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Sammanfattning 
Detta examensarbete studerar hur begreppet läsförståelse framställs i vald forskning och 

litteratur med fokus på hur undervisning i området kan utformas för att öka elevers 

läsförståelse. I arbetet analyseras både boksamtal och läromedlet Läsförståelse för att se 

hur läsförståelse övas i dem. Boksamtal är ett stort begrepp och detta arbete utgår från 

Aidan Chambers tankar kring boksamtal och dess struktur. Metoden som använts för att 

analysera Läsförståelse är närläsning. Svaren på forskningsfrågorna baseras på forskning 

och litteratur ur forskningsbakgrunden samt efter närläsningen av Läsförståelse. I arbetet 

används de nationella proven för årskurs 3 som en riktlinje för hur undervisningen bör 

utformas. Detta då de nationella proven är en av de faktorer som visar på försämrade 

resultat i läsförståelse. I studiens resultat har Läsförståelse jämförts med forskning och 

litteratur som finns i forskningsbakgrunden och det visar på att läromedlet inte förhåller 

sig till de riktlinjer och tips forskningen förespråkar. Flera av forskarna och författarna i 

forskningsbakgrunden poängterar vikten av att samtala i grupp kring den text en elev tagit 

till sig för ökad läsförståelse.  

 

 

Nyckelord: Läsförståelse, boksamtal, samtal, läromedel, lärare och undervisning.
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1. Inledning 
 

Under mina snart fyra år som lärarstudent har jag ständigt fått höra om hur svenska elever 

presterar sämre i läsförståelse. Detta har visat sig genom bland annat PISA, PIRLS och 

nationella proven. I denna rapport kommer jag att se närmare på hur uppgifter i de 

nationella proven är utformade, för att undersöka vilken typ av undervisning i 

läsförståelse som vore mest gynnsam baserat på provet och därefter jämföra detta med 

andra resultat i min forskningsbakgrund. Detta för att eventuellt se vad som kan vända 

den nedåtgående spiralen.  

 

Som vikarie i min hem och grannkommun kan jag dra slutsatsen att ett läromedel som 

redan på min tid kändes oinspirerande fortfarande används flitigt i undervisningen av 

läsförståelse. Val av tillvägagångssätt/material hör ihop med resultatet av undervisningen 

och därför kan det kännas underligt att fortfarande använda sig av ett så pass gammalt 

läromedel, detta trots elevernas försämrade förmåga i läsförståelse. Efter att ha läst bland 

annat Böcker inom oss av Aidan Chambers (1993) växte ett intresse kring boksamtal som 

tillvägagångssätt i undervisning i läsförståelse. I och med detta började jag observera hur 

dessa används i klassrum. Sammanfattningsvis kommer boksamtal ställas mot läromedel 

för att undersöka eventuella skillnader och likheter i den läsförståelse de bägge övar samt 

vilket av alternativen som bäst ökar läsförståelsen hos eleverna.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att kartlägga begreppet läsförståelse. Vidare syfte är att utforska 

hur undervisning i ämnet utformas. Undervisning i läsförståelse utforskas med fokus på 

boksamtal och läromedlet Läsförståelse. Avsikten med arbetet är att besvara följande 

forskningsfrågor:   

 

 Hur ser undervisning i läsförståelse ut för eleverna i årskurs 1-3 i grundskolan? 

 Hur kan undervisning i läsförståelse utformas för att öka elevers förmåga att 

uppnå läsförståelse? 

För att besvara de ovanstående frågeställningarna kommer jag att ta del av litteratur och 

forskning inom området läsförståelse samt att närläsa mitt valda läromedel Läsförståelse.  

  

  



 

2 

 

2. Bakgrund 
 

Egentligen började mitt intresse för läsförståelse långt innan jag steg in genom högskolans 

dörrar för att starta min lärarutbildning. Som elev i de yngre årskurserna kämpade jag 

med läsningen och därigenom även läsförståelsen. Hos skolans speciallärare fick jag till 

en början hjälp med läsningen och senare även med läsförståelsen. Läsförståelsen var 

något jag kämpade med ända upp på högstadiet. Det är många år sedan nu men jag vill 

minnas att de böcker och texter som jag fick upplästa för mig och som jag ansåg vara bra 

hade jag inga problem med att förstå. Jag förstod berättelserna men då det var dags att på 

egen hand arbeta i min fylleribok blev allt svårt. Jag minns förnedringen då jag satt med 

en bok avsedd för årskurs 1 när jag gick i årskurs 3, jag skyndade mig att vika upp boken 

så att mina klasskamrater inte skulle se omslaget. Texterna i böckerna var ointressanta 

och jag kunde komma på mig själv att läsa en hel sida utan att egentligen komma ihåg ett 

enda ord. Detsamma gällde texterna i de nationella proven, jag läste texterna utan att 

egentligen läsa. Jag utvecklade istället en strategi för att ta mig igenom den typen av 

texter, detta var att strunta i själva läsningen och istället fokusera på frågorna och därefter 

leta upp svaren i texten. Det vill säga, skulle någon frågat mig vad texten egentligen 

handlade om skulle jag inte ha haft någon aning. Texterna fick inget sammanhang eller 

betydelse då jag bara letade ord.  

 

När jag mötte min lokala lärarutbildare (LLU) för första gången under min första VFU-

period, vilket var i kursen svenska, antog jag att böcker såsom fylleriböcker skulle 

användas men jag hade fel. Min LLU använde sig inte av sådana böcker för att öva 

läsförståelse i svenska, hon använde sig istället av boksamtal. Jag måste säga att 

boksamtal ändå kändes främmande för mig. Visst hade jag haft några boksamtal under 

min egen skolgång men jag tänkte alltid att de snarare ägde rum för att recensera en bok 

i grupp än för att öva läsförståelse. Där och då föddes ett intresse hos mig i hur man med 

hjälp av boksamtal kan nå läsförståelse, att det finns andra sätt än fylleriböcker. Efter att 

jag gjort denna upptäckt under min VFU-period började jag höra mig runt bland mina 

kurskamrater hur deras LLU arbetade med läsförståelse. Majoriteten använde sig av olika 

läroböcker för att öva läsförståelse. Senare efter att ha studerat lärare jag kommit i kontakt 

med och sett hur de arbetar med läsförståelse har jag märkt att läroböcker är populära. Jag 

förstod att boksamtal är något många lärare sällan använder sig av. Att jag hade turen att 

hamna med en lärare som använder boksamtal frekvent i undervisning för att träna 

läsförståelse är jag så tacksam för. Denna upptäckt är inspirationen till mitt 

examensarbete.  

 

 

  



 

3 

 

3. Läsförståelse i forskning 

 

3.1 Att mäta läsförståelse 

Intresset att förstå de försämrade resultaten i läsförståelse är stort. Potentiella anledningar 

som undersökts är att skolan kommunaliserades, skolans bristande ekonomi, förändringar 

i utbildningen, den ökade användningen av teknik såsom datorer, smartphones och 

surfplattor, lärarutbildningen samt friskolereformen. Diskussionerna och forskningen har 

rört skolans yttre faktorer och sällan själva undervisningen trots att undervisningen är 

avgörande för huruvida ett skolsystem anses lyckat eller inte. Barbro Westlund (2013) 

skriver om tre punkter som anses avgörande för att ett skolsystem ska lyckas: “the quality 

of an education system cannot exceed the quality of its teachers, the only way to improve 

outcome is to improve instruction, high performance requires every child to succeed” 

(Westlund 2013:21). Får en skola dåliga skolresultat brukar åtgärder som att minska 

skolklasserna eller tillsätta mer personal vidtas, men detta gör mycket liten skillnad om 

inte även undervisningen förändras. Det vill säga, åtgärder för att vända den nedåtgående 

spiralen har ofta ett fokus på organisationsnivå när det istället bör vara på 

undervisningsnivå (Westlund 2013:20-21).   

 

Att mäta och observera läsförståelse är enligt Monica Rosén och Jan-Eric Gustafsson 

(2006:35) inte helt enkelt då läsförståelse är något som sker tyst på egen hand hos eleven. 

Lärare kan välja att ställa frågor muntligt eller på andra sätt kring texten eleven läst eller 

fått uppläst för att se elevens förståelse (Rosén & Gustafsson 2006:35). Enligt Westlund 

(2013) bör det finnas andra sätt att öva läsförståelse än det typiska där eleven läser en text 

och sedan svarar på frågor rörande innehållet. Hon menar att man bör sträva efter att 

aktivera eleven i dess egna lärande genom att läraren inte ger eleven färdiga strategier 

utan istället ger eleven framåtsyftande feedback, vilket innebär att läraren ska stötta 

eleven att upptäcka strategier på egen hand. Vidare presenterar hon en modell 

innehållande fem förslag att öva läsförståelse. Dessa är att läraren ger tankemodeller, att 

läraren vägleder, att eleverna övar självständigt, att läraren hjälper eleverna att hitta 

strategier samt att strategierna appliceras på riktiga lässituationer (Westlund 2013:49).  

3.1.1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

Läroplan är något som skolans verksamhet styrts av under lång tid. Då och då uppdateras 

läroplanen med nytt innehåll rörande de områden som tas upp: värdegrund, uppdrag, mål 

och riktlinjer. Nuvarande läroplan kallas Lgr 11 som är en förkortning av Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 och har varit giltig sedan 2011. Vad 

läroplanen ska innehålla bestämmer sittande regering och riksdag. De berörda 

verksamheterna måste följa dessa bestämmelser och mål (Skolverket 2016). Då skolans 

verksamhet är bunden till läroplanen är det av intresse att i detta arbete se vilka  mål och 

riktlinjer regeringen har på skolan då det talas om läsförståelse. Läroplanen innehåller 

förmågor som eleverna ska ges förutsättning att öva samt centrala innehåll vilket är mål 

att sträva mot.  
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I läroplanen beskrivs att genom undervisning i svenska ska eleverna ges förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att ”formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och 

analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften och anpassa språket efter olika 

syften, mottagare och sammanhang” (Skolverket 2011:222). I slutet av detta arbete ska 

jag beskriva hur man kan öva läsförståelse via boksamtal och läromedel. Det ger elever 

förutsättningar att utveckla ovanstående förmågor. 

 

Delar ur det centrala innehållet som berör området läsförståelse kan anses vara 

(Skolverket 2011:223-224):  

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens 

form. 

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av 

världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, 

dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors 

upplevelser och erfarenheter. 

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan 

organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära 

personbeskrivningar. 

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat 

om. 

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.  

3.1.2 PIRLS 

PIRLS är en förkortning för Progress in International Reading Literacy Study och är en 

undersökning som genomförs i årskurs 4 för att pröva elevers läsförståelse. Anledningen 

till att proven genomförs i årskurs 4 är enligt Rosén och Gustafsson (2006:36) att de flesta 

elever förväntas då ha knäckt läskoden och kan istället fokusera på att lära genom texten. 

PIRLS genomförs vart femte år med start år 2001. I den första undersökningen hamnade 

svenska elever på första plats medan undersökningen 2006 visade att de svenska 

elevernas resultat sjunkit till en sjunde plats (Westlund 2009:58). I PIRLS prövas elevers 

läsförståelse i skönlitteratur och i sakprosa. Monica Reichenberg (2014:8) skriver att 

resultaten visar att läsförståelsen framförallt sjunkit i förmågan att förstå sakprosatexter.  

 

PIRLS ska pröva elevers reading literacy, vilket kan översättas till läsförmåga och detta 

begrepp sägs vara underbegrepp eller en förgrening till begreppet läsförståelse. Begreppet 

reading literacy innehåller följande delar: ”reading comprehension, purpose for reading 

och reading behaviors and attitudes” (Westlund 2013:23). De två första delarna undersöks 

via prov och den sista delen via en enkät. Proven delas upp i två kategorier som 

uppgifterna är utformade efter, dessa är textbaserade vilket är de uppgifter där eleverna 

kan finna svar direkt i texten. Den andra kategorin tolkande och värderande undersöker 
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huruvida en elev kan bearbeta större delar av en text och förstå sammanhang samt hitta 

information. Proven har två syften, dessa är att få en litterär upplevelse samt att inhämta 

och använda sig av information. Läsförståelsen prövas genom  fem skönlitterära texter 

vilka har olika berättarperspektiv och humoristiska inslag samt fem sakprosatexter vilka 

är naturvetenskapliga, biografiska och informationstexter (Westlund 2013:22-23).  

 

Rosén och Gustafsson (2006) menar att det finns fyra processer som är aktuella då man 

talar om den tidiga läsförståelseutvecklingen. Dessa är ”uppmärksamma och återge 

explicit uttryckt information”, ”dra enkla slutsatser”, ”tolka och integrera tankar, idéer 

och information” samt den sista som är ”granska och bedöma innehåll, språk och olika 

textelement” (Rosén & Gustafsson 2006:36-37). Under PIRLS prövas dessa fyra 

processer och uppgifterna är utformade med både flervalsuppgifter och öppna frågor. 

Under de öppna frågorna kan flera olika svar ge poäng. Det är elevernas kunskap i 

läsförståelse som bedöms och huruvida eleverna har goda skrivfärdigheter eller ej spelar 

ingen roll. I PIRLS-undersökningarna har tre stycken läsförståelseskalor utformats, en 

allmän lässkala, en skönlitterär lässkala och en informationsorienterad lässkala. Skalorna 

har utformats för att kunna mäta läsning (Rosén & Gustafsson 2006:36-37).  

 

Nedan följer exempel på uppgifter ur PIRLS-testet som genomfördes år 2011. 

 

Eleverna börjar med att läsa en text som heter ”Flyg, örn, flyg – en berättelse från 

Afrika”. Berättelsen innehåller fem sidor text (ungefär en halv A4-sida per sida) och till 

varje sida text finns en bild. Därefter följer fyra sidor med frågor rörande texten. Frågorna 

har olika utformning där eleven ställs inför dels flervalsfrågor, dels frågor där eleven ska 

svara skriftligt.  

 

Exempel på frågorna är: 

”Vad gav sig bonden ut för att leta efter i början av berättelsen”. Alternativen att välja 

mellan är ”en kalv”, ”herdar”, ”klippväggar” eller ”en örnunge”. 

 

”Under vännens första besök uppförde sig örnungen som en kyckling. Ge två exempel 

som visar det” (Eleven får skriva med egna ord.) 
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3.1.3 Begreppet läsförståelse 

Rosén och Gustafsson (2006:29) menar att läsförståelse är ett begrepp som kan vara svårt 

att tydliggöra. Vidare menar de att läsning är ett möte med texter som har olika syften 

därav läses de av olika skäl. Med detta i åtanke är det inte särskilt underligt att läsning 

och läsförståelse är begrepp som är svåra att konkretisera. Så länge den obligatoriska 

skolgången har funnits har skolans viktigaste uppgift framförallt varit att utveckla elevers 

förmåga att läsa men även skriva. Att kunna läsa och skriva är avgörande för skolgången 

då det påverkar de flesta av skolans ämnen (Rosén & Gustafsson 2006:30). 

 

Westlund (2009) skriver att forskare inom området läsförståelse är eniga om att det finns 

ett tydligt samband mellan elevers flyt i läsandet, alltså avkodningsförmåga, och elevers 

förmåga till läsförståelse. Om en elev har god avkodningsförmåga ökar detta elevens 

chanser till god läsförståelse. Detsamma vice versa, om en elev har problem att avkoda 

texter minskar chanserna att förstå texten. Detta innebär dock inte att en elev automatiskt 

förstår texten bara för att eleven har god avkodningsförmåga. För att förstå en text finns 

det flera faktorer som spelar in. Enligt Westlund (2009) spelar en elevs arbetsminne, 

motivation, kunskap om världen, kunskap om texter och övervakning av den egna 

förståelsen också en avgörande roll. Vidare presenterar Westlund (2009:51) en lista 

innehållande 12 punkter med tips för vad lärare bör tänka på vid undervisning av 

läsförståelse. Hon skriver bland annat om hur tävlingsmoment ska undvikas, att tyst 

läsning inte gynnar alla elever samt att undervisning i läsförståelse ska individanpassas 

utifrån nivå (Westlund 2009:51). Förutom detta presenterar Westlund (2009) krav på vad 

hon anser att läsundervisningen ska präglas av: ”struktur, kreativitet, tydlighet, 

målmedvetenhet, kritiskt tänkande och utveckling” (Westlund 2009:44).  

 

Ett flertal gånger hänvisar Westlund (2009) till att eleverna ska känna sig motiverade 

inför läsundervisning och att undervisningen ska locka till kreativitet. För att nå detta 

presenterar hon en studie kring hur sju lärare motiverar sina elever. Exempel ur denna 

studie är rikligt varierande läsmaterial, högläsning var ett vanligt förekommande moment, 

eleverna uppmuntrades att svara på och argumentera för olika frågor kring vad de läst, 

eleverna läste på egen hand men diskuterade alltid den lästa texten i grupp efteråt 

(Westlund 2009:161).  

 

I allmänhet finns nivåskillnader rent kunskapsmässigt mellan elever i varje klass, i 

synnerhet på lågstadiet. Ulla Lundqvist (1995) presenterar fyra stadier som handlar om 

konsten att kunna läsa. Dessa stadier är den mekaniska läsaren där eleven har lärt sig att 

se samband mellan språkljud och tecknet på papper, samt lärt sig att föra samman ljud 

och tecken till ord och meningar. Den automatiska läsaren har knäckt avkodningen och 

kan hålla samman meningar från början till slut. Den begrundande läsaren väljer 

skönlitterära texter av egen vilja, inte av tvång, det är denna läsare skolan bör försöka 

locka fram. Slutligen den skapande läsaren vilket är den läsare som författare ofta riktar 

sina böcker till, en läsare som kommit till insikt med att det skrivna språket i en bok kan 

användas på samma sätt som en målare använder färger för att bygga något nytt 

(Lundqvist 1995:8-9). Även Reichenberg (2014) menar att det finns olika typer av läsare, 
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hon talar framförallt om den passiva läsaren som hon under sin tid som lärare ofta stött 

på. Signifikativt för passiva läsare är att de sällan gör något av egen maskin och när man 

talar om att läsa texter förväntar de sig att allt ska stå skrivet i texten (Reichenberg 

2014:57). 

 

Reichenberg (2014) menar att oavsett om undervisning i läsförståelse bedrivs via 

läroböcker eller boksamtal så måste texten granskas av läraren innan den presenteras för 

eleverna. Vidare menar hon att för att kunna granska en text bör det finnas en strategi 

eller struktur att utgå ifrån, detta för att undvika att valet av text sker slentrianmässigt. 

Reichenberg (2014:54) har utifrån den norske läroboksforskaren Egil Børre Johnsen 

plockat ut några kriterier för hur en grundlig bokanalys kan se ut. Johnsen har 216 punkter 

som kan användas vid analys av böcker. De frågor som lärare kan ställa sig då de 

analyserar en text är följande: 

 

”Hur ser bokens framsida ut?” Första intrycket av en bok är viktigt då det ska väcka 

intresse och för en bok är det synintrycket som är det första, alltså bokens framsida. Lärare 

måste fråga sig om framsidan är så pass tilltalande att den kommer inspirera eleverna till 

läsning. Är bokens framsida tillräcklig för att eleverna ska känna att det är värt att lägga 

ner energi på boken? (Reichenberg 2014:16)  

”Finns det förord? Fångar det läsaren?” I bokens förord har författaren möjlighet att tala 

direkt till läsaren för att engagera och skapa intresse. Författaren kan även i sitt förord 

guida läsaren för hur boken ska läsas för att få ut mesta möjliga av den. Av den 

anledningen bör förordet analyseras genom att granska hur författaren talar till eleven 

(Reichenberg 2014:16-17).  

”Försöker författaren dra in läsaren i texten?” Forskning visar att om en bok genomsyras 

av författarens röst, det vill säga att författaren talar direkt till läsaren, så har elever lättare 

att följa med i texten. Detta var längre tillbaka ett populärt tillvägagångssätt hos författare. 

Selma Lagerlöf använde detta tillvägagångssätt i sin bok Nils Holgerssons underbara 

resa (1907) där hon skriver ”Nu får jag tala om hur märkvärdigt det föll sig” (Reichenberg 

2014:18) 

”Har texten murbruk, dvs. explicita uttryck för kausalitet?” Murbruk används för att 

läsaren ska kunna koppla samman den tidigare texten med den kommande. Ord som kan 

fungera som murbruk är exempelvis därför att, alltså, annars, eftersom, trots att, ledde 

till, gjorde att osv. Om en text saknar murbruk kan det vara svårt för läsaren att förstå 

sammanhanget i texten (Reichenberg 2014:25-30). 

”Kan alla elever känna igen sig i texterna?” I dagens skola har klasserna ofta fler 

nationaliteter och kulturer än en. Detta bör lärare ha i åtanke när de väljer texter då elever 

som kan relatera till texten har lättare att förstå den. Många texter utgår från det svenska 

samhället och den svenska vardagen vilket nyanlända elever ofta inte känner sig bekanta 

med. En strategi som kan användas för att inkludera fler elever i texten är att ställa frågor 

som ”hur ser det ut i ditt land?”. På så sätt kan eleverna göra jämförelser kring Sverige 

och sitt ursprungsland och på så vis relatera till texten (Reichenberg 2014 30-32). 
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”Hur samspelar ord och bild?” Om en bok innehåller väl utformade bilder kan detta öka 

förståelsen för texten. De frågor som lärare bör ställa när de analyserar en boks bilder är 

”kan bilderna fånga elevens uppmärksamhet?” och ”är bilderna nödvändiga och 

instruktiva?” (Reichenberg 2014:32-33). 

”Finns det rikligt med exemplifieringar i texten?” Genom exemplifieringar kan en text bli 

mer förståelig för läsaren. Carl Grimberg är en svensk läroboksförfattare som ska ha sagt 

följande: ”Det är genom att låta exemplen flöda och sprudla i undervisningen som där 

föres in livets eget friska källflöde” (Reichenberg 2014:34).  

”Innehåller texterna många svåra ord och begrepp?” För att veta vad som är klassat som 

svåra (nya) ord och begrepp bör utgångspunkten vara eleverna. Som tidigare nämnts 

innehåller dagens klasser ofta flera nationaliteter och andraspråkselever anser ofta att 

sammansatta ord kan vara svåra att förstå. Med detta i åtanke bör lärare före läsningen gå 

igenom texten för att upptäcka eventuella svåra ord och begrepp. Därefter bör ord och 

begrepp presenteras för eleverna innan läsningen så de är bekanta med deras innebörd 

och kan förstå texten bättre (Reichenberg 2014:35-36).  

”Hur ser meningsbyggnaden ut?” Vid granskning av ett läromedel bör textens 

meningsbyggnad noggrant analyseras. Detta då det i sådana typer av texter används annan 

grammatik och meningsbyggnad än talspråket. Det finns en regel angående 

meningsbyggnad som kallas för tyngdlagen. Om en text följer tyngdlagen ska texten vara 

högertung, om texten däremot bryter mot tyngdlagen är texten vänstertung. Om en text 

bryter mot tyngdlagen och är vänstertung så innebär det att huvudsatsens tidsböjda verb 

kommer sent i meningen (Reichenberg 2014:38-40). 

 

Enligt Reichenberg (2014) har alla elever rätt till uppdaterade läromedel som innehåller 

det senaste inom forskning om vetenskap och pedagogik. Vidare menar författaren att ett 

väl utformat läromedel kan bidra till möjlighet till kontinuitet, sammanhang, repetition, 

fördjupning och reflektion.  

 

I PIRLS-undersökningen år 2001 visade resultatet att svenska elever sällan får öva på att 

dra slutsatser, förutse händelseförlopp, beskriva texters stil och struktur eller att samtala 

kring texter de läst (Reichenberg 2014:13). Reichenberg (2014) menar att det blivit mer 

och mer populärt att elever i skolan ska bedriva eget arbete, det vill säga att eleverna på 

egen hand arbetar tillsammans eller på egen hand under ledning av lärare. Detta ofta i 

form av forskning eller i läromedel.  

 

Lars Brink (2006:251) menar att genom att läsa mycket skapas en bra läsare. Vidare 

skriver Brink (2006:240-241) om den så kallade bokslukaråldern vilket länge varit ett 

fenomen som uppstår då barn automatiserat sin avkodning och sägs ha ett begär efter att 

sluka böcker. Det vill säga att de vill läsa så många böcker som möjligt. Oftast nås åldern 

vid 9-12 år. Detta är baserat på statistik kring att andra åldersgrupper inte läser eller lånar 

samma mängd böcker på biliotek som denna åldersgrupp. Däremot är det fel att påstå att 

detta är något generellt då alla elever faktiskt inte blir bokslukare. Majoriteten av barn 
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som blir bokslukare är nämligen flickor eller barn som har välutbildade föräldrar (Brink 

2006:241).  

 

Elever bör läsa lite ur en bok de själva valt varje dag, detta för att automatisera 

avkodningen. Men uppfattningen om att elevers läsförståelse utvecklas genom att läsa 

mycket stämmer inte. Mängden läsning hjälper inte elever att öka sin läsförståelse om 

eleverna inte tidigare har god läsförståelse. Först när eleven har automatiserat 

avkodningen kan denne börja fokusera på ordens betydelse och därefter öva läsförståelsen 

(Reichenberg 2014:63). Westlund (2013:53) skriver om en formel framtagen av Hoover 

och Gough för att beskriva sambandet mellan avkodning och läsförståelse. Formeln 

beskrivs som följande: R = D x C. I formeln står R för reading, D för decoding och C för 

comprehension. Anledningen till att det är multiplikationstecken mellan decoding och 

comprehension är att de två egentligen kan stå separata men för att nå reading behövs de 

tillsammans (Westlund 2013:53). Reichenberg menar att många skolor går efter mottot 

att elever ska läsa så mycket som möjligt och att de därigenom får öva sin läsförståelse. 

Reichenberg menar att läsförståelsen dessvärre sällan övas i sådana sammanhang då 

eleverna inte får tid att samtala och reflektera om vad de läst utan istället ska läsa en ny 

bok (Reichenberg 2014:64).  

 

Reichenberg (2014) presenterar två amerikanska forskare Dillon och Nystrand som 

upptäckt att de flesta samtal i klassrum sker enligt den så kallade IRE-modellen (Initiation 

Response Evaluation). Modellen kan under textläsning se ut på följande sätt, läraren 

ställer frågor = initiation, eleven svarar på frågorna = response, läraren bedömer elevens 

svar = evaluation. Exempelvis läser eleven texten tyst och på egen hand. Därefter ställer 

läraren frågor som endast kräver att eleven har förstått texten ytligt. Slutligen bedömer 

läraren elevens svar. Under studien blev det tydligt att elevernas svar sällan följdes upp 

och klasskamrater uppmuntrades inte till att ställa frågor rörande varandras svar. Dillon 

och Nystrand menar att en lektion i enlighet med IRE-modellen ofta kan upplevas som 

tråkig och den förbättrar varken elevernas engagemang eller förståelse (Reichenberg 

2014:64-65).  

 

Vygotskilj menade att kunskap som vi ännu inte har full kontroll över inte kan utövas 

utan stöd från någon som redan har kunskapen (Reichenberg 2014:67). Det har på senare 

tid blivit vanligare att elever förväntas arbeta på egen hand. Detta beskrevs i exemplet 

ovan om hur eleven läser texten på egen hand. Fenomenet med en frånvarande lärare är 

farligt, detta då studier har visat att eleverna inte får tillräckligt med stöd och hjälp. 

Anledningen till detta är tidsbrist (Reichenberg 2014:65). Vanligtvis finns det omkring 

20 elever i varje klass och om läraren ska hinna hjälpa alla dessa elever enskilt är det inte 

svårt att föreställa sig att det blir svårt för läraren att hinna.  
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3.1.4 Sammanfattning 

Detta avsnitt tar upp tankar kring mätning av läsförståelse samt begreppet läsförståelse. 

Rosén och Gustafsson (2006:35) menar att läsförståelse är ett område som är svårt att 

bedöma och vidare hävdar Westlund (2013) att åtgärder för att öka elevers läsförståelse 

sätts in på fel ställen. Flera delar från läroplanen behandlar läsförståelse och detta kan 

tolkas som att läsförståelse är ett av skolans viktigaste områden. För att pröva elevers 

kunskap i läsförståelse finns PIRLS, vilket är ett prov som genomförs vart femte år i 

årskurs 4 där elevers läsförståelse prövas genom uppgifter från två kategorier, 

textbaserade och tolkande och värderande. Westlund (2009) skriver om de samband som 

finns mellan en elevs avkodningsförmåga och dennes förmåga att förstå texter. Vidare 

menar hon att om en elev ännu inte knäckt avkodningen kan denne inte öva läsförståelse 

på ett sådant sätt att eleven själv ska läsa texten och därefter svara på frågor angående 

den. Vidare skriver Lundqvist (1995) och Reichenberg (2014) om att det finns olika typer 

av läsare och detta påverkar läsförståelsen olika beroende på vilken typ av läsare en elev 

är.   
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3.2 Boksamtal 

Birgitta Garme (2006:114) menar att få berätta om sina upplevelser för andra, oavsett om 

det handlar om något man läst eller hört, är grundläggande viktigt i all mänsklig 

gemenskap. Genom att få berätta något så öppnas det upp för reflektion och tolkning. 

Vidare menar Garme (2006:123) att tala och lyssna är två sidor av samma mynt. När 

lyssnandet och talet får ta lika mycket plats sker ett lyckat samtal. Då samtal sker i grupp 

och övriga deltagare lyssnar på den som talar ökar det dennes självförtroende samtidigt 

som samtalet förs framåt. En av skolans viktiga uppgifter är att se till att alla elever blir 

lyssnade på och att sträva mot en demokratisk samtalskultur (Garme 2006:122). 

Reichenberg (2014:66-67) poängterar vikten av samtalet, inte endast som boksamtal utan 

i flera av skolans områden och ämnen. Hon presenterar kunskapskrav för betyget E i 

svenska, svenska som andraspråk och samhällskunskap där eleven ska kunna samtala och 

föra resonemang i alla tre ämnen. Elever ska alltså inte bara ges möjlighet att samtala i 

svenska utan även i andra ämnen. Vidare hänvisar Reichenberg till den ryske forskaren 

Vygotskij som menade att den sociala interaktionen spelar en väsentlig roll i alla språk- 

och kunskapsövningar (Reichenberg 2014:67).   

 

Reichenberg (2014:68-69) skriver om hur hon under sitt yrkesliv som lärare ofta hört från 

kollegor att det är mer tacksamt att föra samtal kring skönlitterära texter än faktatexter. 

Detta då skönlitterära texter kan kännas mer öppna och tolkas på flera olika sätt och 

uppfattas mer inbjudande. Dock menar hon att faktaböcker som har till syfte att förmedla 

information kan ha olika sätt att leverera informationen och detta bör vi medvetandegöra 

eleverna om. I skönlitteratur är det känt hur läsning mellan raderna sker och detsamma 

gäller faktaböcker. Mycket information kan finnas gömd mellan raderna och för att se 

den informationen krävs läsförståelse. Faktaböcker kan kännas anonyma, böckerna har 

sällan förord, författarnamn eller bild på författaren och på så vis kan det vara svårare att 

knyta an till boken. Reichenberg (2014:69) tipsar därför om att inför läsningen av en 

faktabok försöka ta reda på vem som skrivit boken och därefter tala om detta för eleven 

och på så vis kan eleverna förhoppningsvis lära sig att tycka om boken bättre. 

 

Textrörlighet är ett begrepp som används för att beskriva hur elever samtalar om texter 

de tagit till sig. Det finns olika nivåer av textrörlighet. Jenny Wiksten Folkeryd, Åsa af 

Geijerstam och Agnes Edling (2006:170-171) presenteras tre typer av textrörlighet. Dessa 

är textbaserad rörlighet vilket innebär att eleven befinner sig i texten, rörlighet utåt vilket 

innebär att eleven står med ena benet i texten och det andra i sin egen erfarenhet och 

interaktiv rörlighet vilket innebär att eleven distanserar sig från texten. För att se hur stor 

eller liten textrörlighet en elev har kan lärare behöva tänka till över de frågor som ställs 

till eleven. Reichenberg (2014:74) menar att lärare bör försöka ställa frågor som 

uppmuntrar eleven att gå bortom det som finns skrivet direkt i texten och tillåta eleven att 

använda sin egen fantasi för att komma fram till ett svar. Genom sådana frågor blir det 

synligt vilken nivå av textrörlighet som eleven befinner sig på.  

 

Lundqvist (1995) och Reichenberg (2014) menar att det finns olika läsare och med detta 

i åtanke kan boksamtal få olika utgång beroende på vilka läsare som är med under 
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samtalet. I enlighet med detta anser även Xenia Hadjioannou och Eleni Louizou (2011) 

att boksamtal kan ha flera olika utgångar. De har kommit fram till att det finns tre möjliga 

utgångar för hur ett boksamtal blir: recitation booktalks, true booktalks och awkward 

booktalks. Det alternativ som enligt Hadjioannou och Louizou (2011) är mest 

förekommande är recitation booktalks. Denna typ av samtal sker med det Reichenberg 

(2014:57) kallar en passiv läsare. Signifikativt är att läsaren är omotiverad och samtalet 

drivs av läraren. Under sådana här samtal sker ofta beröm från lärare till elev i stil med 

rätt tänkt! oftast i försök att engagera eleven. Chambers (1993) menar dock att lärare 

under boksamtal ej bör använda uppmuntran i form av rätt svar eller fel svar då alla läsare 

upplever en text olika och att det sällan finns något rätt eller fel. Awkward booktalks är 

det alternativ av de tre som faller längst ner på skalan. Under sådana samtal är eleven inte 

bara omotiverad utan även motsträvig. Det sista alternativet true booktalks kan liknas vid 

de samtal vuxna ofta har där alla parter hjälps åt att driva tankarna och samtalet framåt.  

 

Isabel L. Beck och Margaret G. McKeown (2001) skriver att ett vanligt problem under 

boksamtal är när eleverna istället för att utgå från texten använder bilderna som 

diskussionsunderlag. Detta kan bero på att det upplevs som en enkel utväg och lättare än 

att sätta sig in i texten. Men Beck och McKeown (2001) menar att mönster bör brytas då 

eleverna inte ges förutsättningar att utveckla sin potential som goda textläsare genom att 

använda bilder i allt för hög grad.  

3.2.1 Sammanfattning 

I detta avsnitt tar författare upp vikten av samtalet för ökad läsförståelse. Garme 

(2006:114) menar att få berätta om något man tagit del av är en mänsklig rättighet. Vidare 

menar Garme (2006) att ett lyckat samtal exempelvis boksamtal sker då talet och 

lyssnandet får ta lika mycket plats. Reichenberg (2014:68-69) menar att hon ofta hört 

lärare säga att det är lättare att föra samtal kring skönlitterära texter än sakprosatexter. 

Vidare presenterar Reichenberg (2014) förslag som kan underlätta vid samtal om 

sakprosatexter, detta då det är viktigt att eleverna får övas i det då det prövas i exempelvis 

de nationella proven. Jenny Wiksten Folkeryd, Åsa af Geijerstam och Agnes Edling 

(2006:170-171) menar att lärare under boksamtal kan bedöma elevers textrörlighet för att 

se på vilken nivå i läsförståelsen eleverna ligger. Under kommande avsnitt kommer 

Chambers tankar kring boksamtal att presenteras. Chambers har utformat tydliga 

strukturer för hur och varför boksamtal bör gå tillväga enligt hans idéer.  
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3.2.2 Aidan Chambers 

Då Chambers är en guru inom området boksamtal kommer han i detta arbete att få 

representera området. Jag kommer utifrån Chambers böcker presentera hans idéer kring 

boksamtal.  

 

Chambers (1993:13) har utformat ett diagram över vad han kallar läsandets cirkel. 

Diagrammet visar på de delar som ingår i en strukturerad läsprocess. I diagrammet finns 

tre punkter: att välja, att läsa och att analysera i form av reaktion och respons. Gemensamt 

för alla delar är vuxenstödet. Chambers menar att för att ett strukturerat boksamtal ska 

äga rum krävs det ett vuxenstöd. Med vuxenstöd menar Chambers (1993:65) att den 

vuxne (läraren) bör ta sig an en roll som ordförande under samtalen. Chambers (2014:24) 

skriver att de hinder som uppstår hos unga läsare i lässituationer kan övervinnas om den 

unge läsaren har en äldre och mer erfaren vuxen vid sin sida. Elever kan självklart lära 

sig mycket även av varandra, men han menar att det finns saker som endast kan läras 

genom erfarenhet och detta kan den vuxne föra över till eleverna. Även om Chambers 

menar att stödet från en vuxen är viktigt så poängterar han även lärarens avvaktande roll 

(Chambers 1993:65). Han menar att elever ofta är för beroende av läraren och lärarens 

stöd och att de ifrågasätter sig själva för att de vill svara rätt.  

 

Vikten av att välja rätt bok är enligt Chambers (1993) stor. Detta då boken är det som 

skapar förutsättningarna för samtalet. Vidare menar Chambers (1993) att oavsett vad vi 

väljer att läsa så kommer boken att ha effekt på oss, däremot behöver inte boken ha den 

effekt som man kanske kan tro. Att välja litteratur kan ske på tre olika sätt: ”läraren gör 

ett val utan att tillfråga barnen, barnen gör ett val som läraren godkänner eller någon 

auktoritet står för valet” (Chambers 1993:79). Hur bra boksamtalet går beror framförallt 

på hur läsningen av texten ser ut. Med detta sagt bör lärare ha i åtanke att ägna tid och 

planering åt själva lässituationen för att få ett lyckat boksamtal (Chambers 1993:92). 

Chambers menar att ett problem lärare ofta stöter på är att skolor sällan har 

klassuppsättningar av böcker, eleverna kan alltså inte alla läsa samma bok samtidigt för 

att efteråt diskutera boken. Lärare bör istället noggrant välja andra texter som finns i 

klassuppsättningar t.ex. noveller, dikter eller kortare berättelser eller välja en bok som 

kan användas till högläsning. För många av de yngre eleverna är högläsning det enda 

alternativet då de fortfarande inte har avkodningsförmågan. Väljer lärare en 

högläsningsbok är det en del som bör beaktas bland annat att boken bör ha en stark 

handling och tydlig episodisk struktur. Med detta menar Chambers (1993:93) att lärare 

bör se upp med att välja böcker som kan uppfattas vara oändliga och som kräver att 

eleverna ska ha ett bra minne för detaljer. Detta då eleverna förmodligen har glömt bort 

handlingen eller tröttnat på boken då den blivit utläst och därför kan ingen vettig 

diskussion kring innehållet heller äga rum.  

 

Enligt Chambers (1993:18-23) finns tre huvudkategorier som berörs under samtal kring 

böcker: utbyta entusiasm, utbyta frågetecken och utbyta kopplingar. Genom att utbyta 

entusiasm redogör eleverna för de delar som uppskattades och delar som ogillades. Under 

samtalet kring boken kan det dyka upp frågetecken som bland annat kan handla om 
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svårigheter som upplevdes i texten och om vissa delar var svårare att förstå än andra. 

Under samtalet utbyts även kopplingar och mönster som upptäcktes i texten. Chambers 

(1993:21) menar att människor ogillar kaos och har svårt att förstå sådana texter därför 

söks samband och mönster i texten för att se hur en sak hänger ihop med en annan. Ett 

boksamtal är enligt Chambers (1993:24) mycket mer komplicerat än att bara samtala om 

en bok. Under ett boksamtal är ofta flera elever samlade vilket innebär att varje elev ska 

lyssna på de övriga i gruppen och ta in vad de säger kring innehållet och även försöka 

vidareutveckla deras tankar och resonemang. Vidare menar Chambers (1993:24-33) att 

det finns fyra sätt att säga något, dessa är ”att säga något för sin egen skull” vilket innebär 

att sätta ord på sina tankar, ”att säga något till andra” att dela med sig av sina tankar, ”att 

säga något tillsammans” innebär att tillsammans utbyta tankar samt ”att säga något nytt” 

genom att få ta del av andra tankar kunna utveckla nya aspekter.  

 

En av grundstenarna för ett bra och tolerant klassrumsklimat under boksamtal är enligt 

Chambers (1993) att både lärare och elever är överens om att allt är värt att berätta. Detta 

bör lärare ta ansvar för och se till att alla elever är medvetna om. För att få fler elever att 

våga prata poängterar Chambers (1993:60-61) betydelsen av hur frågor under boksamtal 

ställs. Han menar att ett av de mest hämmande orden i skolan är varför, exempelvis 

”varför tyckte du så bra om boken?”. Ordet varför kan uppfattas som aggressivt och 

hotfullt. Ordet är också svårt att använda i boksamtal då ordet kan uppfattas olika och kan 

innebära många olika saker. Att genom en varför-fråga kunna sammanfatta varför man 

gillade en bok är en stor utmaning för barn. Chambers menar att istället bör frågorna 

formuleras som jag undrar eller berätta för mig. När frågor ställs på det sättet öppnas det 

upp för ett samtal då läraren verkar mer intresserad av vad eleverna har att säga. Då 

eleverna blivit vana att besvara frågor av denna karaktär brukar de strunta i att tala om 

vad de gillade och ogillade med boken och istället direkt tala om vilka frågetecken och 

mönster de kunde hitta. Anledningen till att eleverna lär sig att direkt samtala om 

frågetecken och mönster är att de upptäcker att det är under de områdena de har störst 

utbyte och huruvida de gillade eller ogillade boken kan vävas in där (Chambers 

1993:108).  
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Chambers (2014) ger förslag på frågor som kan ställas under boksamtal. Han har delat 

upp frågorna i tre kategorier, grundfrågor, allmänna frågor och specialfrågor. Dock 

menar han inte att alla frågor ska ställas under alla samtal. Läraren måste avgöra vilka 

kategorier och vilka frågor som passar in på det tänkta samtalet. Följande tabell tydliggör 

vilka frågor som finns under varje kategori. 

Grundfrågor:  

Jag undrar … 

 Var det något du gillade i 

boken? 

 Var det något du inte gillade? 

 Var det något du tyckte var 

konstigt? Har du några 

frågetecken? 

 Lade du märke till några 

mönster eller kopplingar? 

(Chambers 2014:236) 

De allmänna frågorna: 

Jag undrar … 

 Första gången du såg boken, 

alltså innan du hade läst den, 

vad trodde du då att det var för 

sorts bok? 

 Har du läst andra böcker som 

liknar den här? 

 Har du läst boken förut? (I så 

fall:) Var den annorlunda den 

här gången? 

 Medan du läste, eller nu när du 

tänker efter, fanns det några ord 

eller uttryck eller något annat 

som hade med språket att göra 

som du tyckte om? Eller inte 

tyckte om? 

 Om författaren skulle fråga dig 

hur boken skulle kunna göras 

bättre, vad skulle du säg då? 

 Har något  av det som händer i 

boken någonsin hänt dig? 

 Kunde du ”se” berättelsen 

framför dig i fantasin medan du 

läste? 

 Hur många olika berättelser 

(olika slags berättelser) kan ni 

hitta i boken? 

 Var det här en bok som man 

läser snabbt? Eller långsamt? 

På en gång eller en bit i taget? 

 Om du skulle berätta om boken 

för en kompis som inte läst den, 

vad skulle du säga då? 

 Nu har vi lyssnat på varandra 

och fått höra allt möjligt som 

andra har upptäckt. Var det 

något av det de andra sa, som 

du blev förvånad över? 

 Nu när du tänker på boken, 

efter att vi har pratat så mycket 

om den, vad är nu viktigast för 

dig? 

 Är det någon som vet något om 

bokens författare? Eller hur det 

kom sig att den skrevs? Eller 

va? Eller när? Är det något av 

detta du skulle vilja veta? 

(Chambers 2014:237-239) 

Specialfrågorna:  

Jag undrar ... 

 Hur lång tid tror ni det tog för 

alltihopa att hända? 

 Finns det några händelser som 

skulle ha tagit lång tid i 

verkligheten, men som berättas 

väldigt fort med få ord? 

 Var utspelar sig berättelsen 

(Alternativt:) Var någonstans 

händer det här? 

 Vilken av personerna blev du 

mest intresserad av 

 Fanns det personer som inte 

nämns i berättelsen men som 

ändå måste ha funnits där och 

som på något sätt var viktiga för 

berättelsen? 

 Vem var det som berättade 

historien? Vet vi det? Och hur 

vet vi det? 

 Är historien berättad i första 

person (och vem är i så fall 

denna person)? Eller tredje 

person? Är berättaren någon 

som förekommer i historien? 

Eller någon utanför själva 

historien, som vi känner eller 

inte känner till? 

 Tänk dig själv som åskådare till 

händelserna i boken. Med vems 

öga såg du det som hände? 

Kunde du bara se sådant som en 

av personerna i berättelsen såg, 

eller skiftade det, så att du 

ibland kunde se vad en person 

såg och ibland vad någon annan 

såg? 

 Fick vi någonsin veta vad 

personerna tänkte? Fick vi 

någonsin veta vad de kände? 

Eller berättades historien hela 

tiden utifrån sett, så att man 

bara såg vad personerna gjorde 

och hörde vad de sa, men aldrig 

visste vad de tänkte eller 

kände? 

(Chambers 2014:240-242) 
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4. Metod 
  
4.1 Metodval  

Reichenberg skriver om hur ”alla barn borde ha rätt till uppdaterade läromedel med de 

senaste händelserna och med de senaste vetenskapliga och pedagogiska rönen som grund” 

(Reichenberg 2014:53). Utifrån Reichenbergs (2014) grundtanke analyserade jag mitt 

valda läromedel Läsförståelse för att se huruvida det stämmer överens med hur författarna 

i min forskningsbakgrund ser på läsförståelse. För att analysera Läsförståelse ägnar jag 

mig åt närläsning som är ett svenskt ord för det engelska begreppet close reading. Nancy 

Boyles (2012) skriver i en artikel om hur närläsning framförallt handlar om att skala av 

en texts olika lager för att nå en djupare förståelse av den. Douglas Fisher och Nancy Frey 

(2014) skriver om hur närläsning är en process som kräver tid. Detta då det valda 

textstycket (ej mer än två sidor) ska läsas och analyseras vid flera tillfällen. Anledningen 

till att texten ska läsas flera gånger är att läsaren ska ha en ny infallsvinkel till varje nytt 

lästillfälle och ett nytt område att undersöka. Fisher och Frey (2014) poängterar vikten av 

att ha en tydlig frågeställning och ett tydligt syfte vid varje nytt lästillfälle, detta för att 

ha det klart för sig vad man vill ta reda på. Jag har skapat följande tabell för att tydligt 

visa den struktur Fisher och Frey (2014) samt de frågor Boyles (2012) menar bör 

användas vid närläsning av en text.  
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Fisher och Frey (2014) Boyles (2012) 

1. A clearly stated purpose for the reading. 

2. Minimal frontloading of the text being careful 

not to remove student´s need to read the text. 

3. An initial reading of the text, either 

independently or by the teacher, in order to 

gain an overall sense of the piece. The initial 

may or may not include annotations.  

4. A second reading of the text focused on the 

stated purpose that includes annotation of 

confusions, identifying main ideas and detail, 

and posing questions that arise. 

5. Teachers may or may not model their thinking 

in response to students´ confusions as noted in 

their annotations or in response to errors of 

omission.  

6. Extended peer discussions of the text´s 

meaning, guided by the use of text-dependent 

progress from literal levels of meaning to 

those that foster critical thinking skills, 

especially in drawing inferences, formulating 

opinions, and crafting arguments. 

7. Subsequent re-readings of passages of the text 

to locate information in response to specific 

questions, with purposeful prompting by the 

teacher to furnish evidence (i.e., “Can you 

show us what led you to that conclusion?” 

8. Small group and partner discussions of the 

reading that lead to other products, especially 

writing. (Fisher & Frey 2014:34) 

1. Who is speaking in the passage? 

2. Who seems to be the main audience? (To 

whom is the narrator speaking?) 

3. What is the first thing that jumps out at me? 

Why? 

4. What is the next thing I notice? Are these two 

things connected? How? Do they seem to be 

saying different things? 

5. What seems important here? Why? 

6. What does the author mean by___? What 

exact words lead me to this meaning? 

7. Is the author trying to convince me of 

something? What? How do I know? 

8. Is there something missing from this passage 

that I expected to find? Why might the author 

have left this out?  

9. Is there a message or main idea? What in the 

text led me to this conclusion? 

10. How does this sentence/passage fit into the 

text as a whole? (Boyles 2012:4) 

 

I processen av att analysera Läsförståelse har jag utgått från den struktur som Fisher och 

Frey (2014) menar bör användas under närläsning. Detta har jag därefter kombinerat med 

de frågor som Boyles (2012) anser bör ställas då man tar del av en text. Då jag applicerat 

deras förslag på ett läromedel bestående av både en text och ett antal frågor rörande texten 

har jag behövt anpassa upplägget. Till att börja med använde jag till viss del strukturen 

Fisher och Frey (2014) presenterar i sin studie. De steg som handlar om att diskutera med 

andra har jag av naturliga skäl fått stå över eftersom jag skriver mitt examensarbete på 

egen hand. Utifrån strukturen började jag att klargöra av vilken anledning jag skulle 

närläsa texterna i Läsförståelse och detta var för att se hur läsförståelse övas via 

läromedlet. Jag analyserade tre av böckerna ur serien Läsförståelse, den gröna avsedd för 

årskurs 1, den blå avsedd för årskurs 2 och den röda avsedd för årskurs 3.  

 

Utifrån strukturen som Fisher och Freys (2014) presenterar läste jag först texten för att få 

en helhetsbild och därefter läste jag ytterligare en gång och detta utifrån de frågor som 

Boyles (2012) anser fungerar som stöd vid närläsning. Jag valde att i texten markera med 

olika färger på överstrykningspennor för att se vilken av frågorna som besvarades på de 

olika ställena. Efter att jag besvarat frågorna rörande texten valde jag att jämföra de svar 

jag fått utifrån Boyles (2012) frågor med de frågor som Läsförståelse ställer rörande 
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texten för att se om de behandlar samma sak. Utifrån två syften var detta positivt, dels för 

mig i min analys av läromedlet, dels då Boyles (2012) frågor ska kunna användas av 

elever för att öva läsförståelse så dessa frågor kunde jämföras med frågorna i 

Läsförståelse för att se skillnader och likheter. 

 

4.2 Material och urval 
I detta examensarbete ägnar jag mig åt att närläsa en rad texter. För att tydliggöra 

begreppet läsförståelse läser jag Westlund (2009) och Reichenberg (2014). För att 

analysera skillnader/likheter i hur läsförståelse övas genom boksamtal och läromedel 

kommer följande texter att ställas mot varandra: Aidan Chambers Böcker inom oss (1993) 

samt Böcker inom och omkring oss (2014) och läromedlet Läsförståelse.  

4.2.1 De nationella provens betydelse för arbetet 

De nationella proven för årskurs 3 symboliserar facit för undervisning i läsförståelse. 

Detta för att ha en riktlinje då min frågeställning angående undervisningens utformning i 

läsförståelse ska besvaras. Genom att granska uppgifterna i de nationella proven i 

läsförståelse för årskurs 3 år 2011 och 2012 kan en jämförelse mellan mitt valda material 

Läsförståelse och boksamtal göras. Anledningen till att jag valt att jämföra mitt material 

med nationella proven är att de genomförs i årskurs 3 vilket är en årskurs som hör till min 

utbildning. Då PISA och PIRLS genomförs i årskurs 4 valdes de bort. Förutom att 

nationella proven genomförs i årskurs 3 är de också ett viktigt redskap för att mäta 

kunskap. Skolverket (2016) beskriver hur nationella proven ska ”stödja en likvärdig och 

rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken 

utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell 

nivå”. James Nottingham (2013:30) skriver att formativ bedömning anses pågående och 

ska fungera som hjälp för eleven att nå framsteg i lärandet medan summativ bedömning 

fastställer vad en elev gjort rätt respektive fel under ett tillfälle. Nationella proven ska ha 

en summativ funktion då de används för avstämning i slutet av årskursen för att se 

resultatet av undervisningen. Vanligtvis använder lärare på lågstadiet den formativa 

bedömningen vilket innebär att prov görs som en del av undervisningen. De nationella 

proven kan fungera så eftersom de visar elevens svagheter och styrkor inom de olika 

områden som testas. Däremot kritiseras ofta prov såsom de nationella proven, på grund 

av att syftet är summativt då resultat hämtat från ett provtillfälle kan kännas opålitliga. 

Detta då flera aspekter kan påverka resultatet, exempelvis kan eleven ha varit ofokuserad 

på grund av yttre aspekter såsom dålig sömn eller stökigt hemma.   

 

Nationella proven är sekretessbelagda och detta innebar en del restriktioner. Jag avstod 

från nationella prov som genomförts före år 2011 då det inte var relevant eftersom det år 

2011 infördes en ny läroplan. Den nya läroplanen förde med sig nya krav inom 

läsförståelse som de tidigare proven som baserats på äldre läroplaner eventuellt saknat. 

För att få tillgång till proven samt klargöra under vilka premisser de skulle användas 

kontaktade jag ansvarig inom området på Skolverket via e-post. Där berättade den 

ansvarige att proven för år 2011 och 2012 är frisläppta och att jag kunde få tillgång till 

dessa, under villkor att jag ej delar med mig av proven eller digitaliserar dem. Däremot 
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fick jag citera valda delar ur proven för att konkret kunna jämföra delar från proven med 

delar ur Läsförståelse och boksamtal. Därför presenterar jag nedan delar ur nationella 

proven. 

4.2.2 Val av läromedel 

För att ta reda på vilket läromedel som vanligen används vid undervisning av läsförståelse 

valde jag att lägga ut frågan i en grupp på Facebook som heter svenska på lågstadiet. 

Genom detta fick jag 54 svar varav 22 stycken använde sig av serien Läsförståelse, 18 

stycken Äppel Päppel-serien och 14 stycken hade andra olika läromedel. Resultatet 

behöver självklart inte vara generellt för alla lärare i hela Sverige. Dock visar resultaten 

variation mellan lärarna på så vis att de kom från olika delar av Sverige.  

 

 
  

1
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2
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1
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UNDERSÖKNING VIA FACEBOOK
- LÄROMEDEL FÖR LÄSFÖRSTÅELSE

Antal lärare som använder läromedlet
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4.3 Genomförande 

Granskningarna har skett genom att närläsa läromedlet Läsförståelse grön, blå och röd 

samt de tillhörande lärarhandledningarna.  

 

4.4 Metodkritik 

Under närläsningen av Läsförståelse användes en struktur och frågor som är skrivna av 

engelska författare och hör till begreppet close reading. Närläsning är en svensk 

översättning av det engelska begreppet och detta kan innebära att begreppet i och med 

försvenskningen inte längre har samma betydelse. En annan möjlig kritisk tanke till den 

valda strukturen är att jag utgått från mig själv för att analysera läromedlet, vilket innebär 

att jag inte kan påstå att min analys är generell utan en analys utifrån det specifika 

materialet. Jag anser att det genom textanalys och forskningsbakgrund ligger mer sanning 

i svaren på mina frågeställningar än om jag intervjuat exempelvis sex stycken lärare. 

Detta då de sex intervjuade inte kan representera den stora massan samt att lärarna under 

intervjuer förmodligen baserar sina svar på de egna erfarenheterna, medan författare inom 

området förhoppningsvis har fler aspekter i åtanke då de skriver om läsförståelse och de 

olika delar som hör till begreppet.  

 

4.5 Etiska aspekter 

Detta arbete har inte orsakat några etiska dilemman då varken vuxna eller barn deltagit i 

processen. Däremot måste jag ha de restriktioner Skolverket gett angående användning 

av de nationella proven i beaktande. Enligt restriktionerna får proven ej spridas vidare 

eller digitaliseras. Då arbetet ej baseras på resultat hämtade från mänskliga kontakter 

måste jag vara vaksam så att mina egna föreställningar kring området inte tar överhand.  
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5. Resultat 
 

Nedan följer en presentation av läromedlet Läsförståelse framförallt baserat på det 

övergripande intrycket av materialet. Därefter följer ett sammanfattande resultat av 

läromedlet efter att ha använt närläsning som metod för att granska Läsförståelse. 

 

5.1 Läromedlets uppbyggnad 

Under följande del presenteras mitt valda läromedel Läsförståelse. Det är en serie böcker 

som sträcker sig från årskurs 1 till årskurs 6. Olika färger på böckernas omslag 

symboliserar de olika årskurserna, år 1 är grön, år 2 är blå, år 3 är röd, år 4 är gul, år 5 är 

lila och år 6 är orange. I detta examensarbete kommer färgerna grön, blå och röd att 

undersökas då de böckerna är avsedda för de årskurser som hör till min kompetens. 

Läsförståelse är uppbyggt så att eleven möter ny genre och text på varje uppslag där 

vänstersida är själva texten och högersida är frågor rörande texten. För varje nytt uppslag 

stöter eleven inte bara på en ny text utan även en ny genre.  

5.1.1 Lärarhandledning 

Till läromedlet Läsförståelse finns lärarhandledningar. Dessa inleds med en generell 

beskrivning kring arbetet med texterna och vad tanken bakom dessa är. Därefter följer en 

guide för arbetet med varje enskild text. I den generella beskrivningen beskrivs bokens 

uppbyggnad såsom hur eleverna övar läsförståelse genom texterna, att boken är 

nivåanpassad, vilken typ av genrer som boken innehåller. Därefter tar handledningen 

även upp idéer och arbetssätt. Då ges förslaget att inför varje text föra gemensamma 

samtal kring den aktuella texten och dess genre. Där finns också förslag till hur eleverna 

kan lösa bokens uppgifter. Slutligen poängteras vikten av gemensam genomgång och 

respons efter arbetet med texten.  

 

I inledningen av de individuella beskrivningarna som rör varje separat text finns en kort 

beskrivning av den aktuella genren som lärare kan informera eleverna om. Därefter följer 

facit till uppgifterna.  

5.1.2 Läsning 

Då de olika böckerna jämförs syns en tydlig progression i hur eleverna förväntas 

utvecklas i läsningen genom att orden blir mer komplicerade och meningarna blir längre 

vilket även texterna som helhet blir. För att konkret ta reda på böckernas progression 

räknade jag ord på ungefär samma sida och med samma genre (berättelse) i alla tre 

böckerna. I den första boken fanns 41 ord, i den andra boken fanns 147 och i den tredje 

fanns 243 ord. Utifrån detta kan alltså slutsatsen dras att eleverna förväntas ha en 

progression på 100 ord per årskurs.  
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5.1.3 Texterna 

Texterna i böckerna ska representera olika texttyper eller enligt lärarhandledningen, 

genrer. Gibbons (2013:85) menar att elever stöter på följande genrer i skolan: 

återgivande, narrativa/berättande, beskrivande, instruerande, argumenterande, 

diskuterande och förklarande texter. Böckerna behandlar olika genrer men tre texttyper 

finns med i alla: berättelse, annons och faktatext. I varje bok finns 22 olika texter med 

tillhörande frågor. 

 

I Läsförståelse grön finns följande genrer: berättelse, beskrivning, tecknad serie, annons, 

humor, recept, rim, faktatext, inbjudan, fingerramsa, berättelse på rim och vykort.  

 

I Läsförståelse blå finns följande genrer: berättelse, ramsa, brev, fabel, faktatext, 

detektivhistoria, instruktion, vitsar och gåtor, annons, tecknad serie och saga.  

 

I Läsförståelse röd finns följande genrer: berättelse, brev, faktatext, saga, listor, dagbok, 

annons, inbjudan, regler, dikt, bokrecension, instruktion, recept, berätta om dig själv, 

intervju, experiment, reklam och tv-program. 

5.1.4 Uppgifter 

Uppgifterna i läromedlet har kategoriserats till tre kategorier: A-uppgifter, B-uppgifter 

och C-uppgifter. I den gröna boken, avsedd för årskurs 1, finns endast A- och B-uppgifter 

men i den blå och röda finns alla tre typerna av uppgifter. A-uppgifterna är de uppgifter 

som kommer först efter att eleven läst texten, dessa uppgifter beskrivs som kräva 

minimalt med skrivning och svaren ska gå att hitta direkt i texten. A-uppgifternas 

utformning varierar och det kan exempelvis vara så att eleverna ska dra ett streck mellan 

ett påstående och dess svar eller fylla i det ord som saknas. Exempel på en A-uppgift kan 

vara att eleverna har läst en text om djurspråk (sidan 42-43 i den gröna boken) och därefter 

ska eleverna svara ja eller nej på en rad påståenden, exempelvis om hundar har svans eller 

om hundar pratar danska. B-uppgifterna är mer krävande och de är utformade så att 

eleverna ska kunna göra egna reflektioner. De ska också kunna dra enkla slutsatser utifrån 

texterna eller bilderna. B-uppgifterna är alltid sex uppgifter där en fråga ställs som 

eleverna i skrift ska svara på. Exempel på B-uppgift kan vara att eleverna har läst en text 

om lösa tänder (sidan 42-43 i den blå boken) och ska därefter svara på frågor rörande 

texten, ”Varför får Lena blodsmak i munnen?” eller ”Varför håller Lena upp tanden, tror 

du?”. C-uppgifterna besvaras inte i boken utan för att svara på dessa frågor ska eleverna 

tilldelas egna skrivböcker vid sidan av. C-uppgifterna är utformade på så sätt att de kan 

användas vid grupparbete och uppgifterna är framförallt utformade för att öva elevernas 

ordkunskap. Till varje text finns tre stycken C-uppgifter och eleverna får välja att skriva 

om en, två eller alla tre uppgifterna. Exempel på C-uppgifter kan vara att eleverna har läst 

en text om tv-program och ska därefter välja att besvara någon av följande frågor: ”Skriv 

vilka tre program från den här dagen du skulle kunna tänka dig att se. Hur länge varar alla 

de programmen tillsammans?”, ”Tänk dig att du skulle bestämma vilka tv-program som 

skulle visas en dag. Skriv en programlista” eller ”Förklara de här orden, zoo, direktör, 

gäster, magisk, hemlagad.”.  
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5.1.5 Bilderna 

I lärarhandledningen för den gröna boken står ”Illustrationerna stöder och fyller ut texten, 

samt hjälper eleverna i förståelsen inför läsningen. De är också viktiga när eleverna ska 

svara på frågor om texten efter läsningen” (Solem 2011:3). Vidare beskrivs hur elever via 

texterna övar olika aspekter av läsförståelse där de bland annat ska ”hämta information 

direkt från texten eller bilderna” och ”tolka information och dra enkla slutsatser utifrån 

texten, bilderna eller egna erfarenheter” (Solem 2011:3). Beskrivningen till A-

uppgifterna är också som sådan att eleverna kan finna svar i antingen texten eller bilderna. 

Utifrån det som sägs vara bildernas funktion i lärarhandledningen kan man anta att dessa 

spelar en viktig roll för läsförståelsen. På omslaget till Läsförståelse finns en bild på en 

larv som sitter och läser böcker. Denna larv förekommer enbart på böckernas omslag, det 

vill säga att det inte är en figur som är återkommande i böckerna.  
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5.1.6 Resultat efter närläsning av Läsförståelse 

Det jag framförallt uppmärksammat är att Boyles (2012) frågor uppmuntrar till egna 

reflektioner rörande innehållet. De flesta av Boyles (2012) frågor baseras på läsarens 

intryck av texten och vilka tankar som väcks under läsningen. Frågorna i Läsförståelse 

rör framförallt innehållet men uppmuntrar till viss del läsarens egna reflektioner. 

Anledningen till att jag skriver till viss del har sin orsak i att frågorna är utformade på ett 

sätt så att läsaren utifrån sig själv ska diskutera en viss del i texten. Eftersom de flesta 

frågor rör textens innehåll finns det såklart ett rätt eller fel, exempelvis om det frågas efter 

hur många barn som har skrivit under klassreglerna och om en elev svarar två när det i 

texten står att 24 elever har gjort detta blir det ett felaktigt svar. Frågorna är formulerade 

på sätt som visar att det finns ett rätt eller fel svar, eftersom frågorna är i huvudsak hur-, 

vad- och varför-frågor. I den blå boken avsedd för årskurs 2 och i den röda boken avsedd 

för årskurs 3 finns förutom A och B-uppgifter även C-uppgifter. Dessa uppgifter ska 

eleverna svara på i en separat skrivbok för att kunna föra ett resonemang kring den fråga 

de ska besvara. Enligt lärarhandledningen är C-uppgifternas främsta uppgift att testa 

elevers ord- och begreppsförståelse, men jag tycker mig även ana att det är genom dessa 

uppgifter eleverna är tänkta att ges en chans att utifrån sig själva resonera kring texten.  

 

Efter att ha läst lärarhandledningen till Läsförståelse uppmärksammade jag bildernas 

betydelse för förståelsen. Efter att ha närläst böckerna blev detta extra tydligt. Jag började 

med att analysera den gröna boken avsedd för årskurs 1, därefter den blå och slutligen 

den röda för att se progressionen mellan böckerna. I den gröna boken avsedd för årskurs 

1 är framförallt den inledande delen av boken mycket bunden till bilderna. Med detta 

menar jag att bilderna inte enbart fungerar som stöd vid förståelsen av texten då flera av 

frågorna bygger sina svar på innehållet i bilderna. Bilderna stödjer alltså inte enbart texten 

utan de tillför ytterligare information än den som texten levererar.  
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5.2 Nationella prov årskurs 3 – läsförståelse år 2011 

Gemensamt för proven är att de är uppbyggda med ett läshäfte vilket består av två delar, 

en inledande del som läraren läser och därefter en del som eleverna ska läsa på egen hand. 

Det andra häftet heter svarshäfte och det är i den delen eleverna svarar på frågor kring 

texten i läshäfte. 

 

Önskestjärnan (berättande text) 

Ur läshäfte Ur svarshäfte 

Lärarens högläsning. 

Tre inledande meningarna: 

”Det knarrade under skorna när pappa och jag 

traskade iväg till affären. Det var kallt och alldeles 

stjärnklart. Snön gnistrade magiskt i stjärnornas och 

gatlyktornas sken.” 

 

Tre avslutande meningarna: 

”Den mörka, nästan svarta himlen och de små, 

glimmande stjärnorna. Det var konstigt att tänka sig 

att de små, små prickarna där uppe egentligen var 

jättestora. Att nånting så stort kan vara så långt borta 

att det blir så litet.” 

 

Elevens läsning. 

Tre inledande meningar: 

”- Vet du att det finns lika många stjärnor som det 

finns sandkorn på jorden? sa pappa. – Är det sant? sa 

jag. – Jag vet faktiskt inte, sa pappa. Men det sägs så. 

Pappa la händerna bakom nacken och log mot 

stjärnorna.” 

 

Tre avslutande meningar: 

”Medan vi åkte hissen upp till sjätte våningen, 

började jag sakta, sakta pussla ihop de fyra, håriga 

benen med orden fy och lös och voff. Och hur jag än 

vände och vred på det, så kunde jag inte få det till 

något annat än … hund. Jag hade fått min önskan 

uppfylld” 

I svarshäftet finns tre typer av frågor där elevens 

kunskap testas på tre olika sätt, dessa typer är 

följande: 

 

Flervalsalternativ. 

”Vilket väder var det när pappa och Eli gick till 

affären? 

1) Det blåste och snöade. 

2) Det var kallt och stjärnklart. 

3) Det var varmt och soligt. 

4) Det regnade och blåste.” 

 

Numrera meningarna i rätt ordning. 

 ”   1) Det handlade flera saker i affären. 

2) När de handlat färdigt började de sakta gå 

hemåt igen. 

3) Eli och pappa gick till affären. 

4) Halvvägs hem stannade de och tittade på 

stjärnhimlen.” 

 

Skriv svaret med egna ord samt rita gärna en bild 

till. 

”Skriv med dina egna ord varför berättelsen heter 

Önskestjärnan och vad som händer med Eli?” 

 

Bedömningsanvisningar 

Till texten Önskestjärnan ställs 18 frågor och enligt bedömningsanvisningarna ska  

eleven ha svarat rätt på 13 av frågorna för att bli godkänd och varje fråga ger ett poäng. 

Fråga 1-17 bedöms enligt en mall som visar det rätta svaret samt om frågan är en så kallad 

L-fråga (lokalisering av information) eller en TI-fråga (tolkning av integrering av 

information). Mallen visar att 50 % av frågorna är så kallade L-frågor och 50 % är TI-

frågor. De olika typerna av frågor har under provat blandats, eleven stöter först på en L-

fråga, därefter två TI-frågor och sedan en L-fråga osv. Fråga 18, vilket är en fråga där 

eleven med egna ord ska svara på frågan, bedöms inte enligt mallen utan denna har egna 

anvisningar och exempel på hur ett rätt respektive felaktigt svar kan se ut. För att eleven 
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ska godkännas på uppgiften krävs att denne ”kortfattat kan återberätta handlingen 

muntligt eller skriftligt samt att eleven med egna ord kan berätta varför texten heter 

Önskestjärnan och vad som händer med Eli”. Om elevens svar anser tunt har eleven rätt 

att komplettera muntligt. Då det inte är krav på att rita en bild till uppgift 18 är därför inte 

bilden heller med i bedömningen av uppgiften.  

 

Himlens stjärnor (faktatext) 

Ur läshäfte Ur svarshäfte 

Lärarens högläsning. 

Tre inledande meningar: 

”I en stad där det finns många gatulampor och 

ljusskyltar ser du bara de hundra ljusaste stjärnorna. 

På landet kan du alltid se stjärnor en molnfri kväll. 

Du ser olika många stjärnor beroende på hur mörkt 

det är.” 

 

Tre avslutande meningar: 

”Några stjärnor ligger så långt bort att vi inte ens kan 

se dem med världens största teleskop. Från jorden 

ser stjärnorna ut som små lysande prickar men 

stjärnorna är väldigt stora, mycket större än jorden. 

Stjärnorna ser små ut för att de ligger långt bort från 

oss.” 

 

Elevens läsning. 

Tre inledande meningar: 

”De flesta stjärnorna rör sig på himlen på samma sätt 

som solen. Solen flyttar sig under dagen från en sida 

på himlen till en annan sida. Likadant är det med de 

flesta stjärnor.” 

 

Tre avslutande meningar: 

”Polstjärnan lyser ganska svagt. Det finns nästan 

trettio stjärnor som lyser starkare än Polstjärnan. 

Och Sirius lyser starkast av alla stjärnor.” 

I svarshäftet finns två typer av frågor där elevens 

kunskap testas på tre olika sätt, dessa typer är 

följande: 

 

Flervalsalternativ. 

”Varför syns stjärnorna bättre på landet än i staden? 

1) Det brukar vara mörkare i staden än på 

landet. 

2) Det finns stora stjärnor på landet men inte i 

staden. 

3) Det brukar vara mörkare på landet än i 

staden. 

4) Det finns inga stjärnor i staden, bara på 

landet.” 

 

Skriv svaret med egna ord samt rita gärna en bild 

till. 

”Beskriv med dina egna ord vad du lärt dig om en 

stjärna och en stjärnbild.” 

 

 

Bedömningsanvisningar 

Se anvisningar för Önskestjärnan ovan. Detta då bedömningen sker på samma sätt trots 

olika texter.  
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5.3 Nationella prov årskurs 3 – läsförståelse år 2012 

Miss Amanda Hill (berättande text) 

Ur läshäfte Ur svarshäfte 

Lärarens högläsning. 

Tre inledande meningar: 

”Amanda Hill har kort, vitt, krulligt hår och bruna 

ögon. Hon har just flyttat till gården vid Utsjön där 

hennes mamma föddes. På gården bor redan hennes 

mormor och moster.” 

 

Tre avslutande meningar: 

”Fröken säger till barnen att de ska tala om för 

Amanda vad de heter och berätta lite om vilka de 

är. Sist av alla att presentera sig är en kille med röda 

kinder och bruna glada ögon. Han säger att han 

heter Samuel.” 

 

Elevens läsning. 

Tre inledande meningar: 

”På lunchen sitter Amanda bredvid Samuel i 

matsalen. De äter falukorv och makaroner. Tjejerna 

i klassen frågar en massa frågor med munnarna fulla 

av mat.” 

 

Tre avslutande meningar: 

”-Tutututu! Amanda härmar en trumpetfanfar och 

sen skriker hon. – Här kommer Miss Amanda Hill! 

Den enda i sitt slag!” 

I svarshäftet finns två typer av frågor där elevens 

kunskap testas på tre olika sätt, dessa typer är 

följande: 

 

Flervalsalternativ. 

”Varför har Amanda flyttat till gården vid Utsjön? 

1) Amanda vill bo på en gård på landet. 

2) Amandas mamma vill bo där. 

3) Amandas pappa vill bo där. 

4) Amanda trivs inte i Stockholm.” 

 

Numrera meningarna i rätt ordning. 

 ” Vad vill Amanda bli när hon blir stor? 

1) Hon vill bli lärare. 

2) Hon vill bli sångerska. 

3) Hon vill bli cirkusartist. 

4) Hon vill bli läkare.” 

 

Bedömningsanvisningar 

Till texten Miss Amanda Hill ställs 18 frågor och enligt bedömningsanvisningarna ska  

eleven ha svarat rätt på 13 av frågorna för att bli godkänd och varje fråga ger ett poäng. 

Frågorna bedöms enligt en mall som visar det rätta svaret samt om frågan är en så kallad 

L-fråga (lokalisering av information) eller en TI-fråga (tolkning av integrering av 

information). Mallen visar att 50 % av frågorna är så kallade L-frågor och 50 % är TI-

frågor. De olika typerna av frågor har under provat blandats, eleven stöter först på en L-

fråga, därefter två TI-frågor och sedan en L-fråga osv.  
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Den påhittiga människan (faktatext) 

Ur läshäfte Ur svarshäfte 

Lärarens högläsning. 

Tre inledande meningar: 

”För länge sedan använde människorna handyxan 

som kniv. Med handyxan kunde de skära loss stora 

bitar av maten. Sedan kom människorna på att man 

kunde göra knivar av flintbitar och ben.” 

 

Tre avslutande meningar: 

”Det var först för trehundra år sedan som 

människor i Europa började äta med gaffel. Då hade 

sked och gaffel funnits i Indien i mer än tusen år. 

Och långt tidigare hade kineserna uppfunnit 

ätpinnarna.” 

 

Elevens läsning. 

Tre inledande meningar: 

”Förr i tiden tog det mycket lång tid för människor 

att leta efter mat. Men människor har alltid varit 

duktiga på att uppfinna ny mat att äta. Hur uppfanns 

det första brödet?” 

 

Tre avslutande meningar: 

”I det varma södern var det vanligast med sandaler. 

Korsriddarna var några av de första som skaffade 

sig skor. De behövde starka skor som inte gick 

sönder under de långa svåra resorna.” 

I svarshäftet finns en typ av fråga där elevens 

kunskap testas denna är följande: 

 

Flervalsalternativ. 

”Varför uppfann människorna kniven? 

1) De uppfann kniven för att kunna sy med 

den. 

2) De uppfann kniven för att kunna måla med 

den. 

3) De uppfann kniven för att kunna skära 

med den. 

4) De uppfann kniven för att kunna klippa 

med den.” 

 

 

Bedömningsanvisningar 

Se anvisningar för Miss Amanda Hill ovan detta då bedömningen sker på samma sätt trots 

olika texter.  
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5.3 Analys 

Under följande del kommer resultatet analyseras utifrån forskningsbakgrunden  baserat 

på frågeställningar. Jag har valt att utgå från två frågeställningar och jag anser att mina 

frågeställningar hör ihop och att de är varandras motpoler. Med detta menar jag att den 

ena rör verkligheten och den andra rör målet. Båda frågeställningarna är formulerade som 

om de vore generella men jag vill poängtera att jag inte på något sätt hävdar att jag kan 

tala för hur undervisningen i läsförståelse ser ut i alla klassrum i hela Sverige. 

5.3.1 Hur ser undervisning i läsförståelse ut för eleverna i årskurs1-3 i 

grundskolan? 

Ett syfte inför och under detta arbete var att försöka ta reda på om jag kan fördjupa mig i 

begreppet läsförståelse. Jag tänkte att genom att ta reda på hur undervisning på området 

bedrivs skulle begreppet klargöras. Under min egen skolgång och genom 

lärarutbildningen har jag stött på två sätt att öva läsförståelse, genom boksamtal och olika 

läromedel. Men i och med detta examensarbete och den forskning jag har tagit till mig 

har jag förstått att möjligheterna är nästintill oändliga men med tydliga ramar. Ramarna 

för hur undervisning i läsförståelse ska bedrivas är att det ska ske någon form av 

diskussion kring ett valt innehåll, men innanför dessa ramar finns utrymme för individuell 

utformning kring både diskussionen och innehållet. Jag menar att innehållet är 

anpassningsbart då detta kan vara såväl en bok som en film. Rosén och Gustafsson (2006) 

talar om läsförståelse i de yngre åldrarna och att det som nybörjare på området bör öva är 

att uppmärksamma och återge information, dra enkla slutsatser, tolka och diskutera tankar 

samt granska och bedöma innehåll. Det Rosén och Gustafsson (2006) presenterar som 

grunderna för att öka läsförståelsen skulle alltså kunna appliceras på både en bok och en 

film.  

 

Genom min forskningsbakgrund kan jag dra slutsatsen att flera författare inom området 

anser att vuxenstöd är viktigt då man övar läsförståelse. Det poängteras av exempelvis 

Rosén och Gustafsson (2006) som är oroliga över att läsförståelse på senare år blivit en 

process som sker tyst på egen hand hos eleverna. Även Reichenberg (2014) skriver om 

hur detta fenomen blivit vanligare och vanligare och hon menar att studier visar att elever 

genom detta arbetssätt inte får det stöd som behövs för att de ska kunna nå sin fulla 

potential. Reichenberg (2014) menar också att tyst läsning inte gynnar alla elever. I 

lärarhandledningen för Läsförståelse poängteras vikten av både ett inledande samtal kring 

kommande text och ett avslutande samtal. Däremot menar lärarhandledningen att 

eleverna ska kunna läsa texten och arbeta med uppgifterna på egen hand. Chambers 

(1993) menar att elever utvecklas mycket av varandra då en klasskamrats tankar kring en 

bok kan föda en tanke hos en annan elev och de ges chans att vidareutveckla varandras 

resonemang om de arbetar i grupp. När man arbetar med boksamtal menar Chambers 

(1993) att det krävs ett vuxenstöd för att samtalet överhuvudtaget ska kunna äga rum. Han 

menar att läraren eller den vuxne under samtalet ska ta sig an rollen som ordförande, 

bland annat för att kunna föra samtalet vidare eller be eleverna vidareutveckla vissa 

resonemang. Chambers (1993) anser att elever kan lära sig mycket av varandra men det 

finns kunskap som eleverna endast kan få genom en erfaren lärare eller vuxen.  
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Läsförståelse 

Reichenberg (2014) menar att hon under sitt arbetsliv hört många lärarkollegor säga att 

det är mer tacksamt att öva läsförståelse med hjälp av skönlitterära texter istället för 

faktatexter. Det kan vara så att detta är generellt för lärare i hela Sverige då resultat från 

PIRLS-test som genomförs vart femte år i årskurs 4 visar att även om resultaten för de 

skönlitterära texterna försämrats så gäller de försämrade resultaten framförallt faktatexter. 

Genom närläsningen av Läsförståelse kunde jag kartlägga att av de 22 texter som alla 

böcker innehåller var det fyra faktatexter i den gröna boken, sex i den blå och fyra i den 

röda. Detta kan jämföras med att sju var berättelse eller saga i den gröna boken, sex i den 

blå och två i den röda. I de nationella proven för årskurs 3 testas eleverna i både berättelse 

och faktatext och bägge texttyperna väger lika i bedömningen.  

 

Genom närläsningen av läromedlet upptäckte jag att det utgår mycket från texternas 

tillhörande bilder. Beck och McKeown (2001) skriver om hur det uppstår problem då 

elever under boksamtal använder textens bilder som diskussionsunderlag eftersom det 

hindrar eleverna från att utveckla sin potential att bli goda textläsare. Genom att granska 

de nationella proven i läsförståelse för år 2011 och 2012 kunde jag se att de tillhörande 

bilderna inte tillförde texten något förutom eventuellt en trevligare layout. Bilderna kunde 

alltså inte hjälpa eleverna när de skulle besvara de tillhörande frågorna. Om eleverna har 

för vana att arbeta med exempelvis läromedlet Läsförståelse kan det därför innebära 

problem när de ska skriva sina nationella prov eftersom de kan vara ovana att bortse från 

bilderna och istället utgå från den skrivna texten.   

 

Boksamtal 

Chambers är något av en förgrundsgestalt inom området boksamtal. Han presenterar 

tankar och idéer för hur och varför boksamtal bör användas i undervisningen. Det jag 

däremot saknade hos honom var potentiella faror med boksamtal. För att ta reda på detta 

fann jag forskning som visar en del fällor man kan hamna i under boksamtal. Två 

amerikanska forskare har i en studie upptäckt att samtal kring texter oftast sker genom 

den så kallade IRE-modellen (Reichenberg 2014). Kortfattat beskrivs modellen som att 

läraren ställer en fråga, eleven svarar på frågan och därefter bedömer läraren elevens svar. 

Även Hadjioannou och Louizou (2011) har forskat på området och de har kommit fram 

till att ett boksamtal vanligtvis hamnar under en av tre kategorier. De har kommit fram 

till att den vanligaste kategorin som flest boksamtal faller under är recitation booktalks 

och denna kategori kan liknas med det som IRE-modellen presenterar.  
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5.3.2 Hur kan undervisning i läsförståelse utformas för att öka elevers 

förmåga att uppnå läsförståelse? 

Den forskning och litteratur jag under denna process tagit del av handlar framförallt om 

hur undervisningen bör gå till väga. Men jag tycker mig ändå ha kartlagt vissa mönster 

kring området. Dessa är framförallt att eleverna måste involveras mer i sitt eget lärande. 

Westlund (2009) hänvisar ett flertal gånger till vikten av att elever måste känna sig 

engagerade för sin läsundervisning. Om elever känner sig motiverade lockar detta till 

kreativitet vilket enligt studier underlättar inlärningsprocessen. Westlund (2013) menar 

även att för att få eleverna motiverade i sitt eget lärande bör lärare bortse från de 

traditionella sätten att öva läsförståelse som att eleven läser texter och därefter svarar på 

frågor angående den. Enligt Westlund (2013) är detta inte ett sätt att aktivera eleven i sitt 

eget lärarande.  

 

Läsförståelse 

För att kunna utforma bra undervisning i läsförståelse krävs att lärare har kunskap på 

området. Westlund (2009) skriver bland annat om hur forskning inom läsförståelse visar 

att det finns tydliga samband mellan elevers resultat i läsförståelse och deras 

avkodningsförmåga. Det är nämligen så att om en elev ännu inte kan avkoda en text är 

det i princip omöjligt för eleven att förstå vad den har läst. Detta då fokus ligger på 

avkodningsprocessen istället för läsförståelsen. Westlund (2009) menar därför att öva 

läsförståelse på ett sådant sätt att eleven själv ska läsa texten måste vänta tills eleven 

automatiserat avkodningen. Detta innebär inte att läsförståelse inte kan övas innan elever 

automatiserat avkodningen, det finns såklart andra vägar att nå läsförståelse, exempelvis 

boksamtal kring en bok som läraren läser högt för eleverna. Även Reichenberg (2014) 

menar att läsförståelse inte automatiskt förbättras genom att elever själva läser en text. 

Hon menar att elever bör läsa varje dag, men detta för att framförallt automatisera 

avkodningen, vidare menar hon att elever måste få tid att både samtala och reflektera 

kring den lästa texten för att förbättra sin läsförståelse. Den första boken i serien 

Läsförståelse är avsedd för årskurs 1 och min erfarenhet av elever i årskurs 1 är att många 

inte knäckt avkodningen vid den tidpunkten. Även om texten i den gröna boken uppenbart 

är anpassad för årskurs 1 så skulle förmodligen Reichenberg (2014) anse att lärare bör 

avvakta med läromedel som Läsförståelse tills eleverna automatiserat avkodningen 

åtminstone om man tänker använda sig av det arbetssätt som lärarhandledningen hänvisar 

till.  

 

I den blå och den röda boken finns C-uppgifter och dessa ska främst öva ordkunskap. I 

min forskningsbakgrund finns varken någon forskning eller litteratur som menar att 

ordkunskap är en av de största delarna i läsförståelse. Trots detta får C-uppgifterna ta upp 

en tredjedel av frågorna i läromedlet.  
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Boksamtal 

För att utforma en bättre och mer hållbar undervisning i läsförståelse finns det ett flertal 

forskare och författare som menar att boksamtal eller textsamtal är lösningen. Exempelvis 

menar Garme (2006) och Chambers (1993) att genom att berätta om något så öppnas 

dörrar för reflektion och tolkning som förbättrar läsförståelsen. För att få ett lyckat 

boksamtal finns fler punkter att ha i åtanke, bland annat vuxenstödet som jag tidigare 

nämnt men även betydelsen av att välja rätt bok då det är boken som skapar 

förutsättningar för samtalet samt sättet som frågorna under samtalet ställs. Det tas också 

upp att varför-frågor är hämmande och att lärare istället bör formulera sig med hjälp av 

exempelvis hur-frågor (Chambers 1993). I Läsförståelse får eleverna i varje bok möta 22 

stycken nya texter och till varje text hör åtminstone en varför-fråga.  

 

Man kan fundera hur läsförståelse mäts under boksamtal? Chambers (1993) uttrycker att 

lärare under boksamtal inte bör uppmuntra elever genom att säga rätt tänkt eller rätt svar. 

Detta då det kan hämma eleverna på så sätt att läraren framställer det som att det finns ett 

rätt och ett fel svar, vilket oftast inte stämmer under boksamtal. Via ett läromedel som 

Läsförståelse ser läraren tydligt hur eleverna ligger till då det finns tydligt i skrift och kan 

rättas via ett facit. Folkeryd, af Geijerstam och Edling (2006) menar att läsförståelsen 

under boksamtal kan mätas via textrörlighet. Läraren kan observera på vilken nivå i 

textrörligheten eleverna ligger. Det finns tre nivåer av textrörlighet och dessa är 

textbaserad rörlighet, rörlighet utåt och interaktiv rörlighet (Folkeryd, af Geijerstam & 

Edling 2006:170-171). Genom att läraren intar en avvaktande roll som Chambers (1993) 

menar så finns det tid under boksamtalet att föra anteckningar på vilken nivå av 

textrörlighet eleverna i samtalet ligger.  
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6. Diskussion 
 

6.1 Fördelar/nackdelar med boksamtal 

Den största fördelen med boksamtal är enligt mig att det ger eleverna en chans att öva sin 

läsförståelse redan innan de automatiserat sin avkodning. Westlund (2009) menar att 

elever inte kan öva läsförståelse genom att själva läsa en text innan de har automatiserat 

avkodningen. Men i och med boksamtal ges elever möjlighet att få texter eller böcker 

upplästa och därefter besvara frågor kring dem. Jag tror att om elever från tidig ålder, 

redan förskoleklass eller ännu tidigare, är vana vid att diskutera texter under strukturerade 

samtal där både texten och frågorna är noga utvalda kommer detta att underlätta 

läsförståelsen i de senare årskurserna då eleverna blivit vana vid formatet.  

 

Baserat på den forskning och litteratur jag i detta arbete har tagit till mig har jag inte stött 

på någon kritik riktad mot boksamtal som ett sätt att öva läsförståelse. Däremot har jag i 

forskningen upptäckt att boksamtal kan vara svåra att lyckas med. De amerikanska 

forskarna Dillon och Nystrand (Reichenberg 2014:64-65) lyfter fram att de flesta 

boksamtal sker via den så kallade IRE-modellen där lärare ställer frågor som eleven svarar 

på. Vidare tar de upp att boksamtal som sker via denna mall ofta uppfattas som tråkiga 

av eleven och att modellen inte förbättrar förståelsen. Min reflektion är att om boksamtal 

genomförs på det här sättet har läraren inte tagit till sig alla de tips och idéer som finns 

kring strukturerade boksamtal. 

 

Eftersom jag inte stött på forskning eller litteratur som ställer sig kritiska mot boksamtal 

som verktyg för ökad läsförståelse så har jag blivit tvungen att reflektera över varför 

boksamtal ändå känns så sällsynta. Inledningsvis berättade jag hur det var under min 

första VFU-period där jag genom min LLU bekantade mig med strukturerade boksamtal 

som verktyg för ökad läsförståelse. Efter min första VFU-period har jag i olika 

sammanhang varit i skolans värld och min erfarenhet kring högläsning är att det 

framförallt sker som ett slags tidsfördriv, exempelvis för att fördriva tiden inför en rast 

eller liknande. Strukturerade boksamtal där genomtänkt val av både bok och frågor samt 

tid för reflektion och analys känns ovanliga. Vilka nackdelar finns det med boksamtal 

som forskning och litteratur inte behandlar? Min första tanke varför boksamtal känns så 

sällsynta var på grund av att det uppfattas som tidskrävande. Men vid närmare eftertanke 

känns det inte som om det är den största anledningen. Om lärare vill arbeta med boksamtal 

finns det flera färdiga mallar att utgå ifrån. Chambers (1993) som representerar boksamtal 

i detta arbete har i sin bok beskrivit utförligt hur ett boksamtal kan äga rum. Skulle en 

lärare använda Chambers mall är allt som återstår att välja bok och om detta moment 

känns svårt finns det mallar även för detta, exempelvis kan lärare utgå från den punktlista 

Reichenberg (2014) presenterar med viktiga aspekter att ha i åtanke då lärare väljer 

litteratur åt eleverna.   
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Ett svar på varför boksamtal känns så sällsynta kan även vara den så kallade 

bokslukaråldern. Brink (2006) menar att elever som läser mycket skapar bättre 

förutsättningar för att bli en bra läsare. Men Reichenberg (2014) menar att vara en bra 

läsare och att vara bra på läsförståelse är två sidor av samma mynt. Reichenberg (2014) 

skriver om hur många lärare anser att om eleverna ges chans att läsa mycket så får de 

även öva sin läsförståelse. Men Reichenberg hävdar att elevers läsförståelse sällan 

förbättras i sådana sammanhang eftersom eleverna inte ges tid att reflektera och samtala 

om den lästa texten. Även Garme (2006) menar att genom att få berätta om det man tagit 

till sig, exempelvis en text, så öppnas dörrar för reflektion som annars skulle förbli 

stängda. Vidare menar Garme (2006) att boksamtal blir som mest lyckade då talandet och 

lyssnandet får lika stort utrymme. Jag är rädd för att lärare är av den uppfattningen att 

boksamtal hämmar elevers läsutveckling då det är tidskrävande och eleverna hinner inte 

läsa samma mängd som de skulle utan att samtala kring vad de läst.  

 

6.2 Fördelar/nackdelar med läromedlet Läsförståelse 

Det jag till en början hade tänkt presentera som en nackdel känns vid närmare eftertanke 

eventuellt som en fördel. Jag har tidigare tagit upp hur Läsförståelse använder de 

tillhörande bilderna som en del av läsförståelsen. Detta är framförallt tydligt i den gröna 

boken avsedd för årskurs 1. I min forskningsbakgrund kring läsförståelse har ingen 

forskning eller författare talat om bildernas betydelse för att öka läsförståelsen. I och med 

detta ställer jag mig kritisk till varför Läsförståelse anser att bilderna är så viktiga. 

Tidigare under lärarutbildningen hade vi en bok kring multimodala perspektiv som 

kurslitteratur, och där framkom att bilder kan förstärka den lästa texten då det är två 

element som kompletterar varandra. Samtidigt skriver Beck och McKeown (2001) om 

faran att använda bilder som diskussionsunderlag då man ska tala om en text. Fokus kan 

hamna på bilden och då riskerar eleverna att inte utvecklas som textläsare. Eftersom 

bilderna tillför ny information som inte går att finna i texten måste eleverna lära sig att 

även analysera bilderna. Detta kan liknas vid exempelvis böckerna om Pettson och Findus 

där Mucklorna som är små lustiga figurer finns med på varje sida men de nämns aldrig i 

texten. Det fenomenet kallas för syllepser och kan sammanfattas som en egen historia 

inuti den primära historien som behöver läsas eller tolkas för sig. Exempelvis skulle 

Pettson och Findus användas som en bok vid boksamtal och eleverna får en fråga kring 

vad Mucklorna gjorde under tiden Pettson stekte pannkakor så skulle detta innebära att 

eleverna måste ha observerat bilderna för att kunna besvara frågan.  

 

Utifrån det Westlund (2009:50) skriver om hur elevers avkodningsförmåga hänger ihop 

med hur väl eleven kan förstå texten ställer jag mig kritisk till läromedel. De flesta 

läromedel är utformade från årskurs 1 och framåt. I alla årskurser ser vi nivåskillnader 

rent kunskapsmässigt men jag skulle påstå att detta är extra tydligt på lågstadiet. Vissa 

elever lär sig att avkoda en text redan i årskurs 1 medan det för andra elever kan dröja 

längre. De årskursbaserade böckerna kan kännas opedagogiska då lärare bör veta att 

elever i samma årskurs inte ligger på samma nivå bara för att de är lika gamla. 

Reichenberg (2014:10) skriver att texterna och undervisningen kan sänka elevers 

självförtroende och intresse för läsförståelse. Med detta i åtanke bör lärare välja material 
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och anpassa undervisningen efter elevernas individuella nivå för att de ska förbli 

motiverade och intresserade. Vidare menar Westlund (2009) att tävlingsmoment kring 

undervisning i läsförståelse ska undvikas och utifrån mina erfarenheter blir det ofta 

tävling mellan eleverna när de använder arbetsböcker på samma nivå eftersom eleverna 

lätt kan jämföra hur långt de kommit utifrån övriga i klassen. Andra faktorer som kan 

bidra till att eleverna känner sig omotiverade är att de återkommande utvärderas, både av 

övriga klasskamrater och av sina lärare (Reichenberg:2014). I och med att eleverna 

ständigt utvärderas blir deras begränsningar tydliga och det kan bidra till att läslusten och 

viljan att lära sjunker (Reichenberg:2014).  

 

Jag har tidigare tagit upp det Westlund (2009) skriver om hur elever måste ha 

automatiserat avkodningen innan de på egen hand kan läsa en text med förhoppningar om 

förbättrad läsförståelse. Jag vill återigen ställa mig kritisk mot att materialet är 

årskursbaserat. En lärare som väljer årskursbaserat material bör vara övertygad om att 

alla elever i klassen kan ta sig igenom materialet, annars bildas en segregation som inte 

hör till skolans värld eller mottot en skola för alla. Läromedel som Läsförståelse kan 

uppfattas som ett kvitto på hur smart eller dum en elev är. En elev som är i boken avsedd 

för årskursen högre är smart medan en elev som är i boken avsedd för årskursen under är 

dum. Lärarhandledningen för Läsförståelse poängterar visserligen vikten av diskussion 

före och efter arbete och detta skulle kunna innebära att varje elev alltid är på samma text, 

det vill säga att ingen elev är före eller efter den andre. Men då kvarstår fortfarande 

problemet med att alla elever i samma klass inte kan arbeta på samma nivå. Visserligen 

står det ingenstans på läromedlet Läsförståelse till vilken årskurs just den färgen hör, detta 

skulle därför kunna vara information som läraren inte heller delar med sig av till eleverna. 

På så vis skulle alla elever kunna få den färg på boken som läraren anser att de behöver, 

men de olika böckerna är klart årskursbaserade även i innehållet. Det vill säga att en elev 

i årskurs 3 förmodligen skulle uppleva att den gröna boken avsedd för årskurs 1 är 

barnslig, även om det är dennes nivå i läsförståelsen. Jag anser att en av lärares viktigaste 

uppgifter är att hitta rätt material och tillvägagångssätt för varje enskild individ men också 

att hitta material och tillvägagångssätt som kan appliceras på hela klassen för att alla ska 

känna att de är en del av en grupp. I samma stund som jag skriver detta förstår jag 

svårigheterna med detta. Då vi talar om läsförståelse anser jag att boksamtal är ett lysande 

exempel på ett lärtillfälle där alla elever kan delta och kvittot på hur smart eller inte en 

elev är blir åtminstone inte tydligt för övriga klasskamrater utan den bedömningen sker 

hos läraren som kan observera hur textrörlig varje enskild elev är.  

 

Chambers (1993) menar att varför-frågor alltid bör undvikas eftersom de kan uppfattas 

som aggressiva och hämmar elevers förmåga till resonemang. I läromedlet Läsförståelse 

förekommer varför-frågor flera gånger i varje bok. Exempel ur den gröna boken: ”Varför 

är Ajit hos frisören?”, ”Varför har Ajit svårt för att bestämma sig?” (sidan 15 i den gröna 

boken). Exempel ur den blå boken: ”Varför följer Olsson spåren, tror du?”, ”Varför blir 

Olsson lite rädd?” (sidan 15 i den blåa boken). Exempel ur den röda boken: ”Varför klarar 

tigern att hoppa så långt och högt?”, ”Varför är tigern så bra på att klättra, tror du?”, 

”Varför kan det vara svårt att upptäcka tigern?” (sidan 15 i den gula boken). Observera 
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att jag valde att slå upp sida 14-15 i varje bok och hittade varför-frågor på dessa sidor i 

alla tre böckerna.  

 

6.3 Boksamtal eller Läsförståelse utifrån nationella proven 

Inledningsvis skrev jag om hur de nationella proven symboliserar facit i detta arbete. De 

nationella proven är en av de kontrollstationer som visar nedåtgående resultat i 

läsförståelse. Det är därför av intresse att kartlägga vilken undervisning i läsförståelse 

som kan leda till förbättrade resultat i de nationella proven. Jag hävdar att Läsförståelse 

är att föredra snarare än boksamtal då uppgifterna och upplägget på Läsförståelse är det 

som mest liknar uppgifterna och upplägget på de nationella proven. Men detta innebär 

såklart inte att elever som använder Läsförståelse automatiskt lyckas bra på de nationella 

proven. Även om uppgifterna och upplägget liknar varandra i de båda finns det skillnader, 

bland annat att Läsförståelse tränar eleverna på att läsa kortare texter på max en sida och 

eleverna blir tränade i att analysera bilderna för att hitta svar som texten inte ger. Under 

de nationella proven läser eleverna längre texter och de tillhörande bilderna förmedlar 

inte mer information än vad den skrivna texten redan gjort. Nationella proven är som sagt 

en del i ett större sammanhang och därför kan det ifrågasättas huruvida nationella proven 

kan användas som ett facit för undervisningen i läsförståelse. Jag är övertygad om att 

många elever är bättre på läsförståelse än vad de nationella proven visar bara för att 

konceptet inte passar just de eleverna. Alla lärare bör ha i åtanke att nationella proven inte 

är ett koncept som passar alla elever och mitt förslag är att eleverna prövas i boksamtal 

också då den kunskap som övas där inte liknar den som övas i de nationella proven även 

om bägge handlar om läsförståelse.  

 

Rosén och Gustafsson (2006:35) menar att läsförståelse är svårt att bedöma då det 

vanligtvis sker tyst på egen hand hos eleven och detta kan innebära att en elevs 

läsförståelse inte bedömts förrän exempelvis de nationella proven. I och med detta kan de 

försämrade resultaten i bland annat de nationella proven bero på att lärare inte vet hur 

deras elever ligger till i läsförståelse förrän resultatet från de nationella proven. Detta 

innebär i sin tur att elever med svaga resultat borde ha upptäckts tidigare. Men Westlund 

(2013) menar att resurserna som sätts in för att höja elevers läsförståelse sätts in på fel 

ställen. Jag tänker att en lösning på detta vore att under boksamtal mäta elevers 

läsförståelse via textrörlighet som presenteras av Folkeryd, af Geijerstam och Edling 

(2006) för att se på vilken nivå varje elev ligger. Detta ger lärare möjlighet att stötta de 

elever som lärare anser behöver stöttning. Men detta innebär dock att resurserna för att 

förbättra svenska elevers läsförståelse måste sättas in via bland annat mer personal i 

skolan för att möjliggöra att lärare har tid att i mindre grupper kunna samtala om texter.  

 

6.4 Diskussion utifrån frågeställningarna 

I resultatet skriver jag om hur mina frågeställningar hör ihop då de är varandras motpoler. 

Den ena rör verkligheten, det vill säga så som undervisningen ser ut och den andra rör 

målet, hur undervisningen borde se ut. Den forskning och litteratur som jag tagit del av 

rör framförallt den sistnämnda. I min forskningsbakgrund presenteras flera olika tankar 

kring hur undervisningen bör utformas för att maximera elevernas lärande i läsförståelse. 
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Jag tror att detta även kan vara en av anledningarna till de försämrade resultaten och 

eventuellt ett svar på frågeställningen rörande hur undervisningen ser ut. Lärare kan helt 

enkelt ha för många alternativ i hur undervisningen kan utformas och detta leder till att 

de väljer ett färdigt läromedel som Läsförståelse. Med detta menar jag inte att 

skuldbelägga lärarna eftersom jag inser att problemet är större än att lärare vore lata och 

väljer ett färdigt läromedel av den anledningen. Lärare är ständigt under press med en 

vardag kantad av tidsbrist och detta kan leda till att lärare inte har tid att sätta sig in i den 

senaste forskningen kring läsförståelse och hur undervisning på området kan bedrivas. 

Reichenberg skriver:  ”alla barn borde ha rätt till uppdaterade läromedel med de senaste 

händelserna och med de senaste vetenskapliga och pedagogiska rönen som grund” 

(Reichenberg 2014:53). Men detta blir problematiskt då lärare inte har tid att ta del av de 

senaste vetenskapliga och pedagogiska rönen och då inte heller kan välja läromedel efter 

dem. Lärare får istället förlita sig på att det förlag som givit ut läromedlet utgått från de 

senaste vetenskapliga och pedagogiska rönen men detta anser jag visar sig inte stämmer 

efter att ha närläst Läsförståelse. Min forskningsbakgrund stöttar inte den struktur och 

den läsförståelse som övas i Läsförståelse. 
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7. Slutsatser 
 

De lärdomar jag tar med mig in i yrket är framförallt att läsförståelse är ett stort och viktigt 

område. En annan viktig lärdom är att jag under arbetets gång lagt märke till potentiella 

faktorer som ligger till grund för att svenska elevers resultat i läsförståelse sjunker. Som 

blivande lärare känns det otroligt viktigt att försöka hitta svar och lösningar på hur 

undervisningen bör utformas för att vända den nedåtgående spiralen. Jag vill inte att de 

elever jag undervisar i läsförståelse ska vara en del av de försämrade resultaten, detta vill 

förmodligen ingen lärare men jag har i och med detta examensarbete fått en chans att 

fördjupa mig på området. Min slutsats är att för att förbättra elevers resultat i läsförståelse 

krävs resurser. Lärare behöver få tid att sätta sig in i den senaste forskningen inom 

området och lärare behöver få tid att planera och strukturera upp lektioner kring 

läsförståelse och detta är inget som ska påverka det övriga arbetet. Min uppfattning är att 

lärare i dagens skola inte har tillräckligt med tid att sätta sig in i området och förlitar sig 

då på att exempelvis läromedlet Läsförståelse ska ge eleverna den undervisning som 

krävs. Detta visar sig dock inte stämma då Läsförståelse i mångt och mycket skiljer sig 

från det forskningen och litteraturen i min forskningsbakgrund menar är bra undervisning 

i läsförståelse. Flera författare och forskare talar om samtalets roll vid undervisning av 

läsförståelse. Dessa samtal bör ha en tydlig struktur för att bli lyckade och detta är något 

som bland annat Chambers (1993) presenterar. Jag tror att genom att använda sig av 

exempelvis Chambers (1993) struktur och applicera den på olika texttyper så som 

faktatexter och berättelser som är de två texttyper som prövas i de nationella proven kan 

elevers resultat i läsförståelse öka. Om elever endast övat läsförståelse genom ett 

läromedel som Läsförståelse bidrar detta till en väldigt smal förståelse av vad 

läsförståelse egentligen är. Läsförståelse verkar vid första anblick stämma bättre överens 

med de nationella proven men boksamtal är ett undervisningssätt med oändligt många 

möjligheter och jag är därför övertygad om att lärare genom att anpassa sina boksamtal 

efter bland annat de nationella proven kan förbättra resultaten hos sina elever. 

Inledningsvis skrev jag att både Läsförståelse och boksamtal skulle jämföras med de mål 

som enligt mig hör till läsförståelse ur läroplanen. När jag ser tillbaka på de punkter jag 

valde anser jag att boksamtal passar bättre än Läsförståelse. Två punkter ur de centrala 

målen för svenska i årskurs 3 visar att eleven dels ska ha utvecklat lässtrategier för att 

förstå olika texter, och dels att eleven ska kunna samtala om en text. Enligt mig övas inget 

av detta genom läromedlet Läsförståelse. Även om eleverna i läromedlet hela tiden möter 

texter med olika genrer så är konceptet detsamma och eleverna kan applicera samma 

strategi på texterna. Enligt lärarhandledningen sker inget samtal kring texten efter att 

eleverna tagit till sig den och detta ger alltså eleverna ingen möjlighet att uttrycka och 

utbyta tankar och funderingar kring innehållet.  
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7.1 Vad har min forskning bidragit med 

I detta arbete har jag fått tillfälle att se begreppet läsförståelse ur flera synvinklar genom 

att ta del av forskning och litteratur samt analyserat boksamtal och Läsförståelse. Min 

önskan är därför att detta examensarbete ska kunna hjälpa lärare i val av både material 

och tillvägagångssätt vid undervisning av läsförståelse. Jag har tidigare skrivit om hur jag 

upplever att lärare är under ständig tidspress och att tillfällen att ta del av ny forskning 

sällan ges. Jag tror att detta arbete har bidragit till en slags sammanfattning av ny 

forskning och olika tillvägagångssätt som lärare kan dra nytta av.  

 

7.2 Förslag på vidare forskning 

I ett potentiellt framtida projekt skulle jag vilja fokusera på att konkretisera begreppet 

läsförståelse. Detta då det i min forskningsbakgrund visat sig att uppfattningen kring vad 

läsförståelse är och hur undervisningen på området bör bedrivas varierar. Jag ser även 

skillnad mellan den läsförståelse som övas genom boksamtal och den som övas via 

läromedlet Läsförståelse. Exempelvis så är fokus under boksamtal på elevernas 

uppfattningar och tankar kring en text medan det i Läsförståelse framförallt handlar om 

att besvara frågor kring en texts innehåll samt att testas i ordförståelse. Detta kan innebära 

att svenska elever inte alls är sämre på läsförståelse utan att de övat på andra områden 

inom läsförståelse än de som prövas i bland annat de nationella proven och PIRLS.  

 

8. Slutord 
 

Jag skulle vilja sammanfatta mitt examensarbete som en resa som tog sin utgångspunkt i 

att läsförståelse kändes som ett oklart begrepp till ett avslut i att läsförståelse innebär 

ofantligt många möjligheter. Jag har genom arbetet fått många nya dörrar öppnade för hur 

och varför just läsförståelse bör tränas. Området skulle definitivt behöva mer forskning 

då prov visar att elevernas resultat i läsförståelse försämras och denna nedåtgående spiral 

behöver brytas, nu. Genom arbetet tycker jag mig se att en del av problemet kanske ligger 

i det som egentligen borde vara lösningen, det vill säga de oändliga möjligheterna. 

Eftersom begreppet läsförståelse är så stort och möjligheterna så många tror jag att det 

kan vara svårt att veta i vilken ände man ska börja och detta kan leda till att man väljer 

ett läromedel som Läsförståelse och låter det styra undervisningen på området.  
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