TSI CORI QtA Westlund ELK Ingen av dem

Antal svar [%]



 

19 

Diagram 4. Modellval i läsförståelseundervisningen. 

 

 

Det visade sig även att många av lärarna använde flera undervisningsmodeller parallellt, 

vilket framgår av Diagram 4. 

54% använde ELK parallellt med en eller flera andra undervisningsmodeller. 58% använde 

Westlunds modell tillsammans med andra. Den minst vanliga undervisningsmodellen var TSI 

(5%) och den användes enbart kombinerat med någon annan modell. Det samma gäller för 

undervisningsmodellen CORI (10%) som även den enbart kombinerades med andra modeller. 

TSI (Transactional Strategy Instruction), Läsfixarna och ELK bygger på de fyra 

läsförståelsestrategierna som finns i den forskningsbaserade modellen RT (Reciprocal 

teaching) och det var även några lärare som nämnde RT i samband med de ovan nämnda 

modellerna. I kapitel 3.4 finns mer information om de olika undervisningsmodellernas 

uppbyggnad. 

Det var endast tre undervisningsmodeller som inte kombinerades med någon annan. Av dem 

var ELK den vanligaste med 20%. 9% använde sig av enbart Barbro Westlunds modell med 

Läsfixarna och 2% använde enbart QtA.  
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5.3 Undervisningens innehåll 

För att inte enbart få information om valet av modell, fick informanterna också beskriva 

läsförståelseundervisningens innehåll utifrån ett antal påståenden och samtidigt skatta 

aktivitetens omfattning med väldigt mycket, ganska mycket, lite grann eller inte alls. Se Tabell 

1. 

Tabell 1. Innehåll i läsförståelseundervisningen och uppskattning av dess omfattning. 

Aktivitet Väldigt mycket [%] Ganska mycket [%] Lite grann [%] Inte alls [%] 

Träna på flyt och avkodning i sin 
läsning 

66 30 4 0 

Högläsning i en gemensam bok 75 21 4 0 

Klargöra otydligheter (tex. ord, 
begrepp, hela textavsnitt 

44 49 6 1 

Läsa mycket (tex. tyst enskilt, 
parläsning eller i grupp 

56 33 11 0 

Förutsäga vad texten handlar 
om tex. utifrån bilder och 
rubriker) 

49 37 14 0 

Sammanfatta texten (lyfta det 
viktiga och sålla bort det 
oviktiga) 

43 39 18 0 

Göra inferenser (dvs. vad det 
står ”mellan raderna” med hjälp 
av sin egen 
slutledningsförmåga) 

37 44 18 1 

Arbeta i 
arbetsböcker/arbetsblad som 
tränar läsförståelse 

32 34 29 5 

Ställa egna frågor på texten 26 40 31 3 

Diskutera runt en text 
tillsammans med dig som lärare 
eller i grupp för att skapa inre 
bilder och väcka förkunskaper 

43 33 22 2 

Läraren ger frågor och som 
eleverna ska hitta direkta svar i 
texten 

19 38 38 5 

Svarsfördelning [%] 45 36 18 2 

 

Resultatet visade att undervisningen innehöll övervägande svaret väldigt mycket (45%) och 

svaret ganska mycket (36%), totalt 81%, i läsförståelseaktiviteterna, oavsett vilken årskurs 

eleverna gick i.  

96% av lärarna lät sina elever träna väldigt eller ganska mycket på att få flyt i sin läsning och 

96% av lärarna läste högt ur en bok väldigt eller ganska mycket. Eleverna läste mycket på 

olika sätt (89% väldigt eller ganska mycket). Det var även väldigt eller ganska mycket som 

eleverna arbetade med läsförståelsestrategier genom att klargöra otydligheter (93%), förutsäga 

handlingen (86%), sammanfatta (82%) och träna på att ”läsa mellan raderna” (81%). Minsta 

procentsatsen som förekom väldigt eller ganska mycket var att läraren själv gav frågor till 

eleverna som var kopplade till en text (57%). Resultatet visade att lärarna undervisade i 
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många av de läsförståelsestrategier som finns med i kända undervisningsmodeller, men andra 

aktiviteter förekom som också främjade elevernas läsförståelse. 

Diagram 5. Lärare som använder specifikt läromedel i sin läsförståelseundervisning. 

 

54% av de 100 lärarna svarade att de hade köpt in ett separat läromedel som komplement till 

sin undervisning i läsförståelse (Diagram 5) och fick i så fall även ange vilket. Det vanligaste 

läromedlet var ABC-klubben (50% av 54 st.), ett basläromedel i svenska för åk F-3 från Natur 

och Kultur. Enligt Natur och Kulturs hemsida (nok.se) innehåller läromedlet Barbro 

Westlunds Läsfixarna.  

Av de lärare som angett att de använt läromedel svarade 32% att eleverna fick arbeta enskilt 

väldigt mycket och 34 % svarade ganska mycket. Se Diagram 6. 

Diagram 6. Lärarens uppskattning om elevernas arbete i läromedel i läsförståelse. 

 

Resultatet visade att utöver lärarens undervisning i läsförståelse förekommer arbete i 

läromedel för läsförståelse i mer än hälften av studiens klassrum och 2/3 arbetade relativt 

mycket i läromedlet. 
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5.4 Vad styr valet av modell i undervisningen av läsförståelse? 

I studien framgick det att det inte bara är en utan flera faktorer som samtidigt styrde lärarens 

val av undervisningsmodell. Lärarna i åk 1–3 tyckte att de påverkades mest av sina kollegor 

(72%) följt av sin syn på lärande (65%), utbildning (61%), läromedel (54%) och forskning 

(52%). Se Diagram 7. 

Diagram 7. Faktorer som styr valet av undervisningsmodell. 

 

Genom att göra en sambandsanalys mellan de lärare som angett de faktorer som styr deras val 

av undervisningsmodell enligt Diagram 7 och deras val av modell i 

läsförståelseundervisningen visade resultatet att de vanligaste undervisningsmodellerna som 

användes var ”En läsande klass” och Barbro Westlunds ”Läsfixarna”, oberoende av vilka 

faktorer som styrde lärarna. Tabell 2 nedan visar hur många procent av lärarna som bland 

annat använde just dessa undervisningsmodeller. 

Tabell 2. Sambandsanalys mellan undervisningsmetoder och faktorer som styr valet av modell. 

 ELK Westlund ELK & Westlund Övriga/Ingen Antal fall 

Kollegor 74% 65% 47% 8% 72 

Syn på lärande 75% 69% 54% 9% 65 

Utbildning 77% 75% 54% 2% 61 

Läromedel 72% 63% 44% 9% 54 

Forskning 71% 73% 56% 12% 52 

Annat 62% 69% 54% 23% 13 

Vet ej 0% 0% 0% 100% 1 

 

I min studie fick lärarna frågan om omfattningen av modellering av läsförståelsestrategier i 

undervisningen. I Diagram 8 framgår det att det var 39% som modellerade väldigt mycket och 

48 % som modellerade ganska mycket i klassrummet (summa 87%). Det visade att det bland 

lärarna i studien är vanligt förekommande att läraren stod och modellerade 

läsförståelsestrategier under åk 1–3. 

  

61

52

72

54

65

13

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Utbildning Forskning Kollegor Läromedel Din syn på lärande Annat Vet ej

Antal svar [%]



 

23 

Diagram 8. Lärarnas uppskattning hur mycket de modellerar läsförståelsestrategier för sina elever. 

 

För att få en djupare inblick ställdes också frågan om hur mycket tid de strukturerat undervisat 

sina elever i läsförståelse under den senaste veckan. 15% svarade väldigt mycket tid och 56% 

svarade ganska mycket tid, sammanlagt 71%, se Diagram 9. Det visade att läraren, enligt egen 

uppfattning, upplevde att de lade mycket tid på strukturerad undervisning i den årskurs de 

arbetade i. 

Diagram 9. Tid som läraren har undervisat sina elever strukturerat i läsförståelsestrategier under en skolvecka 

 

 

Diagram 8 visade att flertalet lärare modellerade läsförståelsestrategier i sin undervisning och 
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respektive enskilt med läsförståelse under den senaste veckan kunde andra arbetssätt att 

inhämta kunskap i läsförståelse synliggöras. Se Tabell 3. 

Tabell 3. Sambandsanalys mellan att lärare modellerar läsförståelsestrategi och att eleverna arbetar i grupp eller enskilt med 

läsförståelse. 

  Modellerar väldigt mycket [%] Modellerar ganska mycket [%] Summa [%] 

Arbetar väldigt mycket i grupp 6 1 7 

Arbetar ganska mycket i grupp 22 18 40 

Arbetar lite grann i grupp 11 20 31 

Arbetar inte alls i grupp 0 9 9 

Arbetar väldigt mycket enskilt 5 3 8 

Arbetar ganska mycket enskilt 16 16 32 

Arbetar lite grann enskilt 16 27 43 

Arbetar inte alls enskilt 2 2 4 

 

Resultatet visade att de lärare som modellerade mycket d.v.s. lärarledd undervisning också lät 

sina elever arbeta både i grupp och enskilt med läsförståelse även om tyngdpunkten låg på 

lärarledd undervisning. Det var endast 9 % som inte lät sina elever arbeta i grupp och 4 % 

som inte lät dem arbeta enskilt. 

 

5.5 Lärarens utbildning i läsförståelse 

I min studie svarade 75 % av 100 lärare att de tyckte att de inte fått tillräckligt med utbildning 

i läsförståelse under sin lärarutbildning och samtidigt hade 66 % valt att ännu inte gå någon 

kompetenshöjande kurs inom läsförståelse efter examen. Bland 69% av informanterna fanns 

ändå en önskan att få mer kunskap och redskap för sin undervisning. Se Diagram 10. 

Diagram 10. Utbildning inom läsförståelse. 
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gällande Läslyftet, annan kompetensutbildning och lärarens intresse för forskning inom 

läsförståelse framgick följande; 23% har deltagit i Läslyftet, 23% har annan 

kompetensutbildning, 26% av dem tar del av forskning ofta och resterande 29% tar del av 

forskning ibland. Se Tabell 4. Det visade att dessa lärare hade varit aktiva och inhämtat 

kunskap om läsförståelse och kände sig tillfreds med det.  

Tabell 4. Sambandsanalys mellan lärare som inte är i behov av mer utbildning och andra kunskapskällor. 

 
Deltagit i 
Läslyftet 

Annan 
kompetensutbildning 

inom området 

Tagit del av 
forskning 

ofta 

Tagit del av 
forskning 

ibland 
Antal fall 

De informanter som 
angett att de ej är i 

behov av mer 
utbildning inom 

läsförståelse har: 

23% 23% 26% 29% 31 

 

De 34% som hade gått någon sorts vidareutbildning fick precisera vilka kurser de deltagit i. 

Det visade sig att endast 18% av 100 lärare deltagit i Läslyftet och hade fått mer kunskap om 

läsförståelse genom denna nationella satsning som var till för att bryta den nedåtgående 

trenden med dåliga resultat i internationella undersökningar i läsförmåga. 

 

5.6 Läsförståelseundervisningens prioritet i klassrummet 

Studien visade att bland de 100 lärare som hade valt att delta i undersökningen fanns en 

positiv syn på undervisningen i läsförståelse och det var ett prioriterat i klassrummet. Lärarna 

undervisade i läsförståelse och eleverna fick arbeta i både grupp och enskilt med det. Läraren 

fick också i enkäten uppskatta hur ofta detta förekom under en vecka, samt deras syn på när 

man ska börja undervisa i läsförståelse och betydelsen av läsförståelse under åk 1–3. Se 

Diagram 11. 
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Diagram 11. En sammanställning över prioritering av läsförståelse i klassrummet. 

 

 

Resultaten i Diagram 11 visade att lärarna var överens om att läsförståelse var viktigt under åk 

1–3 (96%) och de flesta ansåg att man ska påbörja undervisningen redan under årskurs 1 

(94%).  

Under en skolvecka fick eleverna mycket lärarledd undervisning inom läsförståelse (15% + 

56% = 71%). De arbetade även mycket i grupp (7% + 43% = 50%) och enskilt (8% + 37% = 

45%). Resultatet visade att det var vanligast med lärarledd undervisning i läsförståelse jämfört 

med grupp- och enskilt arbete i läsförståelse.  

För fem år sedan arbetade 61% av de 100 lärarna och av dessa lade 48 % av dem mer tid på 

läsförståelse idag än vad de gjorde då. Det var 13 % som inte gjorde det och enkätsvaren visar 

inget särskilt samband till varför de lärarna inte lägger mer tid på läsförståelse (t.ex. antal 

verksamma år eller utbildningsinriktning). 
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5.7 Sammanfattning av resultat 

Studien visade att lärare som arbetade i åk 1–3 tyckte att det var viktigt att börja med 

läsförståelseundervisning tidigt, gärna under årskurs 1 och att det var prioriterat av läraren 

under lågstadiet. Många av lärarna som var verksamma för fem år sedan uppgav i denna 

studie att de lade mer tid på läsförståelse idag än vad de gjorde då.  

Det framkom i studien att lärarna använde flera undervisningsmodeller parallellt för att 

utveckla elevernas läsförståelse. Vanligast var ”En Läsande Klass”, följt av Westlunds 

”Läsfixarna”. Ett vanligt arbetssätt var att läraren modellerade läsförståelsestrategier och 

utöver det fick eleverna arbeta i grupp eller enskilt med läsförståelse. Drygt 1/3 av eleverna 

hade tillgång till ett läromedel som behandlade läsförståelse.  

Studien visade också att själva läsförståelseundervisningens innehåll var varierat och brett. 

Eleverna fick tillgång till många olika verktyg som var användbara i ett möte med en text för 

att förstå den, bl.a. klargöra otydligheter, förutsäga, göra inferenser, sammanfatta text och ha 

textsamtal. Samtidigt fick eleverna läsa mycket, lyssna på när någon läste högt och tränade på 

att få flyt i läsningen, vilket ger positiva effekter på läsförståelsen. 

Det var inte antal år som verksam lärare som avgjorde valet av undervisningsmodell och 

aktiviteter som främjar läsförståelse, eller hur stor plats läsförståelseundervisningen fick i 

klassrummet. Det är många andra faktorer som styrde samtidigt; kollegor, synen på lärandet, 

utbildning, läromedel och forskning. Ca 3/4 av lärarna i urvalsgruppen kände att de var i 

behov av mer utbildning i läsförståelse och bara för att man deltagit i Läslyftet eller tagit del 

av forskning, betyder det inte att man känner sig fullärd. 
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6. Diskussion och analys 

I detta avsnitt diskuteras och analyseras undersökningens resultat baserat på de teoretiska 

utgångspunkterna och tidigare forskning, samt litteratur. Avsnittet avslutas med slutsatser och 

förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

De lärare som valt att delta i min studie upplevs som allmänt positiva till läsförståelse och de 

som arbetade vid samma tidpunkt för fem år sedan lägger mer tid på den undervisningen idag. 

Enligt Pilten (2016) ökar elevernas motivation att ta till sig texter på djupet med positiva och 

engagerade lärare. Lärarna som deltagit i min studie väljer även att använda en 

undervisningsmodell när de planerar sina läsförståelselektioner, vilket jag tycker ger 

undervisningen struktur och läsförståelse lyfts på ett annat sätt än vad det gjordes för några år 

sedan när fokus låg mer på att eleven skulle svara på frågor till texten. 

Alla lärare i min studie som undervisar sina elever i läsförståelse använder en eller oftast flera 

kända undervisningsmodeller för läsförståelse. Fridolfsson och Taube (2012) nämner att 

undervisningsmodellen RT har haft ett stort genomslag i våra klassrum genom Barbro 

Westlunds försvenskade variant med ”Läsfixarna” och den är vanligt förekommande bland 

lärarna i studien, men dock inte vanligast. En Läsande Klass (ELK) är den mest förkommande 

undervisningsmodellen bland lärarna i denna studie.  

ELK, Westlunds undervisningsmodell med ”Läsfixarna” och även TSI bygger på RT:s fyra 

grundstrategier för läsförståelse. Det kan vara en av anledningarna till att många lärare 

nämner att de använder flera undervisningsmodeller då de är likartade och är svåra att hålla 

isär. Läraren har även ett ansvar att anpassa läsförståelseundervisningen efter ämne, olika 

texter, elevers olika sätt att lära, vilket också kan leda till att läraren byter till en modell som 

är mer anpassad för den aktuella lektionen. Enligt Heimer (2016) finns det ingen läsforskare 

som ännu skapat en heltäckande undervisningsmodell som lär ut alla lässtrategier som en 

individ kan tänkas behöva ha tillgång till när det kan vara svårt att förstå en text. 

Den mest använda undervisningsmodellen bland lärarna i min studie är som tidigare nämnts 

ELK. Även lärare som jag känner pratar gott om materialet, trots att det fått kritik av svenska 

läsforskare. En tanke jag har angående dess popularitet är att det innehåller en stor mängd 

kostnadsfria och lättillgängliga texter. Enligt Fisher och Frey (2014) är det lärarens uppdrag 

att hitta texter som är utmanande och inte för enkla för eleven. ELK underlättar för läraren 

genom att det finns färdiga texter samlade. Det kan mycket väl vara så att ELK har haft en 

bidragande positiv effekt på elevers läsförmåga under de senaste åren, eftersom det är många 

lärare som använder materialet i sin läsförståelseundervisning.  

ELK är ett tidsbegränsat projekt och som är tänkt att avslutas 31 december 2018. Hemsidan 

med allt material, inklusive texterna kommer att släckas ner och därefter kan man använda sig 

av den tryckta studiehandledningen, som innehåller en förteckning över originaltexterna. 

Skillnaden är då att lagen om copyright gäller (enlasandeklass.se). Kommer lärarna fortsätta 

att arbeta enligt ELK, eller kommer det bli att det är andra undervisningsmodeller som tar 

över? Kommer undervisningen i läsförståelse stagnera för de lärare som använt sig av ELK? 
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Resultatet i min studie visar att lärarna undervisar varierat inom läsförståelse och att 

läsförståelsestrategier ingår. Vanliga läsförståelsestrategier som läraren och elever arbetar med 

är att förutsäga/ställa hypoteser, ställa frågor till texten, klargöra otydligheter och sammanfatta 

texten. Dessa är undervisningsmodellen RT:s fyra grundstrategier som läraren genom sin 

undervisning ska ge eleverna som verktyg när det behövs i läsningen. Då detta är ett komplext 

ämne har undervisningsmodellerna sin funktion i att vägleda läraren i hur man ska praktisera 

det och min studie visar att lärarna gärna använder en modell eller flera modeller som stöd. 

Om man vidare granskar undervisningsmodellernas tillvägagångssätt är det gemensamma att 

det startas med att läraren modellerar olika läsförståelsestrategier. Enligt Reichenberg (2008) 

och Westlund (2017) är det också viktigt att läraren själv reflekterar över sitt sätt att ta till sig 

olika texter. Bland studiens lärare är vanligt att ”tänka högt”, dvs. undervisa i lässtrategier och 

det läggs enligt resultatet tid på det, parallellt med andra undervisningssätt som gynnar 

läsförståelsen t.ex. högläsning, textsamtal och automatisering av läsningen. Min studie visar 

att detta är en grupp lärare som är vana att tänka metakognitivt inom läsförståelse och som 

verkar positiva till det. Här får man inte glömma bort att det inte bara är i ämnet svenska som 

undervisning i läsförståelse ska ske, utan det berör lärare i alla skolans ämnen. Pilten (2016) 

påpekar att om alla lärarna tar det ansvaret har det en betydande roll för att eleverna ska 

utveckla sin läsförståelse. Min studie visar inte hur vanligt förkommande 

läsförståelseundervisning är i andra ämnen utöver svenskämnet. 

Utöver att lärarna tar ansvaret för att strukturerat undervisa i läsförståelse visar resultatet att 

lektionernas innehåll är brett och varierat. Lärarna låter eleverna arbeta med avkodning och 

att få flyt i läsningen, högläsning och i arbetsböcker som också gagnar läsförståelsen. Arbetet 

kan vara lärarlett, i smågrupper eller enskilt. Genom olika aktiviteter där det arbetas med 

läsförståelse får eleverna vanor och kompetens i kommande möten med olika texter (Fisher & 

Frey, 2014). Jag tycker att det är viktigt som lärare att också regelbundet följa upp om eleven 

befästat hur man gör när man inte förstår det lästa och inte bara genomföra ett antal 

aktiviteter. Det finns annars en risk att läsförståelseutvecklingen stagnerar hos någon av 

eleverna. 

Studien visar att det är många olika faktorer som styr lärarnas val av metod 

(undervisningsmodell eller annan aktivitet) för att utveckla elevernas läsförståelse. Kollegor 

är en av dem som nämns av många vilket tyder på att ämnet lyfts i lärarkollegiet. Det kan 

tänkas att lärarna ger varandra tips på undervisningsmodeller, aktiviteter och material och 

förhoppningsvis också diskuterar mer ingående hur man gör när man undervisar i 

läsförståelse. Precis som Westlund (2017) nämner, att om läsförståelse lyfts kollegialt där 

lärarna diskuterar kunskap och ger varandra idéer ger det en positiv inverkan på elevernas 

läsförståelseundervisning och i sin tur på elevernas läsförståelse. 

En annan faktor som nämns som styr valet av undervisningsmodell är synen på lärandet. De 

undervisningsmodeller som är vanliga i litteraturen och tidigare forskning är exempelvis RT, 

TSI och ELK och dessa förekommer bland studiens lärare. Dessa modeller stämmer överens 

med ett sociokulturellt eller sociokognitivt perspektiv, där läsförståelsen utvecklas 

tillsammans med andra. Då det i studien framkommer att eleverna också får arbeta enskilt 

med läsförståelse kan man tycka att läraren då har skiftat perspektiv till det kognitiva. Kan det 

vara så att undervisningsmodellen styr synen på lärandet mer än att lärarna väljer modell 

utifrån sin syn på lärandet? 
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Skolans läroplan säger att undervisningen ska innehålla läsförståelsestrategier i åk 1–3, men 

inte hur det ska gå till. Läraren behöver kunskap om det eftersom jag, liksom Westlund (2017) 

anser att det är ett komplext ämne. Av den anledningen kan det tyckas att det är märkligt att så 

få av studiens lärare hade deltagit i statens kompetenssatsning Läslyftet och att de samtidigt 

tycker att sin egen utbildning till lärare innehöll för lite av läsförståelseundervisning. Jag hade 

en förutfattad mening att just Läslyftet gett läsförståelseundervisningen en skjuts i Sverige 

och förbättrat elevernas resultat i PIRLS- undersökningen 2016. Min studie visar bland de 

lärare som deltagit, att det inte verkar vara fallet eftersom endast 18% svarat att de deltar, eller 

har deltagit, i utbildningen.  

Få lärare som deltagit i denna studie har deltagit i Läslyftet, vilket förvånade mig då jag 

trodde att de skulle vara betydligt fler. Skolledningen har ett ansvar att upprätthålla lärarens 

kompetens inom språk-, läs- och skrivundervisningen och Skolverket bör påminna om att 

denna satsning fortfarande är aktuell. Enligt uppgifter från Skolverkets Upplysningstjänst 

(telefonsamtal den 23 april 2018) kommer kompetenssatsningen förlängas till 2020 och 

materialet kommer därefter fortsatt att vara tillgänglig via webben. En idé kan vara att även 

låta lärarstuderande ta del av Läslyftet under sin grundutbildning. Syftet med Läslyftet är ju 

att så många lärare i Sverige ska ha tillräckligt med kompetens för att undervisa i läsförståelse 

och läsförståelsestrategier och därmed höja våra elevers läsförmåga. 

 

6.2 Resultatanalys 

I min studie valde jag att dela min enkät i en väldig stor Facebookgrupp med lärare och inte 

undersöka t.ex. en hel skola eller flera skolor i en kommun. Enligt Fredriksson och Taube 

(2012) är generaliserbarheten i en kvantitativ studie betydelsefull d.v.s. gäller resultatet för en 

ännu större grupp än de som svarade på enkäten? Utifrån den aspekten blir min studie 

begränsad och inte generaliseringsbar, utan syftar enbart till att lyfta fram hur det kan se ut i 

ett klassrum. Min studie visar hur det ter sig i 100 klassrum runt om i Sverige.  

En svaghet med studiens resultat är att det kan tänkas att det är lärare som är engagerade och 

intresserade och arbetar mycket med läsförståelse i sin undervisning som har valt att svara på 

enkäten, vilket påverkar studiens giltighet negativt. En svaghet med enkäten är att 

informanterna kan ha fyllt i enkäten allt för snabbt och inte reflekterat ordentligt över mina 

frågor och feltolkningar kan lättare ha uppstått i och med det. Det påverkar studiens 

tillförlitlighet negativt. 

Även om mycket tid lades på konstruktion av själva frågorna uppstod en frustation efter att 

informanternas svar inkommit med att det uppstod nya tankar och följdfrågor till lärarna. Om 

jag hade valt att t.ex. komplettera med intervjuer skulle jag få en djupare bild av 

läsförståelseundervisningen och svar på mina nya funderingar. Om jag valt att bara använda 

intervjuer och observationer istället för en enkät i min studie hade möjligen resultatet 

påverkats. 

 

6.3 Slutsatser 

Syftet med min studie var att undersöka undervisningen i läsförståelse under åk 1–3. De 

undervisningsmodeller i läsförståelse som finns i böcker och artiklar överensstämmer med de 
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som lärarna använder sig av i sitt klassrum. De lärare som valt att delta i studien använder 

gärna flera olika modeller samtidigt. Det kan tänkas bero på att det behövs för att bemöta alla 

elever, att det finns olika sätt att lära. Min studie visar att lärarna gärna bygger sin 

läsförståelseundervisning på en erkänd undervisningsmodell och är positiva till läsförståelse.  

Läsförståelse är ett komplext ämne och behöver synliggöras för eleverna, eftersom det inte 

bara kommer helt naturligt när läsningen blivit automatiserad. Det behövs lärare i alla ämnen 

som tänker högt runt läsförståelsestrategier och ger eleverna verktyg som kan användas när 

texten är svår att förstå och ta till sig. Studien visar att det är vanligt förekommande i åk 1–3 

att lärare modellerar läsförståelsestrategier och det är viktigt att man börjar med det tidigt 

under lågstadiet. 

I studien framkommer att läraren behöver både utbildning och erfarenhet för att lyckas 

utveckla sina elevers läsförståelse. En fungerande undervisningsmodell gör att eleverna får 

tillgång till verktyg av läraren som de kan använda när de inte förstår. Genom att läraren visar, 

handleder och stöttar, samt att eleverna får arbeta både med andra och enskilt med 

läsförståelse ger det att kompentensen blommar hos eleverna, men även hos lärarna. När 

lärarna modellerar om läsförståelsestrategier inför sina elever ger det en erfarenhet och vana 

att arbeta metakognitivt i ett socialt samspel med läsförståelse. Samtidigt ska inte fokus ligga 

på själva läsförståelsestrategierna utan målet med dem. 

Avslutningsvis kan nämnas att läsförståelse och dess undervisning är viktiga och måste lyftas 

fram. Läraren behöver få möjligheter att reflektera över sina egna tankeprocesser och sin 

kunskapssyn i läsförståelse. Även om att delta i Lärarlyftet, där sådant möjliggörs, inte varit 

genomgående bland de lärare som deltagit i min studie, hoppas jag att genom min 

undersökning har bidragit till att ge lärarna tankar och överblick på sin egen undervisning i 

läsförståelse. Att denna studie gör att de deltagande lärarna diskuterar läsförståelse och 

läsförståelsestrategier vidare tillsammans med sina kollegor, de tysta tankeprocesserna vid 

läsning som de just är. 

 

6.4 Vidare forskning 

Det finns många olika undervisningsmodeller i läsförståelse att välja mellan och målet är att 

ge sina elever verktyg som kan användas när man ska förstå det man läser. Många av 

modellerna börjar med att läraren modellerar runt läsförståelsestrategier. Vidare forskning 

skulle kunna vara att fördjupa sig inom det, att ta reda på hur lärare modellerar i praktiken 

genom observationer och intervjuer. En annan studie skulle kunna göras utifrån elevens 

perspektiv om hur eleven upplever undervisningen i läsförståelsestrategier. 
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Bilaga 1: Missivbrev 

Hej, 

Jag heter Ulrika Johansson Jemail, är lärarstuderande vid Karlstads Universitet och skriver 

just nu mitt examensarbete som syftar till att undersöka hur lärare på lågstadiet undervisar i 

läsförståelse, vilka modeller/metoder som används och inställningen till det. Ämnet är aktuellt 

genom att många internationella undersökningar visar att Sverige har haft en genomgående 

trend att elevers läsförmåga har försämrat över tid, men den senaste PIRLS-undersökningen 

2016 att det nu har vänt. Jag vill veta vad som pågår i våra klassrum och att vi tillsammans 

kan lyft det. 

Det är med stora förhoppningar jag ber dig att avvara några minuter av din tid för att besvara 

några frågor om läsförståelse och undervisning. Frågeformuläret vänder sig till dig som 

arbetar som lärare på lågstadiet. Enkäten förväntas ta cirka 15 minuter att fylla i. Länken till 

enkäten-”FYLL i FORMULÄR”, finner du längst ner i detta missivbrev. 

Din medverkan är frivillig och du har full rätt att avstå från undersökningen eller när som helst 

avbryta din medverkan om du önskar. Du visar ditt samtycke genom att besvara enkäten. Dina 

svar kommer att hanteras anonymt och konfidentiellt. De ska lagras och användas enbart i 

vetenskapligt syfte i detta examensarbete. När uppgifterna bearbetas kommer individuella 

deltagare inte att kunna identifieras och data kommer att redovisas på gruppnivå. 

Svar önskas senast 3 april 2018. 

Vid eventuella frågor eller funderingar angående enkäten och examensarbetet är du välkommen 

att kontakta mig på: 

E-post: [e-postadress] 

Telefonnummer: [telefonnummer] 

 

Tack för ditt värdefulla bidrag! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Ulrika Johansson Jemail 

Karlstads Universitet 

Handledare: Jan Almäng, Karlstads Universitet 
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Bilaga 2: Enkätfrågor 

• Ditt examensår som lärare? 

• Vilken är din inriktning enligt din lärarexamen? 

• Antal år som verksam lärare? 

• Vilken årskurs/årskurser arbetar du i? (Åk 1/Åk 2/Åk 3) 

• Beskriv din undervisning i läsförståelse utifrån alternativen nedan. Kryssa en eller 

flera alternativ. (Här fick informanterna också skatta aktiviteten; väldigt mycket, ganska 

mycket, lite grann eller inte alls.) 

- Eleverna får förutsäga vad texten handlar om t.ex. utifrån bilder och rubriker.  

- Eleverna får ställa egna frågor på texten. 

- Eleverna får klargöra otydligheter (ord, begrepp eller hela textavsnitt). 

- Eleverna får sammanfatta texten (lyfta det viktiga och sålla bort det oviktiga). 

- Eleverna tränar på att göra inferens dvs. vad det står ”mellan raderna” med hjälp av sin 

egen slutledningsförmåga. 

- Eleverna får färdiga frågor av dig som lärare som de ska hitta direkta svar på i texten. 

- Eleverna arbetar i särskilda arbetsböcker/arbetsblad som tränar läsförståelse. 

- Eleverna tränar på att få flyt i sin läsning (avkodning). 

- Eleverna får läsa mycket tex. ”tyst läsning”, parläsning eller i små grupper. 

- Diskussion tillsammans med dig som lärare eller i grupp om texten för att skapa ”inre bil-

der” och väcka förkunskaper. 

- Du undervisar, modellerar olika läsförståelsestrategier. 

- Högläsning ur en gemensam bok. 

• Använder du någon/några av följande undervisningsmodeller i din läsförståelseun-

dervisning? 

- RT - Reciprocal Teaching (Reciprok, ömsesidig undervisning). 

- TSI -Transactional Strategy Instruction (Transaktionell strategiundervisning). 

- CORI-Concept-Oriented Reading Instruction (Begreppsorienterad undervisning). 

- QtA - Questioning the Author (Strukturerade textsamtal). 

- Barbro Westlunds försvenskade fyrstegsmodell (spågumman Julia, Nicke nyfiken, fröken 

detektiv och cowboyen Jim med lasso). 

- ELK - En läsande klass. 

-Ingen av ovanstående modeller. 

• Vad har styrt ditt val av metod i din läsförståelseundervisning? (Utbildning/ Forsk-

ning/ Kollegor/Läromedel/Din syn på lärande/ Annat, Vet ej) 

 

• Använder du något specifikt läromedel i din läsförståelseundervisning? (Vid ja fick 

informanterna också svara, vilket läromedel de använde. 

 

• Hur mycket tid har du strukturerat undervisat dina elever i läsförståelsestrategier 

under dina senaste fem arbetsdagar? (Väldigt mycket/Ganska mycket/Lite grann/Inte 

alls) 
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• Hur mycket tid har eleverna själva fått arbeta i grupp med läsförståelse under sen-

aste veckan? (Väldigt mycket/Ganska mycket/Lite grann/Inget alls) 

 

• Hur mycket tid har eleverna fått arbeta enskilt med läsförståelse under sina senaste 

fem skoldagar? (Väldigt mycket/Ganska mycket/Lite grann/Inte alls) 

 

• Lägger du mer tid på undervisning i läsförståelse än du gjorde vid samma tidpunkt 

för fem år sedan? (Ja/Nej/ Jag arbetade inte som lärare vid den tidpunkten) 

 

• Är läsförståelse viktigt att undervisa i under lågstadiet? (Ja, mycket/Ja, ganska/Nej, 

inte så viktigt/ Nej, inte alls viktigt) 

 

• I vilken årskurs tycker du att läraren ska börja undervisa i läsförståelse och läsför-

ståelsestrategier under lågstadiet? (Åk 1/Åk 2/Åk 3/Inte alls på lågstadiet) 

 

• Tar du själv del av aktuell forskning inom området? (Ja, ofta/Ja, ibland/Nej, aldrig) 

 

• Anser du att du fick tillräckligt utbildning inom läsförståelse under din egen lärarut-

bildning? (Ja/Nej) 

 

• Har du genomgått någon vidareutbildning vad gäller undervisning i läsförståelse 

och/eller läsförståelsestrategier? (Vid ja fick informanten ange vilken/vilka) 

 

• Skulle du behöva mer utbildning inom läsförståelse och läsförståelseundervisning? 

(Ja/Nej) 

 

 


