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Abstract  

 

 

This paper tries to elucidate teachers teaching in reading comprehension. The purpose of this 

paper is that I want to elucidate how teachers work with reading comprehension and their 

motives for the chosen work procedure. 

     The method I have used consists of qualitative interviews with three teachers, they are of 

the same gender and age. These teachers work in three different municipalities as form 

teachers in grade four. I have after the interviews carried out observations in the teachers 

classrooms during one lesson which concerned reading comprehension. 

     The results show that all the teachers work in different ways with reading comprehension. 

They also mentioned different motives for their work procedures, for example that working 

with reading comprehension got intergrated with other subjects as geography, that the pupils 

enjoyed the work and that the pupils learned to see texts in different ways. To teachers based 

their work on textbooks and one teacher used a method without any textbooks what so ever. 

This method trained the pupils in several reading strategies. 

     I think that all of the teachers in the interviews work with some of the parts that the authors 

in the theory has shown are good teaching in reading comprehension. I do believe that the 

teachers do not work in a varied way and this can possibly affect the pupils in a negative way. 

I mean that my result has shown how the teachers deliberately work with reading 

comprehension. There is probably a lot of teaching in reading comprehension which does not 

show in the result, where the teachers teach the pupils in reading comprehension 

unconsciously. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammandrag 

 

 

Det här arbetet handlar om lärares undervisning i läsförståelse. Syftet med arbetet är att jag 

vill belysa hur lärare arbetar med läsförståelseundervisning och deras motiv till valt arbetssätt.  

     Metoden jag har använt består av kvalitativa intervjuer med tre lärare, alla av samma kön 

och ålder. Dessa arbetar i tre olika kommuner, alla som klassföreståndare för årskurs fyra. 

Efter intervjuerna har jag genomfört observationer i alla klasser under en lektion där 

undervisningen gäller läsförståelse. 

     Resultatet visar på att alla lärare arbetar på olika sätt. Alla lärare nämnde olika motiv för 

sitt arbete, till exempel att undervisningen blev integrerad med geografi, att eleverna tyckte 

det var ett roligt arbetssätt samt att eleverna lärde sig att se på texter på många olika sätt. Två 

lärare baserade sin undervisning på läromedel och en lärare använde sig av en metod utan 

några läromedel överhuvudtaget. Denna tränade eleverna i flera lässtrategier.  

     Enligt min åsikt så arbetar alla lärare i intervjun med flera av de delar som författarna från 

teoridelen har visat är god läsförståelseundervisning. Jag anser dock att alla lärare i intervjun 

arbetar på ett mycket ovarierat sätt som möjligtvis kan verka negativt på eleverna. Jag menar 

att mitt resultat har visat hur lärarna medvetet arbetar med läsförståelse. Det finns dock 

troligtvis mycket undervisning i läsförståelse som inte kommer fram i resultatet, där lärarna 

tränar elevernas läsförståelse omedvetet. 

 

Nyckelord: läsförståelse, undervisning, årskurs 4, motiv för arbetssätt. 
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1  Inledning    

 

 

Läsförståelse definieras av de flesta på olika sätt men innebär framför allt att en läsare 

kan läsa och förstå innebörden av en text. För att sedan reflektera över den så att läsaren 

tillägnar sig texten på ett sätt som gör att läsarens tidigare erfarenheter och kunskaper 

integreras med textens innehåll. Vårt samhälle innehåller många olika slags texter och 

kräver att vi som medborgare ska kunna läsa och förstå dessa. Ivar Bråten skriver att ” 

Leseforståelse berører [ ...] selve kjernen i utdanningsvirksomheten og 

samfunnsdeltagelsen i et moderne kunnskapssamfunn.”1 Läsförståelse är en viktig 

faktor i de allra flesta ämnen i skolan. Läsförståelse är dock en av de delar som sällan 

tas upp eller blir belysta under lärarutbildningen. Eftersom läsförståelse är en av de 

odiskuterade delarna i lärarutbildningen så anser jag att det är ett ämne värt att 

undersöka närmare. Jag antar att de flesta verksamma lärare som undervisar i teoretiska 

ämnen också arbetar med läsförståelse men då antagligen på olika vis.  

 

 

 

1.1  Syfte      

 

 

Jag vill belysa ämnet läsförståelse och genom den föreliggande undersökningen få 

exempel på hur lärare arbetar med läsförståelse. Syftet med den här föreliggande 

undersökningen är att undersöka hur några lärare arbetar med läsförståelse i årskurs 4. 

Jag vill även undersöka vilka motiv som ligger bakom dessa lärares val av arbetssätt.  

 

 

                                                
1 Ivar Bråten m.fl., Leseforståelse Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis (Oslo: Cappelens 
Forlag AS, 2007), s. 9. 
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2  Teori 

 

 

Examensarbetets teori tar upp och förklarar vad författare och tidigare forskning menar 

är de viktigaste delarna i en god läsförståelseundervisning och vilka faktorer som 

påverkar läsförståelsen. Teorin visar alltså på hur lärare borde undervisa i läsförståelse 

enligt forskning och enligt vissa författare. 

 

 

 

2.1  Lpo94 och kursplanen i svenska 

 

 

I Lpo94 och i kursplanen i svenska så står det inte mycket om elevens direkta 

läsförståelse eller hur den ska utvecklas. Skolan och dess lärare ansvarar dock bland 

annat för att undervisningen grundas på nyfikenhet och lust att lära, samt att alla de 

färdigheter som varje samhällsmedborgare behöver också utvecklas.2 Läraren ska också 

arbeta på ett sådant sätt som stärker elevens tillit till sin egen förmåga, sin vilja att lära 

samt gör det möjligt för eleven att se sin egen kunskapsutveckling gå framåt.3  

     ”Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven förvärvar insikt i hur lärande 

går till och reflekterar över sin egen utveckling och lär sig att både på egen hand och 

tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för att 

bilda och befästa kunskaper.” Samtidigt så ska skolan ” i sin undervisning i svenska 

sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt 

gärna läser på egen hand och av eget intresse”.4  

     ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 

                                                
2 Lärarnas Riksförbund, Lärarboken 2006/07 (Stockholm: Lärarnas Riksförbund, 2006), s. 17. 
3 Lärarboken 2006/07, s. 21. 
4 Skolverket, 2000, Kursplanen i svenska, (20-11-09), 
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3890/ti.. 
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främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.”5 En kunskapsutveckling 

som bland annat ska innebära att eleverna som samhällsmedborgare ska kunna hantera, 

värdera och tillgodogöra sig texter.6 

     Kursplanen i svenska menar att eleven efter årskurs tre ”skall kunna läsa elevnära 

skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt, och kunna 

läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och använda sig av 

innehållet muntligt eller skriftligt.” Samt att eleven ska kunna på ett levande och 

begripligt sätt berätta och redogöra för en text. I kursplanen står det även att eleven ska 

kunna läsa en text både högt och tyst för sig själv samtidigt som denne förstår 

innehållet. Kursplanen innehåller också ett mål som innebär att eleven ska kunna 

samtala och reflektera kring texter.7 ”Eleven skall kunna orientera sig i en komplex 

verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 

Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför 

viktiga.”8 

 

 

    

2.2 Faktorer och metoder som tränar läsförståelse 

 

 

Hur man lär barn att läsa de första åren på skolan är ett forskningsområde där troligtvis 

de flesta lärare använder sig av en välkänd metod.  Jorgen Frost, professor i 

specialpedagogik vid universitetet i Oslo, menar att det framförallt finns två olika 

traditioner när det gäller att lära barn läsa. Dessa traditioner används var för sig eller 

som en kombination. Den ena är whole-language traditionen och den andra är phonics-

traditionen. Whole-languagemetoden utgår från att läsning är en kommunikativ process 

och att det lärs på ungefär samma sätt som att tala. Whole-languagemetoden menar att 

meningsinnehållet kommer först och lägger inte någon speciell vikt vid fonem. 

                                                
5 Lärarboken 2006/07, s. 13. 
6 Skolverket, 2000. 
7 Skolverket, 2000. 
8 Lärarboken 2006/07, s. 14. 
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Phonics-metoden däremot lägger mycket stor vikt vid fonem och ordavkodning. Den 

här traditionen anser att meningsinnehållet först kommer efter att ordavkodning och 

fonembilder blivit automatiserade.9 

     Något som dock inte är lika utbrett och välkänt är hur man ska lära barn att läsa 

vidare. Från årskurs fyra och framåt så är luckorna gällande undervisningsmetoder 

oftast fler. Flertalet av de lärare som önskar att arbeta med vidare läsundervisning och 

lässtrategier anser att de inte har nog kunskap för en sådan undervisning. Generellt sett 

så arbetas det allt för lite med läsundervisning så snart eleverna har lärt sig den 

grundläggande ordavkodningen.10 Läsning är dock mer än att uppfatta ord och avkoda 

bokstäver.11 

     ”Leseforståelse innebærer å utvinne og skape mening ved å gjennomsøke og 

samhandle med skrevet tekst.”12 Lektor i pedagogik och specialpedagogik, Egil 

Gabrielsen, anser att målet med läsning är läsförståelse. Det gör då läsförståelse till den 

mest centrala del i all undervisning där texter ingår.13 Precis som vid läsundervisning 

under de första åren i skolan, så finns det olika metoder och arbetssätt för att hos 

eleverna utveckla en god läsförståelse efter dessa första år.  

     Gabrielsen visar att det ger en positiv effekt på elever om de blir eller har blivit lästa 

för som barn. Detta ökar barnets ordförråd samtidigt som barnen lär känna det skriftliga 

språkets uppbyggnad och sammansättning. Högläsning ger även barnen möjlighet till 

samtal om texter och därmed en känsla för hur man som läsare sätter sig in i texter, 

lagar inre föreställningar och bygger upp ett engagemang inför det lästa.14 

     LUS är ett läsutvecklingsschema som används i vissa skolor runt om i Sverige. I 

Den nye LUS boken sägs det att läsningen startar med förförståelse och att det därför 

går både lättare och fortare att läsa en text om man har en god förförståelse till det 

skrivna.15 Ivar Bråten, professor i textförståelse vid det pedagogiska forskningsinstitutet 

i Oslo, tar förförståelsens vikt längre och menar att en individs förförståelse och 

                                                
9 Jørgen Frost, Lesepraksis - på teoretisk grunnlag (Oslo: Cappelen Akademisk Forlag as, 1999), s. 13 ff. 
10 Bråten, s. 10. 
11 Eva Maagerø m. fl., Å lese i alle fag (Oslo: Universitetsforlaget AS, 2006), s. 15.  
12 Bråten, s. 11. 
13 Egil Gabrielsen m. fl., Lese- og skriveutvikling (Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, 2003), s. 68.  
14 Gabrielsen, s. 68 f. 
15 Birgita Allard, m. fl., Den nye LUS boken en bok om leseutvikling (Oslo: Cappelens Forlag as, 2006), 
s. 23.  
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förkunskaper gör det möjligt för denne att förstå detaljer i en text, att minnas det lästa, 

samt att dra slutsatser och att se sammanhang i en text. Förförståelse och förkunskaper 

gör även så att vi har möjlighet att bli uppmärksamma på det viktiga i en text. Därför är 

det viktigt att vi som lärare visar och lär barnen hur de kan ta hjälp av och använda sin 

förkunskap och förförståelse.16 Ett sätt att hjälpa barnen aktivera sina förkunskaper är 

att be dem ställa frågan varför? medan de läser. På detta sätt blir de nästintill tvungna 

att ta i bruk sina förkunskaper.17 Bråten menar att en genuin läsförståelse innebär att 

läsaren tar till sig texten samtidigt som förförståelse och förkunskaper får arbeta på ett 

sätt så att läsaren tillför texten något eget.18 Han hävdar att det troligtvis inte finns 

någon annan enskild faktor som påverkar läsförståelsen så mycket som förkunskaper 

och förförståelse gör.19 Eva Maagerø, författare och lärare vid högskolan i Vestfold, 

menar också att när en text ska ge mening så är förkunskaper och förförståelse viktiga. 

Därför är det kritiskt hur god insikt läraren har i elevernas förförståelse. Denna insikt 

krävs för att kunna bygga vidare på förförståelsen och för att inse när en elevs 

förförståelse kommer att vara otillräcklig inför en specifik text. Om en elevs 

förförståelse inte räcker till så behövs det bland annat stöttning och god vägledning från 

lärarens sida för att bygga upp förförståelsen.20 De elever som behöver bredda eller 

fördjupa sin förförståelse eller sina förkunskaper borde läsa mer men också andra 

lösningar kan hjälpa. Dessa lösningar kan innebära att se filmer, tv, samt föra samtal 

och diskussioner kring ämnestematiska områden eller nyheter. Man kan också 

uppmuntra föräldrar att ta med barnen till kulturevenemang såsom bibliotek, musèer 

och föreställningar.21  

     Likt förförståelse är begrepps- och ordförståelse en viktig faktor för att uppnå god 

läsförståelse, vilket bland andra Gabrielsen nämner.22 Maagerø menar att det är 

väsentligt att man arbetar med begrepp i alla ämnen i skolan. Det blir viktigt att arbeta 

med begrepp eftersom en abstrakt text är en svår text. Genom att göra begreppen 

förståeliga så gör man också texten mer förståelig. Ett sätt att arbeta med begrepp är att 

                                                
16 Bråten, s. 30 f.  
17 a.a, s. 63.  
18 Bråten, s. 12. 
19 a.a, s. 61. 
20 Maagerø, s. 18 f.  
21 Bråten, s. 62 f. 
22 Gabrielsen, s. 68. 
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låta eleverna förklara för varandra vad de tror att ordet/begreppet betyder. Detta 

arbetssätt kan fungera som kunskapsdelande men också som ett sätt att synliggöra 

individuella elevers uppfattningar.23 Bråten skriver även han om sambandet mellan 

läsförståelse och ordförståelse. Han menar att de läsare som har ett stort ordförråd 

generellt sett har en bättre läsförståelse än de läsare med ett mindre ordförråd. Bråten 

menar också att samma samband finns mellan läsförståelse och muntlig 

språkkompetens. En god muntlig språkkompetens innebär ett stort ordförråd, 

grammatiska kunskaper, språklig medvetenhet och ett bra verbalt minne.24 

      

 

 

2.3 Att arbeta med lässtrategier 

 

 

Både Maagerø och Bråten tar upp vikten av att lära sig och utveckla lässtrategier 

gällande läsförståelse. Maagerø menar att kunna läsa bl. a. innebär att man känner till 

många olika textgenrer och för varje slags text krävs en lässtrategi. Den lässtrategien 

som fungerar vid en skönlitterär text kommer antagligen inte att vara till någon nytta 

vid läsning av till exempel en broschyr eller en faktatext gällande hunduppfödning och 

så vidare.25 Detta betyder att läsning och läsutveckling behöver utvecklas i alla 

ämnen.26 Maagerø menar att det finns fyra fungerande metoder i undervisning av 

lässtrategier och att dessa måste varieras för att ge barnen en undervisning som inte är 

monoton utan motiverar eleverna. Dessa fyra metoder är: modellering, förklaring, 

stöttning och samarbetsinlärning.27 Modellering betyder att läraren visar eleverna hur 

en strategi används genom att själv använda den. Då läser läraren högt samtidigt som 

han/hon tänker högt och på detta sätt synliggör strategien för eleverna.28 Förklaring 

innebär att eleverna får diskutera effekt och användning av strategierna. Detta ökar 

                                                
23 Maagerø, s. 180. 
24 Bråten, s. 53 f. 
25 Maagerø, s. 166. 
26 a.a, s. 24. 
27 a.a, s. 185. 
28 a.a, s. 174 f. 
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elevernas förståelse samtidigt som deras metakognition stimuleras. Stöttning kommer 

från Vygotskij och innebär att läraren fungerar som en vägledare. Samarbetslärning 

innebär grupparbete, grupparbete ger eleverna tillit till varandra, de får ta ansvar 

tillsammans samtidigt som de upptäcker  och lär tillsammans.29  

     Bråten anser att det bästa tillvägagångssättet för en lyckad strategiinlärning är att 

eleverna först får en förklaring på avsikten med strategien och därefter blir 

introducerade för strategien genom modellering som jag ovan har beskrivit.30 Även 

Maagerø menar att den bästa introduktionen av en strategi är genom modellering.31  

     Bråten menar att det finns fyra olika grupper av lässtrategier eller 

förståelsestrategier. Bråtens fyra grupper heter: minnesstrategier, 

organiseringsstrategier, elaboreringsstrategier och övervakningsstrategier. 

Minnesstrategier används för att repetera eller memorera en text eller en del av en text. 

Detta kan till exempel göras genom att läsa texten om och om igen eller genom att 

skriva ned viktiga ord. Organiseringsstrategier används för att gruppera eller för att få 

ett gemensamt sammanhang i en text. Detta kan göras genom att bland annat rita en 

mind-map eller genom att skriva en sammanfattning av texten. När en text behöver 

bearbetas eller göras djupare eller bredare på något sätt så används 

elaboreringsstrategier. Detta kan göras genom att exemplifiera, dra personliga 

erfarenheter in i sammanhanget eller genom att jämföra textens innehåll med vad man 

redan vet. Övervakningsstrategier innebär att man som läsare övervakar sin läsning för 

att själv märka om man inte förstår texten. Om man då märker att man inte förstår 

texten så behöver man enligt Bråten använda strategier oftare och grundligare.32 

     Lässtrategier innebär både förläsningsstrategier, strategier som används medan man 

läser och efterläsningsstrategier. Exempel på förläsningsstrategier kan vara att man går 

igenom överskrifter, bilder och reflekterar över vad man tror att texten kommer att 

handla om. Förläsningsstrategier gör eleverna mer medvetna om viktiga detaljer och 

förbereder dem inför texten. Strategier som används medan man läser kan t.ex. innebära 

att man stannar upp efter varje avsnitt och medvetet tänker igenom om man förstått 

texten. Vid efterläsningsstrategier brukar det vara vanligt att eleverna får svara på 
                                                
29 a.a, s. 185. 
30 Bråten, s. 35, 276 f. 
31 Maagerø, s. 174 f. 
32 Bråten, s. 67 f. 
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frågor gällande texten. Efterläsningsstrategier kan dock också innebära att skriva en 

sammanfattning av texten, göra egna frågor till texten, samtala kring texten, berätta för 

en annan elev vad man läst eller att göra en mind-map till texten osv.33 

     Det vore onödigt om undervisningen i strategierna hölls separat och inte fördes 

tillsammans med ämnesviktig och annan meningsfull undervisning eftersom detta har 

visat ge liten effekt.34 

 

 

 

2.4  Internationell forskning kring läsutveckling 

 

 

Gabrielsen visar inte bara på egna åsikter och ståndpunkter utan diskuterar de senaste 

stora, internationella undersökningar som har gjorts gällande läsförståelse och 

läsfärdighet. Alla dessa är gjorda efter 1990 och de heter: IEA ( The International 

Association for the Evaluation for Educational Achievement.), IALS (International 

Adult Literacy Survey), PISA ( OECD Programme for International Student 

Assessment) samt PIRLS ( IEA: Progress in International Reading Literacy Study). 

Bland annat PIRLS är en IEA undersökning.  

     1990-91 genomfördes IEA undersökningen, den kartlade läsfärdigheten hos 9- och 

14 åringar i olika länder. 10 000 lärare och 200 000 elever medverkade i 

undersökningen.35 IEA kom fram till att olika nivå på läsfärdighet beror dels på 

generella indikatorer som lärare eller skolor inte kan påverka. Bland  annat 

hälsotillståndet i landet, läsfärdigheten i vuxenbefolkningen, ekonomisk status för 

lärare i landet och så vidare. Dels på utbildningspolitiska indikatorer, de elever som 

klarade sig bäst på testerna hade på skolan stora skolbibliotek och klassrumsbibliotek, i 

dessa elevers skoldag så ingick det även mycket tystläsning och högläsning från 

läraren. De hade också mer timplansbefästad modersmålsundervisning. IEA-

undersökningen menar även att den sista faktorn för huruvida eleverna får en god 

                                                
33 Maagerø, s. 170 f, 180 f. 
34 a.a, s. 181. 
35 Gabrielsen, s. 22. 
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läsfärdighet och läsförståelse hänger på om de blir undervisade i fortsättande 

läsundervisning. En sådan undervisning kan innebära att lära eleverna goda 

lässtrategier. Också PISA-undersökningen styrker denna forskning.36 IEA och PISA 

kom även fram till att de barnen som hade flest böcker hemma och använde biblioteket 

mest var de barnen som var de duktigaste läsarna.37 

     Både Gabrielsen och Maagerø tar upp PISA-undersökningen, PISA-undersökningen 

har studerat 15 åringars kompetens gällande läsning, matematik och naturvetenskap. 

PISAs resultat för läsning presenterades år 2001.38 Maagerø citerar PISAs definition av 

läsfärdighet: ”Leseferdighet er evnen til å forstå, bruke og reflektere over skrevne 

tekster, for å oppnå sine mål, å utvikle sin kunnskap og potensial og delta i 

samfunnet.”39 PISA fann att elevernas hemsituation i högsta grad påverkar deras 

läskapacitet. De tre delarna som PISA fann viktiga och som var till elevernas fördel var 

om familjen hade god ekonomi, ett socialt nätverk samt tillägnade sig kultur såsom 

teater, musik och så vidare. PISA styrker även Gabrielsens påstående att det är positivt 

att läsa högt för barn. PISA menar att de barnen som har blivit lästa för har en bättre 

läsfärdighet eftersom de  tidigt har fått med sig vad författarna kallar textkompetens.40 

Hållningen till läsning är också en viktig faktor och PISA visar på stora sammanhang 

vid hållning till läsning och aktuell läsfärdighet.41 

     PIRLS genomfördes 2001 och 2006 och gjordes för att undersöka 10 åringars 

läsvanor och läsfärdighet. 42  2001 deltog 35 länder i undersökningen och Sverige var 

det land där eleverna hade den högsta genomsnittliga läsförståelsen bland 10 åringar.43 

PIRLS-undersökningen utgör grunden för Elisabeth Franks bok Läsförmåga bland 9-

10-åringar. Hon har själv arbetat som både lärare och specialpedagog i många år och 

menar att delundersökningen som gjordes i Sverige visade på att elevernas läsförmåga 

berodde på fyra huvudfaktorer. Faktor ett var skol- och klassrumsmiljön, de elever med 

bäst läsförmåga gick på en skola och i en klass där näst intill ingen mobbning pågick 

                                                
36 Gabrielsen, s. 26 f. 
37 a.a, s. 33 f.. 
38 Gabrielsen, s. 22. Maagerø, s. 15. 
39 Maagerø, s. 14.  
40 Gabrielsen, s. 23 f. 
41 a.a, s. 36. 
42 Mittuniversitet, 2007, PIRLS-projektet, (20-11-09), http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=pirls 
43 Gabrielsen, s. 22 f. 
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och där eleverna kände sig trygga. Faktor två visar på betydelsen av samarbete mellan 

skola och hem. De elever med bäst läsförmåga hade föräldrar som var engagerade och 

delaktiga på skolan. Det betyder att både skolan och föräldrarna arbetade aktivt för att 

göra föräldrarna delaktiga. Gällande faktor tre så har PIRLS kommit fram till liknande 

svar som IEA och PISA, att elevernas hembakgrund har stor betydelse. Bland annat så 

levde de elever med bäst resultat i familjer med god ekonomi. Den sista faktorn är 

också den enda som bara berör lärarna, undersökningen menar att lärarnas utbildning 

har stor betydelse för elevernas läskompetens. Vilken sorts lärarutbildning lärarna hade 

gått och huruvida de hade fortbildat sig eller inte visade skillnader på elevernas 

läsförmåga. Mer detaljerat om lärarnas undervisning eller metoder har Frank inte skrivit 

något om.44 Bråten är enig i flera utav dessa undersökningarnas resultat, han menar att 

en elevs läsförståelse beror på många faktorer såsom, hemsituationen, närmiljön, 

samhället som helhet, lärarens undervisning och klassrumsatmosfären.45 

 

 

 

2.5  Kartläggning av läsfärdighet och läsförståelse 

 

 

Det finns många sätt för att kartlägga elevers kompetens och för att kunna kartlägga 

deras läsfärdighet och läsförståelse så behövs antagligen merparten av dem. Maagerø 

anser att lärares kartläggning ev elevers läsfärdighet är en viktig del för att ge dem en 

god läsundervisning. Detta kan t.ex göras genom att samtala individuelt med eleven, 

låta eleven göra självvärderingar, ha kontakt med hemmet för att höra föräldrarnas 

åsikter om elevens läsvanor, eleverna kan intervjua varandra för att synliggöra klassens 

motivation och hållning till läsning. Andra kartläggningsstrategier kan vara att låta 

eleverna läsa högt, som Maagerø skriver så har de flesta elever med problem att få 

läsflyt också problem med läsförståelsen. 46 

                                                
44 Elisabeth Frank, Läsförmågan bland 9-10-åringar (Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 
2009), s.169 ff.  
45 Bråten, s. 14. 
46 Maagerø, s. 172 f. 
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2.6  Läslust och motivation till läsning 

 

 

Enligt skolverket, närmare bestämt i kursplanen för svenska står det att ”skolan skall i 

sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi och lust att lära 

genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse.”47 Att 

eleverna innehar och bevarar sin läslust och läsglädje är ett mål i sig men påverkar 

också läsförståelsen. Det vi lärare kan göra är framförallt att skapa en lässtimulerande 

miljö i klassrummet. Vi ska också ge eleverna positiva erfarenheter och upplevelser vid 

läsning. Eftersom det är elevernas läslust som vi ska  bevara så borde vi låta sådant som 

de gillar att läsa bli en del av skoltexterna, till exempel serietidningar. Eleverna skulle 

också kunna få ta med egna texter hemifrån. Ett sådant arbetssätt gör textvalet varierat 

vilket utvecklar eleverna positivt. Att bidra till läslust kan även innebära att läraren 

läser högt för klassen vilket de flesta barn tycker om. Även diskussioner och samtal 

kring texter kan vara lässtimulerande eftersom det kan ge klassen en positiv hållning till 

läsning.48  

     Maagerø har uppfattningen att elevens motivation är en viktig källa till positiv 

utveckling i läsning. Då många elevers motivation sjunker med stigande ålder så 

behöver man som lärare agera, detta kräver engagemang, fantasi och kunskap gällande 

barn och ungdomskultur men också gällande den enskilde elevens intresser.49 Bråten 

har samma uppfattning som ”Pintrich och Schunk”, dessa säger att det är en persons 

mål, värden och uppfattningar som bestämmer samma persons motivation.50 Det är 

viktigt för elevernas motivation att man som lärare visar varför de ska läsa och hur stort 

behovet av läsning egentligen är.51 Författarna visar på uppgifter som kan öka elevernas 

motivation inför läsning, till exempel kan de få uppgifter bundna till läsningen som gör 

eleverna medvetna om att läsning kan ge omedelbara resultat. Låg motivation kan bero 

på dåligt självförtroende och detta kan sakta byggas upp genom att ge eleverna 

                                                
47 Skolverket, 2000, Kursplanen i svenska, (20-11-09), 
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3890/ti... 
48 Maagerø, s. 178 f. 
49 a.a, s. 168. 
50 Bråten, s. 73. 
51 Maagerø, s. 171. 
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uppgifter som knappt går att misslyckas med, till exempel studera bilder och 

överskrifter samt att förklara vad de tror att texten kommer att handla om.52 Detta kan 

vara ett sätt att stärka elevernas tillit till sin egen förmåga och sin vilja att lära, som det 

står i Lpo94 att läraren ska göra.53 Maagerø menar att man arbetar med elevernas 

motivation genom att ge dem valmöjligheter, självständighet, utmaningar och 

samarbete. Boken har refererat till Winograd och Paris samt Ivar Bråten, genom dessa 

har författarna skrivit att man som lärare borde arbeta för ett samarbetsprincipielt 

klassrum istället för ett konkurrensprincipielt. Anledningen till detta är att ett 

samarbetsprincipiellt klassrum betyder att eleverna ska lära och utvecklas genom 

samarbete och ett konkurrensprincipiellt klassrum tyder på mycket tävling mellan 

eleverna. Detta ger en motivation som är mer äkta. Att man samtidigt visar eleverna att 

deras resultat hänger på deras insats ger dem en förståelse för att hårt arbete lönar sig.54  

     En god läsmotivation förbättrar läsförståelsen indirekt eftersom en god 

läsmotivation får elever till att läsa mer och oftare. När eleverna läser mer och oftare så 

förbättras deras ordavkodning, ökas deras förkunskaper, utvecklas deras lässtrategier 

och ordförrådet blir större. Allt detta leder till en bättre läsförståelse. Vid läsmotivation 

så finns det tre faktorer som är viktiga enligt Bråten. Dessa faktorer är: inre motivation, 

att sätta mål, och vilken förväntning man har angående att klara av att uppnå målen. 

Bråten förklarar att inre motivation till läsning innebär tre sidor, nyfikenhet, 

engagemang och en förkärlek för utmanande texter. Inre motivation betyder att man 

själv vill läsa och inte gör det för att få bra betyg eller extra veckopeng av pappa.  

Bråten anser också att man ska ta utgångspunkten i praktiska och konkreta aktiviteter i 

samband med läsning. Det är självklart också viktigt att man som lärare hittar bra, 

intressanta och roliga texter för barnen att läsa.55 

 

 

 

 

                                                
52 Maagerø., s. 176. 
53 Lärarboken 2006/07, s.21. 
54 Maagerø, s. 184 f. 
55 Bråten, s. 73 ff. 
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2.7  En lärare som utvecklat god läsförståelse hos eleverna 

 

 

Bråten har skrivit om en undersökning som gjorts av Allington och Johnston. 

Undersökningen handlar om speciellt duktiga lärare. ”en spesielt god lærar evner å løfte 

elevenes lesekompetanse høyere enn det vi kunne forvente ut fra leseforutsetningene 

deres”.56 Undersökningen innehåller forskning från klass 1, 4 och 9. Eftersom min 

undersökning baserar sig på lärare för årskurs fyra så är det denna årskurs jag 

koncentrerar mig kring även i denna undersökning.  

     Lärarens roll som ledare i klassen är mycket viktig eftersom god inlärning påverkas 

av elevernas arbetsförhållanden.57 Det mest framträdande för denna speciellt duktiga 

lärare var de givande klassrumssamtalen. Läraren ställde inte frågor som endast kunde 

besvaras på ett sätt utan öppnade upp för diskussioner och aktiva elever.58 Om eleverna 

frågade något som läraren inte kunde svara på så användes detta för att gemensamt 

skaffa sig mer information och kunskap. Eftersom läraren knöt samman texter som 

eleverna hade läst med dessa givande samtal och andra undervisningsaktiviteter så 

föreföll den kunskap som eleverna tillägnat sig både användbar och nyttig.  

     Läraren fokuserade inte allt för mycket på ett läromedel, istället tog hon ut texter 

från Internet, tidningar, tidskrifter, skönlitteratur och biografier. Detta gjorde elevernas 

läsning varierad och det fanns texter i många olika svårighetsgrader. Eleverna hade stor 

frihet att välja texter, men läraren såg till att vägleda de elever som behövde vägledning 

mot passande text. Undervisningen var inte uppbyggd på ett sådant sätt att eleverna 

skulle minnas fakta, istället bygde den på problem som skulle lösas.59 Eleverna läste på 

flera olika sätt, de läste varje vecka i grupp, enskilt och högt inför årskurs 1. De skrev 

också läslogg till allt de läste. Läsloggen innehöll alla delar som de flesta lässtrategier 

gör.60 Läraren arbetade mycket med lässtrategier och modellerade dem inför eleverna. 

Eleverna tog ofta hjälp av varandra vilket skapade en god samarbetsinlärning, de talade 

                                                
56 Bråten, s. 223. 
57 a.a, s. 225. 
58 a.a, s. 235 f. 
59 a.a, s. 237.  
60 a.a, s. 241. 
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också med varandra om hur de lärde och inte lärde sig. Dessa samtal hölls också 

tillsammans med läraren. Lärarens utvärdering genomfördes på ett sådant sätt att 

framgång och insats ingick och tydliggjordes för eleverna.61 Bråten menar att det som 

är specifikt för den här speciellt duktiga läraren är att det arbetas med läsning dagligen 

som en social aktivitet. Han nämner också deras arbete med ordförråd och systematiken 

i deras arbete. De arbetar som ovan sagts mycket med lässtrategier och samtalar ofta 

kring texter.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
61 Bråten, s. 238. 
62 a.a, s. 249. 
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3  Metod 

 

 

Mitt urval för undersökningen var tre lärare som arbetar i årskurs fyra. Alla lärare 

arbetar i tre olika kommuner. En av skolorna ligger i en mycket liten tätort, en skola är 

belägen i en lite större tätort medan den sista skolan ligger i en förort i närheten av en 

stor stad. Lärarna arbetar i klasser som består till största del av elever med svenska som 

modersmål. Alla klasser är ungefär lika stora, det är cirka tjugo elever i varje klass. Alla 

lärare är kvinnor och har arbetat som lärare mellan 20-30 år. Anledningen till att lärarna 

har ungefär samma ålder, är verksamma i ungefär lika stora klasser och har mestadels 

elever med svenska som modersmål beror på att jag ville att alla lärare i 

undersökningen skulle ha nästintill samma förutsättningar för sin undervisning. I 

undersökningen genomförde jag kvalitativa intervjuer och observationer för att få svar 

på mina frågor. Intervjuerna dokumenterades genom anteckningar som efter 

intervjuerna skrevs ned på ett mer utförligt sätt. Under observationerna fungerade jag 

som en känd men icke deltagande observatör. Det betyder att jag satt i klassrummen 

under observationerna men deltog inte i undervisningen. Jag observerade fram för allt  

läraren och hur denna genomförde sin undervisning, vad som hände i klassrummet och 

hur läraren förhöll sig till eleverna. Jag observerade i stort dock hela 

klassrumssituationen. Jag registrerade observationerna genom anteckningar som jag 

efter observationen även de skrev ned på ett mer utförligt vis.  

     Jag genomförde kvalitativa intervjuer eftersom de utförda på rätt sätt ger den 

intervjuade utrymme och möjligheter att svara på frågorna med sina egna ord. Jag 

ansåg också att kvalitativa intervjuer var en passande metod för att få svar på mina 

frågor eftersom den metoden ofta används när man bland annat ska upptäcka och 

identifiera den intervjuades uppfattningar. Vilket jag försökte att göra. Positivt med 

kvalitativa intervjuer är att de ofta leder till mycket nyanserade och utförliga 

beskrivningar på det intervjuaren frågar. Däremot så kan det vara stor risk att intervjun 

färgas av ett antal olika faktorer eftersom det är nästintill omöjligt att den intervjuade 

och intervjuaren möts på lika villkor under intervjun. Kvalitativa intervjuer är inte lätta 
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att genomföra för de otränade så det behövs ofta träning för att på bästa sätt genomföra 

en kvalitativ intervju.63 

     Observationer användes i detta tillfälle för att studera och samla information om 

skeenden och beteenden när de inträffade i ett naturligt sammanhang. Det är vanligt att 

observationer används när man vill inhämta så mycket information som möjligt kring 

ett visst område för ett utforskande syfte. Vilket stämmer väl överens med vad jag ville 

göra. Negativt med observationsmetoden är att det kan vara svårt för observatören att 

avgöra om ett skeende eller ett beteende är representativt eller ej. Under en observation 

måste även observatören vara förberedd på att det kan inträffa något som påverkar 

resultatet eller som gör att man måste avbryta observationen.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63 Runa Patel & Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder ( Lund, Studentlitteratur, 2003) tredje 
upplagan, s. 77 f. 
64 Patel & Davidson, s. 87 f. 
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4  Resultat 

 

 

Jag kommer att benämna den lärare jag intervjuade och observerade först för L1, den 

andra för L2 och den sista för L3. Frågorna, vilka jag ställde i utgångsläge finns 

dokumenterade under bilagan. Jag har valt att dokumentera mitt resultat under 

intervjusvar samt observationer. Resultatet under intervjusvar har jag dokumenterat 

genom att skriva ned svaren under frågor som till exempel 7 och 8 eller 2 och 6 

eftersom jag har tyckt att dessa berör varandra och då passar bäst att visa tillsammans. 

Dessa svar kommer inte i någon speciell ordningsföljd utan är plaserade utefter vad jag 

har ansett som en god ordning att framföra resultatet i. Jag har bland annat valt att sätta 

fråga 2 och 6 sist för att det är passande att visa resultaten på hur den totala 

klassrumsundervisningen går till i slutet då andra detaljer redan har avklarats.   

 

 

 

4.1  Intervjusvar 

 

 

Fråga 1 

De tre lärarna svarade alla att läsförståelse för dem betydde att förstå innebörden i 

texter. 

 

Fråga 7 och 8 

Både L2 och L3 svarade att de medvetet undervisar i läsförståelse en gång i veckan. 40 

respektive 60 minuter per vecka. Både L2 och L3;s lektioner i läsförståelse föregår med 

läxor. Dessa läxor är den kontakten med hemmet som L2 anser vara passande, L3 har 

förutom läxorna även haft kontakt med elevernas föräldrar genom ett föräldramöte där 

L3s metod för läsförståelseundervisning förklarades. L1 däremot använder minst två 

lektioner i veckan åt läsförståelseundervisning. Då 60 minuter per lektion. L1 ger dock 

inte eleverna några läxor som har med läsförståelse att göra. Hon menar också att hon 
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inte har någon annan form av kontakt med föräldrarna när det gäller elevernas 

läsförståelse, förutom det som kanske sägs om ämnet under utvecklingssamtalen. Alla 

lärarna har flera orsaker till att de inte arbetar mer tillsammans med hemmen. 

Orsakerna är att det kräver mycket tid och arbete från både lärarnas och föräldrarnas 

sida, vilket varken lärarna eller föräldrarna alltid är villiga att ge. Ansträngningen som 

krävs ger helt enkelt inte lika mycket tillbaka. Det kan vara svårt att integrera arbetet 

mer tillsammans med hemmen eftersom vissa elever har föräldrar som inte kan språket 

tillräckligt väl. L1 har också erfarenhet av föräldrar som vill ha så lite kontakt med 

skolan som möjligt, detta har även resulterat i att läxor tas bort. Med tanke på dessa 

elever vars föräldrar inte vill eller inte kan på grund av språket så blir det mer rättvist 

om ingens hem är mer integrerat i arbetet.  

 

Fråga 3 

L1 och L2 baserar båda sin undervisning på färdigställda läromedel. L3 har lärt sig en 

metod som ursprungligen kommer från Nya Zealand och som hon arbetar med. L3 

arbetar inte med något färdigställt läromedel. 

     L1 använder två läromedel som båda menar att de tränar och utvecklar barns 

läsförståelse. Den ena heter ”Läsförståelse A”, det finns även B och C i samma serie. 

Detta läromedel är skrivet av Görel Hydèn, Magdalena Schubert och Cecilia Svidèn. 

Läromedlet bygger på att eleverna ska läsa en text och sedan svara på frågor med olika 

svårighetsnivåer. Frågorna efter varje text är indelade i tre nivåer efter en färgkarta. 

Grön färg innehåller konkreta, direkta frågor där svaret är enkelt att hitta i texten. Gul 

färg innehåller frågor som kräver lite mer av eleven, dessa utgår från att man inte ska 

leta efter det som står i texten, utan det som texten säger. Den sista och mest abstrakta 

färgen är rosa och dessa frågor kräver att eleverna funderar och reflekterar över texten 

för att kunna svara. Alla dessa nivåer finns med efter varje liten text. Texterna består 

ofta av berättelser men kan även vara recept, fabler, intervjuer och olika sorters 

faktatexter.  

      Det andra läromedlet som L1 använder sig av i undervisningen är också en sorts 

serie med fem böcker. Dessa heter; ”Lätt, Lagom, Mycket, Mera och Mest”. Dessa är 

gjorda av Ingela Lenkert och Kersti Mattsson. Böckerna baserar sig på frågor som 
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eleverna ska besvara angående olika texter som man kan möta i vardagslivet bland 

annat: en tv-programslista, en innehållsförteckning, en almanacka osv. Läromedlet 

innehåller också begreppsförståelseträning samt frågor som hör till artiklar, faktatexter 

och tabeller.  

     L2 använder sig av ett mera skönlitterärt läromedel ”Pojken och Tigern” som är 

skrivet av Lars Westman. Detta läromedel påminner lite om Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige eftersom båda böckerna är reseskildringar genom 

Sverige. Boken handlar om en familj som ska på semester då ”Tiger”, familjens katt 

kommer bort. Därigenom får man följa Tigers resa genom Sverige samt ”Pojkens” resa 

när han letar efter sin katt. I detta läromedel ingår kopieringsmaterial som L2 använder 

regelbundet. Läraren ger då eleverna frågor tillhörande varje kapitel som ska träna 

elevernas läsförståelse. 

     L3 har under en längre tid undervisat i en metod som ursprungligen kommer från 

Nya Zealand och är utvecklad av Edward de Bono. Metoden går ut på att man tänker i 

olika banor. Den bygger på sex hattar. Varje hatt symboliserar då ett speciellt sätt att 

tänka. Dessa har även färger för att det ska vara lätt att komma ihåg dem. Vit hatt står 

för ett strikt informations och faktatänkande, gul hatt står för ett positivt tänkande, svart 

hatt står för det försiktiga och kanske lite negativa tänkandet, röd hatt står för det 

känslomässiga tänkandet, grön hatt står för det kreativa tänkandet och den blå hatten är 

den organiserande hatten som håller ordning på resten av hattarna. L3 använder inget 

speciellt material eller läromedel utan har endast lärt sig att lära ut metoden. I 

klassrummet sitter det dock uppsatt stora hattar som barnen gjort och färglagt. Hattarna 

har de färger som symboliserar de olika sätten att tänka. Dessa sitter uppe på väggen 

som en påminnelse om arbetssättet och som en påminnelse om de olika sätten att tänka 

så att ingen elev glömmer bort dem. 

 

Fråga 5 

L1, L2 och L3 svarar alla att de gör både en långsiktig och en kortsiktig planering. Alla 

tre lärare svarar att deras långsiktiga planering består av att de har bestämt när och 

under hur lång tid varje vecka som läsförståelseundervisningen ska vara. L3 säger även 

att hennes långsiktiga planering innebär att hon har tänkt undervisa i metoden under 
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många år. Medan eleverna blir äldre så har hon tänkt att utveckla och anpassa 

undervisningen och texterna. Under L3s undervisning så är eleverna indelade i grupper 

under en del av lektionen. Den långsiktiga planeringen för L3 har bestått av att hon har 

bestämt vilka elever som ska ingå i vilka grupper eftersom det är samma grupper varje 

vecka. Hon har planerat grupperna så att det ska bli en så god arbetsatmosfär som 

möjligt. 

     Den kortsiktiga planeringen består i att L1 planerar om och i så fall vad hon ska ta 

upp under en genomgång med klassen. All planering diskuterar hon med sin kollega 

som är klassföreståndare för en annan klass men de har båda samma årskurs. De två 

diskuterar all sin planering tillsammans eftersom de ofta arbetar på samma sätt och för 

att de kan ge idèer till varandra. L2 planerar kortsiktigt genom att även hon planerar 

vad hon ska ta upp under klassens genomgång. L3 menar att hennes kortsiktiga 

planering består av att hon varje vecka väljer ut en passande text till nästkommande 

veckas arbete. L1, L2 och L3 svarar alla tre att de inte behöver planera mycket eftersom 

deras lektioner i läsförståelse genomförs på samma sätt varje vecka. 

 

 

Fråga 9 och 10 

Både L1 och L2 svarar att klassen alltid arbetar både enskilt och individuellt med 

läsförståelse. Båda lärarna genomför undervisningen i helklass. L2 säger att hon aldrig 

har tillgång till några som helst resurser, varken grupprum eller extra personal. L1 

däremot låter ibland några elever sitta och arbeta i ett närliggande datarum. Vissa elever 

kan också ibland få hjälp med läsförståelseträningen av en resurslärare. L3 svarar också 

att hon arbetar med helklass, däremot så är klassen uppdelad i grupper under de första 

10-15 minuterna av varje läsförståelselektion. Hon arbetar med läsförståelse 

tillsammans med en annan lärare, så det finns alltid två lärare under detta arbete. Dessa 

två lärare har alltid lika stort ansvar under lektionerna. Lektionen genomförs till största 

del i klassrummet men under den tid då klassen är uppdelad i grupper så används två 

grupprum och en korridor i tillägg till klassrummet. 

  

 



 21 

Fråga 12 och 13 

Alla tre lärare har någon form av utvärdering på eleverna. L1 säger att hennes elever 

blir utvärderade genom de nationella proven som kommer i årskurs 5. Förutom de 

nationella proven så menar hon att hennes tränade ögon ser om eleverna förstår eller 

inte. L2 ger sina elever ett läsförståelsetest varje år i maj. Provet går ut på att eleverna 

får se på bilder, sedan ska de ringa in en mening som passar till bilden. L3 väljer istället 

ut ett par av läroplanens strävansmål och bedömmer själv om eleverna uppnått målen. 

Däremot så anser ingen utav lärarna att de medvetet utvärderar sitt arbetssätt. 

 

Fråga 4 och 11 
Alla lärare som ingår i undersökningen framhåller att deras motiv för arbetet delvis 

består av att de tidigare aldrig haft ett arbetssätt som tränat elevernas läsförståelse 

bättre.  

     L1 beskriver att hon tidigare inte arbetade så mycket med läsförståelse, inte 

medvetet. Däremot så menar hon att hennes långa erfarenhet inom läraryrket övertygar 

henne om att arbetssättet hon valt ger eleverna en god läsförståelse. Hon säger också att 

hennes arbetssätt bygger på forskning, däremot får jag ingen vidare beskrivning av 

denna forskning eftersom hon endast vet att hon läst om forskning gällande 

läsförståelse men inte kommer ihåg vart eller vem som genomfört forskningen. L1 

startade arbetet med de nämnda läromedlen efter att en psykolog som utredde en av 

hennes elever rådde henne till dessa läromedel. L1 svarar även att ett av hennes yttersta 

motiv för att överhuvudtaget arbeta med läsförståelse beror på de nationella proven. De 

nationella proven i årskurs fem har de senaste åren testat eleverna mer i läsförståelse än 

tidigare och därför känner hon att det är viktigt att öva eleverna i detta. Andra motiv 

som L1 också anger för sitt arbetssätt är att eleverna tycker att arbetet är roligt, att det 

är lätta att anpassa till varje elevs nivå och att eleverna lär sådant som krävs i 

vardagslivet, t.ex. att läsa recept osv. Hon påpekar även att läromedlen är illustrerade 

väldigt bra.  

     L2;s motiv förutom att eleverna tränar läsförståelse är att de i årskurs fyra läser om 

Sverige. I och med Pojken och Tigern så sammanstrålar ämnet svenska och geografi 

mycket bra. Hon säger också att ett motiv för arbetet har varit att hon vill att eleverna 
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ska läsa mycket och det gör de i och med hennes arbetssätt. Det här är ett arbetssätt som 

hon är van, har arbetat med länge och som hon vet fungerar. Däremot så får jag ingen 

utförligare beskrivning på hur hon vet att det fungerar mer än att hennes elever 

utvecklar en god läsförståelse. 

     Motiven för L3s metod att undervisa i läsförståelse är att eleverna lär sig att läsa och 

se texter på olika sätt, hon anser att texterna blir mer än bara ord för eleverna när de 

arbetar på detta sätt. I och med metodens sammansättning så bestämmer lärarna vilka 

texter som ska brukas och detta värdesätter L3 eftersom eleverna då får läsa både 

berättelser, faktatexter och dikter. Eleverna lär sig tidigt att bearbeta texter på olika vis 

och de lär av varandra. Eleverna får även träna begreppsförståelse och att sammanfatta 

texter vilket kommer vara viktigt senare i livet. Hon nämner också att eleverna lär sig 

att alla kan ha olika åsikter samtidigt som ingen har fel. De lär sig alltså att tolka texter 

och det faktum att alla tolkar på olika sätt. Hon svarar att det är positivt att arbetet även 

innehåller begreppsträning på ett sådant sätt att det lär eleverna att bry sig, om de inte 

förstår ord i en text. Istället för att läsa vidare så lär sig barnen att ta reda på ordets 

betydelse, antingen genom Internet eller genom uppslagsböcker. Hon motiverar sitt 

arbete ytterligare genom att beskriva att det finns en hel skola i Lund som arbetar på 

detta sätt och där har eleverna enligt henne oerhört god läsförståelse. Hon vill med 

samma metod utveckla en lika god läsförståelse hos sina elever. Det var på grund av 

skolans specialpedagog som hon började att arbeta med denna metod. 

Specialpedagogen hade tidigare arbetat med metoden på en annan skola och som L3 

säger ”lovprisade” arbetssättet. Hon lärde senare upp L3 och ytterligare en kollega på 

skolan i metoden eftersom de båda tyckte att det verkade vara ett intressant arbetssätt. 

Ett arbetssätt som ingen av de tidigare hört något om.  

 

 

Fråga 2 och 6 

L1 bygger sin undervisning på läromedel, hon låter eleverna arbeta med läromedlen 

enskilt men i helklass. Eleverna får byta mellan de två läromedlen, ”Lätt, Lagom, 

Mycket, Mera, Mest” och Läsförståelse A, B och C”, när de vill. De arbetar också så 

fort som de vill, eleverna behöver alltså inte vara på samma sidor. L1 har då inte någon 
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speciellt framträdande roll i klassen utan arbetar mer stödjande och hjälper de elever 

som visar att de behöver hjälp genom att räcka upp handen. Hon blandar också någon 

gång ibland denna mer individuella undervisning med korta genomgångar framme vid 

tavlan i helklass. Dessa genomgångar ska då visa eleverna varför de tränar läsförståelse 

och läraren försöker få eleverna till att förstå hur viktigt läsförståelse är i det dagliga 

livet. L1 svarar även att eleverna läser varje skoldag. Detta tränar också deras 

läsförståelse. Litteraturen varierar då mellan skönlitterära böcker och faktatexter ur 

läromedlen för bland annat geografi och naturvetenskap. 

     L2 låter även hon eleverna arbeta enskilt. Hon har en kort genomgång vid varje 

lektion i läsförståelse. I denna genomgång tar hon då upp något speciellt från det kapitel 

som eleverna läst om i Pojken och Tigern i läxa. Under genomgången ställer läraren 

frågor som hon tycker passar till texten och som hon vill lägga extra stor vikt på, dessa 

frågor ställer hon för att få eleverna till att tänka på egna erfarenheter. Efter 

genomgången får alla elever ett frågepapper gällande det kapitel som de läst i läxa. 

Medan eleverna svarar på frågorna, går L2 runt till de elever som hon anser behöver 

träna på flytet i sin läsning och låter dem läsa ett litet stycke högt för henne ur 

läromedlet. Samtidigt så hjälper hon ibland elever som visar att de behöver hjälp med 

att svara på frågorna. När eleverna blir färdiga med frågorna så får de läsa tyst i sina 

skönlitterära böcker till lektionen är slut. 

     L3s arbete utgår från egenhämtade texter och hon arbetar tillsammans med en 

kollega i arbetet med läsförståelse. De två klasserna är alltid indelade i grupper och 

grupperna består alltid av samma elevsammansättningar. I varje grupp finns det åtta 

elever. Samtidigt så innehåller varje grupp en samtalsledare, en illustratör, en 

sammanfattare, en ordletare, en textkonstnär, en verklighetskopplare, en platsbeskrivare 

och en personbeskrivare. Eleverna turas varje vecka om att inneha de olika rollerna. 

Dessa roller beskriver vilken läxa de har till lektionen. Samtalsledaren ska försöka att 

utifrån texten finna något som passar in i de olika hattarnas tänkande, till exempel hitta 

något som var positivt i texten med den gula hatten och så vidare. Samtalsledaren ska 

också styra gruppen och ge ordet till de andra eleverna. Illustratören ska rita och måla 

något som passar till texten. Sammanfattaren ska så gott som möjligt försöka att 

sammanfatta texten. Ordletaren ska hitta ord som är svåra att förstå och förklara dessa. 
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Textkonstnären har till uppgift att citera en del av texten, den del som eleven tyckt varit 

extra bra. Verklighetskopplaren ska försöka att se samband mellan elevernas verklighet 

och texten. Platsbeskrivaren ritar och målar en plats som hör till texten medan 

personbeskrivaren då beskriver en eller flera personer i texten. 

     I början av varje lektion grupperar sig eleverna och sitter tillsammans och går 

igenom alla roller och uppgifter. Under denna tid så behövs ingen hjälp från lärarna. 

Sedan möts lärare och elever, då går de igenom allt igen men i helklass. Alla 

samtalsledare beskriver sitt svar på uppgiften, alla illustratörer visar sina bilder och så 

vidare. Under helklasstiden är det lärarna som håller i lektionen och ställer frågor, 

kommenterar och ger positiv feedback till alla elever. L3 nämner att det är mycket 

viktigt att ge alla elever mycket positiv feedback oavsett om de utfört sina uppgifter på 

det sätt som läraren tänkt sig eller inte. Detta för att vidbehålla elevernas motivation. 

Lektionen avslutas med att alla elever får nya texter till nästa vecka samt en ny roll. L3 

utvecklar sitt svar genom att berätta att det krävdes väldigt mycket mer av henne när de 

skulle börja arbeta på detta sätt. Eleverna kunde till exempel inte sitta i grupperna och 

gå igenom sina roller så som de kan nu. Hon beskriver den första tiden med arbetet som 

kaosartat.  

 

 

 

4.2  Observationerna 

 

 

Den lektion som jag observerar i L1s klass börjar med att alla elever sätter sig på sina 

platser och L1 står framme vid tavlan. Hon startar med att fråga klassen vad det är som 

de tränar genom att arbeta i de läromedel som jag ovan har beskrivit. Nästan samtliga 

elever i klassen räcker upp sina händer och vill svara på frågan. L1 låter en elev svara, 

och hon skriver samtidigt upp svaret på tavlan. På tavlan står det nu ”Läsförståelse” och 

L1 frågar vidare i vilka skolböcker som de har nytta av en god läsförståelse. Eleverna 

räcker än en gång upp händerna och ett flertal elever får svara på frågan. Nästan alla 

läroböcker som klassen använder står nu runt det ursprungliga ordet. L1 frågar eleverna 
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vidare om de har någon nytta av läsförståelse utanför skolan och i så fall när? Det 

kommer några svar från eleverna och sedan säger L1 till klassen att börja arbeta i sina 

läsförståelseböcker. Alla elever sitter ensamma och läser eller svarar på frågor till 

texterna. L1 går sedan under resten av lektionen runt och hjälper de elever som räcker 

upp handen. Hjälpen består av att hon visar eleverna vart i texterna de kan finna det 

svar de söker eller visar dem hur de kan tänka för att svara på en fråga. Alla elever sitter 

stilla och arbetar för sig själva, vissa elever väljer att efter ett tag byta läromedel till 

Lätt, Lagom, Mycket, Mera eller Mest. Men arbetet fortsätter på samma sätt under hela 

lektionen. 

     L2 startar även hon med en genomgång framme vid tavlan. Alla elever sitter vid sina 

bänkar. Läraren frågar eleverna vad en dialekt betyder och eleverna räcker upp sina 

händer. Hon skriver även ordet dialekt på tavlan. L2 får sitt svar sedan frågar hon vilka 

olika dialekter som finns i Sverige. Eleverna räcker än en gång upp händerna och flera 

får ge ett svar. Detta skriver hon inte upp på tavlan utan vissa elever bara berättar för 

läraren om de vet namnet på en dialekt. Någon elev delger också läraren sina 

erfarenheter med en viss dialekt. Hon frågar till sist eleverna vilket landskap som 

”Tiger” kommit till och alla elever svarar på frågan tillsammans. L2 skriver upp 

lektionens instruktioner på tavlan. Instruktionerna innebär att de ska svara på veckans 

frågepapper gällande kapitlet från ”Pojken och Tigern”, att de sedan ska lägga dessa 

papper i en speciell låda och till sist sätta sig för att läsa sina valda skönlitterära böcker. 

Alla elever börjar med en gång att arbeta och det enskilt. L2 går samtidigt runt i 

klassrummet med det ovannämnda läromedlet. Hon låter vissa elever läsa ett stycke 

högt för henne, inte så högt att det stör resten av klassen men tillräckligt högt för att L2 

ska höra vad de läser. Under tiden som dessa elever läser högt, så hjälper hon elever 

som behöver hjälp med att svara på frågorna. Det är elever som antingen kommer till 

henne med frågan eller som sitter i närheten och på det viset får hennes 

uppmärksamhet. När nio elever läst ett stycke högt ur boken så hjälper hon ett par 

elever att svara på sista frågan under fem minuters tid. Resterande tid av lektionen läser 

alla elever skönlitterära böcker och L2 plockar iordning bland papper och böcker på sitt 

skrivbord och i en hylla. 
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     Lektionen som jag observerade hos L3 började med att alla elever samlades i 

klassrummet. Eleverna i L3s klass och eleverna i hennes kollegas klass. L3 sa till alla 

elever att starta arbetet och med ens försvann tre fjärdedelar ut ur klassrummet. En 

grupp elever gick till korridoren och två grupper av elever gick till de närliggande 

grupprummen. En grupp av elever fanns fortfarande kvar i klassrummet. Eleven vilken 

de kallade samtalsledare började redovisa sin läxa och sedan gav han/hon över ordet till 

nästa elev. På samma sätt redovisade alla elever sina läxor i tur och ordning. 

Redovisningen gick till så att eleven förklarade, berättade eller visade vad de gjort. Om 

samtalsledaren inte hade funnit något ur texten som passade till alla hattar, alltså en 

positivt tänkande, ett känslomässigt tänkande, ett informationstänkande etcetera så satt 

ett par av grupperna och tillsammans försökte hitta alla sorters ”hattar” i texten. Under 

denna tid så stod båda lärarna i korridoren och samtalade med varandra. Alla grupper 

återsamlades i klassrummet ca 10 minuter senare. L3 och hennes kollega står sedan 

under resten av lektionstiden framme vid tavlan. L3 frågar alla samtalsledare om arbetet 

i grupperna gick bra, vilket alla svarar ja på. L3 frågar sedan resten av eleverna om de 

tyckt att samtalsledarna varit bra som ledare. Även denna fråga får ett enhälligt svar, ja. 

Sedan frågar L3 ut var och en elev om deras arbetsuppgift, var roll för sig. De elever 

som haft i uppgift att måla en bild får sätta upp denna på tavlan och läraren ställer 

öppna frågor kring elevernas arbete. Såsom ”vad tror ni bilden illustrerar?” eller ”vilken 

plats tror ni NN har ritat här?”. Inget svar blir negativt bemött utan alla åsikter är 

välkomna. Alla elever får beröm för sitt arbete oavsett om de gjort rätt eller inte. En 

elev har missförstått sin uppgift som personbeskrivare och L3 frågar då en annan elev 

om denne kan förklara vad en personbeskrivare har i uppgift, vilket eleven då gör. 

Eleven som missförstått får även han beröm för sitt arbete. När alla elever har gått 

igenom, förklarat, visat eller berättat om sina svar på uppgifterna så delar L3 ut nya 

texter till nästa vecka och berättar för eleverna vilken roll varje elev ska ha till texten. 
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5  Diskussion 

 

 

Min undersökning har visat att två lärare, L1 och L2, framförallt baserar sin 

läsförståelseundervisning på färdigställda läromedel. Dessa läromedel låter eleverna 

arbeta med lässtrategier i form av efterstrategier. Efterstrategierna är huvudsakligen 

utformade som frågor till texten. L1 och L2 arbetar alltså på det sätt som Maagerø65 

beskriver som det vanligaste arbetssättet med lässtrategier. Det förekommer inga 

förläsningsstrategier eller strategier medan eleverna läser i L1 och L2s undervisning. 

L1 och L2s funktion under elevernas enskilda arbete med läsförståelse består i att gå 

runt och hjälpa elever som behöver hjälp med att svara på frågorna eller med att förstå 

frågorna. L2 låter även de elever som behöver träna på flytet i sin läsning läsa högt för 

henne under dessa lektioner. Både L1 och L2 genomför också relativt korta 

genomgångar i början av läsförståelselektionerna. Detta gör L2 varje lektion medan L1 

genomför genomgångar lite mer sporadiskt, någon gång då och då. L2 fångar under 

sina genomgångar upp ett tema från den lästa texten och ställer både slutna och öppna 

frågor till eleverna. Jag menar att L2 genom dessa genomgångar då försöker att få 

eleverna att använda sina förkunskaper och sin förförståelse. Detta sker inte före de ska 

läsa en text utan före de ska svara på frågor till den text som redan är läst. L1 ställer 

även hon både öppna och slutna frågor till eleverna och försöker möjligtvis att få igång 

en diskussion. Hennes genomgångar grundar sig däremot inte på en specifik text utan 

hon tar upp större teman och försöker genom frågor till eleverna få dem att se 

sammanhang och kopplingar till det dagliga livet.  

     L3s undervisning skiljer sig markant från L1 och L2s undervisning och hon arbetar 

inte med något färdigställt läromedel. Hon hämtar istället texter på egen hand från 

sagoböcker, diktböcker eller faktaböcker. I hennes undervisning får eleverna både 

arbeta enskilt, i grupp och i helklass. L3 vill genom sin undervisning få eleverna att se 

texter på olika sätt. Hon låter varje elev inneha en ”roll” som innebär att de har en viss 

uppgift och att de ska se på texten på ett visst sätt. Alla elever får visa resterande 

klassen vad de gjort i läxa och hela tiden så diskuteras texten och elevernas arbete öppet 
                                                
65 Maagerø, s. 170 f, 
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i klassen. L3 fungerar som en samtalsledare och ställer även hon både öppna och slutna 

frågor till eleverna. Hon är hela tiden noga med att berömma alla elever för deras 

arbete, vilket hon menar bibehåller deras motivation och lust. Alltså arbetar alla lärare 

med någon form av lässtrategier som både Maagerø66, Bråten67 PISA och IEA 

undersökningen68 menar är viktigt i en läsförståelseundervisning. Däremot så är det 

ingen av lärarna som arbetar med alla former av lässtrategier som Maagerø anbefaller. 

Alltså med förläsningsstrategier och så vidare.69 Både L1 och L3 arbetar med begrepps- 

och ordförståelse vilket är en stor del av läsförståelse enligt både Maagerø70 och 

Bråten.71 Även L2s undervisning innebär lite ordförståelseträning eftersom de frågor 

som eleverna ska svara på ibland kan innehålla frågor om vad olika ord betyder. 

Gabrielsen menar att eleverna ges träning i läsförståelse om de får höra någon läsa 

högt,72 detta är inget som någon av lärarna sagt att de gör. Däremot så försöker L2 öva 

upp vissa elevers läsflyt genom att låta dem läsa högt. Förförståelse är en viktigt faktor 

när det kommer till läsförståelse enligt Allard73, Bråten och Maagerø.74 L2 försöker 

sätta igång elevernas förförståelsetänk genom sina genomgångar då hon ofta frågar 

efter elevernas erfarenheter och kunskaper, vilket jag ovan nämnt. L3 arbetar t.ex med 

förförståelse genom att låta eleverna fungera som verklighetskopplare, vilket innebär att 

eleven då ska finna sammanhang mellan texten och deras vardagliga verklighet. L1 

arbetar enligt mitt resultat inte mycket med förförståelse, det kan dock vara möjligt att 

hon får igång elevernas förförståelse medan hon hjälper dem att besvara frågor.  

     L1 och L3 säger båda att de värnar om elevernas motivation och lust till skolarbetet 

och det är bl.a. en av L1s motiv till arbetet. Motivation och lust är enligt både Bråten75 

och Maagerø något alla lärare ska arbeta för. Maagerø menar att bl. a. frihet och 

valmöjligheter för eleverna kan ge ökad motivation.76 Vilket jag anser att ingen av 

lärarna har i sin undervisning förutom då möjligtvis L1 som låter eleverna välja att 
                                                
66 Maagerø, s. 180. 
67 Bråten, s. 53 f. 
68 Gabrielsen, s. 26 f. 
69 Maagerø, s. 170 f, 180 f. 
70 Maagerø, s. 180. 
71 Bråten, s. 53 f. 
72Gabrielsen, s. 68 f. 
73 Allard, s. 23.  
74 Maagerø, s. 18 f. 
75 Bråten, s. 73. 
76 Maagerø, s. 184 f. 
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arbeta mellan två läromedel. Motivation kan också bibehållas för de elever med lågt 

självförtroende genom att eleverna får uppgifter som knappt går att misslyckas med , 

sådana uppgifter tycker jag att L3 har eftersom vissa av uppgifterna i hennes metod 

består av att rita och måla. L2 nämner inte elevernas motivation eller lust under 

intervjun.   

     Alla lärare i undersökningen arbetar med flera utav de delar som nämnda författare 

anser är viktiga delar för en läsförståelseundervisning. Det är ingen lärare som arbetar 

medvetet med alla delar men det tror jag vore svårt att finna. Alla verksamma lärare 

arbetar troligtvis med några av de viktiga faktorerna. Det vore antagligen nästintill 

omöjligt att slaviskt följa vad alla författare och forskare menar är en god 

läsförståelseundervisning.   

     Resultatet visar att alla lärare arbetar på ett ganska ensidigt vis i 

läsförståelseundervisningen. Det verkar som varje lektion föregår på samma sätt varje 

vecka. Jag förstår att detta kan vara ett lättvindigt sätt att arbeta på och eleverna vet 

alltid vad de ska göra. Däremot så tror jag att det kan verka negativt på eleverna att 

undervisningen blir så ensidig, eftersom det kan verka omotiverande för dem. Det kan 

också i vissa fall vara så att en ensidig undervisning inte ger alla elever vad de behöver 

eftersom de flesta ämnen kräver en varierad undervisning för att kunna nå alla elever.     

     PIRLS har visat att en av de mest kritiska faktorerna till att elever har god 

läsförståelse eller ej, beror på kontakten mellan skola och hem. De elever med föräldrar 

som var delaktiga och engagerade i skolan hade bättre läsförståelse.77 Den kontakten 

som lärarna i min undersökning tyckte att de hade med hemmen, bestod av läxor och 

utvecklingssamtal en gång i terminen. L3 hade även föräldrasamtal minst en gång per 

år. Det står inget under de internationella undersökningarna om vad en god kontakt med 

delaktiga föräldrar innebär. Jag drar endast mina egna slutasatser och antar att läxor 

hem en gång i veckan, inte är vad som menas med en god kontakt. Vilket då betyder att 

alla lärarna har ett för litet sammarbete med elevernas hem. 

     IEA, PISA och PIRLS har alla kommit fram till att elevers läsförståelse är något 

som bestäms av många faktorer. Faktorer som vi lärare delvis inte kan styra över, t.ex 

                                                
77 Frank, s. 169 ff. 



 30 

elevernas hemsituation eller familjens ekonomi.78 Frank beskriver de fyra viktigaste 

faktorerna som leder till läsförståelse enligt PIRLS. Lärarens kompetens är en utav 

dessa fyra, men vilka metoder eller arbetssätt som används nämns inte.79 P.g.a dessa 

internationella undersöknngar drar jag då slutsatsen att en lärares arbetssätt inte är 

speciellt viktigt för elevernas läsförståelse, det är istället viktigare att läraren har en god 

generell kompetens. Jag tror att det är denna kompetens som L1 försöker att hänvisa till 

när hon talar om erfarenhet, att hon genom alla år har fått en god kompetens och denna 

kompetens påverkar hela arbetssättet. 

     Alla lärare i undersökningen har flera motiv bakom sitt arbetssätt. Det är svårt att 

kritisera motiv eftersom det är andras åsikter. Alla lärare har sina motiv för vilket arbete 

de väljer att arbeta med. Det finns heller ingen teori att jämföra lärarnas svar med 

eftersom jag inte har hittat någon litteratur som tagit upp lärares motiv bakom valt 

arbetssätt. Jag tycker däremot att det är bra att L1 och L3 tänker på vad som är roligt för 

eleverna och att L2 motiverar sin undervisning med att den blir integrerad med annan 

undervisning, i detta fallet geografi. Jag menar däremot att det är negativt om man som 

L2 anser, att ett av motiven för sitt arbetssätt är att man är van vid arbetsättet. Jag tror 

dock att det finns många fler lärare som henne, som menar att de väljer arbetssätt 

utefter hur de är vana att arbeta. Det är viktigt att som lärare ha goda motiv för allt man 

gör. Jag fick genom undersökningen fram vilka motiv som lärarna hade för sitt 

arbetssätt i läsförståelse, jag trodde dock före intervjuerna att ett par lärare skulle svara 

mer utfyllande och att de skulle ha antingen fler eller djupare motiv. 

     Jag anser att metoderna jag valt för min undersökning fungerade relativt bra med 

tanke på min korta erfarenhet av liknande undersökningar. Jag menar att 

observationerna flöt utan störningar. Lärarna bekräftade även i eftertid att det var 

representativa lektioner jag observerade. Jag bedömmer att jag troligtvis inte hade fått 

fram ett bättre resultat genom andra metoder såsom enkäter osv. Kvalitativa intervjuer 

kräver dock viss erfarenhet och träning, vilket jag inte anser att jag har tillräckligt av. 

Jag har enligt min mening fått fram det som lärarna har varit villiga att svara. Jag tror 

däremot att lärarna i undersökningen inte tänkt igenom allt vad 

läsförståelseundervisning kan vara. Jag tror att iallafall några av dem tränar elevernas 
                                                
78 Gabrielsen, passim. 
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läsförståelse oftare än vad de har svarat. Jag tror t.ex att de läser texter, svarar på frågor 

och kanske t.o.m samtalar kring  texter i fler ämnen, att de i det minsta läser texter 

oftare än en gång i veckan som L2 och L3 svarade. Märk att detta endast är något jag 

tror och absolut inte vet. Under intervjun hade jag troligtvis inte kunnat få fram detta 

eftersom det var den medvetna undervisningen jag sökte. Eftersom ingen av lärarna har 

nämnt läsförståelse under någon annan undervisning så tränar de om så är fallet 

elevernas läsförståelse omedvetet under fler lektioner. Detta hade jag kunnat få fram 

om jag hade observerat fler än en lektion per lärare. Om jag hade observerat 

undervisning i andra ämnen eller helt enkelt annan svenskundervisning så hade jag 

möjligtvis sett att eleverna fick träna sin läsförståelse oftare och kanske på andra sätt än 

det som framkommer i resultatet.  

Det går heller inte att dra några generella slutsatser från min undersökning eftersom 

antalet undersökta lärare varit relativt litet.  

     Det hade bl. a. varit intressant att i en vidare forskning observera lärarnas 

undervisning i t.ex. en hel vecka för att få fram hur ofta eleverna får träna läsförståelse 

både medvetet och omedvetet från lärarnas sida. Med en liknande undersökning men 

med ett mycket större antal lärare i undersökningen, hade det även varit intressant att 

genomföra en undersökning där det går att dra generella slutsatser på hur svenska lärare 

undervisar i läsförståelse. 

     Jag menar att jag har fått fram hur lärare medvetet arbetar med läsförståelse och 

deras motiv för arbetssättet. Därmed anser jag att syftet är uppfyllt. 
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Bilaga  

 

 

1 Vad betyder läsförståelse för dig? 

2 Hur arbetar du för att främja elevernas läsförståelse? 

3 Vilket material använder du i arbetet? 

4 Vad är bra med det materialet? 

5 Hur planeras arbetet? Gör du en långsiktig eller kortsiktig planering? 

6 Hur genomförs arbetet i klassrummet? 

7 Hur ofta arbetar klassen med detta? 

8 Samarbetar du med hemmen i detta arbete? Isåfall på vilket sätt? 

9 Hur arbetar klassen storleksmässigt under arbetet? 

10 Har du några resurser att tillgå under detta arbete? Grupprum, personal osv. 

11 Vilka är dina motiv för detta arbetssätt? 

12 Hur utvärderar du eleverna? 

13 Utvärderar du arbetet? I så fall, hur?  

 

 


