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Sammanfattning  
 

Vår uppsats är baserad på en enkätundersökning som är gjord i region Gävleborg 

och respondenterna består av 136 svensklärare i skolans mellanår. Vi har 

undersökt hur mycket tid lärare lägger på sin egen lustläsning, vilka 

läsförståelsestrategier de använder samt lär ut, hur de arbetar med högläsning 

samt hur de vägleder eleverna i valet av bänkbok. Vi har kommit fram till att de 

flesta lärarna lustläser och de som läser mest både använder och lär ut flest 

strategier. Nästan alla lärare arbetar med högläsning men de har olika syften med 

den. Det är också en relativt jämn fördelning vad gäller vilka strategier för 

läsförståelse lärarna lär ut i samband med sin högläsning. Endast 12 procent av 

lärarna uppgav att eleverna får välja bänkbok helt fritt och resterande lärare 

vägleder sina elever i valet av bänkbok. 
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Inledning 
Sedan 1990-talet har antalet svenska elever som äger en mer avancerad läsförmåga 

minskat i antal. En orsak anses kunna vara att vi i Sverige saknar en tydlig tradition 

inom undervisningen om hur man kan angripa olika texter. Det räcker inte att läsa 

mycket; med det menas att kvantiteten inte väger tyngre än kvaliteten. Elevernas 

läsförmåga står och faller med om de får lära sig olika strategier för läsförståelse eller 

inte. Att utöka ordförrådet går också hand i hand med detta läsförståelsearbete. Dessa 

aspekter får i svensk undervisning generellt sett mycket mindre uppmärksamhet än i 

andra länder (Skolverket, 2007). I den sedvanliga svenska skolan är det lärare i skolans 

första år som har haft huvudansvaret för arbetet med läsförståelse och läsundervisning 

(Skolverket, 2012). Forskning som gjorts visar dock att arbetet med detta måste 

fortskrida även senare. Elevers läsutveckling behöver underhållas även om de äger den 

grundläggande läsförmågan (Liberg, af Geijerstam & Folkeryd, 2010). Försämringen av 

svenska elevers läsförmåga, som skedde mellan år 2001 och 2006, gällde både 

skönlitteratur och sakprosa (Skolverket, 2007). 

 

Skolans mellanår, alltså skolår 4–6, blir en chock för många elever vad gäller de texter 

som de möter och förväntas förstå då de nu ska möta såväl större textmängder som nya 

typer av texter. Texterna blir plötsligt informationstäta och i många fall ämnesklädda för 

eleverna när de når skolans mellanår. Att texterna i många fall blir ämnesklädda 

betyder att de får ett specifikt ämnesspråk. Förståelsearbetet vid läsning blir ett helt 

annat när eleverna kommer till årskurs 4 om man jämför med vad de är vana vid från 

sina första skolår. Nu ska de kunna ta sig an mer avancerade texter med ett mer 

komplext språk, på ett nytt sätt. Det handlar exempelvis om att kunna distansera sig från 

texten, läsa mellan raderna eller kritiskt granska såväl innehåll som form (Liberg m.fl., 

2010; Skolverket, 2010; Westlund, 2012). Det är tydligt att texterna utvecklas och blir 

mer avancerade (Herkner, 2011; Liberg m.fl., 2010; Skolverket, 2010; Westlund, 2012). I 

årskurs 4 är det färre elever än i årskurs 1–3 som har förmågan att klara av en mer 

avancerad nivå av läsning; vilket innebär att de har en problematik med språkliga 

aspekter som är nödvändiga för att förstå texten. Eleverna stöter alltså på problem när 

de ska förstå vad de läser och det är viktigt att ta reda på hur ett arbete med de mer 

avancerade läsprocesserna i skolan kan se ut. Arbetet med dessa är väsentligt och bör 

prioriteras (Skolverket, 2012). 

 

Eleverna behöver känna till strategier för hur de kan angripa en text; vi menar att de 

behöver undervisas i strategier för läsförståelse. Skolverket (2016, s. 11) konstaterar att 

lässtrategier är "de konkreta sätt som en läsare använder för att angripa en text. 

Lässtrategier handlar alltså om något som läsaren gör med texten." I 

kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (Skolverket, 2016) finns det dock ingen 

definition av läsförståelse. 

 Lärare vet många gånger inte hur de ska undervisa sina elever gällande strategier för 

förbättring av läsförståelse (Westlund, 2012). I den svenska skolan är det inte så vanligt 
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att man som lärare arbetar systematiserat med att hjälpa sina elever att uppnå en god 

läsförståelse (Skolverket, 2007, 2010). Elever får i lägre grad arbeta med olika 

lässtrategier, jämfört med andra nordiska länder (Skolverket, 2012). Att utveckla 

elevernas läsförmåga är ett arbete som bör få mer tid än det får idag; ur ett 

internationellt perspektiv sker detta arbete under väldigt få timmar per vecka i svensk 

skola (Skolverket, 2007). Några av de kunskapsmål som elever i årskurs 4–6 ska uppnå 

är att använda lämpliga strategier för en bättre förståelse av texten. Eleverna ska 

exempelvis kunna förstå vad som står mellan raderna i en text såväl som att uppfatta 

textens budskap (Skolverket, 2011). Detta är viktigt gällande alla texter som eleverna 

kan stöta på i skolan (Skolverket, 2010; Westlund, 2015). 

 Ett sätt att lära ut strategier för läsförståelse är via modellering, under tiden man som 

lärare högläser. Syftet är då att visa för eleven eller eleverna hur tankeprocesserna kan 

se ut under tiden läsningen sker. Meningen med detta är att, på ett konkret sätt, visa 

eleverna vilka strategier som kan användas men främst hur de kan användas (Olin-

Scheller, Tengberg & Lindholm, 2015; Westlund, 2015). 

  

Att arbeta med textrörlighet är också viktigt för eleverna. Texterna som de kommer att 

möta i såväl skolan som samhället i stort kräver att de kan röra sig både inom texten 

men också mellan olika texter (Liberg & Säljö, 2014). Elever har olika mål med sin 

läsning och ibland innebär målet att eleven ska få grepp om textens helhet eller struktur 

i förhållande till andra texter (Gunnarsson, 1989). Vi anser att det i många fall är otroligt 

viktigt att sätta textrörlighet i relation till läsförståelse. Genom sin läsning kan läsaren 

såväl utveckla som befästa sina kunskaper med hjälp av textrörlighet (Liberg m.fl., 

2010). 

 

I arbetet med läsförståelse är det också relevant att ta upp elevens känslor i och om 

läsning eftersom de kan påverka såväl motivation som engagemang i texten menar 

Graesser, D'Mello och Stahl (2012). Forskarna påtalar att olika känslor har olika 

anledningar och att en del av dem kan vara enklare än andra för läraren att upptäcka. 

 

Arbetet med olika texter i klassrummet styrs av ett antal didaktiska val som läraren gör. 

De valen måste göras på ett medvetet sätt och de ska bygga på såväl beprövad 

erfarenhet som forskning (Liberg m.fl., 2010; Skollagen, SFS 2010:800). Forskning visar 

ett starkt samband vad gäller relationen mellan lärarens aktiva undervisning i strategier 

för läsförståelse och elevers faktiska utveckling av dessa (Westlund, 2012). “Ska vi lära 

skolans elever att använda olika och lämpliga lässtrategier så måste vi börja med oss 

själva!” betonar Westlund (2012, s. 335) och på samma sätt menar Chambers (1994, s. 

109) att läraren är en otroligt viktig del av elevens läsutveckling eftersom ”läsare görs av 

läsare.” 

 För att lärare ska kunna bedöma elevernas förmåga gällande läsförståelse måste de 

veta vad läsförståelse är och vad den vilar på. Lärarens egen definition av begreppet 

läsförståelse blir avgörande för om hen kan hjälpa eleven framåt (Westlund, 2012, 

2013). Som nämnts tidigare återfinns ingen definition heller i Skolverkets (2016) 
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kommentarmaterial. För oss betyder läsförståelse att läsaren kan såväl avkoda som 

förstå vad hen avkodar för att därigenom förstå innehållet i texten. Om definitionen är 

vag eller osäker blir det läraren bedömer också vagt (Westlund, 2012, 2013). På samma 

sätt måste läraren veta vilken nivå av läsförståelse eleven ligger på för att kunna 

anpassa hjälpen till att bli den rätta och för att kunna vara strategisk i valet av 

läsförståelsestrategier. Formativ bedömning i de dagliga sammanhangen är ett måste för 

att läraren ska veta på vilken nivå eleven befinner sig. Denna bedömning blir ett stöd för 

elevens framtida möjlighet att utveckla sitt språk och således sitt möte med texter 

(Gibbons, 2006). 

 

Viss forskning visar att många elever passerar det nationella provet i årskurs 3 med 

godkänt betyg trots att de har problem med ordavkodningen (Herkner, 2011). Eleverna 

kan läsa men de vet inte vad de läser. Ordavkodningen är avgörande för att eleverna ska 

klara av de krav som ställs på deras läsförmåga i skolans mellanår. En förutsättning i 

detta sammanhang, som inte får glömmas bort, är att varje enskild lärare har rätt 

verktyg att tillgripa i sin undervisning. Utan de rätta verktygen kan inte hjälpen bli den 

rätta eller ges i rätt tid till de elever som har en bristande förmåga vad gäller arbetet 

med läsförståelse (Herkner, 2011). 

 

Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med detta arbete är att undersöka hur lärare i ämnet svenska i skolans 

mellanår arbetar med läsförståelse. Vår intention är att ta reda på vilka strategier lärare 

undervisar om och hur de arbetar för att vägleda eleverna i deras arbete med 

läsförståelse. Vi ämnar också lägga fokus på lärarens arbete med och kring högläsning 

samt undersöka om läraren själv lustläser. En jämförelse mellan behöriga och icke 

behöriga lärare ämnar vi också göra. Vi önskar sammantaget bidraga med en inblick i 

hur lärare i skolans mellanår arbetar med strategier för läsförståelse. 

 

 Hur mycket tid lägger lärare i svenska på sin egen lustläsning?  

 Vilka strategier för läsförståelse lär lärare i skolans mellanår ut till sina 

elever?  

 Hur använder lärarna sig av högläsning i klassrummet i relation till 

strategier för läsförståelse? 

 På vilka sätt vägleder lärarna sina elever i valet av bänkbok? 

 Kan man se en skillnad mellan behöriga och icke behöriga lärare gällande 

ovanstående frågeställningar? 
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Bakgrund 
Vi har valt att undersöka hur man arbetar med läsförståelse i skolans mellanår. Detta 

kommer att ske på individnivå och alltså handla om läraren och eleven. Man kan också 

välja att undersöka läsundervisning ur andra perspektiv, som samhällsnivå eller 

institutionell nivå (Westlund, 2012). Läraryrket är komplext och aldrig förutsägbart. 

Skolans samtliga styrdokument är utformade av politiker och det som sätts i verket på 

mikronivå är således bestämt av människor på makronivå (Aili, Blossing & Tornberg, 

2008). Skolpolitiska beslut tas sällan i relation till aktuell forskning och sällan kan man 

således förklara för lärare hur ett beslut är relaterat till forskningen (Westlund, 2012). 

 

Begreppet läsförståelse 
Westlund (2012, s. 42) skriver att “läsförståelse innebär ju att läsaren och texten 

interagerar på olika sätt och att läsaren fyller i de tomrum som författaren utgår från att 

man förstår.” Läsningen beror alltså delvis på vilka förväntningar man har på texten 

(Gunnarsson, 1989; Westlund, 2012). Även läsarens tidigare erfarenheter kommer att 

påverka vad hen får ut av texten. Läsaren behöver kunna använda det hen redan vet till 

att lösa de svårigheter som uppkommer i nya texter (Westlund, 2015). 

 Westlund (2012, 2013) menar att andra primära aspekter angående läsförståelse 

inom skolan är att veta hur man undervisar i det och vad man som lärare bedömer 

gällande detsamma; också Herkner (2011) betonar att läraren måste undervisa i 

läsförståelse såväl i skolans första år som under skolans mellanår. Lärarens 

undervisning i läsförståelse och bedömning av läsförståelse blir relationell till hens 

definition av just läsförståelse. För att försöka reda ut detta: om man har såsom åsikt att 

läsförståelse handlar om avkodningen snarare än om själva förståelsen av en text, hur 

bedömer man då elevens förmågor? Jo, då bedömer man just avkodningen snarare än 

förståelsen. Man kan rentav inte basera bedömningen på hur många böcker en elev läst 

på en termin, vilket Westlund (2012, 2015) menar sker på en del skolor. Kvantitativ 

bedömning gällande läsning kan vara missvisande i relation till läsförståelse. Lärare 

behöver vara medvetna om vad de fokuserar på vid bedömning av elevers läsförståelse. 

Utan den medvetenheten kan bedömningen bli kontraproduktiv och stjälpa snarare än 

hjälpa elevers lärande. Om bedömningen däremot är formativ kan den användas som ett 

redskap till utvecklandet av elevers läsförståelse (Westlund, 2010, 2015). 

 Man kan också koppla begreppet läsförståelse till eleverna, för att se hur de gör när 

det är förståelse de vill uppnå. Hur tar de sig an texten? Vilka strategier använder de? 

Läsförståelse är komplext och det finns också icke-kognitiva aspekter som bör tas i 

beaktning, exempelvis tar Westlund (2012) upp förändringar som kan ske med elevens 

motivation under läsningens gång. En framgångsrik läsning grundas på att flera faktorer 

interagerar med varandra; avkodning, förståelse och motivation är huvuddelarna. För en 

god läsförståelse krävs ett gott ordförråd och för att utveckla eller förbättra sin 

läsförståelse måste man alltså utöka sitt ordförråd och sin ordkunskap (Westlund, 

2012). Skolverket (2016) menar att det är just språket som en person äger som används 

för att synliggöra och utveckla tankar. Av den anledningen är utökandet av ordförråd 
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högst relevant för att kunna möjliggöra för elever att uttrycka de tankar som uppstår 

genom läsning. 

 

Läsförståelse och avkodningsförmåga är följaktligen två olika saker (Herkner, 2011; 

Skolverket, 2010; Westlund, 2010, 2012, 2013, 2015). I årskurs 4–6 finns det barn som 

har ett väldigt bra flyt i sin avkodning men som ändå inte förstår vad de läser, skriver 

Herkner (2011). Således menar forskaren att elever måste lära sig eller bli undervisade 

om olika sätt att ta sig an olika texter, det vill säga olika strategier för läsförståelse. 

Beroende på vilken text eleverna ska möta behöver de engagera sig på olika sätt i den 

för att uppnå läsförståelse. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att läsförståelse är en dynamisk och målorienterad 

process, som inkluderar färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation. Man 

läser för att skapa mening och förståelsen påverkas av syftet, dvs uppgiftsformuleringen 

före läsningen. Läsaren ska både iaktta och känna sig bunden till textinnehållet, 

samtidigt som han eller hon ska gå utanför innehållet och tillföra texten något nytt. 

Läsaren och texten interagerar på så sätt för att skapa mening. (Westlund, 2012, s. 70) 

 

Läsaren behöver således äga specifika färdigheter för att kunna uppnå läsförståelse; 

avkodning och läsflyt krävs. Läsaren behöver också kunskap om olika strategier och hen 

behöver kunna fästa innehållet vid någonting för att nå en djupare förståelse och 

motivation. 

 

Teoretisk ansats 
Westlund (2012, s. 17) menar att samtlig forskning bör stå i relation till “teorier på olika 

sätt. En teori kan jämföras med en karta över terrängen, havet eller stjärnhimlen. Kartan 

i sig är inte verkligheten, den är en abstrakt bild av verkliga förhållanden. Kartor gör det 

möjligt att överblicka och orientera sig.” Vår karta tar sin utgångspunkt i Piagets samt 

Vygotskijs teorier om lärande. 

Jean Piagets teorier om lärande 

Jean Piaget (1896–1980) ansåg att barns egen integritet och deras egna aktiviteter var 

viktiga för lärande och utveckling och detsamma kommer vi att visa gäller för 

läsförståelse. Piagets huvudintresse inom forskningen var akademiskt, men trots det har 

skola och utbildning influerats av hans teorier. Han stod för en rationalistisk tradition 

och lutade sig således emot logiska eller vetenskapliga resonemang, vilket kan 

åskådliggöras om man ser på hans intresse för barns kognitiva funktioner (Säljö, 2014). 

Piaget menade att pedagoger, eller alla som verkar i en verksamhet där specifik kunskap 

om barn är viktig, behöver analysera fakta snarare än teori (Vygotskij, 2001). Utveckling 

i sig ansåg Piaget vara en grundläggande process och egentligen intresserade han sig 

mer för utveckling än för själva lärandet. Piaget menade att allt liv strävar emot att 

skapa en slags jämvikt mellan sig själv och sin omvärld, allt liv strävar mot ekvilibrium. 

Genom detta ska barnen kunna förstå den värld de lever i och agera utifrån den. Barnen 
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tar till sig olika information ifrån den, via assimilation, och därigenom bygger de på sin 

egen erfarenhet och utvecklar tack vare det sina kognitiva strukturer. Via de 

strukturerna kan barnen sedan assimilera den erfarenhet som de tillägnat sig. I nästa 

fas, eller process som människan genomgår kan hens sätt att tänka förändras tack vare 

hens erfarenheter. Eleverna behöver alltså assimilera sin nya kunskap till det de redan 

vet, till sin egen erfarenhet (Säljö, 2014). Detta är fullt applicerbart på arbetet med 

läsning och läsförståelse i skolan. Barnen måste kunna dra paralleller till sin egen 

erfarenhet för att kunna lära och minnas det de läser. Elever behöver skapa inre bilder 

av den verklighet som finns runt dem genom sina erfarenheter och på så vis är elevens 

egna aktiviteter och hens kognitiva strukturer relationellt bundna till varandra. Enligt 

Vygotskij (2001) menade Piaget att man måste utgå från barnets eget handlande om 

man vill förklara hens tänkande. All undervisning måste anpassas till elevens egen 

utvecklingsnivå och barn måste interagera med sin omvärld för att få en chans till att 

genomgå kognitiva konflikter (Philips & Soltis, 2010; Säljö, 2014). Genom de 

konflikterna tvingas eleverna ta ställning och de utmanas också i sitt lärande. Piaget 

talade om barnet som en aktiv individ och menade att barn var som vetenskapsmän i 

mindre format. Via sin lek och via sin egen integritet skapar de egna erfarenheter som 

bidrar till deras utveckling. Dessa erfarenheter behövs i läsandets värld (Säljö, 2014). 

 Piaget menade att lärare bör fokusera på hur elever kommer fram till ett specifikt 

svar, inte ifall de gör det eller inte. Med andra ord menade han att tanken inte bör ses 

som ett resultat utan snarare som en process eller ett förlopp (Säljö, 2014). Också 

läsning bör vara kvalitativ (Westlund, 2012) och med det syftar vi här på att det är 

bättre om eleven läser en sida och förstår vad hen läst än nio sidor som eleven i fråga 

inte begriper. Barn har olika utvecklingsstadier och läraren bör notera den progression 

som sker för att kunna individanpassa undervisningen. Förståelse nås via egen aktivitet 

inte genom lärarledda lektioner menade Piaget (Säljö, 2014) och det är högst relevant 

vad gäller läsförståelse och strategier för läsförståelse. Läraren kan inte lära en elev att 

läsa om inte hen har den egna viljan. 

 

På en del vis kan man dock anmärka mot att vi tar upp Piagets perspektiv på lärande då 

inte allt han står för passar inom vår teoretiska ram, men ändå det som nämnts ovan. 

Följande kan ses som tvivelaktigt i relation till vårt arbete. Piaget menade bland annat 

att man inte kan lära barn att förstå utan istället måste man vänta tills barnet nått den 

rätta nivån i sin utveckling. Han ansåg också att läraren snarare skulle vara en passiv än 

en aktiv vägvisare då barn har en av naturen bestämd utveckling. Detta tyder dock på en 

viss ambivalens gällande skolan eller utbildningen och dess intention eftersom Piaget 

påtalat att läraren alltså skulle vara näst intill onödig (Säljö, 2014). 

Lev Vygotskijs teorier om lärande 

Lev Vygotskij (1896-1934) intresserade sig, jämfört med Piaget, för barnets 

inlärningspotential. Han tittade på vad ett barn kan uppnå med hjälp av äldre personer 

som vägvisare och menade dessutom att lärande sker i sociala situationer (Vygotskij, 

2001). Säljö (2014) nämner dock inte att vägvisaren nödvändigtvis behöver vara en 
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äldre person men åtminstone en mer kompetent person gällande sakfrågan. Det sociala 

samspelet har betydelse för inlärningen, menade Vygotskij (2001); hur eleverna 

socialiseras till att bli de medborgare som skolan ska forma (Skolverket, 2011). 

Vygotskij (2001) pekade på språket som det viktigaste verktyget för denna 

socialiseringsprocess och menade att barnet är aktivt i processen. Vygotskij menade att 

barnen lär känna sig själva via andra människor i det sociala samspelets situationer då 

tanke och språk utvecklas. 

 Vygotskij kritiserade Piaget genom att påpeka att hans idé om barns 

utvecklingsstadier var föränderlig och endast visade vad barn klarade av på egen hand 

istället för att belysa själva inlärningen. Lärare, menade Vygotskij, ska inte påstå att 

elever fastnat på en viss nivå – de måste tro på att de kan utvecklas. Han menade att om 

läraren placerar eleven på en viss nivå till följd av sin förutfattade mening kan eleven få 

svårt att motbevisa detta påstående. Problemet som då uppstår är att läraren väljer ut 

olika aspekter i sin undervisning och endast ger eleven de svar som hen tror är 

relevanta i relation till var eleven befinner sig, där ju läraren själv placerat sin elev 

(Phillips & Soltis, 2010). Med andra ord måste läraren vara öppen gällande elevens 

förmodade kunskap. Med detta sagt kan man dock förstå att det är av största vikt att 

lärare kan undersöka på vilken nivå eleven ligger i exempelvis läsförståelsearbetet. Hur 

kan läraren annars planera undervisningen och vägleda eleven i exempelvis valet av 

bok? 

 

Vygotskij såg också språket som ett verktyg vilket hjälper människan att nå en djupare 

förståelse. Också imitation och social kontext påverkar förståelsen och ger människor 

möjlighet att utvecklas när de får utbyte av varandra (Phillips & Soltis, 2010). Att som 

lärare högläsa och använda sig av olika strategier för läsförståelse som barnen sedan 

kan imitera menar Westlund (2012) är metodiskt från lärarens sida. Vygotskij menade 

alltså att det finns en bro mellan teori och praktik, en relation som innebär att de är 

beroende av varandra (Phillips & Soltis, 2010). De kunskaper man äger är teoretiska och 

praktiska på samma gång, vilket är tydligt också när man talar om läsning eller 

exempelvis strategier för läsförståelse (Westlund, 2012). Utan teoretisk reflektion och 

praktisk handling kan inte någonting alstras. Människor är beroende av kommunikation 

– som ju läsning medför – för att förstå sin omvärld, och kommunikation i sig bygger på 

språk (Vygotskij, 2001). Utan språket kan man alltså inte skapa en gemensam förståelse 

eller hjälpa eleverna att fördjupa sina kunskaper. Att läsa kräver att man har ett språk; 

ett språk finns alltså såväl inom människan som mellan människor. Inom människor 

handlar det om tankar och mellan människor handlar det om ord, i tal eller skrift (Säljö, 

2014). Elevens utveckling äger till att börja med rum på en social nivå för att sedan 

befästas inom hen själv; enligt Vygotskij (2001) är det så alla bör ser på relationen 

mellan språk och tanke. 

 

Vygotskij menade att människan ständigt befinner sig under utveckling och därav är en 

ny kunskap nära igen när man precis lärt sig någonting nytt. När en elev exempelvis 

knäckt koden och kan avkoda bokstäverna till ord kan hen snart sätta ihop ord till 
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meningar och börja arbeta med sin läsförståelse. Eleverna befinner sig i sina egna 

proximala utvecklingszoner och det är lärarens uppgift att hitta rätt och anpassa 

undervisningen för att vägleda dem. Scaffolding, att ge rätt stöd vid rätt tillfälle för att 

sedan ta bort stödet, blir här en viktig pelare. Läraren bör bidra med rätt stöd för att 

kunna bidra till elevens fortsatta utveckling. Det blir svårt om inte läraren vet i vilken 

proximal utvecklingszon eleven befinner sig. ”Genom scaffolding inom ramen för 

utvecklingszonen kan man appropriera kunskaper som den andre personen hade” 

skriver Säljö (2014, s. 306). Läraren skall hjälpa eleven genom att synliggöra de 

förståelseprocesser som för barnet är omedvetna. När man undervisar om exempelvis 

strategier för läsförståelse är det precis vad som sker. 

 Bilden av skolan som framställs via det sociokulturella perspektivet vilar på såväl 

interaktion som kommunikation. Kunskap och kunskapande är någonting som eleven är 

delaktig i och det skall ske i institutionen skola. Skolan är alltså sammanflätad med det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014). 

 

Piaget och Vygotskij är således helt eniga om att man som lärare måste identifiera på 

vilken kunskapsnivå eller i vilken zon eleven befinner sig för att undervisningen ska bli 

passande. Barn är aktiva medskapare av sina kunskaper. Det är dock viktigt att 

poängtera att gällande andra aspekter, som ej är relevanta här, kritiserade Vygotskij 

Piaget (Säljö, 2014). 
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Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
Val av text 
Skolverket (2010) menar att det är viktigt med själva valet av text som man avser läsa. 

Vad eleven läser i skolan ansvarar läraren för. Läraren kan välja innehåll utifrån elevens 

intresse och engagemang och på så vis utgör själva innehållet en stödstruktur i sig. Detta 

arbetssätt kräver att man känner sina elever och deras livssituation. 

 Hur man tolkar en text måste kunna befästas i något: förslagsvis den egna kunskapen 

eller erfarenheten. Elever bör alltså lära sig att reflektera men också veta varför och hur 

de skapar mening om texten de läser. För att läsaren ska kunna aktivera sin egen tanke 

till det som hen läser krävs att texten är begriplig för läsaren (Westlund, 2013). Om inte 

texten ligger på rätt nivå i relation till elevens kunskap blir det således svårt för hen att 

kunna skapa sin egen relation till den. Att som läsare skapa sin egen mening med hjälp 

av tidigare kunskap kräver rätt val av text. 

 

Lärare påverkar, genom sin undervisning, vilka texter elever får möjlighet att möta. 

Fisher och Frey (2014) visar i sin forskning att många elever läser texter som ligger 

under deras åldersnivå. En anledning kan vara att eleverna har svårt att klara av svårare 

texter på egen hand och därför får de nöja sig med lättlästa texter. Forskarna går emot 

detta sätt att arbeta med texter och hävdar istället att lärare bör fokusera extra mycket 

på dessa elever och genom scaffolding hjälpa dem att förstå åldersadekvata texter. 

Fisher och Frey (2014, s. 348) frågar sig: “shouldn’t the teacher, rather than the text, 

serve as the primary source of scaffolds?” Detta kan sättas i relation till den 

demokratiska grund som skolväsendet vilar på. I skolan ska eleverna bland annat 

förberedas för att aktivt kunna deltaga i samhällslivet och den utbildningen som bedrivs 

ska vara likvärdig för alla elever (Skolverket, 2011). Elever behöver ges möjlighet till att 

delta i diskussioner i klassrummet för att kunna utvecklas till aktiva demokratiska 

medborgare. Hur möjliggörs detta om det finns elever som sällan får en chans till att 

möta komplexare texter och således träna upp sina färdigheter gällande såväl ett 

djupare tänkande som ett djupare språk? 

 

Trageton (2014) menar att alla skolklasser borde ha ett eget litet bibliotek i 

klassrummet. Skolverket (2012) poängterar dock att för hälften av eleverna i svensk 

skola är det verklighet. I det lilla klassrumsbiblioteket bör det finnas såväl professionell 

som egenförfattad litteratur, bland annat eftersom olika texter gör läsningen mer lärorik 

för eleverna (Trageton, 2005). Också skolans bibliotek bör utvecklas till att bli en så 

effektiv plats som möjligt för eleven; det kan ske exempelvis genom att läraren och 

bibliotekarien samverkar (Trageton, 2014). Det är endast på 30 procent av Sveriges 

skolbibliotek som det arbetar en anställd bibliotekarie. I de andra fallen är det lärare 

som sköter biblioteket (Skolverket, 2012). 

 

Om man ser på den forskning som gjorts om läsförståelse är såväl texten som läsaren 

aktiva deltagare (Skolverket, 2010). I mötet mellan text och läsare skapar läsaren en 
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virtuell text, en text baserad på den egna förståelsen. Den virtuella texten är relationell 

till läsarens egna erfarenheter men den beror också på vilken text det är. 

 

Strategier för läsförståelse 
Först och främst vill vi trycka på det som också Westlund (2012) poängterar, nämligen 

att ingen strategi för läsförståelse någonsin kan bli bättre än den lärare som lär ut den. 

De lässtrategier som vi skriver om nedan är inte några quick fixes. I motsats till det 

kräver de istället regelbundenhet och tid från såväl lärarens som elevens sida. Om inte 

den förutsättningen följs blir effekterna av strategierna inte långvariga (Westlund, 

2012). 

 När man läser en text kan man bli hjälpt av ett mentalt, eller inre redskap som alltså 

är själva strategin. “Med lässtrategier avses de medvetna verktyg som tillämpas i 

läsakten och som underlättar förståelsen.” (Westlund, 2012, s. 43). 

 Om man medvetet använder sig av olika strategier för läsförståelse såväl före som 

under och efter läsningen kan man koppla det lästa till sina egna erfarenheter och 

tidigare kunskaper. Därigenom fördjupar man förståelsen för det man läst (Keene & 

Zimmermann, 2003). 

 Strategier för läsförståelse är något som man kan arbeta med på ett strukturerat sätt i 

skolan. Tyvärr är dessa i hög grad frånvarande trots att ett arbete med dem skulle kunna 

bidra till en större eller djupare förståelse för eleverna vad gäller just läsning 

(Skolverket, 2010). Skolverket (2007, 2010) menar att det inte är så vanligt att man i 

Sverige arbetar med att hjälpa sina elever att uppnå en god läsförståelse, i alla fall inte 

systematiserat. Det är lärarens egen kunskapssyn som avgör hur hen kommer att 

undervisa i förståelsestrategier (Westlund, 2015). År 2012 skrev dock Skolverket att det 

i Sverige inte undervisas om ett lika stort antal strategier som i andra länder. Såväl 

Skolverket (2012) som Westlund (2015) betonar att elever behöver undervisas i 

strategier för läsförståelse för att kunna tillämpa dem. 

 

Vi vill poängtera att följande strategier ibland har varit svåra att helt differentiera från 

varandra men vi har ändå försökt att göra en distinktion mellan dem även om de ibland 

är sammanflätade. Som läsare använder man många olika strategier för att förstå vad 

man läser, menar Olin-Scheller m.fl. (2015). De strategierna används då och då var och 

en för sig men oftast parallellt med varandra. 

Att göra inferenser 

-  Kan du putta på mig, Alice? 

-  Ja, Sally, det kan jag göra. 

-  Alice! Jag vill ha ännu mer fart, ropar Sally. 

-  Okej, säger Alice och puttar ännu hårdare. 

-  Vi räknar till tre sen hoppar jag av och landar i sanden, säger Sally. 

 

Att göra inferenser handlar om att skapa förståelse genom att knyta an det man läser till 

redan befintlig kunskap. Det handlar om att kunna läsa mellan raderna och förstå det 
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som författaren utelämnar. För att som läsare förstå helheten fyller man alltså i hålen 

som finns med sina egna antaganden (Gunnarsson, 1989; Keene & Zimmermann, 2003; 

Olin-Scheller m.fl., 2015; Westlund, 2012). Westlund (2012) menar att författaren 

endast skriver 50 procent av boken. Kunskap i och om det man läser är alltså en 

förutsättning för att kunna göra inferenser. Om man saknar den kunskapen kan man inte 

göra de inferenser som behövs. I så fall fallerar strategin och en annan strategi för 

läsförståelse fungerar förmodligen bättre (Gunnarsson, 1989; Westlund, 2012). 

 

Westlund (2012) betonar att inferenser kan vara viktiga att göra för eleven oavsett 

vilken text hen möter, eftersom texter inte bara ska läsas utan också tolkas. Läsaren bör 

förhålla sig till den nya kunskapen samtidigt som hen relaterar den till egen kunskap och 

därefter drar slutsatser utifrån den. Om en inferens görs på ovan nämnda sätt kan man 

säga att den är balanserad. Att läsaren drar paralleller till egna erfarenheter befäster att 

denna strategi för läsförståelse kan knytas an till Vygotskijs teorier om lärande. Den 

sociala bakgrunden, åldern eller själva situationen man läser i påverkar hur man kan 

göra inferenser (Säljö, 2014). Inferenser kan alltså göras också utanför den faktiska 

erfarenheten som läsaren äger. Därför kan det vara viktigt att betona att det inte är 

endast eleven själv som bör vara referenspunkt för texten utan också det sociala 

sammanhanget bör ses som viktigt (Westlund, 2012). 

 

När man läser visualiserar man samtidigt texten. Därför påverkar elevens erfarenheter, 

ålder samt kunskap i ämnet hur hen kan använda sin slutledningsförmåga för att göra 

inferenser. Man kan alltså säga att själva skapandet av inre bilder är en slags inferenser 

(Westlund, 2012). Romeo (2012) menar i sin forskning att barn måste “slå på” sina inre 

bilder när de läser och vissa barn kan vara beroende av scaffolding, alltså lärarens 

tillfälliga stöd. Med hjälp av det kan eleverna ges möjlighet till att kunna utveckla olika 

strategier för att visualisera texter och därigenom skapa inre, mentala bilder (Westlund, 

2012; Romeo, 2012). 

 

Sammanfattningsvis kan man alltså gällande inferenser säga att om eleven gör de 

nödvändiga inferenserna så förstår hen det lästa bättre än om de inte görs. Ibland måste 

man som läsare kunna tolka in olika saker i texten (Westlund, 2012). Alice och Sally är i 

en lekpark och gungar. 

Att se samband och tolka 

Att se samband och tolka är två sammanflätade strategier som kan ses som en 

vidareutveckling av ovan nämnda inferenser. Följande strategi handlar alltså om att se 

större samband, snarare mellan texter och erfarenheter än i texter. Det kan också handla 

om att se samband mellan större textytor, som Liberg (Skolverket, 2010) poängterar. 

Det handlar också om att kunna göra tolkningar baserade på annat man läst, skrivit eller 

erfarit. Interaktion och meningsskapande är pelare som är mycket viktiga för 

läsförståelsen, betonar Westlund (2013). 
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Läsaren kan inte konstruera vilken personlig mening som helst i en läst text och 
hävda att hon eller han förstått texten. Läsaren behöver [...] aktivera sin egen 
kunskap och sitt eget tänkande och tillföra detta till texten. Det innebär att läsaren 
förhåller sig till att författaren alltid har en avsikt med sin text men också skapar sin 
egen mening och värderingar mot bakgrund av sina egen livserfarenhet och kontakt 
med olika texter. (Westlund, 2013, s. 6) 

 

För att kunna aktivera sin egen kunskap och sin egen erfarenhet krävs att man besitter 

den. Med andra ord är denna strategi mer applicerbar och användbar på läsare som 

kommit en bit i sin utveckling (Skolverket, 2010). När en läsare har nått en mer 

avancerad läsförståelse kan hen alltså röra sig i texten på flera sätt, exempelvis genom 

att göra tolkningar och se samband (Olin-Scheller m.fl., 2015). Om man inte har några 

tidigare läserfarenheter kan det vara en begränsning även om det naturligtvis inte alltid 

behöver gälla. Ibland kan det räcka med egna erfarenheter för att göra tolkningar men 

det beror givetvis på vilken text man läser och därmed på vad som krävs av läsaren 

(Westlund, 2013, 2015). Att lustläsa kan bland annat på så vis vara av största vikt för 

såväl lärare som elev, menar vi. Precis som Westlunds (2013) citat ovan trycker på kan 

man förvänta sig att varje författare har ett syfte med det hen skriver. Syftet i sig skapas 

dock av varje läsare genom att det kan tolkas olika av olika läsare. Det tolkade syftet 

beror på läsarens egen tolkning och på vilka samband hen kan urskilja. 

 

Sambanden kan eleverna se genom att olika orsakskedjor synliggörs. På så vis är detta 

också en fråga som berör hur djupt läsaren klarar av att gå i texten. Orsakskedjor kan 

också synliggöras via läraren när det är hen som läser för eleverna och i så fall vägleder 

dem med rätt stöd (Skolverket, 2010). 

Att läsa och skriva går hand i hand 

Skolverket (2010) menar att det finns två huvudsakliga sätt på vilka man kan börja 

arbeta med en text i skolan. Antingen samtalar man om den eller så skriver man om den. 

Båda processerna kan ses som verktyg för att eleven ska uppnå en djupare förståelse. 

Dessa två processer är dock många gånger sammanflätade både före och efter läsningen. 

Skrivprocessen är ofta en viktig del av läsförståelseprocessen eftersom skrivande kan 

fungera som såväl reflektion som stimulans för reflektion. Lifford, Byron, Eckblad och 

Ziemian (2000) påtalar i sin forskning att eleverna kan bli hjälpta av att skriva ner sina 

tankar efter att de läst någonting.  

 

Genom att elever skriver ner de tankar som uppstår efter att de har läst en text kan 

deras metakognitiva förmåga förbättras (Westlund, 2015). Det skrivna ordet ger en 

möjlighet till reflektion över den egna kunskapen. Genom elevers nedskrivna tankar kan 

tankeprocessen synliggöras och utvecklas (Westlund, 2015). 

 Texterna som eleverna har skrivit kan hjälpa lärare när de utför formativa 

bedömningar av elevers förmågor. Dessa bedömningar har en avsevärd betydelse vid 

arbetet med elevers läsförståelse. Elevers kunnande och tankeprocess behöver 

synliggöras under lärandeprocessens gång för att lärare ska kunna ge rätt stöttning 
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inom elevers utvecklingszon (Westlund, 2010). Författaren menar att formativ 

bedömning är viktig för läsundervisningen och skriver att den kan ses som själva 

livskraften för en god läsundervisning. Därför kan vi också se att det är av vikt att 

bedömning handlar om elevers olika förmågor och hur de kan utvecklas snarare än om 

den kvantitet av böcker som elever läser. 

Att skriva sig till läsning 

Att skriva sig till läsning (ASL) är en strategi för läsförståelse som i första hand riktat in 

sig på barn i skolans första år, enligt Trageton (2014) som också är grundare av denna 

strategi. I den senaste upplagan av sin senaste bok menar han att strategin i allra högsta 

grad är användbar och nödvändig också för elever i skolans mellanår. En av de viktigaste 

aspekterna för barn i skolans mellanår vad gäller ASL är att ett övergripande syfte med 

strategin är att barnen skriver sig till både läsning och läslust. Att skriva sig till läsning är 

en strategi som i stort sett handlar om att eleverna tillåts använda datorn när de ska lära 

sig skriva och läsa. Det handlar om att skriva ett utkast, för att sedan ge och få respons 

och därefter förfina sin text så att den är publicerbar. Skolverket (2016) fastslår att 

eleverna i skolans mellanår bör lära sig olika sätt på vilka de kan bearbeta sina egna 

texter samt att de bör undervisas i hur de kan ge och ta respons på en text. Eleverna bör 

redigera och disponera texter med hjälp av en dator. Trageton (2014) menar att det är 

en enklare process att lära sig skriva än att lära sig läsa, enligt 30 års forskning. Det finns 

dock viss kritik emot Trageton och hans forskning kring ASL. Bland annat uttrycks att 

han inte har helt tillförlitliga vetenskapliga data och ej heller bra kontrollgrupper eller 

slumpmässigt urval (Rudhe, 2013). 

 

I Tragetons (2005) forskning arbetar eleverna i par där de skriver tillsammans och han 

visar i sitt resultat att de barn som lär sig skriva via datorn också lär sig läsa snabbare i 

jämförelse med de elever som använt pennan. Därför bör skrivprocessen starta tidigt. 

Trageton (2014) undersökte, via enkäter, vad barn i slutet av årskurs 3 tyckte att de fick 

ut av att skriva i par och det framgick att barnen kunde hjälpa varandra när de arbetade 

två och två. De kunde bland annat ge varandra stöd i tankegångarna, bolla idéer, 

diskutera texten och vara kritiska. Med andra ord både skrev de en text och läste såväl 

sin egen som parkamratens. 

 Både inom det sociokulturella perspektivet och inom det konstruktivistiska är eleven 

en aktiv medskapare av sin kunskap – en producent i sammanhanget (Vygotskij, 2001). I 

grundskolan kan det vara relevant att betrakta såväl läsning och skrivning som IKT1 som 

tre delar av samma område (Trageton, 2014). IKT i detta sammanhang handlar om 

internet som kommunikation och om eleven som producent. Det är eleven som får 

uttrycka sig. Datorn är ett enklare skrivmedel än pennan för många barn i skolan. Själva 

skrivbokstaven blir identisk med läsbokstaven – vilket inte är fallet när barnen skriver 

för hand, menar Trageton (2014). 

 

                                                        
1 IKT - Informations- och kommunikationsteknik 
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Trageton (2014) har genomfört en undersökning där 390 ASL-lärare medverkade och 

denna visade att elever i skolans mellanår skriver på datorn i högre utsträckning än 

elever i yngre åldrar. I åk 4 i svensk skola sker 80 procent av allt skrivande på dator och 

endast 20 procent för hand. Datorskrivandet i skolan ökar och därigenom menar 

Trageton (2014) att det närmar sig den verklighet som finns utanför institutionen skola. 

Det närmar sig den verkliga världen, det samhälle som barnen förväntas verka i 

framöver. I den världen omfattar datorskrivandet 90–95 procent av allt skrivande som 

sker. ASL-klasser ligger året före vad gäller hur avancerat eleverna skriver, menar 

Trageton (2014); men hans forskning har som sagt också kritiserats. De elever som kan 

skriva bättre kan också läsa bättre, eftersom skriv- och läskunskaper går hand i hand. 

Att visualisera textens innehåll – inre bilder 

Elever kan använda sig av strategin Att visualisera textens innehåll när de läser. 

Visualisering är en slags mental representation som kan hjälpa eleverna med förståelsen 

genom att de tänker på texten i form av inre bilder (Olin-Scheller m.fl., 2015). Keene och 

Zimmermann (2003, s. 161) skriver att ”för läsare ger bilder som uppstår under 

läsningen ett personligt band till texten, och bidrar med tiden till den självinsikt, den 

komplexitet och det djup som utgör kärnan i människans väsen.” De menar att 

skapandet av inre bilder och således visualiseringen ger texter en specifik innebörd. Om 

man läser samma text flera gånger och bilderna blir olika innebär det att också textens 

innebörd förändras för en själv. Att visualisera gör texter mer begripliga och dessutom 

enklare att minnas, betonar författarna. De inre bilderna baseras på läsupplevelsen och 

samtliga läsarens fem sinnen medverkar. Med hjälp av visualisering kan läsaren minnas 

detaljer och dra slutsatser. Keene och Zimmermann (2003) menar att de inre bilderna 

förändras under tiden man läser; ny information bidrar till ny förståelse och tolkning av 

det lästa. Elever som är vana att läsa vet att deras förståelse blir djupare om de skapar 

inre bilder medan de läser. Keene och Zimmermann (2003) påpekar också att det är 

viktigt att man reflekterar över de bilder som frammanas medan man läser. 

Ifrågasättande, klargörande, summerande och förutsägande angreppssätt 

Palincsar och Brown (1984) har forskat kring en metod för läsförståelse som är baserad 

på att eleverna, i dialog med läraren, ska arbeta med fyra specifika strategier för 

läsförståelse. Dessa strategier handlar om att ställa frågor och klargöra texters innehåll 

samt summera och förutsäga innehåll i texter. 

 

Liberg m.fl. (2010) menar att, jämfört med andra länder, undervisar vi mindre i formell 

läsundervisning i Sverige. Man arbetar inte så mycket med att hitta huvudbudskap, 

generalisera kring det man läst, dra paralleller eller slutsatser. Lärare låter inte eleverna 

visa att de vet vad de läst, att de förstått vad de läst. Eleverna ställer inte hypoteser i så 

hög grad som i andra länder, inte heller jämför de texter med sina egna erfarenheter 

eller sådant som de tidigare läst. I andra länder låter man också eleverna göra en 

beskrivning av texters stil och struktur oftare än i Sverige. Palincsar och Brown (1984) 

menar att för att eleverna ska kunna redogöra för kontentan av det lästa behöver de 
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behärska att ställa frågor och göra tolkningar samt ställa hypoteser. Dessa aktiviteter 

kommer att öka såväl deras förståelse som själva metakognitionen: alltså synliggöra 

deras egen nivå av förståelse för dem själva. 

 

En strategi för läsförståelse som eleven kan använda är att ta hjälp av är Att ställa 

hypoteser om det som hen läser. Det ska då ske i början av läsningen av en text (Lifford 

m.fl., 2000). Hypoteserna ska ställas utifrån kunskap som för läsaren redan är känd. Det 

kan handla om egen tidigare kunskap eller om den kunskap läsaren har om den aktuella 

texten. Westlund (2015) betonar att hypoteser inte på något sätt handlar om vilt 

gissande. Även Palincsar och Brown (1984) betonar i sin forskning att läsförståelsen 

påverkas av i vilken grad läsarens tidigare kunskaper överlappar textens innehåll och 

således den nya kunskapen. Att ställa hypoteser kan jämföras med framåtriktad 

textrörlighet (se vidare s. 21), som syftar till att ställa hypoteser om vad som komma 

skall i texten. Dessa baseras då på vad man hittills läst (Liberg, 2007). 

 

Eleverna behöver veta vilka sorts frågor som ska ställas till en text för att kunna 

utvecklas i sitt tänkande. De frågor som utmanar tankarna och ger diskussionerna ett 

djup är de frågor som det inte finns något direkt svar på; dessa frågor kallas ibland 

inferensfrågor (Westlund, 2015). Också lärarens frågor är viktiga då de kommer styra 

och därmed avgöra hur eleven svarar. Öppna frågor utmanar tankeförmågan och 

reflektionen. Elever kan bli hjälpta av att behöva ställa och formulera frågor eftersom 

det innebär att de måste aktivera sin egen förståelse och förförståelse (Westlund, 2012). 

Lifford m.fl. (2000) menar att elever bör skriva ner sina reflektioner kring vad de läst. 

Detta gäller vare sig det handlar om att läraren har högläst eller om att eleven läst tyst 

för sig själv. Forskarna skriver att läraren, redan vid läsningen start, bör säga till 

eleverna att de ska vara kritiska och ifrågasättande. Ett sådant förhållningssätt gör att 

responsen blir fokuserad och kan generera framtida aspekter att fokusera på vid läsning 

av andra texter. Läraren måste ge eleverna verktyg innan de påbörjar sin läsning, vilket 

är huvudsaken för att eleverna ska veta vilka strategier som är mest effektiva i 

förhållande till vad de ska läsa (Lifford m.fl., 2000; Skolverket, 2012; Westlund, 2013, 

2015). Också Palincsar och Brown (1984) menar att elever behöver använda sig av 

strategier på ett aktivt sätt medan de läser för att förstå innehållet och för att undvika 

missförstånd. Det är avgörande för läsförståelsen. 

 

Westlund (2015) anser att elever behöver fortsätta att arbeta med de texter som de 

läser i skolan. Forskaren menar vidare att tyst läsning i skolan utan uppföljning inte 

bidrar till en förbättring av elevers läsförståelse. Elever behöver tränas i att förstå och 

hitta texters centrala innehåll. De behöver lära sig att föra en dialog med författaren för 

att kunna urskilja texters olika budskap. Genom ett samarbete med klasskompisen kan 

dessa förmågor tränas upp. Eleverna kan föra ett samtal med varandra om den lästa 

texten och får således en möjlighet till att både reflektera över texten samt samtala om 

eventuella frågor som har uppkommit i och med det lästa. Målet är att eleven i ett senare 
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skede ska kunna föra dessa typer av samtal mellan sig själv och författaren på egen 

hand. 

Lifford m.fl. (2000) kom i sin forskning fram till att en elev som inte kunde 

återberätta det lästa med egna ord ej heller hade förstått texten väl och i detta fall 

behöver den läsas om. Forskarna skriver om en strategi som går ut på att eleven ska 

välja ut nyckelmeningar från det lästa. De nyckelmeningarna ska eleverna sedan arbeta 

med genom att skriva om dem och dela med sig av till en kamrat. Kamraten har då gjort 

samma sak och poängen är att de nu ska diskutera sina nyckelmeningar och tillsammans 

bestämma vilka meningar som är mest talande för texten. Därefter ska de rangordna 

sina meningar utefter såväl relevans som kronologi. Forskarna Palincsar och Brown 

(1984) betonar att om inte en elev kan göra en korrekt sammanfattning av det hen läst 

kan det ses som ett tydligt tecken på att läsförståelsen inte fortskrider och därmed 

behövs i så fall åtgärder sättas in. Om en elev inte kan göra en sammanfattning på egen 

hand betyder det att eleven behöver öva på att kunna reda ut vad budskapet är och 

därigenom synliggöra sin egen läsförståelse. 

 

Elever som kommit en bit i sin läsutveckling kan ifrågasätta och utveckla sin egen 

kunskap samt den kunskap som finns att läsa sig till i texten. De kan testa sin egen nivå 

av förståelse genom att förslagsvis kontra med motexempel eller testa möjliga 

generaliseringar. Detta ska alltså ske i förhållande till den text de för tillfället läser. 

Genom att testa detta märker också eleverna ifall de missförstått texten och får i så fall 

en chans att rätta till missförståndet (Palincsar & Brown, 1984). 

Också Skolverket (2010) betonar vikten av att arbeta med att dra slutsatser och med 

att generalisera i relation till läsningen och till hur en text kan se ut. Detta arbete kan 

göras av flera olika anledningar: för att kunna skapa en passande rubrik till en text, för 

att sammanfatta det man läst, för att få syn på fenomen eller företeelser, eller för att 

exempelvis generalisera kunskap på olika nivåer (exempelvis se stavningsmönster, rim 

eller att se ord i orden, generalisera mönster i uppbyggnad). 

 

Högläsning 
Om högläsning av läraren genomförs med omtanke kan det vara ett effektivt sätt att 

hjälpa elever till att utveckla en bättre läsförståelse. I de situationerna kan läraren leda 

läsningen med hjälp av frågor och paralleller till den egna vardagen eller annat man läst 

(Lifford m.fl., 2000; van Keer, 2004). 

 

Teachers reading aloud to students on a regular basis will not solve all the problems or 

give all the answers to how to develop a positive attitude toward reading, or how to 

motivate students to read independently, but it may be one of the most important 

stepping stones toward an activity and should not be left to happen by chance. 

(Hemerick, 1999, s. 14) 

 

Hemerick (1999) betonar i sin studie att högläsning bör ses som en aktivitet värd en 

investering i såväl tid som resurser. Att förmedla det skrivna ordet är inget som bör tas 
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lättvindigt. Läsaren behöver förbereda sig genom att ha läst boken högt för sig själv 

innan hen läser den inför andra. Detta menar såväl Hemerick (1999) som Chambers 

(1994) skapar förutsättningar för att läsupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Också 

Keene och Zimmermann (2003) berättar om en pedagog som, för att fördjupa elevernas 

förståelse, förberett sin läsning och markerat där exempelvis pauser passar in, var hon 

ska tänka högt etcetera. Vidare talar Chambers (1994) om läsarens dramaturgi och 

menar att en av läsarens viktigaste uppgifter är att göra texten levande och möjligheten 

till det är relationell till hur insatt läsaren är i boken. Vid högläsning ligger uppgiften på 

läraren om det är denna som läser högt. Läraren bör i detta fall, för att inte stöta på 

överraskningar i boken, som inte lämpar sig för eleverna, ha läst boken i förväg. 

Eleverna kan lära sig hur de angriper en text genom att själva följa med i samma text när 

den blir uppläst (Chambers, 1994). Lifford m.fl. (2000) ger ett annat förslag på denna 

strategi, nämligen att eleverna följer med i lärarens högläsning till en början för att 

sedan fortsätta läsa samma text på egen hand. Därefter menar forskarna att eleverna ska 

skriva ner sina reflektioner alternativt diskutera dem med en klasskamrat. 

 När läraren högläser för eleverna får de möjlighet att lyssna till läraren och lägga 

märke till hur hen angriper texten. Det kan handla om pausering, intonation eller hur 

man läser en dialog. Även dessa aspekter påverkas av om läraren läst igenom boken 

innan eller inte (Chambers, 1994). Med andra ord kan högläsning handla om exempelvis 

att läraren modellerar strategier som eleverna kan bli hjälpta av i sin egen framtida 

läsning (Westlund, 2012). 

 I samband med högläsning talar Westlund (2012) om att man som lärare kan ha olika 

slags minilektioner som en ytterligare strategi för läsförståelse. Det kan handla om en 

rubrik som kräver diskussion och syftet kan vara att ge eleverna bra förutsättningar 

redan innan de börjar läsa en text. Exempelvis finns ordet “kyrka”, som man kan 

associera till på flera olika sätt (institution, religion, byggnad etcetera). Läraren kan 

också hoppa över ett ord när hen högläser för att låta eleverna se vad som händer med 

läsförståelsen när man gör det. Högläsningssituationer kan alltså användas på många 

sätt för att främja läsförståelsen. Syftet här blir alltså att låta eleverna träna i ett reellt 

och funktionellt sammanhang på sina färdigheter, eller på nya färdigheter. 

 

Läraren bör högläsa varje dag under hela skoltiden för sina elever. Högläsning hjälper 

elever som inte har så mycket kunskap om omvärlden eller som exempelvis har ett 

sviktande ordförråd att utveckla dessa förmågor (Westlund, 2012). 

 Högläsning kan även användas som scaffolding när elever ska introduceras för en ny 

genre, exempelvis deckare, drama eller fantasy. Genom den upplästa texten kan eleverna 

lära sig hur en specifik genre är uppbyggd. Nästa gång de kommer i kontakt med samma 

genre kommer det att vara lättare för dem att ta sig an texten. Detta förutsätter att 

läraren har lyckats förmedla textens budskap samt valt en text som är begriplig för sina 

elever (Chambers, 1994; Westlund, 2012). Det finns elever som väljer att läsa ett stort 

antal böcker i samma genre och av samma författare. Elevernas läsning blir således 

kvantitativ och läsrepertoaren blir snäv (Chambers, 1994). Högläsning skulle kunna 
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fungera som en inkörsport till att elever vågar upptäcka och prova nya böcker 

(Hemerick, 1999). 

 

Såväl Lifford m.fl. (2000) som van Keer (2004) påvisar i sin forskning att högläsning av 

läraren är effektivt. Högläsningen ger läraren kontroll över läsningen och över vilka 

frågor man kan ställa till texten. Läraren står inför ett viktigt val när hen väljer vilken 

bok eleverna ska få höra (Hemerick, 1999; van Keer, 2004; Lifford m.fl. 2000). Texter 

som kan vara för svåra för eleverna själva att läsa kan bli begripliga när de istället blir 

upplästa för dem, vilket i sig kan generera en läsutveckling för eleven (Chambers, 1994; 

Westlund, 2012). Genom högläsning kan därför eleverna motiveras till fortsatt läsning 

(Hemerick, 1999; Westlund, 2012). Samtidigt som det är viktigt att eleverna förstår det 

som de läser för att motiveras till ett fortsatt läsande (Westlund, 2012), är det också 

viktigt att de utmanas i att välja svårare böcker för att en läsutveckling ska ske 

(Chambers, 1994; Westlund, 2012). 

 

Att erövra nya ord, att komma i kontakt med en för eleven ny slags text eller att 

visualisera bilder till en text, är möjligt med hjälp av högläsning (Chambers, 1994; 

Westlund, 2012). Att läraren vägleder sina elever i deras högläsning innebär att de låter 

eleverna högläsa samma text upprepade gånger för att öva på exempelvis intonation och 

pausering (Westlund, 2012). Resultatet av det förväntas bli såväl en förbättrad läsning 

som en förbättrad läsförståelse, om läraren lyckas välja rätt svårighetsgrad på texten 

(Chambers, 1994; Westlund, 2012). Högläsning är ett viktigt verktyg i undervisningen 

som kan leda till att eleverna får en fantastisk läsupplevelse av sin lärare; en gåva som 

kan innebära att eleven blir motiverad och utvecklar en kärlek till läsningen (Hemerick, 

1999). 

Modellering som en del av högläsning 

Det kan krävas ett förtydligande av vad som menas med läsarens tankearbete och att 

synliggöra en persons inre röster. Dessa processer kan sammanfattas med termen 

metakognition. Westlund (2012, sid. 40) beskriver metakognition så här: “att ha 

förmåga att fundera över egna tankeprocesser och kunskapsutveckling kallas för 

metakognition och denna förmåga har starka samband med förmågan att förstå vad man 

läser.” Skolverket (2016, s. 18) skriver i sin tur att ”med hjälp av språket skapar man 

förutsättningar för att ta in kunskap, men språket behövs också för att strukturera och 

minnas det inlärda eller upplevda.” Med de orden förklarar de en metakognitiv förmåga 

som betyder att eleverna, med sitt språk som verktyg, kan lära sig saker på ett för dem 

själva medvetet sätt. I relation till läsning skriver de också att eleverna här kan ta hjälp 

av olika strategier på ett medvetet sätt och tack vare det kan de minnas och lära sig det 

som behandlas och därmed ges förutsättning till att spara den nya kunskapen i 

långtidsminnet. 

 

Forrest-Pressley och Waller (1984) menar att erfarna läsare använder metakognition 

för att variera de olika strategierna som krävs för att de ska förstå texten. I sin forskning 
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visar de att läsförståelse innebär att eleven äger den förmåga som behövs för att förstå 

sin egen förståelse. Skulle textförståelsen brista kommer erfarna läsare att använda en 

annan strategi för att förstå det oförstådda. Medvetandet utgör således en helhet där de 

enskilda delarna är starkt sammanbundna (Vygotskij, 2001). Relationen mellan tanke 

och ord är otroligt viktig i detta sammanhang. 

 Metakognition är det ytterst viktigt att elever tränas i för att de ska utveckla sin 

läsförståelse, enligt Westlund (2012). Elever måste äga en metakognitiv förmåga och de 

måste veta syftet med den egna läsningen samt förstå sin egen tankeförmåga (Westlund, 

2012). Den erfarne läsaren kontrollerar ständigt att hen förstått det lästa och sätter 

denna förståelse i relation till läsningens mål (Forrest-Pressley & Waller, 1984). 

 Att förstå att man inte förstår en text är något som såväl Liberg m.fl. (2010) som 

Westlund (2012) menar är viktigt när man talar om strategier för läsförståelse. Lärare 

behöver hjälpa sina elever för att de ska bli medvetna läsare. Med andra ord behöver de 

identifiera vilken proximal utvecklingszon de befinner sig i för att kunna vägleda dem 

rätt. En ökad medvetenhet om den egna förmågan kommer att bidra till en utvecklad 

läsförståelse (Liberg m.fl., 2010). 

 

Modellering är en metod som är baserad på att en erfaren läsare högläser en text 

samtidigt som hen beskriver hur hens tankearbete går till under läsningens gång. Läsare 

använder en mängd olika strategier för att förstå en och samma text, ibland enskilt men 

oftast simultant med varandra (Olin-Scheller m.fl., 2015). En strategi som kan belysas 

vid modellering är Att visualisera textens innehåll. Läraren beskriver då de inre bilder 

hen ser under läsningens gång och beskriver hur de kan användas för att underlätta 

förståelsen av texten (Keene & Zimmermann, 2003). 

 Syftet med modellering är att demonstrera för elever hur en läsares kognitiva 

tankeprocess kan te sig. Eleverna får således konkreta tips på hur de kan arbeta med en 

text på egen hand och hur olika strategier kan tillämpas i praktiken (Olin-Scheller m.fl., 

2015; Westlund, 2015). Eleverna kan sedermera imitera de olika tillvägagångssätt som 

läraren förhåller sig till när hen läser en viss text, för att så småningom utveckla 

strategierna till att bli egna (Westlund, 2015). 

 Att lärare introducerar samt presenterar strategierna tydligt är viktigt. I en studie av 

Olin-Scheller m.fl. (2015) var just detta en bidragande orsak till att eleverna lärde sig att 

använda strategierna och utveckla metakognitionen, och med det läsförståelsen. Flera 

forskare (Olin-Scheller m.fl., 2015; Westlund, 2015; Keene & Zimmermann, 2003) menar 

att det är viktigt för inlärningen att tydligt undervisa om strategierna genom att både 

exemplifiera strategin som tillämpas och genom att synliggöra dess syfte. Westlund 

(2012) menar att när man som lärare lär ut strategier för läsförståelse ska man koppla 

undervisningen till metakognition så att eleverna vet varför man lär ut dem. De bör veta 

varför de ska ha kunskap om dem och när de kan ha hjälp av dem i sin läsning. Vad gör 

man före, under och efter läsningen för att förstå en text? 

 Modellering kommer efter att ha brukats ett tag kunna appliceras parvis på eleverna 

där de inför varandra berättar om sina egna tankeprocesser. Metoden hjälper eleverna 

att synliggöra sina egna inre röster. Eleverna får möjlighet till att både reflektera och 
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fundera över vad det är som händer i deras inre när de läser. Detta kan de därefter sätta 

i relation till vad som står i texten (Keene & Zimmermann, 2003; Westlund, 2015). 

Många elever är inte medvetna om att de har en inre röst när de läser, varför metoden i 

sig är viktig att applicera i undervisningen. Tyvärr, anser Westlund (2015), används inte 

denna metod i speciellt hög utsträckning av lärare i skolan. 

 

Att imitera är en grundpelare inom modellering. Westlund (2012) menar att lärare kan 

undervisa om olika tankemodeller som elever sedan kan imitera. Hon betonar vikten av 

att läraren visar eleven vilka strategier som är mest effektiva och därigenom kan själva 

förståelsen läras ut och på så vis hjälper läraren eleven att kunna läsa på ett mer 

effektivt sätt (Westlund, 2013). Det är viktigt att eleverna är aktiva i detta moment. De 

utvecklas genom inre motivation och behöver känna till sin egna kognitiva utveckling. 

Elevers utveckling kan exempelvis synliggöras genom olika undervisningsmål. Läraren 

bör även här känna till i vilken proximal utvecklingszon eleven befinner sig i för att 

kunna ge rätt stöd i enighet med Vygotskijs tankar om lärande (Westlund, 2012). 

 

Ett arbete med imitation behöver ge överföringseffekter, det vill säga att eleven ska 

förstå att hen kan använda sig av imitation också för att förstå i andra sammanhang och 

inlärningssituationer. Överföringseffekter kallas i forskningssammanhang för transfer. 

Det betyder att man ska kunna använda det som man lärt sig i en viss situation för att 

förstå och begripliggöra en annan situation. Man överför, så att säga de inlärda 

strategierna och applicerar dem i en ny kontext (Westlund, 2012, 2015). Detta är också 

precis vad Piaget talade om i form av assimilation. Barnen assimilerar det nya när hen 

genomgått kognitiva konflikter (Säljö, 2014). 

Textsamtal 

När lärare och elever samtalar om det lästa är det viktigt att låta elevers virtuella texter 

möta varandra. Ett sätt att göra det är att låta eleverna röra sig i texten med hjälp av 

olika frågor. Meningen är då att eleverna kan ta sig både framåt, bakåt och utåt i texten 

samt tala om det som kanske inte står helt explicit (Skolverket, 2010). På så vis kan 

textsamtalet ses som sammanflätat med textrörligheten. 

 Ett mål med textsamtal är att eleverna ska bli uppmärksamma på den tankeprocess 

som sker hos dem själva under läsningens gång. Tankeprocessen äger rum före, under 

och efter läsningens gång (Westberg, 2015). Av den anledningen är det även adekvat att 

genomföra textsamtalen kontinuerligt med tankeprocessen. När man använder språket 

behöver man bearbeta det man läst mer på djupet, menar Gibbons (2006). Även om hon 

skriver om andraspråkselever i första hand anser vi att detta är applicerbart på alla 

skolans elever. Man lär sig som mest av texten och om det man läst när man måste prata 

om det och under den kampen går förståelsearbetet framåt. 

 

Textsamtal kan vara mer eller mindre styrda. De kan vara strukturerade eller 

ostrukturerade. Dessa aspekter är relationella till hur pass tydligt läraren fokuserar sitt 

textsamtal på de strategier eller lärdomar som hen vill att eleverna ska assimilera 
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(Skolverket, 2010). Via textsamtalet kan läraren bestämma hur djupt eleven ska gå i en 

text samt hur djupa tankegångar eller hur djup reflektion som bör uppnås. Det kan 

handla om att reda ut oklarheter i en text, se på orsakskedjor eller bidra med stöttande 

frågor för att se större sammanhang. Frågorna skulle också kunna användas för att göra 

förtydliganden i texten. Läraren kan komma åt elevernas läsförståelse genom att 

samtala med dem och på så vis låta dem uttrycka sin egen förståelse av det de läst. 

 Också en viss muntlig process kan alltså ha stor betydelse för läsförståelsen, hur man 

plockar isär och diskuterar en text. Textsamtalet går ej att bortse ifrån och är som 

viktigast när det handlar om att eleverna ska ha ett bra hjälpmedel till att begripa texter 

och uppnå förståelse (Tjernberg, 2013). 

 

Tjernberg (2013) presenterar i sin avhandling ett antal lärare som ständigt förändrar 

sitt arbetssätt utifrån vilka förmågor eleverna äger. I en klass, i undersökningen, var det 

flera elever som hade problem med läs- och skrivfärdigheter. Eftersom läraren var väl 

medveten om detta lärde hen då ut specifika verktyg till dessa elever för att de lättare 

skulle kunna ta sig an och klara av framtida uppgifter. Lärarna på denna skola, en skola 

som är nationellt känd för sitt gedigna läspedagogiska arbete, arbetar ständigt med 

strukturerade textsamtal. Lärarna på skolan upplever att textsamtalen har bidragit till 

att eleverna utvecklat lässtrategier och till att de fått en djupare förståelse för texterna 

de läser. 

 

Textrörlighet 
Liberg (2007) menar att det är viktigt att se på huruvida eleverna kan röra sig i texter 

eller inte. När man talar om textrörlighet kan man förgrena det i tre olika typer. Den 

första handlar då om framåtriktad textrörlighet och det innebär att eleven kan använda 

det hen läst för att förstå något som förväntas komma en bit fram i texten. Framåtriktad 

textrörlighet innebär alltså att läsaren drar slutsatser om vad som komma skall i texten 

utifrån vad som stått tidigare i texten. Den andra typen kallar Liberg (2007) för 

bakåtriktad textrörlighet. Det handlar om att man som läsare använder det man just läst 

för att nå ett djup i sin förståelse eller förändra sin förståelse gällande det man läst 

tidigare i texten. Utåtriktad textrörlighet är den sista typen och innebär att läsaren kan 

gå ut från texten och associera innehållet till sina egna erfarenheter och tidigare lästa 

texter. Liberg (2007) menar att många ungdomar i skolan kan läsa en text men de har 

problem med att nå en djupare förståelse. Med andra ord har de svårt att röra sig i 

texterna. 

Liberg och Säljö (2014) talar om hur läsaren rör sig i texten i termer av intertextuella 

rörelser och intratextuella rörelser. För att kunna röra sig med intertextuella rörelser 

behöver läsaren ha en bred läsrepertoar. Läsaren rör sig ut från texten och behöver 

förhålla sig kritisk till det skrivna för att kunna jämföra texten med andra texter eller 

erfarenheter. De intratextuella rörelserna handlar å andra sidan om rörelser som 

läsaren använder för att botanisera sig inom texten. Det kan handla om att finna detaljer 

eller försöka hitta samband i texten som bidrar att hen kan dra slutsatser. 
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 Westlund (2010) påpekar att det är lärarens uppgift att hjälpa eleven att utveckla de 

kompetenser som hen behöver för att kunna dra slutsatser emellan olika texter. Dessa 

slutsatser bör dock inte endast baseras på det faktiva i texten, alltså information som lätt 

kan hittas i en text, utan de bör främst baseras på elevens egen kunskap. Där och då 

utvecklas elevernas läsning. Läsfärdighet, menar Westlund (2010), handlar om mer än 

att kunna återberätta boken korrekt. Eleverna behöver få utveckla ett tänkande där ny 

information länkas samman till redan befintlig kunskap och genom den 

sammanlänkningen komma fram till en logisk slutsats. 

 

Textrörlighet är alltså ett uttryck för hur eleverna behöver kunna förhålla sig till texten, 

med en rörlighet. Liberg m.fl. (2010, s. 66) sammanfattar begreppet textrörlighet, utifrån 

deras erhållna erfarenheter, ”som en föränderlig vandring i ett föränderligt 

textlandskap.” Olika elever rör sig i olika texter på olika vis och dessutom olika snabbt 

(Skolverket, 2010). Det är en viktig förmåga för eleverna att äga vilket innebär att de 

behöver kunna arbeta med texter på olika sätt och också åt olika håll. För att eleverna 

ska ha en chans att kunna förstå och arbeta med texter på det sätt som krävs idag, i 

skolan och i samhället, behöver de kunna röra sig både inom texten och mellan olika 

texter (Liberg & Säljö, 2014). 

 

Människor läser utifrån olika läsmål, det vill säga att de har olika mål med sin läsning. 

Alla läsmål konstrueras inte av läsaren själv, vilket ofta är fallet när eleverna läser i 

skolan. Ett läsmål kan handla om att försöka förstå vad skribenten vill förmedla med 

texten, alltså söka textens budskap. Därmed får läsaren grepp om textens helhet 

(Gunnarsson, 1989). Westlund (2012) menar att text och läsare samspelar, att de för en 

dialog med varandra. Vad läsaren sedermera minns från texten beror på vad hen 

uppfattar som viktigt. Läsaren gallrar i texten och plockar ut information baserad på 

sina förkunskaper. Informationen är också relationell till vilka förväntningar läsaren har 

på texten. Den mentala konstruktionen baseras på läsarens kunskaper och tidigare 

erfarenheter och detta konstruerar läsarens uppfattning om textens handling eller 

innehåll (Gunnarsson, 1989). 

 Westlund (2015) kallar det för associativ rörlighet när en läsare använder sig av sin 

egen erfarenhet, den kunskap hen besitter eller de känslor hen har, för att 

sammankoppla den nya texten med något familjärt. Eleverna kan, menar Olin-Scheller 

m.fl. (2015), använda de kunskaper som de besitter till att skapa förutsägelser och 

liknelser. Det är alltså lättare att ta till sig an en text om den går att koppla ihop med 

något man vet sedan tidigare (Olin-Scheller m.fl., 2015; Westlund, 2012, 2015). Detta är 

något som Westlund (2012, s. 42) beskriver genom att förklara att man kan “slå på eller 

se sin egen bakgrundskunskap”. Med andra ord kommer helhetsbilden av en text aldrig 

att vara exakt densamma när olika personer läser den (Gunnarsson, 1989), även om 

varje enskild författare har ett speciellt syfte med den text hen skriver (Westlund, 2012). 

 

Läsaren kan genom läsning använda en text för att utveckla och befästa sina kunskaper 

men också för att sätta ord på sina egna värderingar eller tankar om det egna jaget. 
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Textrörlighet är att röra sig i texten med hjälp av sina åsikter, sina erfarenheter eller 

andra lästa texter (Liberg m.fl., 2010). 

Olin-Scheller m.fl. (2015) har gjort en studie där eleverna tränades i att använda sina 

tidigare kunskaper medan de läste för att utveckla en bättre läsförståelse. Strategierna 

som eleverna lärde sig hjälpte dem att tolka och förstå texten på ett djupare plan. Det 

handlade om att sätta texten i ett sammanhang och ge den ett värde, en mening och en 

funktion där och då. Liberg m.fl. (2010) menar att vi behöver låta de texter som eleverna 

arbetar med leva vidare. Såväl läsaren som det hen läser konstrueras genom texten. 

Vilken läsvana man har bidrar till vilken läsposition man kan ta och därmed till vilken 

förståelse man som läsare kan utveckla. Chambers (1994, s. 109) menar att “läsare görs 

av läsare. Det är en grundläggande sanning att hålla i minnet. Mycket är därför beroende 

av vad och hur mycket vi själva läser.” 

 

Elever behöver ha läst en mängd böcker för att kunna röra sig emellan olika texter. De 

behöver ha en läsrepertoar som består av både sakprosa och skönlitteratur för att kunna 

vara kritiska och reflekterande som läsare. Det finns elever som önskar att endast läsa 

sakprosa eller endast skönlitteratur och det är i de fallen lärarens uppgift att hjälpa 

eleven att vidga sin läsrepertoar för att den ska innehålla fler genrer (Westlund, 2015). 

 

Känslor, engagemang och motivation 
Graesser m.fl., (2012) har i sin forskning fokuserat på läsförståelse i relation till läsarens 

känslor. En läsare upplever många olika känslor när hen läser en text. En del känslor är 

enkla att dölja, andra inte. Att vara arg, ledsen, glad eller rädd är känslor som är svåra att 

dölja medan frustration, förvirring eller att vara uttråkad kan vara enklare att dölja. 

Motivationen går hand i hand med de känslor som läsaren upplever. En läsare kan bli 

uttråkad av en text på grund av flera olika faktorer. Exempelvis kan det handla om att 

texten verkar irrelevant i förhållande till vad läsaren förväntar sig av den eller så kan det 

vara fel svårighetsgrad på texten. Om den är för enkel och självklar för läsaren tenderar 

hen att sväva iväg i andra tankar, menar Graesser m.fl. (2012). Om texten istället är för 

svår tenderar läsaren att bli frustrerad anser forskarna och detta påverkar alltså 

motivationen hos läsaren. Westlund (2010) betonar att läsframgång hos en elev är 

beroende av elevens motivation samt erfarenheter av tidigare läsning. Med andra ord 

kan läsförståelsen utvecklas eftersom motivationen delvis kan det. Om texten ligger på 

en nivå som är rätt för eleven och om stödet ligger på rätt nivå och är anpassat efter 

elevens proximala utvecklingszon bör därmed motivationen öka. Westlund (2010) 

menar också att elevens självkänsla och antalet tidigare lästa texter kan ha betydelse för 

motivationen. 

En känsla av osäkerhet hos en läsare kan uppstå om hen exempelvis blir förvirrad av 

en text eller om hen finner den motsägelsefull. Med andra ord kan denna känsla uppstå 

när eleven agerar kritiskt eller ifrågasättande emot en text och i de fallen bidrar känslan 

av osäkerhet till tänkande och reflektion (Graesser m.fl., 2012). Andra sidan av samma 

mynt visar alltså att känslan av osäkerhet kan bidra till engagemang i texten. Lifford m.fl. 

(2000) menar vidare att det är viktigt att läsaren förhåller sig kritisk till texten eftersom 
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det kommer att berika reflektionen. Engagemang och förståelse går hand i hand 

(Wigfield m.fl., 2008). Om en läsare blir helt engagerad av en text och slukas upp av den 

så pass att tid och rum försvinner ligger svårighetsgraden på precis rätt nivå i relation 

till läsarens läsförmåga (Graesser m.fl., 2012). Att som lärare vara tillgänglig i 

klassrummet under läsningens gång, menar forskarna Wigfield m.fl. (2008) kan bidra till 

elevernas engagemang och förståelse. Läraren behöver således vägleda eleven gällande 

vad hen ska läsa eftersom känslorna för det man läser i allra högsta grad påverkar 

läsförståelsen (Graesser m.fl., 2012). Forskarna betonar att man handlar i sin läsning 

utefter vad man känner. 

 

Läsförståelse och motivation hänger ihop. Westlund (2012) menar att motivationen är 

starkt förknippad med elevens utveckling av läsförståelse och att det är eleven själv som 

aktivt måste arbeta för att förbättra sin läsförståelse (Westlund, 2015). Motivation och 

tidigare erfarenheter har en betydande roll i detta sammanhang. Elevens motivation till 

att ta sig an en uppgift igen kommer påverkas av huruvida hen har lyckats eller 

misslyckats med samma uppgift tidigare (Westlund, 2012). Detta är i enlighet med 

Piaget och den konstruktivistiska kunskapssynen han hade. Piaget menade att förståelse 

nås via egen aktivitet inte genom lärarledda lektioner (Säljö, 2014) och det är högst 

relevant här, varvid vi menar att läraren inte kan lära en elev att läsa om hen inte har 

den egna viljan. Ju mer intressant eller engagerande en text är för en elev, desto enklare 

kan eleven förstå texten och desto mer avancerat kan hen arbeta med den. 

 

Att som lärare ha höga förväntningar på sina elever kan bidra till att motivera dem. 

Lärare bör sträva efter att hjälpa eleverna att skapa en inre motivation snarare än en 

yttre vad gäller läsning. Den inre motivationen är den som kommer att driva dem framåt 

i sin läsning och som gör att de vill läsa och lära medan den yttre mer handlar om att 

läsa för en belöning. Det är viktigt att sträva efter denna inre motivation. Något som 

strävar mot den är att låta elever tävla om hur många böcker de läst, att göra dem till 

konkurrenter till varandra (Westlund, 2012). 

 

  



 

25 

 

Metod 
Metodval 
Vi har valt att använda oss av enkäter. En enkät är nästan samma sak som en 

strukturerad intervju ifall enkäten till största del är baserad på slutna frågor, menar 

Bryman (2002, 2011). Han menar att en strukturerad intervju, där man har 

ordningsföljden gällande frågorna klar för sig ofta används för att minska risken för 

felaktigheter. Den används också för att frågandet ska bli standardiserat och enhetligt. 

Den största skillnaden mellan en enkät och en intervju är att vid den senare finns en 

intervjuare närvarande som kan läsa upp frågorna. Vid en enkätundersökning måste 

respondenten själv läsa frågorna och med det kan det finnas vissa risker, exempelvis 

finns risk för tolkningsmöjlighet. På grund av det behöver frågorna vara enkla att såväl 

förstå som besvara. Därmed menar Bryman (2011) att själva utformningen av enkäten 

är viktig och påtalar också att en enkät bör ha färre frågor än en strukturerad intervju. 

Han går dock inte in på antalet frågor. En enkät är enkel för respondenten att avbryta 

och bör därför göras på ett sätt som minskar risken för enkättrötthet hos respondenten. 

Om man har en viss tid att anpassa sig efter kan man få ut fler svar via enkäter än 

intervjuer och även om man kan göra telefonintervjuer kräver det mer tid än enkäter 

(Bryman, 2011). En annan stor fördel med enkäter i vårt fall är att respondenten, i detta 

fall en lärare, kan svara när hen har tid och möjlighet. Vi har alltså valt att använda oss 

av enkäter, som följaktligen är en metod vilken är avsevärt lik strukturerade intervjuer 

(Bryman, 2002, 2011). 

 

Bryman (2011, s. 40) gör en distinktion emellan kvalitativ och kvantitativ metod och det 

”handlar om ett fruktbart sätt att klassificera olika metoder eller tillvägagångssätt inom 

samhällsvetenskaplig forskning.” Kvantitativa forskare, menar Bryman (2011), mäter 

saker medan kvalitativa forskare inte gör det på samma sätt. Den kvalitativa å andra 

sidan, menar Bryman (2011) genererar teorier och bjuder in till ett tolkande synsätt. 

Slutligen påpekar Bryman (2011) att man inte ska försöka sära på kvalitativ och 

kvantitativ forskning med en kil, eftersom de på sätt och vis är sammanflätade och inte 

alltid oförenliga. De skillnader som påtalats bör ses som generella tendenser snarare än 

strikta olikheter. 

 Vi har samlat in såväl kvantitativa som kvalitativa data med hjälp av vår enkät, som 

innehåller både öppna och slutna frågor. Öppna frågor kan vara bra att ha i sin enkät för 

att komma närmare ett kvalitativt djup i sin fråga och det ger respondenten tillfälle att 

delge sitt eget perspektiv på saken. Med det sagt bör man inte undvika att ställa en 

öppen fråga i en enkät om det har fler fördelar än nackdelar (Eliasson, 2010). Slutna 

frågor har vi också att använt oss av och de har mestadels genererat kvantitativa data. 

Det förekom dock öppningar också i de frågorna, exempelvis genom en blankrad för 

”annat” eller ”övrigt”. Detta innebär att våra data också kan ses som kvalitativa. 

 

Enkäter är bra för att kunna se en större helhet, eller en bredd inom det område man 

undersöker (Eliasson, 2010). Denna metod är också väldigt väl vald när man avser 
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undersöka en större grupp människor eller endast har resurser för att söka svar från 

färre respondenter, vilket vi anser oss ha. Vid en intervjustudie hade vi hunnit intervjua 

eventuellt tio personer men nu har vi istället fått 136 stycken enkätsvar. Kvantiteten 

respondenter är viktig för vår studie. En fördel med att välja enkäter som 

undersökningsmetod är att respondenterna kan svara när de behagar även om en viss 

tidsram finns (Bryman, 2011; Eliasson, 2010). Detta känns högst relevant eftersom vi 

skickade våra enkäter till verksamma lärare, som till synes har ont om tid. 

  

Material och urval 
Vårt primärmaterial består av de data vi har samlat in via våra enkäter. Vårt 

sekundärmaterial består av andra forskares böcker, avhandlingar och artiklar. 

 

Trost och Hultåker (2007) menar att det första steget man tar när man bestämmer vilka 

man ska skicka ut sina enkäter till är att bestämma population. Med det menas vilken 

population som önskas besvara enkäten. I vårt fall är det aktiva svensklärare i skolans 

mellanår inom region Gävleborg. Vi har gjort en relativt lokal undersökning och det är 

därför viktigt att vara medveten om att våra resultat inte går att generalisera. Dessutom 

blir urvalet inte representativt för alla svensklärare i skolans årskurs 4–6 i Sverige 

(Bryman, 2002). Vår typ av urval är ett icke-slumpmässigt urval eftersom vi valt en 

region med 12 bestämda kommuner i. Detta är en typ av bekvämlighetsurval eftersom vi 

baserar vårt urval på de kontakter vi kunde delges via våra lokala samordnare vid 

Högskolan i Gävle samt via rektorer och skoladministratörer (Trost & Hultåker, 2007). 

 

Fyrtiofyra stycken svaranden påbörjade enkäten utan att slutföra den och dessa är 

därmed vårt bortfall. Det finns också respondenter som hoppat över vissa frågor i 

enkäten och därmed varierar antalet svaranden på de olika enkätfrågorna. 

 

Genomförande 
Vi har mejlat samtliga lokala samordnare i kommunerna men via den kanalen fick vi inte 

tillräckligt med svar. Därför har vi också mejlat skoladministratörer och rektorer. På så 

vis har vi tilldelats mejladresser direkt till de personer vi önskat som respondenter, 

hoppas vi. I mejlet som vi har skickat ut fick varje respondent tillgång till en länk vilken 

ledde dem vidare till den webbaserade enkäten som vi skapade via 

www.webbenkater.com. Alla respondenter tilldelades samma länk vilket har medfört att 

vi som undersökningsledare inte kan veta vilken person som har svarat vad. Med andra 

ord var varje respondent anonym. 

 

När vi skickade ut våra enkäter var det svårt att veta hur många som skulle komma att 

svara och därför räknade vi med att skicka ut påminnelser vilket bland andra Bryman 

(2002, 2011) påtalar är viktigt. Bryman (2011) menar dock att det i så fall kan vara bra 

att veta vilka som besvarat enkäten och vilka som inte har det. Det var dock inte möjligt 

för oss att veta vilka respondenter som hade besvarat enkäten och vilka som inte hade 

gjort det eftersom den var anonym även för oss. Vi skickade ut vår påminnelse tre 
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veckor senare och den genererade 58 stycken nya respondenter vilket bidrog till totalen 

på 136 stycken respondenter. Vi upplevde, precis som Bryman (2011) hade gjort oss 

uppmärksamma på, att det här med påminnelser fungerade väl. 

 

Vi skrev ett missivbrev för att om möjligt minska bortfallet av respondenter. Ett 

missivbrev kan också kallas för följebrev och detta menar Bryman (2011) är viktigt. I det 

förklarade vi syftet med vår undersökning samt vad vi menade med läsförståelse och 

högläsning eftersom vi ansåg att de orden kan betyda många olika saker för olika 

personer. Vi förklarade inte vad varje strategi innebar eftersom vi inte ville färga 

lärarnas svar. Istället tänker vi att lärare vet vad de medvetet undervisar om. 

 

Efter att alla våra enkätsvar hade kommit in stängde vi vår webbaserade enkät och 

började analysera svaren utifrån våra egna kriterier och tankar. Vi valde att kategorisera 

frågorna genom att lägga dem under respektive frågeställning för att därefter skriva ner 

resultaten. Resultaten tittade vi på både enskilt och i relation till varandra. Vi har letat 

efter samband mellan svaren på de olika enkätfrågorna och mellan olika personers svar. 

Vi har också gjort jämförelser mellan behöriga och icke behöriga lärare avseende deras 

användande av och undervisande om strategier för läsförståelse. 

Våra resultat har vi sedan satt i relation till vår forskningsbakgrund och 

litteraturgenomgång för att försöka bidra med en inblick i hur lärare arbetar med 

läsförståelsestrategier i skolans årskurs 4–6 i region Gävleborg. 

 

Metoddiskussion 
Man kan misstänka att svaren i en enkätundersökning ger en något falsk föreställning 

gällande tillförlitlighet och korrekthet. Detta handlar alltså om validiteten, eller 

giltigheten. När vi skickade ut vår enkät kunde vi inte säkerställa att informanten 

tolkade alla ord på samma sätt som oss. Eftersom att det fanns en risk för att 

respondenten skulle feltolka något av de viktigaste begreppen (Bryman, 2002; Eliasson, 

2010) valde vi att förklara dem redan innan. En annan kritisk aspekt för oss var att veta 

huruvida informanterna besatt den kunskap som krävdes för att besvara våra frågor 

(Bryman, 2002). Denna aspekt är högst intressant i vårt fall eftersom vi vet att det finns 

lärare inom skolans värld som är osäkra på hur de ska undervisa i läsförståelse. Vi 

kunde dock inte ta reda på om så var fallet eller ej. 

 

Att skicka ut enkäter ger vanligtvis, procentuellt sett, färre svar än exempelvis 

intervjuer. Enkäter ger dock en bredd och möjlighet till fler svar, i antal, inom vår 

tidsram (Eliasson, 2010). Vi valde främst att göra vår undersökning via enkäter för att vi 

ville nå ett så stort antal respondenter som möjligt i relation till våra förutsättningar. 

Tidsaspekten var den främsta anledningen som gjorde att det blev det bästa valet för 

oss. Ifall vi istället hade gjort intervjuer hade respondenterna varit betydligt färre. 

 

Det finns några andra kritiska aspekter gällande en enkätundersökning som är viktiga 

att poängtera. I och med att vi valde att skicka ut enkäter kunde vi inte hjälpa 
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respondenterna ifall de hade några funderingar under tiden de besvarar enkäten. Vi 

kunde heller inte ställa följdfrågor vilket vi hade kunnat göra ifall vi använt oss av 

strukturerade intervjuer. När man gör en enkät är man också beroende av att 

respondenten upplever frågorna som viktiga, annars kanske de inte besvarar dem. Med 

andra ord fanns det en risk finns för att en del enkäter inte besvaras till fullo utan endast 

delvis (Bryman, 2011) och detta hände även oss. I vår enkät var det 44 stycken 

respondenter som inte slutförde enkäten. 

 

Etiska aspekter 
De uppgifter som vi har samlat in om och av respondenterna är endast avsedda att 

användas för vårt arbete. Detta går hand i hand med nyttjandekravet som 

Vetenskapsrådet (2002) ställer. En viktig etisk aspekt är att den som vi ber svara inte 

tvingas till att svara (Trost & Hultåker, 2007). Eftersom vi har skickat vår enkät till 

rektorer på olika skolor, via mejl, var denna aspekt svår att undersöka. Vi kan bara 

hoppas att de som svarat har svarat för att de vill vara med. Denna aspekt kallar 

Vetenskapsrådet (2002) för samtyckeskravet, vilket alltså innebär att respondenterna 

själva bestämmer om de vill delta eller ej samt ifall de vill avbryta enkäten. Visserligen 

frågade vi inte efter samtycke men vi angav att respondenten kunde hoppa över frågor 

och vi bad om deras deltagande. En etisk aspekt som man kommer bort ifrån vad gäller 

enkäter är att man inte påverkas av den svarandes intryck i form av exempelvis gestik 

eller mimik. Vi vet exempelvis inte vad hen har för social bakgrund eller kön (Bryman, 

2011). Andra intryck, som exempelvis språkliga, kan vi däremot ta del av via våra öppna 

frågor. Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer vad gäller forskningsetik är mycket tydliga 

och dessa har vi givetvis följt. Informationskravet handlar bland annat om att forskaren 

måste delge sin respondent information angående studiens syfte. Detta gjorde vi via vårt 

missivbrev. Konfidentialitetskravet är inte relaterat till vårt arbete i någon större 

utsträckning eftersom vi inte har bett om några personliga uppgifter i form av namn 

eller personnummer. Vi har däremot mejladresser till alla deltagare men dessa 

redovisas inte någonstans i arbetet; huruvida dessa är etiskt känsliga är upp till var och 

en att bestämma. De mejladresserna är också offentliga handlingar och kan enkelt hittas 

men de går inte att relatera till vår resultatredovisning. Uppgifter gällande vem som 

svarat vad är i alla fall, såsom Vetenskapsrådet (2002) bestämt, omöjliga för 

utomstående att ta del av. 
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Resultat 
Hur mycket tid lägger lärare i svenska på sin egen lustläsning? 
I vår enkät frågade vi lärarna i region Gävleborg hur mycket tid de lade på sin egen 

lustläsning per dag. Med lustläsning avser vi allt man läser för nöjes skull. Vi betonade i 

vårt missivbrev att det handlade om just läsning och att vi därmed avsåg sådan text som 

de läste. Vi avsedde alltså inte ljudböcker och liknande. Det var 136 lärare som 

besvarade denna fråga och enkätresultatet visar att det är 45 stycken (33 procent) som 

läser under 30 minuter per dag och 43 stycken (32 procent) som läser över 30 minuter. 

Om man istället ser på hur många lärare som lustläser cirka en timme per dag är det 

drygt 28 stycken (21 procent). Av 136 respondenter var det 12 stycken (9 procent) läser 

mer än en timme och 8 stycken (6 procent) uppger att de inte lustläser alls. De lärare 

som uppger att de lustläser cirka en timme eller mer per dag är också de lärare som i 

högst grad använder strategier för läsförståelse i sin egen läsning. De lär också medvetet 

ut flest antal strategier för läsförståelse till sina elever. Dessa består alltså av 40 lärare. 

 
Figur 1. Den tid som lärarna lägger på sin egen lustläsning per dag. 

 

En av två lärare som inte är behöriga i ämnet svenska för årskurs 4–6 lustläser inte alls 

eller under 30 minuter per dag medan en av tre behöriga lärare inte gör det. De behöriga 

lärarna tenderar således att lustläsa mer än de icke behöriga. Av 136 lärare var det 83 

stycken som uppgav att de lustläste mellan 30 minuter och en timme per dag. Av de 83 

lärarna var 71 stycken behöriga medan 12 stycken inte var det. Om man istället ser på 

de lärare som uppgav att de läste 30 minuter eller mindre var 37 stycken behöriga 

medan 14 inte var det. 
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Vilka strategier för läsförståelse lär lärare i skolans mellanår ut till 

sina elever? 
Över 100 av 133 lärare uppgav att de arbetade med fyra specifika strategier för 

läsförståelse. Dessa var Att se samband och tolka, Att identifiera huvudbudskap och göra 

en sammanfattning, Att ställa frågor till texten samt Att dra slutsatser och generalisera. 

Näst därefter uppgav 93 lärare att de lärde ut strategin Att visualisera textens innehåll 

och 68 stycken arbetade emot strategin Att göra inferenser. Att ställa hypoteser och Att 

skriva sig till läsning är det mindre än hälften som uppgett att de arbetar med. Det var 13 

lärare, som uppgav i ett öppet fält, att de arbetade med en strategi som innebar att 

eleverna skulle förstå texten de läste genom att plocka ut olika begrepp eller ord. 

 

Totalt 26 respondenter uppgav att de inte har behörighet för att undervisa i ämnet 

Svenska i skolans årskurs 4–6 och vi ser en tendens vad gäller hur säkra lärarna känner 

sig på strategianvändning i sin egen läsning. De lärare som är behöriga känner sig 

generellt i högre grad säkra, än de som inte är behöriga. Det är också tydligt, gällande 

samtliga strategier för läsförståelse, att de behöriga lärarna i högre grad medvetet lär ut 

strategier för läsförståelse till sina elever. 

 

 
 

Figur 2. En jämförelse av behöriga samt icke behöriga lärare i svenska och i vilken grad de 

medvetet lär ut strategier till eleverna. 
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Hur använder lärarna sig av högläsning i klassrummet i relation till 

strategier för läsförståelse? 
Resultatet från enkäten vad gäller hur lärarna använder sig av högläsning i relation till 

strategier för läsförståelse kan sammanställas med två stapeldiagram, Figur 3 och Figur 

4. Det första stapeldiagrammet visar vilket eller vilka syften som respektive respondent 

ser med högläsning. Nästa stapeldiagram visar vilken eller vilka läsförståelsestrategier 

respektive respondent lär ut i samband med sin högläsning. 

 

 
Figur 3. Olika syften med högläsning. 

 

Två av staplarna utmärker sig gällande ett högt antal respondenter i Figur 3. Över 100 

av 134 lärare (80 procent) uppger att deras syfte med högläsning är att arbeta med 

textsamtal och elevers ordförrådsutveckling. Av 134 respondenter menar 74 stycken att 

ett arbete med modellering är ett syfte med högläsning. De andra syftena: textrörlighet 

och scaffolding, ansåg 57 stycken respektive 51 stycken av respondenterna vara 

relevanta för högläsningen. Sammanlagt 44 lärare uppger att imitation kan fylla ett syfte 

vid högläsning. 

Av totalt 134 lärare uppger 12 stycken att de högläser för klassen med syfte att ge en 

läsupplevelse; detta skriver de under ”annat” men om alternativet hade funnits finns en 

möjlighet att fler hade svarat så. I Figur 3 finns en stapel där få respondenter kände igen 

sig, Jag högläser inte, vilken stämde in på endast fem lärare i enkätstudien. 
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Figur 4. Läsförståelsestrategier vid högläsning. 

 

Som Figur 4 visar är det en relativt jämn fördelning mellan vilka strategier för 

läsförståelse som lärare lär ut i samband med högläsning. Att göra inferenser, Att 

visualisera textens innehåll och Att ställa hypoteser är de tre strategier som hamnar 

under medelvärdet på 89 lärare gällande vilka strategier lärare lär ut i samband med 

högläsning. Det är dock värt att notera att även dessa strategier används i relativt hög 

utsträckning. 

 

Vad gäller syften med högläsning och vilka strategier lärare lär ut i samband med 

högläsning ser vi en liknande trend angående ifall läraren är behörig eller ej. Det såg vi 

också när det gällde såväl lustläsning som strategianvändning. De lärare som är 

behöriga uppvisar en större medvetenhet om sin högläsning genom att i högre grad 

ange vilket eller vilka syften de arbetar för. De lärare som inte är behöriga uppger i lägre 

utsträckning, mellan 8 och 31 procentenheter lägre, än vad lärare som är behöriga 

svarar angående vilken eller vilka strategier de lär ut. Liknande resultat kan ses vid 

frågan där lärarna skulle svara på vilket eller vilka syften de såg med högläsning. Där var 

spannet mellan 13 och 26 procentenheter lägre hos de lärare som var obehöriga. Ett av 

svarsalternativen var dock inte lägre för dessa lärare. På frågan om de såg imitation som 

ett syfte med högläsning var svarsandelarna 32 procent för de behöriga lärarna 
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respektive 35 procent för de icke behöriga. Det var också imitation som minst antal 

lärare angav att de såg som ett syfte med högläsning. 

 

På vilka sätt vägleder lärarna sina elever i valet av bänkbok? 
Av 133 lärare menar 95 stycken att de låter eleverna välja bok fritt men samtidigt 

uppger 67 stycken av dem att eleverna får välja fritt samtidigt som läraren själv gör en 

bedömning av elevens läsförmåga. Sammanlagt 11 lärare uppger att valet görs endast 

utifrån detta kriterium: elevens fria val. Totalt 99 lärare uppger att boken väljs genom en 

bedömning av elevens läsförmåga; av dem är det 67 stycken som låter barnen välja fritt. 

Endast 27 stycken utav lärarna bestämmer själva bok åt sina elever men 24 stycken av 

dem gör det utifrån läsmål och lika många låter elevens fria val inverka. Totalt 57 lärare 

svarar att boken väljs utifrån läsmål eller med hjälp av bibliotekarien och 46 stycken av 

dem väljer också bänkbok genom en bedömning av elevens läsförmåga. Endast 6 lärare 

uppger att de endast väljer bok utifrån elevens läsförmåga och 2 stycken menar att de 

endast väljer bok utifrån läsmål. En tredjedel av lärarna uppger att elevernas bänkbok 

väljs utifrån åldersanpassning men endast en lärare uppger det som enda parametern. I 

de flesta fall vägleder alltså lärarna sina elever i valet av bänkbok utifrån flera olika 

kriterier men 20 lärare använder sig av endast ett kriterium. 

 

 
Figur 5. Kriterium vid val av bänkbok. 
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När vi jämför behöriga och icke behöriga lärares svar på den här frågan ser vi skillnader 

men inte lika markanta som de har varit i andra frågor. Av de 20 lärare som vägleder i 

valet av bänkbok utifrån ett kriterium är 15 stycken (14 procent av de behöriga) 

behöriga och 5 stycken (19 procent av de icke behöriga) icke behöriga. Frågan är 

besvarad av 108 behöriga lärare och 26 stycken icke behöriga. 

 

 
Figur 6. Kriterium vid val av bänkbok - en jämförelse. 

 

Generellt sett är inte skillnaderna så stora men som Figur 6 visar tenderar de behöriga 

lärarna att i högre grad, procentuellt sett, välja fler kriterier att ta hänsyn till vad gäller 

vägledning av elevens bänkbok. De icke behöriga låter i högst grad eleven välja fritt. 
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Diskussion 
Hur mycket tid lägger lärare i svenska på sin egen lustläsning? 
“Ska vi lära skolans elever att använda olika och lämpliga lässtrategier så måste vi börja 

med oss själva!” betonar Westlund (2012, s. 335) och hur ska det arbetet se ut om man 

som lärare inte lustläser själv? Hur kan man som lärare motivera sina elever till att läsa 

om man inte läser själv? Vi kan inte nog så många gånger trycka på det som Chambers 

(1994) påtalar; en läsare kan inte göras av en ickeläsare. 

Skolverket (2010) menar att det är viktigt med själva valet av text som eleverna ska 

läsa. Vidare skriver de också att det är lärarens uppgift att välja ut den texten och att 

läsningen ska ha ett fokus på kvalitet snarare än kvantitet. Flertalet forskare nämner 

också vikten av valet av text, däribland Herkner (2011) och van Keer (2004). Trageton 

(2005) i sin tur betonar att om eleverna får läsa olika texter gör det läsningen mer 

lärorik för dem. Själva valet av text kan ses som en stödstruktur i sig eftersom texten kan 

väljas utifrån elevens intresse och engagemang eller kunskap (Skolverket, 2010). 

Fyrtiofem lärare uppgav att de lustläste under 30 minuter per dag och åtta lärare 

lustläste inte alls. Skolverket (2012) betonar att lärare måste veta hur ett arbete med 

läsprocesser kan se ut inom skolans väggar; detta är ett högst viktigt arbete som måste 

prioriteras. Hur ska det kunna arbetas med läsprocesser och strategier för läsförståelse 

om inte läraren själv är en läsare, frågar vi oss. Westlund (2013, 2015) menar att om 

man inte har några läserfarenheter kan både läsandet och användandet av strategier 

begränsas. Begränsningen gäller såväl läraren som lärarens undervisning och därmed 

elevens möjlighet att få undervisning om strategier för läsförståelse. Vår undersökning 

visar att de lärare som i högst grad lustläster också är de som i högst grad såväl 

använder strategier själva som lär ut dem till sina elever. År 2010 menade Liberg m.fl. 

att vi i Sverige inte arbetar så mycket med formell läsundervisning som andra länder 

gör; utifrån vår undersökning kan man fundera på om lärares egen lustläsning skulle 

kunna bidra till ett ökat arbete med det. Vi ser en tydlig tendens gällande lärares egen 

lustläsning och strategianvändningen för såväl hen själv som i hens undervisning. 

Chambers (1994) menar att läsarens läsvana avgör vilken läsposition hen kan ta och 

därmed vilken förståelse som kan uppnås. Åttiotre av 136 lärare uppgav att de lustläser 

mellan 30 minuter och en timme per dag och de lärarna bör kunna ta den läsposition 

som innebär att de kan undervisa om och använda de rätta strategierna. Slutligen kan 

sägas att vår egen lustläsning, som lärare, alltså är viktig i ett arbete med läsförståelse, 

på alla plan. Åtta av 136 personer uppgav att de inte alls lustläste medan resterande 128 

lärare uppgav att de genomsnittligen lustläste dagligen. 

 

Vilka strategier för läsförståelse lär lärare i skolans mellanår ut till 

sina elever? 
Det kan inte sägas tillräckligt många gånger att kvaliteten är viktigare än kvantiteten när 

det kommer till läsning och utveckling av läsförståelse. En strategi för läsförståelse kan 

aldrig bli bättre än den lärare som lär ut den, menar såväl Westlund (2012) som vi. 
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Samtidigt som Skolverket (2007) betonar att elevers läsförmåga inte utvecklas om de 

inte får lära sig olika strategier för läsförståelse vittnar Westlund (2012) om att lärare 

känner sig osäkra på hur de ska undervisa sina elever i samma fråga. I vår enkätstudie 

stack fyra strategier ut gällande vilka strategier lärare medvetet lärde ut till sina elever. 

Dessa var Att se samband och tolka, Att identifiera huvudbudskap och göra en 

sammanfattning, Att ställa frågor till texten samt Att dra slutsatser och generalisera. Över 

100 av 133 lärare lär ut dessa fyra strategier medvetet till sina elever. Även Att 

visualisera textens innehåll var en strategi som var relativt populär då 93 lärare uppgav 

det alternativet. Något som vi funderar över är varför dessa fem strategier lärs ut i högre 

grad av lärare i region Gävleborg än resterande tre strategier: Att skriva sig till läsning, 

Att göra inferenser och Att ställa hypoteser. Kan det ha att göra med det som Skolverket 

(2007, 2010) uppmärksammat under många år; att lärare i den svenska skolan inte 

systematiskt arbetar med att hjälpa elever att förbättra sin läsförståelse. Med det menar 

vi att utan ett systematiskt tillvägagångssätt kan det finnas en risk att vissa strategier 

prioriteras bort eller helt enkelt inte lärs ut på grund av exempelvis okunskap eller 

osäkerhet om dem. Viktigt att notera i vårt resultat gällande detta är dock att behöriga 

lärare arbetar med strategiundervisning i högre grad än icke behöriga. Vidare var det i 

vår undersökning endast 49 av 133 lärare som uppgav att de medvetet lärde ut strategin 

Att skriva sig till läsning. Detta är en strategi som framförallt tidigare har setts som 

användbar endast i skolans första år. Forskaren Trageton (2014), som också är 

grundaren till strategin, menar att strategin även är användbar i skolans mellanår. 

Forskaren skriver bland annat att elevens läslust kan främjas i och med användandet av 

ASL. 

 

Det finns inte någon definition av läsförståelse i det kommentarmaterialet för 

kursplanen i svenska som finns att tillgå för lärare (Skolverket, 2016). En tydlig 

definition av läsförståelse och en presentation av strategier för läsförståelse skulle 

kanske kunna bidra till att fler lärare börjar lära ut strategier för läsförståelse eftersom 

strategianvändning och läsförståelse går hand i hand (Westlund, 2012). Dessutom 

kanske det genererar ett större antal användare av alla strategier för läsförståelse och 

inte endast de uppenbara eller lättillgängliga strategierna. I kursplanen i svenska står 

det att eleverna ska ges tillfälle att arbeta med ”lässtrategier för att förstå och tolka 

texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och 

sådant som står mellan raderna.” (Skolverket, 2011, s. 224). Målet är tydligt, elever ska 

lära sig lässtrategier. Vilka strategier som ska läras ut kan troligen lärare uppfatta olika 

beroende på exempelvis sin egen beprövade erfarenhet eller tidigare kunskap. Vad som 

är intressant att se i vårt resultat är att endast strax över hälften av lärarna svarade att 

de medvetet lärde ut strategin Att göra inferenser. Att läsa mellan raderna eller att göra 

inferenser är ju något som lärarna ska undervisa om, vilket står explicit i läroplanen. I 

alla fall står det uttryckligen att eleverna ska lära sig strategier för läsförståelse som 

hjälper dem att förstå sådant som står mellan raderna; vilket citatet ovan förtydligar. Vi 

menar alltså att det är synonymt med inferenser. 
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En strategi som är nära sammanlänkad med Att göra inferenser är Att visualisera 

textens innehåll. Westlund (2012) menar till och med att man kan se det inre skapandet 

som eleverna gör när de frammanar bilder som ett sätt att göra inferenser. Keene och 

Zimmermann (2003) beskriver att vana läsare är medvetna om att inre bilder ger en 

djupare förståelse och därför använder denna strategi vid läsning. De två nämnda 

strategierna är till viss del sammanflätade, men frågan är om elever kan göra det ena 

utan att samtidigt göra det andra eller bör lärarna lära ut de två strategierna simultant 

för att öka elevernas förståelse för texten? Det var cirka 20 procentenheter fler lärare 

som uppgav att de arbetade med Att visualisera textens innehåll (92 stycken) om man 

jämför med de lärare som lärde ut Att göra inferenser (67 stycken). 

 

Sextioen stycken av alla respondenter svarade att de medvetet lärde ut strategin Att 

ställa hypoteser, det är mindre än hälften av alla svaranden. För att kunna ställa 

hypoteser behöver eleven ta hjälp av sin egen tidigare kunskap (Westlund, 2012). Det är 

viktigt att få möjlighet att använda den kunskap som man redan besitter till att befästa 

den nya kunskapen då det främjar läsförståelsen (Palincsar & Brown, 1984). Liberg 

(2007) menar att de gånger man ställer hypoteser baserat på det man hittills läst av 

boken kan det jämföras med framåtriktad textrörlighet. Av de 61 lärare som lärde ut 

strategin Att ställa hypoteser var det endast 35 stycken som även arbetade med 

textrörlighet under högläsning. Arbetet med utveckling av elevers läsförmåga måste ges 

mer tid än det ges idag. Om man tittar ur ett internationellt perspektiv arbetar vi i 

Sveriges skolor med detta i väldigt låg grad jämfört med andra länder (Skolverket, 2007, 

2012). 

 

Lärare behöver aktivt undervisa i läsförståelsestrategier för att elever ska kunna lära sig 

dessa och utveckla dem till att bli deras egna (Westlund, 2012). Av den anledningen 

valde vi att fråga lärarna i vår enkät om de medvetet lärde ut strategier för läsförståelse. 

Att medvetet lära ut strategier kräver både planering och tid, vilket även Westlund 

(2012) betonar är viktigt för att strategierna ska fungera också i ett längre perspektiv. 

Skolverket menade år 2010 att arbetet med strategianvändning i skolans mellanår var 

frånvarande i hög grad men vår enkät visar inte detta, anser vi. Även om vissa strategier 

lärs ut i mindre utsträckning än andra så stämmer inte uttrycket i hög grad; det finns ett 

arbete med strategier för läsförståelse i region Gävleborg. Förhoppningsvis kan ovan 

nämnda frånvaro bero på att strategier för läsförståelse enligt läroplanen är något som 

lärare ska undervisa om, vilket står explicit numer. Skolverket (2012, s. 86) menar också 

att ”sammanfattningsvis tyder resultaten från PIRLS2 2011 på att läsundervisningen i 

årskurs 4 i Sverige tenterar att ha blivit något mer fokuserad.”  
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Hur använder lärarna sig av högläsning i klassrummet i relation till 

strategier för läsförståelse? 
Högläsning är ett viktigt verktyg för att praktiskt kunna visa eleverna hur olika 

strategier går till (Westlund, 2012). Etthundratjugonio av de 134 lärarna som svarade 

på enkäten uppgav att de läste högt för eleverna. Detta höga resultat kan jämföras med 

det Hemerick (1999) betonar i sin studie; där forskaren menar att högläsning är en av 

de viktigaste handlingarna som läraren kan utföra i klassrummet för att motivera 

eleverna till att fortsätta läsa själva. 

 

Det är viktigt att högläsning sker med eftertänksamhet eftersom det kan vara ett sätt att 

hjälpa eleverna till att utveckla sin egen läsförståelse, menar både Lifford m.fl. (2000) 

och van Keer (2004). Forskarna anser vidare att det stämmer i de fall då läraren 

använder lässtunden till att hjälpa eleverna att hitta paralleller mellan den lästa texten 

och deras egen vardag eller tidigare erfarenhet. Att göra inferenser var en strategi som 

71 lärare lärde ut i samband med högläsning. Av dessa 71 lärare var det 49 stycken som 

även lärde ut Att visualisera textens innehåll vid högläsning. Att göra inferenser och Att 

visualisera textens innehåll är två strategier som är tätt sammanlänkade eftersom 

skapandet av inre bilder är en slags inferens i sig (Romeo, 2012; Westlund, 2012). 

Westlund (2012) betonar att när man hör en text visualiserar man egna bilder och dessa 

bilder menar Romeo (2012) att barnen med hjälp av lärarens scaffolding kan ”slå på”. I 

vår studie var det 82 lärare som uppgav att de lärde ut Att visualisera textens innehåll vid 

högläsning. Av dessa var det 49 stycken som i sin tur också lärde ut Att göra inferenser. 

Båda strategierna är viktiga för att skapa sig en förståelse av texten. Att dessa två 

strategier hamnar under medelvärdet på 89 lärare kanske kan ha att göra med att den 

text som läraren väljer att högläsa inte alltid är fullständigt genomtänkt och bearbetad. 

Flera forskare (Hemerick, 1999; van Keer, 2004; Lifford m.fl., 2000) menar att valet 

av text är oerhört viktigt när det gäller vad man kan uträtta med den. Ett planerat val ger 

läraren kontroll över både läsningen och över vilka frågor som hen kan ställa kring 

texten. Även Chambers (1994) betonar att om läraren är förberedd eller inte kommer 

att påverka hur hen läser boken. Görs pauser vid rätt tillfällen? Intonerar hen på rätt 

ställen i texten? Om så inte är fallet, hur ska eleven då lära sig hur man angriper en text 

korrekt? Om man tror på det Chambers (1994) understryker så krävs det en läsare för 

att kunna inspirera elever till att själva bli läsare. Det är viktigt att läraren skickar ut rätt 

signaler vad gäller läsningen; läraren bör signalera att läsning är något roligt och om 

möjligt påverka elevernas motivation och inställning i de fall det behövs. 

 

Totalt 51 stycken av lärarna ansåg att scaffolding kunde fylla ett syfte vid högläsning. 

Såväl Westlund (2012) som Chambers (1994) skriver att elever kan ha lättare att ta sig 

an en text om de tidigare har hört en text i samma genre. Hemerick (1999) menar att 

högläsning kan bidra till att elever upptäcker, för dem, nya böcker. Högläsning är således 

viktigt för att eleverna ska bredda sin läsrepertoar (Chambers, 1994). Detta förutsätter 

att lärare högläser, något som lärare i Region Gävleborg verkar göra i hög utsträckning. 
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Strategin Att ställa hypoteser hamnade också under medelvärdet på 89 lärare för vilka 

strategier lärarna lär ut i samband med högläsning. Här uppgav 64 lärare att det lärde ut 

strategin i samband med högläsning. Detta är i enlighet med det Liberg m.fl. (2010) 

hävdar då de påstår att vi i Sverige inte arbetar med formell läsundervisning i samma 

utsträckning som i andra länder. Forskarna nämner bland annat en avsaknad av att låta 

elever ställa hypoteser samt visa att de vet vad de har läst. På samma sätt menar 

Palincsar och Brown (1984) att elever behöver kunna ställa hypoteser för att faktiskt 

kunna förklara vad de har läst. Utan sådana aktiviteter kommer elever ha svårt att förstå 

allt de läser och dessutom kommer de inte att utveckla sin läsförståelse. Att ställa 

hypoteser är en typ av textrörlighet, en framåtriktad sådan som baseras på tidigare 

kunskap (Liberg, 2007). 

 

Textsamtal och textrörlighet är två sätt att arbeta med en text som är nära 

sammanlänkade med varandra. För att uppnå förståelse och begripa olika slags texter 

kommer man inte ifrån textsamtalet som ett av de viktigaste verktygen (Tjernberg, 

2013). I vår studie uppgav så många som 101 lärare att de arbetade med textsamtal i 

samband med högläsning. Dock var det endast 43 av de 101 som även arbetade med 

textrörlighet. Det skulle vara intressant att veta på vilket sätt dessa lärare styr sina 

textsamtal; om de är väldigt styrda, strukturerade eller ostrukturerade. Enligt 

Skolverket (2010) speglar dessa aspekter vad läraren har för avsikt med textsamtalet. 

Om det exempelvis är strategier hen önskar lära ut så kommer det även att märkas 

genom den typ av styrning som finns i samtalet. 

 

Skolverket (2016) fastslår att ordförrådsutveckling behövs för att elever ska kunna 

uttrycka sina tankar och Westlund (2012) menar i sin tur att det krävs ett gott ordförråd 

för att uppnå en god läsförståelse. Vårt resultat visar att det var över 100 av 134 lärare 

som såg som syfte att utveckla elevernas ordförråd vid högläsning. Siffran motsvarar 

närmare 80 procent av de tillfrågade lärarna. Vygotskij (2001) talade om det sociala 

samspelet som en betydelsefull faktor för inlärning och pekade samtidigt på att språket 

var det viktigaste verktyget för socialiseringsprocessen. I vår studie var det 27 lärare 

som inte uppgav att de använder högläsning till att utveckla elevers ordförråd. Detta kan 

sättas i relation till det Vygotskij menade, att det är viktigt för socialiseringsprocessen 

men även till det Skolverket (2011) trycker på: att skolan ska forma aktiva medborgare. 

Då 1 av 5 lärare inte använder högläsning som en del i utvecklandet av elevers ordförråd 

kan man fråga sig vilka andra metoder de använder för att öka elevernas ordförråd. 

 

Teori och praktik är båda viktiga aspekter i arbetet med läsförståelse. Elever behöver få 

möjlighet att reflektera över det teoretiska samt praktiskt utöva nya handlingar för att 

kunskap ska kunna befästas (Vygotskij, 2001). Eftersom modellering är en metod där en 

erfaren läsare demonstrerar hur hens tankearbete går till vid läsningens gång kan 

metoden användas för att konkret visa elever olika strategier. Sjuttiofyra lärare ansåg 

att modellering var ett syfte med högläsning. Olin-Scheller m.fl. (2015) visade i sin 

studie att det var just denna metod som bidrog till att eleverna lärde sig att använda 
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olika strategier för läsförståelse. Westlund (2015) menar att modellering är en metod 

som inte brukas i så hög grad i skolan längre. Detta kan sättas i relation till de 66 lärare i 

vår undersökning som inte angav att de såg modellering som ett syfte med högläsning. 

Gällande imitation var siffran lägre och där såg endast 44 av respondenterna det som 

ett syfte vid högläsning. Imitation är en grundpelare inom modellering och Westlund 

(2012) menar att metoden är ett bra sätt för läraren att lära ut strategier och för eleven 

att tränas i att använda dem. Varför det var 30 lärare färre som uppgav imitation än det 

var som uppgav modellering går inte att svara på utifrån de frågor vi ställt i vår enkät. 

En möjlig förklaring kan tänkas vara att lärare ser imitation som en självklar del av 

modellering och därför inte tänker på det som ett specifikt eller eget syfte med 

högläsning; alltså att ett syfte med högläsning är modellering och i metoden modellering 

ingår imitation. Westlund (2012) anser att det är metodiskt att använda sig av imitation 

vid högläsning medans Phillips och Soltis (2010) tycker att imitation ger elever en 

möjlighet att utvecklas vid det utbyte de får vid just imitationen och i den sociala kontext 

den sker i. 

 

Att ge eleverna en läsupplevelse är något som några lärare uppgav att de använde som 

ett syfte med sin högläsning. Eftersom detta alternativ inte fanns med i vår enkät är det 

omöjligt för oss att veta hur många lärare som ser lässtunden som sådan. Hemerick 

(1999) menar att högläsning kan bidra till att eleverna upptäcker nya böcker samt 

motivera dem till fortsatt läsning. Westlund (2015) såväl som Chambers (1994) anser 

att om man ska kunna förmedla texten på ett rättvist och korrekt sätt krävs ett 

förarbete. Vi tänker att då många lärare upplever en viss brist på tid kanske det slarvas 

med detta förarbete, alla lärare kan högläsa, men kan de göra det på ett sätt som ger 

eleverna en läsupplevelse? Hemerick (1999) menar att rätt läsupplevelse, för eleven, 

kan innebära att hen utvecklar en kärlek till läsningen och därmed bli eleven motiverad. 

 

På vilka sätt vägleder lärarna sina elever i valet av bänkbok? 
Vilken text eleven möter är av största vikt för hens chans att uppnå en god läsförståelse 

och läsförmåga; många av strategierna är omöjliga att använda om texten inte passar 

läsaren, menar vi. Westlund (2012) påtalar bland annat vikten av att eleven läser en text 

som passar hens nivå när det gäller att kunna göra inferenser. Om eleven läser något 

som hen inte alls har kunskap om blir det omöjligt att göra rätt inferenser och därmed 

att förstå textens innehåll. Beroende på vilken bok eleven ska läsa måste olika tolkningar 

och liknande kunna göras; vad som krävs av läsaren varierar beroende på bok 

(Westlund, 2013, 2015). Många olika forskare (Hemerick, 1999; van Keer, 2004; Lifford 

m.fl., 2000) trycker på att textvalet är av största vikt vid högläsning och valet styr vad 

läraren kan göra med texten; detsamma menar vi gäller vid tyst läsning. 

Fisher och Frey (2014) påtalar i sin forskning att många elever läser böcker som inte 

är anpassade för deras åldersnivå. I vår undersökning uppgav 44 stycken av lärarna att 

bänkboken väljs ut utifrån bland annat åldersanpassning och en lärare menade att det 

var det enda kriteriet. Därav är det fortfarande många elevers böcker som inte väljs ut 

utifrån det kriteriet och detta menar Fisher och Frey (2014) kan bidra till att elever läser 
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för lätta texter. Forskarna menar att lärare bör låta sina elever läsa åldersadekvata 

texter även om de är för svåra och istället hjälpa dem att förstå de texterna. I motsats till 

det händer det att texterna blir elevernas scaffolding snarare än lärarna, menar 

forskarna.  

 

Femtiosju stycken av lärarna uppgav att elevens bänkbok väljs ut utifrån läsmål. Alla 

elever har olika läsmål eller mål med sin läsning. De målen är inte alltid gjorda av 

läsaren själv. För eleverna är det många gånger så att läraren satt målet (Gunnarsson, 

1989). Detta syns i vår undersökning genom att av de 57 lärare vilka väljer bok utifrån 

läsmål är det 46 stycken som också baserar valet på en bedömning av elevens 

läsförmåga. Totalt är det 99 av 133 lärare som tar hänsyn till elevens läsförmåga vid 

valet av bänkbok. Tidigare har vi pekat på hur viktigt det är att läraren bedömer elevens 

läsförmåga kontinuerligt och i de dagliga sammanhangen (Gibbons, 2006; Westlund, 

2010). Westlund (2010, 2015) menar att den formativa bedömningen i relation till 

läsundervisningen är avgörande och den måste handla om elevers olika förmågor och 

deras kvalitet vad gäller läsförståelsen om läsundervisningen ska räknas som god. Med 

det sagt kan resultatet vara något förvånande; endast 99 av 133 lärare som besvarade 

enkäten uppgav att de vägledde genom en bedömning av just läsförmågan. Det innebär 

ju att 34 lärare inte bedömer läsförmågan i relation till val av elevens bänkbok. 

Piaget påtalade att tanken bör ses som en process och inte som ett resultat (Säljö, 

2014). Tankar är något som pågår medan ett resultat är något färdigt och Piaget såg 

alltså kvaliteten som viktigare än kvantiteten, tänker vi. Westlund (2012) menar också 

att läsning ska vara en kvalitativ process. Piaget menade att barn har olika 

utvecklingsstadier och med andra ord olika nivåer av läsförmåga (Säljö, 2014); en 

individuell bedömning är otroligt viktig för att barnet ska få rätt stöd och uppnå ett 

kvalitativt djup i sin läsning, menar vi. 

 

Trageton (2014) anser att skolbiblioteket behöver vara en effektiv plats för eleverna 

men detta verkar vara svårt att införliva ibland. I de fall där det inte finns 

skolbibliotekarie kan ju inte läraren samverka med bibliotekarien, vilket forskaren 

menar att effektiviseringen består av. Även om det finns en möjlighet att de skolorna 

samarbetar med närmaste kommunala bibliotek som ersättning verkar det mycket 

krångligare jämfört med att ha ett bibliotek i närheten av skolan, menar vi. Femtiofyra 

lärare uppgav att boken väljs ut med hjälp av bibliotekarien men huruvida de som inte 

svarat det ens har tillgång till en vet vi inte. Endast två lärare har skrivit i enkätens 

öppna fält att bibliotekarie saknas men vi vet som sagt inte hur många som inte angett 

det. År 2012 angav Skolverket att endast 30 procent av skolbiblioteken i Sverige hade 

bibliotekarie. Om en bibliotekarie inte finns är det lärare som sköter om biblioteket 

(Skolverket, 2012).  

 

Tjugosju lärare uppgav att de själva väljer bok åt sina elever. Dessa lärare har dock 

bockat i andra kriterier för valet av bänkbok också; främst att de tar hänsyn även till 

läsmål och till elevens egen vilja. Vår förhoppning är att lärarna menar att deras röst 



 

42 

 

spelar en viktig roll i valet men att de inte enhälligt bestämmer. Ifall de menar att det är 

endast de själva, lärarna, som bestämmer bok åt sina elever utan elevernas inflytande 

kan eleverna riskera att tappa motivationen, eftersom den går hand i hand med den 

känsla man upplever under tiden man läser (Graesser m.fl., 2012). Om de å andra sidan 

menar att de själva, lärarna, endast har ett inflytande på elevens val av bok anser vi att 

det räknas som scaffolding och i så fall bör de bidra till rätt val av bok. Vygotskij (2001) 

påtalar vikten av denna scaffolding som förväntas ges av äldre personer och dessutom 

bidra till en utveckling av elevens läsförmåga. 

Nittiofem lärare uppgav att de lät eleverna fritt välja bok på egen hand. I de fallen kan 

motivationen å andra sidan påverkas positivt genom att eleverna får positiva känslor för 

det som de ska läsa (Graesser m.fl., 2012). Av de här 95 lärarna är det som tidigare 

nämnts 67 stycken som svarat detta i kombination med en bedömning av läsförmågan. 

Eftersom det bör bidra till att boken hamnar på rätt nivå kan man räkna med att 

eleverna behåller motivationen. Westlund (2012) menar att i en framgångsrik läsning är 

just motivationen en av de viktigaste pelarna. I de 12 fall där lärarna helt och hållet låter 

eleven välja fritt finns dock en risk för att motivationen tappas ifall boken är för lätt eller 

för svår (Graesser m.fl., 2012). En bedömning av elevens läsförmåga är därför mycket 

viktig och totalt 99 lärare uppgav att de hade det kriteriet för valet av bok. 

 

Vi har nämnt många anledningar till varför valet av bok är viktigt men vill slutligen 

betona att det är viktigt för de strategier vi skrivit om också. Att göra inferenser har vi 

nämnt ovan i detta avsnitt men de andra är minst lika viktiga. Exempelvis Att ställa 

hypoteser är ingenting som kan baseras på ett vilt gissande (Westlund, 2015). 

Läsförståelsen som en elev kan uppnå påverkas i allra högsta grad av vilka kunskaper 

hen har som kan relateras till textens innehåll och därmed till ny kunskap (Palincsar & 

Brown, 1984). Vid valet av bänkbok måste flera aspekter tas i beaktning samtidigt; en 

räcker inte för att täcka de relevanta aspekterna. Detta syns generellt sett i vårt resultat. 
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Slutord 
Ett förslag på vidare forskning är att undersöka vikten av lärares lustläsning i ett större 

perspektiv. Hur kan lärares egen lustläsning påverka strategianvändningen och 

undervisningen i läsförståelse? 

 

Medvetenheten om att arbetet med läsförståelse behövs är hög i skolans värld; trots det 

säger styrdokumenten som lärarna arbetar utifrån inte tillräckligt mycket om det, menar 

vi. Skulle arbetet med läsförståelse i skolans mellanår kunna förbättras ytterligare om 

lärare hade tydliga riktlinjer gällande vilka strategier de kan arbeta med i sin 

svenskundervisning? Det tror vi. 
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Bilagor 
 

Bilaga A 
 
Enkät 
 
Hur mycket tid lägger du i genomsnitt på din egen lustläsning per dag? (Vi avser sådan 
text som du läser). 

o Ingen tid 
o Under 30 minuter 
o Över 30 minuter 
o Cirka en timme 
o Mer än en timme 

 
Vilken eller vilka av dessa strategier för läsförståelse känner du dig säker på att använda 
i din egen läsning?  

o Att göra inferenser 
o Att se samband och tolka 
o Att skriva sig till läsning 
o Att identifiera huvudbudskap och göra en sammanfattning 
o Att visualisera textens innehåll 
o Att ställa frågor till texten  
o Att dra slutsatser och generalisera  
o Att ställa hypoteser 
o Annan eller andra strategier: 
o Jag känner mig inte säker på någon av dem 

 
Vilken eller vilka av dessa strategier lär du medvetet ut till dina elever? 

o Att göra inferenser 
o Att se samband och tolka 
o Att skriva sig till läsning 
o Att identifiera huvudbudskap och göra en sammanfattning 
o Att visualisera textens innehåll 
o Att ställa frågor till texten 
o Att dra slutsatser och generalisera 
o Att ställa hypoteser 
o Annan eller andra strategier: 
o Jag lär inte medvetet ut några 

 
Vilket eller vilka syften ser du med din högläsning i klassrummet? 

o Modellering  
o Imitation  
o Textsamtal  
o Textrörlighet 
o Ordförrådsutveckling 
o Scaffolding  
o Annat eller andra syften: 



 

 

 

o Jag högläser inte 
 
Vilken eller vilka strategier lär du ut i samband med högläsning? 

o Att göra inferenser 
o Att se samband och tolka 
o Att identifiera huvudbudskap och göra en sammanfattning 
o Att visualisera textens innehåll 
o Att ställa frågor till texten 
o Att dra slutsatser och generalisera 
o Att ställa hypoteser 
o Annan eller andra strategier: 
o Jag lär inte medvetet ut några 

 
Utifrån vilket eller vilka kriterier väljs elevens bänkbok ut? 

o Genom att eleven väljer fritt 
o Genom mål med läsningen (läsmål) 
o Genom en bedömning av elevens läsförmåga 
o Genom att boken åldersanpassas 
o Genom bibliotekariens delaktighet 
o Genom att jag bestämmer 
o Annat eller andra kriterier: 

 
Arbetar du med läsförståelse på något eller några andra sätt än de som är omnämnda 
här? Beskriv gärna hur det arbetet kan se ut i så fall. 
 
Har du behörighet för att undervisa i skolans årskurs 4–6 i ämnet Svenska? 
 
Hur gammal är du och hur länge har du varit verksam lärare? 
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Läsning och lässtrategier 
Vi läser sista terminen på Grundlärarprogrammet vid Högskolan i Gävle och skriver nu 
vårt examensarbete på 30 högskolepoäng i ämnet Svenska. Vi ämnar undersöka hur 
lärare i skolans mellanår arbetar med läsning och strategier för läsförståelse.  
 
För att undvika missförstånd vill vi förtydliga vad vi menar med läsförståelse. 
Läsförståelse handlar för oss inte om avkodning utan är snarare beroende av att 
avkodningen redan är automatiserad. Om en elev har uppnått läsförståelse innebär det 
således att eleven verkligen förstår varje ord och mening och därmed kan se en helhet 
vad gäller det hen läst. Vad gäller begreppet högläsning avser vi i denna undersökning 
all typ av högläsning som kan tänkas ske i klassrummet. 
 

Vi är medvetna om att alla lärare kanske inte arbetar systematiskt med strategier för 
läsförståelse. Även dessa lärares svar är dock viktiga för undersökningens resultat. 
 

Denna undersökning riktar sig till dig som lärare i region Gävleborg. Enkäten är helt 
anonym och ingen fråga är obligatorisk att besvara. 
 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss via mejl. 
Vi önskar svar på vår enkät snarast möjligt.  
 

På förhand tack för din medverkan. 
 

Gävle, mars 2017 
 

Ida Nilsson       Ida Tingelöf 
ofk13inn@student.hig.se  hfk10itf@student.hig.se 


