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Sammanfattning 
I detta examensarbete studerar vi hur verksamma lärare i årskurs 1–3 arbetar för att 
eleverna ska utveckla sin läsförståelse. För att ta reda på detta har åtta lärare på fem 
skolor i tre olika kommuner intervjuats och på så sätt har lärarnas tankar och 
erfarenheter av begreppet läsförståelse samlats in. Vidare har vi även undersökt hur 
dessa lärare arbetar för att följa upp elevernas utveckling i läsförståelse. 
Undersökningen innefattar en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Det 
insamlade materialet har sedan analyserats i olika kategorier och resultaten diskuteras 
mot bakgrund av vald forskning, litteratur och ett sociokulturellt perspektiv. I denna 
studie framkommer det att lärarna är väl förtrogna med begreppet läsförståelse och 
lärarna har därmed tillräckliga kunskaper i hur de ska arbeta för att utveckla elevernas 
läsförståelse. Vidare visar studien att läraren bör eftersträva ett varierat arbetssätt i 
undervisningen och att undervisning bör bedrivas i läsförståelsestrategier eftersom detta 
är något som eleverna inte enbart kan lära sig på egen hand. För att följa upp elevernas 
utveckling använder sig lärarna av formativ bedömning, vilket är något som lärarna 
arbetar med kontinuerligt i undervisningen. 
 
Nyckelord: Läsförståelse, bedömning, läsförståelseundervisning, högläsning, motivation 
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1. Inledning 
Att se till att alla elever lär sig läsa, förstå och använda texter är en av skolans centrala 
uppgifter. För att eleverna ska kunna tillägna sig kunskaper och färdigheter i andra ämnen 
krävs en god läsförmåga (Reichenberg 2014:7). Westlund (2009:7) utvecklar Reichenbergs 
resonemang och menar att alla barn har rätt till att utveckla en god läsförståelse då vi i 
dagens samhälle förväntas förstå olika slags texter. Undervisning i läsförståelse är därmed 
betydelsefull för det livslånga lärandet. Även Taube (2007:11) påtalar betydelsen av en god 
läsförmåga och menar att det är en förutsättning för att eleven i framtiden ska lyckas med sin 
utbildning, val av yrke samt vara en del av det demokratiska samhället. Läsning bör ses som 
ett värdefullt verktyg i skapandet av ett eget kreativt, analyserande och kritiskt tänkande 
istället för att endast uppfattas som en färdighet eller avkoppling (Westlund 2009:7). 
  
Under de senaste åren har ett omtalat ämne i media varit hur den svenska skolan blivit 
sämre, alltså att eleverna presterar sämre resultat än tidigare. Svenska elever har tidigare 
varit i topp i jämförelse med andra länder när det gäller läsförståelse. Men denna positiva 
trend bröts under 1990-talet och början av 2000-talet. Det finns flera bakomliggande 
förklaringar till detta. Besparingar är en bidragande orsak som ger effekt, men samtidigt har 
den svenska skolan en hög bemanning ur ett internationellt perspektiv och därmed är detta 
bara en liten del i det hela. Dock är det så skolan ser ut idag men det får inte glömmas bort 
att en av skolans viktigaste uppgifter är att eleverna ska bli fullgoda läsare. En annan orsak 
som också kan ha en del i de sjunkande resultaten är att lärarutbildningen under många år 
har utexaminerat lärare som fått bristfällig utbildning i läsinlärning. Alla lärare måste ha en 
god kunskap och utbildning i hur barn lär sig att läsa och hur de utvecklar läsförståelse 
(Fridolfsson 2015:15–18). 
 
En uppfattning som är relativt vanlig i skolan är att någon specifik undervisning i 
läsförståelse inte är nödvändig (Lundberg & Reichenberg 2011:7). Reichenberg (2008:5) 
menar att ”[m]ånga tror att när barn väl har knäckt läskoden – då kommer resten av sig själv. 
Men det stämmer inte. Det är då som den riktigt stora utmaningen börjar: Att förstå det man 
läser”. Enligt Skolverket är det viktigt att diskutera hur arbetet med avancerade läsprocesser 
kan och ska bedrivas i skolan (Skolverket 2012:9). 
 
Då läsförståelsen är en viktig del för förmågan att inhämta kunskap i flertalet av skolans 
ämnen anser vi att detta är ett högst relevant ämne att utveckla mer kunskap inom. Som vi 
tidigare nämnt anser Fridolfsson (2015:17–18) att lärare utexamineras med bristande 
kunskaper i läsinlärning, vilket är något som vi håller med om då vi upplevt det så under vår 
lärarutbildning. För att den negativa trenden med sjunkande resultat ska brytas krävs det att 
lärare har god kunskap i hur undervisningen bör bedrivas för att eleverna ska nå goda 
resultat.  
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur verksamma lärare i årskurs 1–3 arbetar med 
läsförståelse. Genom undersökningen vill vi skapa en inblick i hur lärare kan strukturera sin 
undervisning samt i deras tankar om och erfarenheter av begreppet läsförståelse. Utifrån 
undersökningen vill vi bidra med kunskap om hur undervisningen av läsförståelse kan 
bedrivas. 
 

• Hur definierar lärarna i studien begreppet läsförståelse? 
• Hur arbetar lärare i studien för att eleverna ska utveckla sin läsförståelse? 
• Hur följer lärarna i studien upp elevernas utveckling i läsförståelse? 
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2. Bakgrund  
 

2.1 PIRLS 
Under de senaste åren har Sverige deltagit i ett flertal undersökningar där svenska elevers 
läsförmåga har studerats. En undersökning som Sverige deltagit i är PIRLS, vilket står för 
Progress in International Reading Literacy Study. Enligt PIRLS försämrades läsförmågan 
hos de svenska eleverna i årskurs 4 mellan 2001 och 2011 (Skolverket 2012:6). I Sverige har 
läsförmågan utifrån ett internationellt perspektiv alltid varit god eller mycket god bland 
eleverna. Dock visar studierna att Sverige är inne i en fallande trend och att eleverna inte 
längre presterar på topp i jämförelse med de högsta internationella resultaten (Skolverket 
2012:13). Resultatspridningen bland de svenska eleverna är dock relativt samlad, vilket är 
positivt och de flesta eleverna når i undersökningen enligt PIRLS godkända resultat. PIRLS 
har genomförts under åren 2001, 2006, 2011 samt 2016 och de som ingår i studien är elever 
i årskurs 4. Dock finns ännu inget tillgängligt resultat från den senaste undersökningen som 
genomfördes under 2016. Det senaste resultatet som finns tillgängligt är från 2011. I den 
undersökningen deltog 49 länder och 4622 svenska elever. PIRLS syftar till att bidra med 
kunskap om hur elevers läsutveckling ser ut i jämförelse med andra länder som deltar i 
studien. Det som undersöks är hur bra elevernas förmåga är att förstå, tolka och värdera 
texter inom skönlitteratur och sakprosa (Skolverket, 2012:6). 
 
PIRLS-undersökningen som gjordes 2011 visar att eleverna har blivit sämre på att läsa och 
förstå sakprosatexter jämfört med 2006. Resultaten i läsning av de skönlitterära texterna 
ligger däremot på samma nivå som de gjorde 2006 (Skolverket 2012:36). Vilka som deltar i 
undersökningen PIRLS baseras på ett slumpmässigt urval som sker i två steg. Först väljs 
skolor slumpmässigt ut och från varje skola deltar sedan en till två klasser i testet 
(Skolverket 2012:19). 
 
I undersökningen PIRLS är det inte bara elevernas läsförmåga som testas. Eleverna svarar 
även på en enkät med frågor om inställning till läsning, läsvanor och hemmiljö. Även 
vårdnadshavare och lärare svarar på enkäten (Skolverket 2012:14). Enkäten som eleverna 
genomför visar att deras inställning till läsning är något som hänger samman med 
provresultaten. De elever som har en positiv inställning till läsning har generellt ett bättre 
läsprovsresultat än de elever som har en negativ inställning till läsning. Även föräldrarnas 
inställning till läsning och deras läsvanor är något som påverkar elevernas resultat 
(Skolverket 2012:7–8). Det finns ett tydligt samband mellan elevers resultat och deras 
socioekonomiska bakgrund. Elever som har välutbildade föräldrar och kommer från hem 
med en god studietradition presterar överlag bättre resultat än de elever som har föräldrar 
med låg utbildning (Skolverket 2012:83). 
 
Vidare visar även resultaten att flickor läser bättre än pojkar, dock har skillnaden mellan 
flickors och pojkars resultat minskat i undersökningen från 2011, till följd av att flickornas 
resultat har sjunkit mer än pojkarnas (Skolverket 2012:45). 
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2.2 Styrdokument 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen 2011 (Lgr11) lyfts skolans 
värdegrund och uppdrag fram, där det bland annat står att undervisningen ska vila på en 
demokratisk grund. Enligt skollagen (2010:800) har alla elever rätt att genom undervisning 
utveckla och inhämta kunskap. Vidare ska den skapa lust att lära genom hela livet samt ge 
möjlighet att gynna alla elevers utveckling och lärande (Skolverket 2016b:7). Skolverket 
(2016b:9) lyfter fram att språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Vidare 
menar Skolverket att eleverna ska få många tillfällen att samtala, läsa och skriva, eftersom 
de ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper genom kommunikation och på så sätt skapa 
förtroende till sin egen språkliga förmåga. 
 
Kursplanen för ämnet svenska är indelad i tre olika rubriker: Ämnets syfte, Centralt innehåll 
samt Kunskapskrav. Under första rubriken, Ämnets syfte, står det vad undervisningen i 
ämnet svenska ska syfta till. Det står bland annat att eleverna ska ges möjlighet att utveckla 
kunskaper i och om svenska språket. Vidare ska undervisning i ämnet svenska syfta till att 
de ges förutsättningar för att kunna tänka, kommunicera och lära (Skolverket 2016b:247) 
 
Under rubriken Centralt innehåll finns det fem underrubriker som lyder: Läsa och skriva, 
Tala lyssna och samtala, Berättande texter och sakprosatexter, Språkbruk samt 
Informationssökning och källkritik. Rubrikerna visar vad eleverna ska arbeta med under 
årskurs 1–3 (Skolverket 2016b:247–248). I Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i 
svenska (2016a:11) framkommer det att det centrala innehållet Läsa och skriva finns till för 
att elevernas läs- och skrivutveckling ska främjas. Det lyfts även fram att en förklaring till 
svenska elevers nedåtgående resultat i läsförståelse kan vara att det inte finns några specifika 
strategier som lärare lär ut vid läsning. Skolverket refererar till PIRLS (2006) där det bland 
annat står att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla olika lässtrategier, där avkodning 
och förståelsearbete ingår. De menar att svenska elever i jämförelse med andra länder inte 
får en undervisning där det arbetet ingår. Skolverket (2016a:11) menar därmed att det är 
betydelsefullt att eleverna får tränas i olika lässtrategier eftersom det främjar elevernas 
läsförmåga. 
 
Under den sista rubriken, Kunskapskrav, finns det mål rörande läsförståelse som eleverna i 
årskurs 1 och 3 ska ha uppnått som berör läsförståelsen. För att eleverna i årskurs 1 ska ha 
uppnått godtagbara kunskaper i läsförståelse måste de bland annat kunna följande: 
 

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett 
enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor 
kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord 
eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig 
själv. I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang 
om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter 
(Skolverket 2016b:252). 

 
För att eleverna i årskurs 3 ska uppnå godtagbara kunskaper i läsförståelse måste de kunna 
följande: 
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Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda 
lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge 
några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven 
grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om 
tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter 
(Skolverket 2016b:252). 

 
Detta är alltså bara en del av kunskapskraven som eleverna i årskurs 3 ska ha uppnått, dock 
anser vi att denna del är relevant för vårt arbete eftersom den handlar om läsförståelse. 
 
Genom att jämföra kunskapskraven i årskurs 1 med årskurs 3 ser vi att kraven för att uppnå 
godtagbara kunskaper i läsförståelse ökar i årskurs 3. Undervisning i läsförståelse bör 
därmed också förändras och öka i svårighetsgrad ju högre upp i årskurserna eleven kommer. 
 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 
I vår studie har vi valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv vad gäller människans 
språk, tanke och kunskapsutveckling. Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev 
S Vygotskijs teorier om kunskap och lärande. Dessa teorier formulerades av Vygotskij under 
1920- och 1930-talen men inte förrän under 1980-talet blev teorin och den sociokulturella 
synen på lärande populär (Nilsson 2016:49).  Det sociokulturella perspektivet handlar om 
hur människor tar till sig kunskap som är av kulturell karaktär, som exempelvis att läsa eller 
skriva (Säljö 2012:186). Människan lär genom sociala situationer, som enligt Vygotskij kan 
ske på tre olika sätt. Barn kan utveckla kunskap genom imitation, genom vägledning och vid 
lek (Nilsson 2016:50). 
 
I det sociokulturella perspektivet handlar lärande om ett socialt samspel där individen eller 
gruppen tar med sig kunskaper och erfarenheter som de kan använda i framtiden. Ett av 
människans utmärkande drag anses vara att den vill lära sig och lärande kan ske på 
individuell eller kollektiv nivå. Lärande är inte något som endast sker i skola och genom 
undervisning, utan lärande är något som sker i alla sociala situationer (Säljö 2014:13). 
Genom kommunikation med varandra kan människor tillägna sig ny kunskap och föra 
kunskap vidare (Säljö 2014:22). Enligt Säljö (2014:82) är kommunikation och resurserna 
som finns i vårt språk det viktigaste redskapet för att ta till sig kunskap. Det är genom 
samspel med andra som människan kan tillägna sig nya kunskaper och färdigheter (Säljö 
2014:37). Människan kan i sin utveckling aldrig nå en ändpunkt, eftersom vi hela tiden 
utvecklas och förändras. Vi lär oss i gemenskap med andra och det sociala samspelet som 
finns runt omkring oss och därmed styrs utvecklingen av vår omgivning (Säljö 2014:71). 
 
Barnet behöver stöd och hjälp för att förstå världen och det kan ske från en mer kunnig 
person, vilken kan vara en vuxen eller en kamrat (Säljö 2012:193). Enligt Vygotskij kan vi i 
alla samspelssituationer ta till oss ny kunskap. För att människan ska kunna ta till sig ny 
kunskap måste den dock ligga på rätt nivå. Vi måste ta stöd i det vi redan vet och kan, för att 
förstå den nya kunskapen (Säljö 2014:119). Vygotskij förklarar människans utveckling och 
lärande genom begreppet den proximala utvecklingszonen, vilket definieras som avståndet 
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mellan det som människan redan kan på egen hand och det som den kan lära sig genom 
vägledning av en vuxen eller med hjälp från en mer kunnig kamrat. Med vägledning från 
någon mer kompetent i omgivningen kan individen alltså klara sådant som den inte annars 
skulle klara av (Säljö 2014:120). Enligt det sociokulturella perspektivet är det i socialt 
samspel som lärande sker, vilket även är den syn som vi själva har på lärande. En av våra 
grundtankar i vår undersökning är att läsning är ett socialt samspel som utvecklas i 
samverkan med andra.  
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3. Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som vi har använt oss av består av tre avhandlingar och två 
vetenskapliga artiklar. Vi kommer i detta avsnitt kort att presentera och sammanfatta dessa. 
Det vi valt ut från tidigare forskning har sammanställts med vad som framkommit i den 
övriga litteraturen, vilket preciseras i kapitel 4. Läsförståelse i litteratur och forskning. 
 
Barbro Westlund (2013:28) har sin avhandling Att bedöma elevers läsförståelse genomfört 
en studie där hon har undersökt hur fem svenska och fem kanadensiska lärare i årskurs 4 
resonerar kring bedömning av läsförståelse. Lärarna som har intervjuats har olika behörighet 
inom skolan, en del har exempelvis en utbildning som riktar sig till årskurs 1–6 och några av 
lärarna har utbildning för årskurs 4–6.  I studien jämför hon skillnaderna mellan hur de 
svenska lärarna och de kanadensiska lärarna resonerar. En jämförelse görs mellan svenska 
och kanadensiska lärare eftersom de svenska resultaten enligt kunskapsmätningar av 
läsförståelse har sjunkit medan Kanada uppvisat höga och stabila resultat. I Westlunds 
(2013:277) resultat framkommer det att de svenska lärarna inte undervisar i läsförståelse. 
Läsförståelse är ett individuellt projekt som eleverna arbetar med på egen hand, genom ett 
specifikt läromedel. De kanadensiska lärarna undervisar däremot eleverna i läsförståelse, för 
att ge dem stöd och hjälp att utveckla strategier för läsförståelse. När Westlunds studie 
(2013:293–294) genomfördes följde skolan en annan läroplan vid namn Lpo94 och sedan 
dess har skolan fått en ny läroplan som idag heter Lgr11. Enligt Westlund finns inte 
begreppet läsförståelse i kursplanen i Lpo94, men används däremot flitigt i Lgr11. 
 
Helena Eckeskog (2013) har i sin avhandling, Varför knackar han inte bara på? – En studie 
om arbete med läsförståelse i åk 1–2, undersökt fem lärare i årskurs 1 och 2. Dessa lärare 
har valt att utveckla sitt arbete med läsförståelse med Lgr11 som utgångspunkt. Detta har de 
gjort för att eleverna i årskurs 3 sedan ska uppnå målen i kursplanen. Syftet med hennes 
studie var att genom ett ämnesdidaktiskt perspektiv följa och undersöka dessa lärare i deras 
arbete med läsförståelse och se vad arbetet eventuellt skulle ha för påverkan på elevernas 
läsförståelse samt motivation. Lärarna i studien har hon observerat och intervjuat och de 
uppmanades även att föra loggbok under studiens gång (Eckeskog 2013:6,34–35). Det 
Eckeskog (2013:91–94) bland annat kom fram till var att lärarna mestadels använde sig av 
högläsning för att synliggöra strategier för läsförståelse för eleverna. Dock framkommer det 
även att några lärare arbetar med strategier för läsförståelse även när eleverna har egen 
läsning och då tränas de mestadels i att kunna sammanfatta det de läst. Vidare lyfter hon 
fram att lärarna vid högläsning ofta samtalar med sina elever innan, under och efter de läst. 
Lärarna låter eleverna ställa många frågor och ibland ställer de följdfrågor till sina elever. 
Det framkommer även att några av lärarnas grundtanke är att eleverna bör tränas i att 
automatisera avkodningen innan de börjar arbetet med läsförståelse. Lärarna i studien menar 
att de är nöjda över det resultat och den utveckling som eleverna under studiens gång har 
uppnått. De anser även att de ser att elevernas motivation till egen läsning samt högläsning 
har ökat. 
 
Arja Alatalo (2011) har i sin avhandling, Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1–3 – om 
lärares möjligheter och hinder, undersökt hur lärare arbetar med läs- och skrivinlärning. 
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Studien består av lärarnas egna uttalanden genom intervjuer samt enkätsvar där lärarna fått 
svara på frågor angående sina förhållningssätt, attityder och kunskaper om läs- och 
skrivinlärning. Enkätstudien genomfördes på 249 lärare och intervjustudien genomfördes på 
åtta lärare. Syftet med studien var att undersöka lärares möjligheter och svårigheter med 
elevernas läsinlärning. Hon har undersökt lärarnas kunskaper om fonologisk medvetenhet, 
avkodning, läsflyt och läsförståelse, läsebok och bokstavsarbetsschema, olika sätt att arbeta 
med den första läsinlärningen samt skolans pedagogiska grundsyn styr lärares val (Alatalo 
2011:13). Vi har bara valt att utgå från delarna med läsflyt och läsförståelse, eftersom det är 
den delen som är relevant för oss. 
 
Alatalos resultat visar bland annat att lärarna anser att det är betydelsefullt att eleverna får 
många tillfällen att läsa, för att på så sätt uppnå en god avkodningsförmåga samt läsflyt. En 
av lärarna låter elever som inte uppnått läsflyt läsa samma text flera gånger för att de ska få 
känna hur det känns att läsa med flyt. De anser även att det är betydelsefullt att eleverna får 
arbeta med läsförståelse. Vidare nämner de att det kan göras genom högläsning och då 
samtalar de runt texten och om bilder i boken. På så sätt menar lärarna att elevernas 
läsförståelse samt ordförrådsutveckling främjas (Alatalo 2011:87–88). 
 
I den vetenskapliga artikeln Motivational strategies to enhance effective learning in teaching 
struggling students beskriver utbildningsforskarna Margareta Maria Thomson och Jessica 
Wery (2013) hur lärare kan arbeta för att främja elevers motivation. I artikeln ger forskarna 
en översikt av forskning och teorier om hur motivationsfrämjande arbete kan bedrivas i 
skolan. 
 
Forskarna Guthrie, Wigfield, Barbosa, Perencevich, Taboada, Davis, Scafiddi och Tonks 
(2004) har i sin vetenskapliga artikel, Increasing Reading Comprehension and Engagement 
through Concept-Oriented Reading Instruction, undersökt elevers läsresultat i årskurs 3. I 
deras första studie jämfördes två olika undersökningsgrupper. Den första gruppen kallade de 
för CORI och i den ingick motivationsstöd kombinerat med strategiinstruktioner. CORI-
gruppen jämfördes med en grupp de kallar för SI och i den ingick endast 
strategiinstruktioner medan motivationsstödet uteslöts. I deras andra studie jämfördes CORI 
och SI med en tredje undersökningsgrupp, vilken var TI och i den ingick något de kallar för 
en traditionell instruktion.  I båda undersökningarna visade det sig att eleverna i CORI-
gruppen presterade bättre i läsförståelse, de kunde använda sig av lässtrategier och de hade 
mer läsmotivation än både SI- och TI-eleverna. I denna studie lyfts även betydelsen av den 
inre och yttre motivationen fram. 
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4. Läsförståelse i litteratur och forskning 
 

4.1 Läsförståelse i ett historiskt perspektiv 
I takt med att samhället förändrats har även kraven på läsförståelse gjort det. Den läsförmåga 
som krävdes för 100 år sedan för att människan skulle ha möjlighet att vara delaktig i det 
demokratiska samhället, skiljer sig avsevärt från vad som krävs idag. Förr gick de flesta ut i 
arbetslivet efter sex års skolgång jämfört med idag då de flesta går i skolan i minst tolv år. 
Det är alltså stora skillnader på vad som krävdes då och vad som krävs nu. Den nivå som nu 
anses vara tillfredsställande kan därmed inom sin tid även bli otillräcklig, i takt med att 
samhället hela tiden utvecklas (Rosén, Längsjö, Nilsson & Gustafsson 2008:83). 
 
Strømsø (2008:36) menar att forskares intresse för att studera barns lässtrategier uppkom 
under mitten av 1970-talet, vilket skedde i samband med att forskarna studerade hur lärarna 
arbetade i klassrummet. Där upptäcktes det att lärarna arbetade mycket med att kontrollera 
Svad eleverna lärde sig av att läsa texter, men lärarna intresserade sig inte för hur eleverna 
faktiskt arbetade med texterna. Någon undervisning i hur eleverna kunde arbeta med 
texterna existerade inte. Denna upptäckt gjorde att forskning började bedrivas inom detta 
område. Forskare började därför undersöka lässtrategier som borde användas och även vilka 
lässtrategier som eleverna redan använde sig av. 
 
Westlund (2009:85) menar att forskare under större delen av 1900-talet har ansett att 
avkodning och läsförståelse är något som utvecklas samtidigt. Men alltfler forskare har 
under de senaste 30 åren kommit fram till att det inte alltid är så, eftersom avkodning och 
språkförståelsen är två olika förlopp. Det ena resulterar alltså inte automatiskt i det andra. 
Ett barn kan ha en bra avkodningsförmåga men det är inte något som automatiskt resulterar i 
en bra läsförståelse. 
 
Rosén et al. (2008:85) påstår att läsförståelsen är något som historiskt sett har hamnat lite i 
skymundan, då stora delar av läsundervisningen samt forskning har varit inriktad på den 
tidiga läsinlärningen. Det finns många som har ansett att barn blir bättre ju mer de läser. Det 
ligger sanning i det men barnen behöver även undervisning för att utveckla läsförståelsen, 
genom att läsa olika genrer och öva på olika strategier för läsning. 
 

4.2 Läsprocess 
Elbro (2004:26–28) menar att läsprocessen innehåller två olika delar. Dessa delar är 
avkodning och språkförståelse. Det är givet att eleven kan läsa om den både kan avkoda och 
förstå texten och dess språk. Men båda komponenterna är beroende av varandra. 
Utvecklingen av en bra avkodningsförmåga är något som prioriteras i det tidiga skedet av 
läsinlärningen. Förståelsen däremot blir allt viktigare längre fram när läsaren är säker i sin 
avkodning och texterna har ett rikare innehåll (Taube 2007:13). Vidare menar Taube att det 
finns en tredje faktor som är betydelsefull för läsprocessen, vilket är motivationen, eftersom 
vi måste vara motiverade för att kunna lära oss. 
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4.2.1 Avkodning 
För att eleverna ska kunna läsa krävs avkodningsförmåga, vilket innebär att de identifierar 
bokstäverna och bokstavsföljden i det skrivna ordet. Här ingår även avkodning av ord som 
de redan känner igen utseendet på. Med utebliven förmåga till att avkoda blir bokstäverna 
konstiga symboler som inte har någon mening. När ett ord är avkodat kan eleven vanligtvis 
både uttala och förstå dess innebörd (Elbro 2004:27–28). Ordavkodning är en 
grundläggande del av att eleven på längre sikt ska kunna uppnå en god läsförståelse (Bråten 
2008:47).  För att bli en god läsare där orden avkodas snabbt, automatiskt och utan 
ansträngning krävs det mycket träning. Genom att eleverna läser ett ord flera gånger ökar 
möjligheten att de ska kunna läsa det automatiskt. När eleverna övar på detta ökar deras 
förråd av ord som de kan läsa automatiskt (Lundberg & Herrlin 2005:12–13). När en säker 
avkodning är uppnådd är det viktigt att barnet fortsatt uppmuntras till att läsa, vilket är 
viktigt för den fortsatta läsutvecklingen (Elbro:2004:33,39). Det är dock inte tillräckligt att 
avkodningen är snabb och säker. Målet är att den ska tränas så att avkodningen inte tar 
uppmärksamhet från förståelsen av textens innehåll (Elbro 2004:36–37), eftersom förmågan 
att medvetet uppmärksamma saker är en begränsad kapacitet. Om för mycket 
uppmärksamhet ägnas åt ordavkodningen under läsning kommer eleven inte ha kapacitet att 
lägga fokus på att förstå texten (Bråten 2008:53). 

4.2.2 Läsflyt 
För att få flyt i läsningen krävs det att ordavkodningen är av god kvalité, men enbart 
ordavkodning räcker inte för att få läsflyt. Läsaren måste veta hur orden i meningarna ska 
betonas samt veta var den bör pausa för att meningen ska bli korrekt. När orden betonas på 
rätt sätt är det lättare att läsa sammanhängande texter, då ökar även förståelsen för texten. 
För att klara den minnesbelastning som långa meningar kräver är förutsättningarna att 
avkodningen och betoningen av orden sker på rätt sätt. En läsare som inte uppnått detta får 
svårt att förstå och ta till sig innehållet i texten. Genom att uppnå en god läsning med flyt 
kan även läsförståelsen öka. Flytet i läsningen beror även på hur texten ser ut och om läsaren 
är bekant med orden i texten (Lundberg & Herrlin 2005:13–14). 
 
Lundberg och Herrlin (2005:14) menar att läsflyt och läsförståelse hänger nära samman. 
Författarna lyfter fram läsflytet som bron mellan ordavkodning och läsförståelse. Den som 
har automatiserat avkodningen och uppnått läsflyt kan koncentrera sig på textens innehåll 
och på så sätt skapa samband mellan egna erfarenheter med det som står i texten. Alatalo 
(2011:86–88) hävdar att läsflytet är något som eleverna bör tränas i kontinuerligt, eftersom 
hon menar att läsflytet är grunden för att uppnå en god läsförståelse. Lundberg och Herrlin 
(2005:14) beskriver att elever som har läsflyt kan känna igen ord och samtidigt förstå dem. 

4.2.3 Språkförståelse 
Elbro (2004:27) förklarar att vi använder språkförståelsen för att förstå ordens innebörd i 
text och i deras sammanhang. Språkförståelsen är även något som vi använder vid muntlig 
kommunikation och därmed är det inte något som är specifikt för läsning. Utan en 
fungerande språkförståelse blir läsningen som att rabbla text utan att förstå, vilket även 
gäller vid högläsning. I samband med läs- och skrivutvecklingen är ett rikt ordförråd av 
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mycket stor betydelse och de sociala situationerna är viktiga för att barnet ska utveckla 
språkförståelsen (Liberg, af Geijerstam och Wiksten Folkeryd 2010:92). 

4.2.4 Läsmotivation 
Elbro (2004:28) menar att motivation är viktig vid alla typer av aktiviteter som vi genomför. 
Är eleven inte motiverad och intresserad av att läsa blir det även svårt att fokusera och lägga 
energi på läsningen, vilket är något som hämmar utvecklingen.  Fridolfsson (2015:36–37) 
hävdar att barn generellt sett då de börjar skolan är motiverade till att exempelvis lära sig att 
läsa. Att bli en god läsare är dock något som tar tid och därmed är det viktigt att arbeta för 
att behålla motivationen hos eleverna. Motivationens betydelse för utveckling av 
läsförståelse är något som forskare lagt allt mer vikt vid under de senaste två decennierna. 
Motivationen är vanligtvis något som grundar sig i tidigare erfarenheter av att lyckas eller 
att misslyckas i olika sammanhang (Westlund 2009:24–25). 
 
Det är viktigt att eleven får en god start i läsningen. Går det trögt med läsningen från start 
kan det leda till att eleven förlorar motivationen. De som förlorar intresset för läsning 
kommer, då de själva får välja, att undvika läsaktiviteter. Detta kommer att leda till att dessa 
elever läser mindre än övriga elever i klassen och de kommer därmed att hamna efter i 
läsutvecklingen (Fridolfsson 2015:36–37). De elever som är motiverade till att lära sig läsa 
kan hantera att de ibland stöter på svårigheter och utmaningar är något som driver dem 
framåt i utvecklingen. De elever som tycker om att läsa och har motivation till det blir även 
bättre läsare. Genom att de läser mycket utvecklar de sitt ordförråd och kan inhämta ny 
kunskap (Westlund 2009:26).  
 
Guthrie, Wigfield, Barbosa, Perencevich, Taboada, Davis, Scafiddi och Tonks, (2004:413) 
menar att det finns två typer av motivation. Dessa två är inre och yttre motivation. En elev 
som har egen vilja och lust till att läsa och förstå en text drivs av inre motivation. En elev 
som drivs framåt och läser för att få belöningar drivs istället av en yttre motivation. 
Westlund (2009:29) menar att lärare ska försöka att väcka den inre motivationen för lärande 
hos eleverna, så att de läser för sin egen skull och inte för någon annans. Det är det livslånga 
lärandet vi vill eftersträva och för det krävs inre motivation. Guthrie et al. (2004:417) hävdar 
att den inre och den yttre motivationen är beroende av varandra och att läraren därför bör 
använda sig av båda motivationsformerna i sin undervisning.  
 
Forskarna Wery och Thomson (2013:103–107) menar att en vanlig fråga som lärare ställer 
sig är hur de ska motivera sina elever till att vilja lära. Att öka elevernas motivation till att 
vilja lära är viktigt eftersom det hänger samman med hur eleverna kommer att lyckas i 
skolan. Forskarna menar att det finns ett flertal faktorer som kan påverka elevernas 
motivation. Eleverna kan exempelvis påverkas av omgivningens förväntningar av hur 
läraren genomför återkoppling till eleven av elevens tidigare erfarenheter av att lyckas eller 
misslyckas samt av elevens egen uppfattning om sig själv och sin egen kompetens. 
 
För att öka motivationen hos eleverna presenterar forskarna Wery och Thomsson 
(2013:106–107) ett antal råd som lärare kan använda sig av för att främja elevernas 
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motivation. För att eleverna ska tro på att de själva kan lyckas måste de även känna att 
läraren tror på dem. Lärarens attityd och förväntningar på eleverna påverkar deras 
inställning till skolan. Om läraren tror på sina elever och att de kan lyckas, kommer det leda 
till en ökad motivation och vilja till att lära hos eleverna. Läraren ska vara positiv mot 
eleverna och om någon gör fel ska läraren svara positivt och leda eleven tillbaka till det rätta 
sammanhanget, istället för att ge eleven en tillrättavisning. För att eleven ska känna sig 
motiverad måste även uppgifterna vara anpassade till nivån som eleven befinner sig på. 
Läraren bör sätta mål som är realistiska för eleven att nå och dessa mål ska till en början 
vara enkla att nå men det måste dock finnas en viss utmaning i uppgifterna.  När eleven 
uppnår dessa mål och har lyckats kommer även motivationen att öka. Men eleven måste 
även känna kontroll över sitt eget lärande och därför bör eleven även tillåtas att sätta upp 
egna mål som sedan utvärderas. Det är alltid elevens prestation som ska utvärderas, inte 
eleven som person. Elevens utveckling ska inte jämföras med andra elevers, istället ska 
eleven jämföra sina resultat med tidigare prestationer, eftersom jämförande med andra är 
något som minskar motivationen. Det är den individuella förbättringen som ska lyftas fram. 
Uppgifterna i skolan måste vara roliga och intressanta för eleven. Dessutom bör det finnas 
en koppling mellan skoluppgiften och samhället utanför skolan som eleverna kan se, vilket 
påverkar eleven i en positiv riktning när det gäller motivationen. Det är betydelsefullt för 
eleven att få beröm av läraren, men berömmet måste ha ett värde. Eleven kan behöva 
uppmuntran när den ska nå ett mål och beröm bör vara kopplade till konkreta mål som 
eleven uppnått (Wery & Thomsson 2013:106–107). 
 
Bråten (2008:78–79) menar att det är viktigt att tänka på att läsmotivation inte är något som 
kan skapas över en natt. Att skapa läsmotivation hos eleverna kan ibland vara en svår 
uppgift för läraren och därmed är det något som kan ta tid, vilket kräver engagemang från 
lärarens sida. Det finns mycket som kan göras från skolans håll för att främja elevernas 
motivation till att läsa. Något som är kopplat till elevernas motivation till att vilja läsa är 
vilka förväntningar de har på vad de själva kan klara av. Elevernas förväntningar på vad de 
själva kan klara av kan öka genom att de får stöttning i att träna de färdigheter och strategier 
som krävs för att utveckla läsningen och läsförståelsen. Svårighetsgraden i läsningen bör 
anpassas till respektive elev, vilket är något som är viktigt för att alla elever ska känna att de 
kan lyckas. När eleven sedan får återkoppling ska den endast ske genom att elevens 
prestation jämförs med tidigare prestationer. Det är elevens individuella utveckling som ska 
lyftas fram så att eleven kan se vilka framsteg som gjorts (Bråten 2008:79). 
 
Som tidigare nämnts bör lärare enligt Westlund (2009:29) sträva efter att väcka den inre 
motivationen hos eleverna. Bråten (2008:79) menar att den inre motivationen hos eleverna 
kan främjas genom att läraren försöker väcka deras intresse för olika ämnen och teman. Den 
inre motivationen kan även väckas genom att eleverna får möjlighet till att själva välja vad 
de vill läsa samt genom att det sociala samspelet och samarbetet främjas i samband med 
läsning. Elevernas intresse kan väckas genom att praktiska och konkreta aktiviteter 
sammankopplas med läsningen. Texterna som används i klassrummet ska vara intressanta, 
eftersom det är avgörande för elevernas motivation. Om läraren är för kontrollerande och 
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styrande när det gäller elevernas val av texter kan även det påverka elevernas motivation och 
därför behöver eleverna själva få möjlighet att välja vad de ska läsa med hjälp av läraren. 
 

4.3 Läsförståelse 
När vi samtalar med varandra menar Taube (2007:63–64) att vi får många givna ledtrådar 
som gör att vi förstår varandra bättre, exempelvis genom kroppsspråket. Under ett samtal är 
det även lätt att ställa frågor när vi inte förstår något. I ett textsammanhang är dessa två 
faktorer inte givna, utan det är läsaren som måste tolka budskapet i texten. För att skapa 
förståelse för texten måste eventuella problem lösas av läsaren själv. Läsförståelse kan bland 
annat definieras som att läsa mellan raderna, alltså att läsaren inte bara måste kunna läsa på 
raderna, utan även läsa mellan och bortom raderna, att eleven kan gå djupare i texten, istället 
för att bara se den bokstavliga meningen (Taube 2007:68; Westlund 2013:237). När en elev 
kan läsa mellan raderna kan den dra slutsatser, få inre bilder och göra jämförelser med andra 
texter (Westlund 2013:237). Taube (2007:68) menar att det skulle bli för tråkigt, tröttsamt 
och övertydligt om allt stod skrivet i texten och om läsaren inte behövde tänka själv.  
 
Att läsa mellan raderna innebär enligt de svenska lärarna i Westlunds studie (2013:165): 

 
• Att reflektera 
• Att använda egna erfarenheter 
• Att tolka 
• Att dra paralleller 
• Att använda sin förståelse 
• Att ha ett rikt ordförråd 
• Att använda sin förståelse i andra sammanhang  

 
Som tidigare nämnts kan läsförståelse definieras som att läsa mellan raderna. I Westlunds 
(2013:238) studie definieras läsförståelse av de svenska lärarna förutom som att läsa mellan 
raderna, som att förstå den lästa texten, att svara på frågor, att kunna återberätta, att läsa 
mycket och att kunna läsa högt med ett flyt i läsningen. Förutom att lärarna nämner 
förmågan att kunna läsa mellan raderna som en förklaring av läsförståelse, betonar de i 
övrigt betydelsen av den tekniska sidan i läsprocessen för läsförståelsen.  
 
Taube (2007:68) lyfter fram betydelsen av att kunna tolka det lästa och menar att läsarens 
förmåga att dra egna slutsatser är en viktig faktor för att man ska kunna förstå textens 
innebörd. Westlund (2009:42) menar att läsförståelse betyder att läsaren och texten 
samspelar med varandra. Hon menar att det är upp till läsaren att tolka och fylla i de tomrum 
som författaren lämnat. Enligt Westlund (2009:70) är läsförståelsen en process som aktivt 
pågår som även är målorienterad och i det arbetet ingår färdigheter, strategier, tidigare 
kunskap samt motivation. Vidare menar hon att vi läser för att skapa mening och att syftet 
till läsningen påverkar förståelsen för texten. Under läsning är det meningen att läsaren noga 
ska observera och känna sig bunden till innehållet i texten. 
 
Lundberg och Herrlin (2005:15) menar att läsaren är med och skapar samt konstruerar 
textens innehåll utifrån sina egna erfarenheter. Dock lyfter författarna fram att det finns flera 
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olika faktorer som påverkar detta. Bland annat måste läsaren kunna avkoda orden i texten 
tillräckligt snabbt och utan svårigheter, veta vad orden betyder samt förstå och använda 
meningsbyggnaden i textens språk på korrekt sätt. 
 
För att eleverna ska uppnå läsförståelse framkommer det i Westlunds (2013:239) studie att 
de svenska lärarna lägger störst vikt vid att eleverna ska ”Svara på frågor–återberätta–läsa 
upp–läsa mycket”. Lärarna menar att läsförståelse är något eleverna förväntas utveckla 
genom att själva läsa mycket, vilket är något som Westlund (2013:170) kallar för en 
”bokslukardiskurs”. Dessa lärare undervisar alltså inte eleverna i läsförståelse. 
 

4.4 Ordförrådsutveckling i samband med högläsning 
När en vuxen högläser får elever möta ett språk de inte är vana att använda vid 
kommunikation med andra. De får då möta ett distanserat språk som skiljer sig från här-och-
nu-situationer. Vidare får de möjlighet att veta hur en berättelse är uppbyggd. Intresset för 
egen läsning kan öka, då de upptäcker att det i böckerna finns en värld som är full av 
spänning, äventyr, kunskap och glädje (Lundberg 2006:40–42). Andra fördelar med att läsa 
högt är att eleverna stöter på nya ord som kan utöka deras ordförråd (Westlund 2013:242–
243). Reichenberg (2008:36) menar att läsförståelsen och ordförståelsen hänger nära 
samman. Vidare lyfter hon fram alla elevers olika förutsättningar för att utveckla ett bra 
ordförråd, som i sin tur skapar möjligheter till förståelsen av texter. Alla elever har olika 
många timmar högläsning med sig hemifrån och detta kan påverka elevernas ordförråd. Ett 
barn som har många timmars högläsning med sig i bagaget har troligtvis ett större ordförråd 
än de barn som inte har det. Möjligheten att förstå innehållet i en text ökar ju fler ord eleven 
kan. Fridolfsson (2015:204) och Alatalo (2011:88) menar även att elevernas ordförråd kan 
utvecklas genom högläsning då den vuxne väljer och förklarar ord som är svåra att förstå. 
De menar att det är ett effektivt sätt att utöka och stimulera elevernas ordförråd. 
 

4.5 Högläsningens betydelse för läsförståelsen 
I Westlunds studie (2013:242–243) framkommer det att de kanadensiska lärarna menar att 
högläsning kan användas för att undervisa i läsförståelse, vilket kan ske genom att läraren 
tydliggör strategier under högläsningen för hur eleverna kan tänka när de sedan själva ska 
läsa. Även Fridolfsson (2015:20, 204) beskriver utvecklingen av elevernas läsförståelse i 
samband med högläsning. Hon menar att det är betydelsefullt att läraren tillsammans med 
eleverna samtalar om textens innehåll vid högläsning. Dessa samtal kan exempelvis handla 
om personerna i boken och hur dessa har beskrivits eller handlingens miljö. Finns det en 
dialog med i texten är det av betydelse att klargöra vem det är som talar genom att ändra 
röstläget utifrån karaktären som talar. Hon lyfter även fram vikten av att läsaren pausar på 
rätt ställen i texten för att texten ska bli mer begriplig. Om inte detta görs kan innehållet 
uppfattas på ett inkorrekt sätt. Vidare hävdar hon att det är viktigt att läsaren är väl förtrogen 
med innehållet i texten. Hon anser att det är en viktig faktor för att samtalet ska vara 
givande. För att eleven ska bli engagerad i texten måste läraren även vara engagerad och 
gilla boken. Hon hävdar att lärarens engagemang speglas hos eleverna. Eckeskog (2013:80, 
70) skriver att lärarna i hennes studie högläser på olika sätt för att göra eleverna intresserade 
av texten. Hon lyfter bland annat att en lärare visar bilder via en smartboard så att eleverna 
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lättare kan hänga med och förstå texten, en annan lärare samtalar om bokens framsida samt 
titel innan hon börjar läsa för att eleverna ska få en förförståelse till texten. Fridolfsson 
(2015:204) och Eckeskog (2013:95–97) hävdar att samtal om bokens innehåll måste ske för 
att elevernas läsförståelse ska främjas. Genom samtalen som sker mellan lärare och elever, 
kan eleverna sedan utveckla egna strategier för att förstå en texts innehåll som läraren 
använder sig av vid dessa tillfällen. 
 

4.6 Strategier för läsförståelse 
Strømsø (2008:34) anser att lässtrategier i stora drag handlar om hur eleven arbetar för att 
förstå innehållet i en text. För att förstå en text krävs lässtrategier och läsaren måste hela 
tiden vara aktiv i denna process. En del elever kan på egen hand lära sig vilka strategier de 
ska använda sig av för att förstå texten de läser. Men de flesta elever behöver hjälp och 
vägledning för att kunna utveckla dessa lässtrategier (Rosén, Längsjö, Nilsson & Gustafsson 
2008:99). Läraren bör bedriva undervisning i hur eleverna kan använda lässtrategier 
eftersom det är betydelsefullt för deras utveckling (Anmarkrud 2008:199). Dock är det 
vanligt förekommande att lärare säger att de sällan arbetar med lässtrategier i klassrummet, 
vilket har med deras bristande kunskap att göra. I skolan arbetar lärare mycket med att 
försöka motivera elever till att vilja läsa mycket. Men med att utveckla lässtrategier som 
eleverna kan använda sig av arbetas det däremot inte lika mycket med. Lärare som är osäkra 
på vilka strategier som ska läras ut kan fundera över vilka strategier som de själva använder 
vid läsning, vilket kan ge en uppfattning om vilka strategier som bör läras ut till eleverna. 
Eleverna måste få hjälp med att utveckla lässtrategier (Rosén et al. 2008:102–103). Det är 
viktigt för elevens utveckling att från början automatisera säkra och användbara lässtrategier 
(Westlund 2009:124). 
 
Enligt Lundberg (2006:44) är det betydelsefullt att utveckla strategier som läsaren kan 
använda för att främja läsförståelsen. Dessa strategier kan vara att titta på en bild i texten, 
läsa texten en gång till, fortsätta att läsa för att se om det blir tydligare, fråga om hjälp eller 
slå upp ord som är svåra att förstå samt att förstå det som inte förstås. Reichenberg 
(2008:32) lyfter fram betydelsen av bilder som samspelar med texten eftersom elevernas 
förståelse för texten då kan förbättras. Hon menar då att bilden åskådliggör innehållet i 
texten och den blir då lättare att förstå. När läsaren vet vad texten handlar om så är det 
möjligt att läsa mellan raderna och gå bortom informationen som ges utifrån textens 
innehåll. Läsare använder ledtrådar från texten som kopplas till det som redan står skrivet 
och på så sätt hänger meningarna ihop, vi gör alltså inferenser (Lundberg & Herrlin 
2005:15). När inferenser genomförs menar Reichenberg (2008:84) att det ofta ställs ”varför-
frågor”, exempelvis: Varför hände detta...? Varför menade...? Varför kände...? På så sätt 
menar hon att eleverna måste leta efter ledtrådar i texten och då lär de sig att besvara frågan 
så här: ”Det står i texten att…”. Hon framför även att eleverna så småningom då lär sig att 
dra slutsatser utifrån deras egna erfarenheter. Eckeskog (2013:98, 86) menar att det även är 
betydelsefullt hur läraren ställer inferensfrågorna och hur frågorna följs upp. Hon anser att 
en viktig faktor är att läraren tar till sig elevernas kommentarer så att ett gemensamt samtal 
kan ske eftersom det kan skapa förståelse för texten. Hon lyfter även fram betydelsen av att 
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eleverna tränas i att ställa inferensfrågor eftersom det sedan kan hjälpa eleverna att läsa 
mellan raderna. 
 

4.7 En läsande klass 
En läsande klass är ett material med studiehandledning som lärare i årskurserna 1–6 kan 
använda sig av för att synliggöra strategier vid läsförståelse och dessa kan användas vid 
högläsning eller när eleverna själva läser. Dessa strategier är Spågumman – för att förutspå 
vad som kommer att hända i boken exempelvis genom att kolla på bokens framsida eller 
diskutera om vad som kommer att hända i nästa kapitel, Reportern – för att ställa frågor till 
texten, Detektiven – för att läsaren ska veta hur den ska göra för att förstå när den inte förstår 
ett ord eller en fras, Cowboyen – för att sammanfatta och fånga in det lästa samt Konstnären 
– för att skapa inre bilder.  Martin Widmark var initiativtagare till materialet och han arbetar 
även som barn- och ungdomsförfattare och mellanstadielärare. Till materialet En läsande 
klass finns det färdiga lektionsplaneringar som lärare kan använda sig av i sin undervisning 
av läsförståelse (En läsande klass 2017). Materialet, En läsande klass, har fått kritik från 
bland annat Barbro Westlund som är läsförståelseforskare. Widmark har hämtat inspiration 
till projektet En läsande klass från hennes arbete om lässtrategier. Westlund menar att 
hennes forskning i läsförståelse blir förenklad och det är inte något hon vill stå för. Vidare 
hävdar hon att En läsande klass kan leda till att eleverna endast får träna på lässtrategierna 
och att det då inte skapas någon förståelse för texten. Det kan enligt Westlund endast bli en 
isolerad färdighetsträning för eleverna (Skolvärlden 2014). 

 
4.8 Lärarens roll 

Som lärare är det viktigt att uppmärksamma alla elevers olika behov. Om en elev har 
svårigheter i att avkoda behöver den eleven få mer tid och specifik hjälp att träna sin 
förmåga att kunna avkoda ord. Har en elev svårt med ordkunskap, behöver den främst hjälp 
att träna upp sitt språk genom läsning. En elev som är duktig inom läsning behöver rätt 
utmaning för att utvecklas och för att skolan ska kännas meningsfull. Det är alltså lärarens 
ansvar att se till att eleverna får den hjälp de behöver. Lärares undervisning i läsförståelse 
ska innebära medvetenhet om att de genom aktiv läsundervisning ska vägleda eleverna till 
en ökad förståelsenivå, att strategier ska användas för att främja elevernas läsförståelse, att 
tillämpa strategierna så att eleven förstår hur och när en sådan kan användas, att följa upp 
användningen av strategierna tillsammans med eleverna och att se till att elevernas 
läsförståelse utvecklas (Westlund 2009:51–52). 
 
Inom läsförståelseforskningen menar Westlund (2009:38) att det anses vara betydelsefullt att 
läraren direktundervisar i läsförståelse för eleverna, vilket kan kopplas till den proximala 
utvecklingszonen som Vygotskij beskriver. Med det menas att läraren (experten) hjälper 
eleven (novisen) genom att gradvis öka nivån på uppgifterna. Olika faktorer, såsom den 
enskilde elevens intellekt och ålder, men även elevens motivation samt det sociala 
sammanhang eleven befinner sig i, påverkar läsförståelseutvecklingen. Genom 
direktundervisning ska eleverna få övas i olika läsförståelsestrategier, vilket sker via läraren 
som visar hur den gör för att förstå en text och sedan tränar eleverna under flera tillfällen på 
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att själva tillämpa strategierna. Utifrån detta kan eleverna skapa kunskaper utifrån sina egna 
förutsättningar. För att eleverna ska klara av att komma över olika läshinder samt utveckla 
sin läsförståelse, är det betydelsefullt att läraren visar hur olika tankeprocesser kan aktiveras. 
 

4.9 Bedömning av läsförståelse 
Wiksten Folkeryd (2016:145) menar att bedömning av elevers läsförståelse kan genomföras 
på många olika sätt. Bedömningen kan genomföras när eleverna diskuterar en texts innehåll 
med läraren, vilket kan ske i grupp eller enskilt. En läslogg eller dramatisering av en texts 
innehåll kan också användas vid bedömning. Sedan finns även det som kanske är ett av de 
vanligaste bedömningssätten för läsförståelse, vilket är skriftliga läsförståelseprov. Enligt 
Westlund (2013:241) är det vanligt att läraren utgår från sin egen magkänsla och erfarenhet 
när bedömning genomförs. Vidare menar hon att bedömning är processorienterad och att 
den kan utföras med hjälp av olika bedömningsmatriser.  
 
Rosén et al. (2008:14) anser att bedömningar är något som lärare gör varje dag i skolan. 
Läraren observerar dagligen sina elever och det blir därmed en rutin, som inte alltid 
medvetet ses som bedömning från lärarens sida. Även Westlund (2013:239) menar att 
bedömning av läsförståelse är något som lärarna använder kontinuerligt i undervisningen 
men även som kontroll vid specifika tillfällen.  
 
I Westlunds studie (2013:139–240) framkommer det att de svenska lärarna anser att 
bedömning handlar om skriftliga prov och omdömen, vilket innebär att de använder 
bedömning som en sorterande funktion istället för en lärandefunktion. De kanadensiska 
lärarna menar däremot att bedömning kan användas i olika syften och deras primära syfte 
med bedömning är inte att mäta kunskap, istället används bedömning för att se att eleverna 
har lärt sig och för att se hur eleverna ska kunna utvecklas vidare. Om bedömning används 
som en funktion för lärande kan det hjälpa eleverna framåt, istället för att endast användas 
som ett sätt att se var eleverna befinner sig. Westlund menar vidare att det finns en viss 
osäkerhet hos lärare när det gäller bedömning och då specifikt i skillnaden mellan summativ 
och formativ bedömning. Summativ bedömning innebär att elevernas kunskap bedöms och 
testas vid ett specifikt tillfälle. Den formativa bedömningen är en bedömningsprocess som 
sker kontinuerligt i undervisningen och syftar till att hjälpa eleverna framåt (Selander 
2012:212). 
 
Bedömningen kan i undervisningen ske genom att eleverna får kommentarer från läraren 
eller genom att läraren noterar saker som läggs i minnet. Att bedöma elevers läsförståelse är 
inte något som är enkelt. Det kan vara en komplicerad process då läraren ska undersöka vad 
eleverna kan, vilket bör ske på ett sådant sätt att det inte hindrar elevernas glädje och lust till 
att lära (Rosén et al. 2008:14). Även Fridolfsson (2015:212) menar att det kan vara 
komplicerat att kontrollera elevernas läsförståelse. Det kan vara svårt att mäta läsförståelse, 
speciellt genom specifika tester. Texterna som eleven ska läsa vid ett test kanske inte har 
någon koppling till elevens intressen eller förkunskaper. 
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Den bedömning som läraren gör i det löpande arbetet kan ske genom att läraren lyssnar till 
elevens högläsning och att eleven därefter får svara på frågor om texten. Men det behövs 
mer bedömning än så. Bedömningen bör även utförligt dokumenteras med koppling till 
tydliga kriterier (Rosén et al. 2008:14).  
 
När det gäller bedömning av läsförståelse menar Fridolfsson (2015:212) att det är viktigt att 
lärare vet att det finns ett samband mellan hörförståelse och läsförståelse, alltså att 
förutsättningarna är detsamma när det gäller språkförståelsen. Elever som har en bristande 
läsförståelse kan alltså ha en bristande förståelse även om någon läser upp texten högt för 
dem. Om elever påvisar en bristande förståelse vid egen läsning kan det därför vara bra att 
kontrollera hur elevens förståelse ser ut om någon istället läser texten högt för eleven. 
Uppvisar eleven en god förståelse när någon annan högläser är det inte något problem med 
elevens förståelse, utan det är i så fall i avkodningen som det brister. Barn som har svårt med 
avkodningen behöver mer tid på sig när de ska utföra ett läsförståelsetest och därför bör de 
få möjlighet till att utföra testet med obegränsad tid. 
 
Fridolfsson (2015:212) betonar att det är viktigt att lärare kontrollerar elevernas läsförståelse 
under andra tillfällen än vid enbart testsituationer. Hon nämner även ett antal punkter som 
elever vanligtvis har svårigheter med om de har svårt med läsförståelsen. Om en elev har 
svårigheter med läsförståelsen kan det bland annat framträda genom att den inte upptäcker 
att den inte förstår texten, inte märker tydliga fel som finns i texten, inte kan återberätta 
texten i stora drag, inte planerar framåt i texten och inte heller kan göra inferenser i texten. 
Föregående punkter är sådant som läraren kan uppmärksamma när elevens läsförståelse ska 
bedömas.  
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5. Metod 
 

5.1 Metodval 
Metoden vi valde för vår studie är en kvalitativ metod och vi har använt oss av 
semistrukturerade intervjuer. I den kvalitativa metoden genomförs djupa närstudier och på 
så sätt får informationen som samlas in ett rikt innehåll (Lagerholm 2010:30). Dalen 
(2008:9) menar att den kvalitativa intervjun är passande att använda när en annan persons 
erfarenheter, känslor och tankar ska lyftas fram, vilket överensstämmer med vår studies 
syfte. Genom kvalitativa intervjuer kan vi få innehållsrika och välutvecklade svar som 
beskriver hur lärarna arbetar med läsförståelse (Bryman 2011:413). Vid samtalen som sker 
under en intervju kan vi kommunicera och få svar på våra frågor som är kopplade till vårt 
syfte (Christoffersen & Johannessen 2015:83). Dessa samtal är viktiga då vi genom samtal 
kan ta del av lärarnas erfarenheter. Vid semistrukturerade intervjuer förbereder forskaren i 
förväg en intervjuguide med frågor utifrån ett specifikt tema. I vår undersökning vill vi att 
lärarna ska ha möjlighet att uttrycka sina svar på ett fritt och personligt sätt och därför har 
intervjuguiden strukturerats med öppna frågor (Bryman 2011:413–415). Vid intervjun är det 
respondentens perspektiv på det specifika temat som är av intresse, vilket i denna studie är 
läsförståelse. Ordningen på frågorna kan ändras utefter respondentens svar och eventuella 
följdfrågor kan ställas. Dock är syftet att försöka eftersträva den förutbestämda ordningen i 
intervjuguiden (Bryman 2011:413–415). 
 
Med tanke på vårt val av teoretisk utgångspunkt och vår egen uppfattning om lärande föll 
sig valet av metod naturligt. I det sociokulturella perspektivet handlar lärandet om ett socialt 
samspel där individen eller gruppen tar med sig kunskaper och erfarenheter som de kan 
använda i framtiden (Säljö 2014:13). Vi anser att intervjun är ett socialt samspel där vi som 
intervjuare kan ta med oss kunskaper och erfarenhet i det fortsatta arbetet.  
 

5.2 Material och urval 
Det empiriska materialet i detta arbete består av intervjusvar från åtta verksamma lärare i 
årskurs 1–3 från fem olika skolor i tre olika kommuner. Ahrne och Svenssson (2015:39) 
menar att det är studiens frågeställningar som styr vilka grupper av människor som väljs att 
intervjua. För att få ett rikt informationsinnehåll anser Holme och Solvang (1997:104) att det 
är viktigt att välja intervjupersoner som förväntas ha god kunskap inom det området som ska 
undersökas och därmed var det självklart för oss att intervjua verksamma lärare i årskurs 1–
3. För att komma i kontakt med dessa lärare mejlade vi ut ett följebrev (se bilaga 1) till 
rektorer inom Gävle kommun och detta brev skulle rektorerna sedan skicka vidare till alla 
anställda 1–3-lärare inom rektorsområdet. Tanken var att lärare som var intresserade och 
villiga att delta skulle höra av sig till oss. Vi strävade alltså efter att få tag på lärare som var 
villiga att delta, vilket enligt Holme och Solvang (1997:104) kan bidra till ett ökat 
informationsinnehåll. Dock var det inga lärare som mejlade tillbaka och därför var vi 
tvungna att tänka om i vårt urval. Vi använde oss slutligen av ett bekvämlighetsurval och det 
blev därmed enklare för oss att hitta intervjupersoner som hade möjlighet att delta i en 
intervju. Ett bekvämlighetsurval innebar att vi kontaktade sådana lärare som vi själva känner 
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till och på så sätt fick vi ihop åtta informanter (Christoffersen & Johannesen 2015:57). Ryen 
(2004:77) refererar till Hellevik (1980) som menar att det inte finns något som säger att 
slumpmässiga urval bör göras, vilket har att göra med att avsikten i kvalitativa intervjuer 
inte är att få fram statistik som ska generaliseras för att representera en ”minivärld”. Ryen 
(2004:80) menar dock att en variation i urvalet bör eftersträvas, för att inte riskera att urvalet 
blir för smalt. I vår studie har vi inte haft möjlighet att uppnå denna variation genom vårt 
bekvämlighetsurval och därmed är vi medvetna om att det finns en risk för att vårt urval 
blivit för smalt. 
 

5.3 Genomförande 
Enligt Ahrne och Svensson (2015:44) är det viktigt att vara väl förberedd när intervjuerna 
ska genomföras. Vi började därför med att läsa in oss på litteratur och forskning om 
läsförståelse och strukturerade sedan en intervjuguide (se bilaga 2) där frågorna sorterades 
utifrån studiens frågeställningar. För att kontrollera att vår intervjuguide och dess 
intervjufrågor stämde överens med våra frågeställningar för studien valde vi att genomföra 
en pilotintervju. En pilotintervju är enligt Bryman (2011:258–259) något som utförs innan 
de egentliga intervjuerna genomförs. Vidare beskriver han att det är en fördel att använda 
pilotintervju för att se om intervjufrågorna ger de svar som förväntas och om 
undersökningen i sin helhet kommer fungera. En pilotintervju kan även användas för att den 
som intervjuar ska känna sig säker och bekväm med sin undersökning. Syftet med 
pilotintervjun var att vi ville se om respondenten förstod våra intervjufrågor och att vi själva 
ville förbereda oss inför de riktiga intervjuerna. Vi fick genom pilotintervjun även vetskap 
om våra frågor ställdes i en relevant ordning för både oss själva och för personen som blev 
intervjuad. Vi genomförde även en pilotintervju för att vi sedan skulle kunna genomföra 
våra senare intervjuer på olika håll. Lantz (2007:61) menar att det är betydelsefullt att syftet 
med intervjun upplevs på ett likartat sätt av dem som intervjuar. Pilotintervjun som 
genomfördes ingår inte i vårt urval av personer som redovisas i resultatet eftersom vi 
förändrade några av frågorna efter att vi hade genomfört pilotintervjun. Vi kunde alltså inte 
ta med resultatet från pilotintervjun då den inte utgick från exakt samma intervjuguide som 
de övriga intervjuerna. 
 
Intervjuerna genomfördes ute på lärarnas olika skolor och det var självklart för oss att 
intervjuerna skulle ske där, eftersom Ahrne och Svensson (2015:43) menar att intervjuer 
som har en tydlig koppling till en specifik arbetsplats vanligtvis genomförs där. Lantz 
(2007:73) menar att rummets utformning kan hindra eller tillåta kommunikationen. Vidare 
menar hon att det är personen som ska intervjuas som bör utse en plats där den känner sig 
bekväm och där intervjun kan genomföras utan störningsmoment. Ute på skolorna var det 
därmed lärarna som bestämde var det var passande att genomföra intervjuerna. 
 
Intervjuerna som vi genomförde utgick från vår intervjuguide som lärarna inte fick ta del av 
innan intervjun och den spelades in via våra mobiltelefoner. Intervjuerna spelades in 
eftersom vi ville vara engagerade och kunna ställa följdfrågor till våra respondenter och inte 
gå miste om viktig information. Lantz (2007:106) menar att det är omöjligt att ställa frågor, 
lyssna och samtidigt anteckna det respondenten säger. Vidare menar hon att den som håller i 
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intervjun inte hinner med att anteckna allt som sägs och information kan då gå förlorad. 
Enligt Bryman (2011:428–429) kan inspelningar begränsa respondenternas svar och vi är 
därmed medvetna om att detta kan ha skett i vår studie. 
 
Vi började varje intervju med att berätta om syftet med studien och vad vi skulle göra med 
informationen vi fick fram genom respondenternas svar, bland annat att informationen som 
framkom under intervjun inte skulle lyftas fram som rätt eller fel i resultatkapitlet, vilket 
stämmer överens med hur Christoffersen & Johannessen (2015:86) anser att en intervju ska 
inledas. Vidare frågade vi om lärarnas bakgrund, hur länge de arbetat som lärare, vilken 
utbildning de hade samt deras ålder. Christoffersen och Johannessen (2015:86–87) menar att 
det är betydelsefullt att inleda intervjun med frågor som respondenten känner att hon eller 
han med enkelhet kan svara på, exempelvis frågor om familj, skola och fritidsintressen. 
Intervjuerna genomfördes med en lärare i taget, eftersom vi inte ville att lärarna skulle 
påverka varandras svar. Varje intervju tog cirka 30 minuter. Efter intervjuerna 
transkriberade vi informationen för att få en översikt över vårt material. Under 
transkriberingen korrigerade vi från talspråk till skriftspråklig stavning, detta för att få ett 
bättre flyt i texten (Kvale & Brinkmann 2014:218). För att vi skulle kunna ta med citat från 
respondenterna i vårt resultat har vi i efterhand lyssnat på inspelningar för att skriva ner de 
specifika citaten ordagrant. Vi har valt att ta bort våra samtalsunderstödjande signaler, s.k. 
uppbackningar och återkopplingar, t.ex. ja och mm, vilket vi har gjort eftersom vi ansåg att 
de inte tillförde någon relevant information.   
 

5.4 Analysmetod 
Efter att vi transkriberat intervjuerna sorterade vi materialet utifrån olika teman. När vi 
bestämde teman utgick vi från frågorna i vår intervjuguide. Under respektive tema samlades 
svar från alla lärare. För att vi skulle kunna jämföra lärarnas olika svar fick varje lärares svar 
en egen färg. De teman som vi utgått från är: lärarnas definition av läskunnighet, lärarnas 
definition av läsförståelse, progression av läsförståelse i årskurs 1–3, arbetet med 
läsförståelse och bedömning. Efter att vi delat upp intervjusvaren i olika teman började vi 
analysera och tolka lärarnas svar. Tolkningarna som vi gjorde kan kopplas till det som Kvale 
och Brinkmann (2014:74) benämner som hermeneutik. Inom hermeneutiken undersöker 
forskarna det insamlade materialet och tolkar det utifrån de centrala temana i 
undersökningen. 
 

5.5 Metodkritik 
Som vi nämnt tidigare har vi i denna studie använt en kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer, detta för att få innehållsrika och välutvecklade svar (Bryman, 
2011:413). Vår intervjuguide var semistrukturerad med öppna frågor vilket gjorde det 
möjligt för respondenterna att ge svar utifrån sina egna tankar och erfarenheter (Dalen 
2008:9). Genom denna metod fick vi på kort tid in mycket och även innehållsrik information 
från respondenterna. Fördelen med intervjuerna var att vi kunde ställa följdfrågor på 
respondenternas svar om det var något som var oklart eller som vi ville veta mer om 
(Christoffersen & Johannessen 2015:84–85). Under intervjuerna försökte vi i största möjliga 
mån att ställa liknande följdfrågor för att intervjuerna skulle bli likartade. 
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Som forskare är det vi som har tolkat svaren som vi samlat in. Dalen (2008:116) menar att 
det är viktigt att tolkningen under transkriberingen sker på rätt sätt, vilket bidrar till ett mer 
trovärdigt resultat. Ahrne och Svensson (2015:42) menar att forskare under kvalitativa 
intervjuer inte behöver bestämma sig innan hur många intervjuer som ska genomföras, vilket 
kan vara en stor fördel. Inom kvalitativa intervjuer bör det istället eftersträvas att uppnå en 
mättnad, för att undersökningen ska vara representativ. En mättnad innebär att forskaren 
efter ett antal intervjuer upplever samma eller liknande svar under intervjuerna och därmed 
är det inte nödvändigt att på förhand bestämma antalet intervjupersoner (Ahrne & Svensson 
2015:42). 
 
Det finns även en del nackdelar med kvalitativa studier. Bryman (2011:368–369) menar att 
respondenterna under en intervju kan påverkas av den som håller i intervjun. 
Respondenterna kan exempelvis påverkas av intervjuarens personlighetsdrag, vilket kan 
påverka respondentens svar och därmed studiens resultat. Kvalitativa undersökningar har 
enligt Bryman (2011:368) kritiserats av kvantitativa forskare. Det är bland annat resultaten i 
kvalitativa undersökningar som har kritiserats, eftersom de menar att kvalitativa forskare 
själva tolkar resultatet och väljer ut det som de själva anser vara viktigt. Bryman (2011:368) 
menar även att kvalitativa undersökningar kan kritiseras för att det är svårt att göra om dem 
på samma sätt, eftersom undersökningen präglas av forskaren då den har en stor roll i 
undersökningen. Det är forskaren själv som genomför insamlingen av materialet och som 
avgör vad som är viktigt och inte utifrån det egna intresset.   
 
Ahrne och Svensson (2015:52) menar att det finns vissa svagheter med att använda intervju 
som metod, eftersom det inte går att lita fullt ut på att informanten faktiskt gör som den 
säger. Vi ser dock ingen anledning till varför informanterna i vår studie inte skulle tala 
sanning om hur de undervisar. Men det kan däremot vara så att det finns en skillnad i hur 
lärarna upplever att de själva undervisar och i hur de faktiskt gör.  
 

5.6 Etiska aspekter 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009:84–90) finns det ett antal specifika aspekter som 
forskare bör ta hänsyn till när forskning genomförs med människor och av dessa nämns 
bland annat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. För att vår undersökning skulle 
utgå från det etiska perspektivet på ett korrekt sätt började vi med att få informanternas 
samtycke, vilket skedde genom att vi skickade ut ett mejl med fullständig information 
angående undersökningens syfte och omfång. Informanterna fick den informationen för att 
de skulle ha möjlighet att avgöra om de ville och hade tid att delta i studien. Informationen 
samlades in och behandlades konfidentiellt, vilket innebär att informationen om deltagarna 
är inom sekretess. Deltagarnas riktiga namn nämns ej i studien, utan de ersattes istället av 
påhittade namn. Deltagarnas namn har ändrats för att de inte ska kunna identifieras. De 
uppgifter som samlades in om deltagarna har endast använts för forskningens syfte. Det är 
viktigt att tänka på vilka efterföljande konsekvenser som en studie kan leda till och det är 
meningen att en studie ska göra gott. Vi vill att studien ska bidra med kunskap om hur olika 
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lärare arbetar med vårt valda område. Vi är inte ute efter att peka ut vilka metoder och 
arbetssätt som vi anser vara rätt eller fel utan vi kommer att ställa oss neutrala till resultatet.  
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6. Resultat 
 

6.1 Studiens deltagare 
Nedan följer en kort presentation av studiens deltagare. Deltagarnas riktiga namn har ersatts 
av påhittade namn för att de inte ska kunna identifieras. 
 
”Lisa” 
Lisa är 36 år och har arbetat som lärare i tio år. Av dessa tio år har hon arbetat sex år i 
Rumänien och fyra år i Sverige. Lisa utbildade sig till lärare i Rumänien och är behörig 
lärare i förskoleklass upp till årskurs 4. Lisa undervisar just nu i en årskurs 2.   
 
”Ebba” 
Ebba är 39 år och har arbetat som lärare i 14 år. Hon är behörig lärare i årskurserna 1–7. 
Ebba undervisar för tillfället i en årskurs 1.  
 
”Sven” 
Sven är 58 år och har arbetat som lärare i 20 år. Han är behörig lärare i årskurserna 1–7. 
Sven undervisar för tillfället i en årskurs 2.  
 
”Anna” 
Anna är 61 år och har arbetat med barn i 39 år. I grunden är hon förskolelärare och är även 
utbildad montessorilärare i åldrarna 0–12 år. Efter tio år som montessorilärare började hon 
att arbeta i en vanlig skola och behövde då komplettera sin utbildning med svenska, matte 
och teknik. Hon undervisar just nu i en årskurs 3.  
 
”Magdalena”  
Magdalena är 34 år och har jobbat som lärare i 3 år. Hon är behörig lärare från förskoleklass 
till årskurs 7. Efter utbildningen började hon att jobba som förskollärare i förskolan innan 
hon 8 år senare började arbeta som lärare i en årskurs 1 där hon för tillfället undervisar. 
 
”Maria” 
Maria är 50 år och har jobbat i 7 år som utbildad lärare. Hon är behörig lärare i årskurserna 
F–7. Hon undervisar för tillfället i en årskurs 2.  
 
”Sofia” 
Sofia är 41 år gammal och har arbetat som lärare under 10 år. Hon är behörig lärare i 
årskurserna F–6. Hon undervisar för tillfället i en årskurs 1. 
 
”Karin” 
Karin är 51 år gammal och har arbetat som lärare i 7 år. Hon undervisar för tillfället i en 
årskurs 2 och är behörig lärare i årskurs 1–6.  
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6.2 Lärarnas definition av läskunnighet 
I vårt insamlade material kan vi se att Magdalena, Ebba, Anna, Sven och Karin definierar 
läskunnighet på ett liknande sätt. För att eleverna ska kunna läsa betonar dessa lärare att 
eleverna måste förstå innehållet i det lästa. Vidare lyfter de fram att läshastigheten inte alltid 
är en avgörande faktor för förståelsen. En elev kan ha uppnått läsflyt men ändå inte förstå 
det lästa. Samtidigt menar Karin att elever som ännu inte uppnått läsflytet ändå kan ha en 
förståelse för det lästa. Anna anser därför att det är betydelsefullt att vara uppmärksam och 
ställa frågor till eleverna om det de läst för att se om de har förstått eller inte. Sven håller 
med om Karins resonemang och menar att han: 

 
har mött elever som har läst texter där de har svårt att uttala var och varannan bokstav och 
sedan när man frågar vad de har läst, så kan de svara ett klockrent svar om vad texten 
handlar om. Sedan har jag haft elever som rent mekaniskt har kunnat läsa texten korrekt 
men inte har en aning om vad de har läst. Det måste vara en bra balans mellan dessa två, 
men för att kunna läsa måste du också förstå vad du har läst och vad texten handlar om. 

 
Magdalena berättar att hon definierar läskunnighet på två olika sätt. För att uppmuntra 
eleverna säger hon till dem att de kan läsa när de har börjat ljuda ihop ord, vilken hon gör 
för att eleverna ska känna sig motiverade till att vilja läsa mer. Men Magdalena menar att: 

 
det är en sak att läsa yksi, kaksi och kolme men sen om man förstår vad det betyder är en 
annan sak. Man kan ju inte läsa fast att man kan läsa. För jag har ju också nyanlända som 
läser jättebra. De kan ljuden, alltså de svenska ljuden men de förstår ingenting vad det är 
de läser. Så de måste ha förståelsen också för att kunna läsa att de förstår innebörden av 
vad de faktiskt läser. Man kan inte tro att barnen kan bara för att de kan sätta ihop 
bokstäver till ord de måste även förstå det i ett sammanhang. 

 
Även Ebba delar in läsning i två olika steg. Hon menar att det första steget i läsningen är när 
eleverna kan ljuda ihop ord och att nästa steg är att de ska förstå när de läser. 
 
Det finns även lärare i vår studie som inte alls nämner förståelsen som en del av 
läskunnigheten. Lisa och Maria menar att eleven kan läsa när den kan ljuda ihop bokstäver 
och får ihop det till ett ord. När eleven ljudar ihop orden menar Maria att eleven förstått vad 
läsning går ut på och att eleven då kan läsa. För att kunna läsa är det enligt Sofia dock inte 
tillräckligt att eleven ljudar ihop orden. Hon menar att eleven måste uppnå ett flyt i 
läsningen, alltså att eleven kan läsa ordet direkt utan att ljuda. I början när eleverna läser 
menar Lisa att de bara ljudar ihop bokstäverna till ord och ord till meningar men när hon 
sedan frågar eleverna vad de har läst så brukar de inte kunna svara. När eleverna först lär sig 
läsa har de alltså svårt att få något sammanhang i det lästa. 
 

6.3 Lärarnas definition av läsförståelse 
Lisa anser att ”läsförståelsen är nyckeln till allt”. Vidare menar lärarna i studien att 
läsförståelse innebär att eleven kan läsa en text och veta vad den handlar om.  Sven och 
Ebba anser att eleverna exempelvis måste kunna avkoda ord för att kunna tolka och förstå 
textens innehåll. När ordet sedan är avkodat menar Lisa att de även måste veta vad ordet 
betyder. Finns det ord som eleven inte förstår blir det även svårt att förstå hela 
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sammanhanget i texten. Hon menar att ordförståelsen är en viktig del av läsförståelsen och 
eleven måste även förstå att ord kan betyda olika saker i skilda sammanhang. Vidare menar 
Sofia att eleven måste ha ett flyt i läsningen för att den ska kunna förstå det lästa. Om en 
elev måste ljuda sig igenom varje ord menar hon att eleven kan tappa förståelsen för texten 
eftersom det går för långsamt. Dock håller Ebba bland annat inte med om det, hon menar att 
läsflytet tillhör en annan del av läsningen. 
 
För Maria innebär begreppet läsförståelse att eleverna kan förstå det som de läser och att de 
sedan kan svara på frågor till texten. 
 

När eleverna läser en text kan de få muntliga eller skriftliga frågor och då vill jag att de 
ska kunna ge ett svar på det som de har läst eller att de berättar om vad de har läst. 

Maria 
 

Läsförståelse kan enligt Sven innebära att eleven tar till sig textens innehåll ordagrant eller 
att eleven kan associera det lästa med egna erfarenheter och då uppstår en djupare förståelse. 
Först när eleven börjar läsa handlar läsförståelse om att utifrån enkla frågor avgöra vad som 
är sant och inte sant och med tiden menar han att frågorna blir mer abstrakta och mer 
komplicerade att tolka eftersom det då handlar om bild- och symbolspråk.  
 
Anna, Karin och Maria anser att läsförståelse inte bara handlar om att eleven ska förstå det 
som står skrivet i texten utan den bör även förstå det som står skrivet mellan raderna. Svaren 
till frågorna som eleverna får finns inte direkt utskrivna i texten. Att läsa mellan raderna 
innebär enligt Anna: 
 

Alltså det står inte, man kan inte sökläsa svaret, utan de måste klura […] lite. Det är ju 
också ett bevis på att de förstår vad de läser. 

När det gäller läsförståelse menar Maria att frågorna kan vara strukturerade på olika sätt. Det 
handlar om att eleven ska kunna läsa på raden, mellan raderna och även bortom raderna. 
Hon menar att bortom raderna är det som är svårast eftersom eleven då ska koppla texten till 
sina egna erfarenheter. 
 

Så det är det som är läsförståelse och du ska kunna alla dessa bitar. 
Maria 

 
Sofia menar att läsförståelse är en av de viktiga byggstenarna i svenskaarbetet. Om eleven 
inte förstår det den läser blir det väldigt svårt att ta till sig kunskap. Hon menar att eleven 
måste kunna tolka det den läser för att sedan sätta egna ord på det. Alla lärare är eniga om att 
alla elever behöver hjälp och stöd för att utveckla läsförståelsen. Dock behöver inte alla 
elever hjälp och stöttning i lika hög grad. 
 

Hela tiden behöver eleverna utveckla läsförståelsen. De stöter på nya ord som de måste 
förstå för att kunna förstå sammanhanget.  Man kan tydligt märka att vissa elever har det 
mer med sig än andra, vilket är något som har att göra med om eleverna får eller har fått 
lyssna till högläsning hemma.  

Karin 
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6.4 Progressionen av läsförståelse i årskurs 1–3 
Lärarna som intervjuades är överens om att läsförståelse är något de arbetar med från det att 
eleverna börjar skolan. Sven poängterar att arbete med läsförståelse inte är årskursbunden. 
När barnet möter någon sorts text, exempelvis att barnet känner igen sitt namn på tavlan 
eller på sin krok i hallen, så anser han att barnet redan då möter läsförståelsen. Sofia och 
Sven anser att arbetet med läsförståelse börjar redan innan eleverna börjar i skolan, vilket 
sker i samband med högläsningen och dess efterföljande diskussioner som sker på förskolan. 
Högläsningen förbereder eleverna inför det egna läsandet och läsförståelsen. De menar att 
hörförståelsen har ett tydligt samband med läsförståelsen och därför är förskolans arbete 
med högläsningen betydelsefullt. 
 
Under början av årskurs 1 är det många elever som ännu inte lärt sig läsa. Lärarna arbetar då 
med elevernas hörförståelse genom högläsning för att förbereda eleverna inför arbetet med 
läsförståelse. 
 

Jag tycker att det mest blir genom att man sitter och pratar med eleverna när man läser en 
bok. Att man tillsammans läser, pratar, man läser rubriken och klurar på vad som ska 
hända och sådär. Så här börjar vi med läsförståelse lite grann men det blir mer det här 
muntliga. Att man läser för dem och förbereder dem inför läsningen. 

 Maria 
 

Med de yngre eleverna arbetar jag mycket med hörförståelse i början för att de ska förstå. 
Att de ska förstå texten vi har läst och att vi kan jobba med en kortare text som vi läst 
tillsammans, och kolla ”vad menar de?”, ”vad betyder det här?”.   

Ebba 
 

Ebba, Anna, Lisa, Karin och Maria menar att de arbetar olika med läsförståelse beroende på 
vilken årskurs de undervisar i. När Maria arbetar med läsförståelse utgår hon från att det ska 
finnas en progression. Hon börjar först arbeta med ord, vilket kan ske genom eleverna får 
koppla ord till bild. Sedan går hon över till arbete med meningar och därefter fortsätter det 
att bli svårare. Vidare börjar hon först med korta texter och sedan ökar texterna i massa 
allteftersom och det blir svårare. Även Karin anser att arbetet med läsförståelse alltid börjar 
med det som är lätt för att sedan gå vidare till det mer avancerade. Hon menar att det viktiga 
är att undervisningen ska vara anpassad för eleverna. Ebba menar att hon i årskurs 3 
strukturerar arbetet genom att eleverna får arbeta med längre och mer innehållsrika texter 
jämfört med hur texterna ser ut i de lägre årskurserna då de läser själva. Då handlar det om 
att de ska kunna läsa mellan raderna och fundera över vad som står i texten och vad den 
egentligen betyder. Sven förklarar att han inte arbetar olika med läsförståelse beroende på 
vilken årskurs han undervisar i. Han menar att undervisningen istället ska anpassas till var 
eleverna befinner sig i sin utveckling.  
 

Det är svårt att arbeta på samma sätt med dem som har knäckt läskoden och med de som 
inte har det. Det är svårt att arbeta med det på samma sätt med dem som har en god 
erfarenhet av svenskt kulturliv med vårt bokarv uppväxta med Astrid Lindgren och Emil i 
Lönneberga som har hela den bokskatten och sagoskatten som finns där och dem som 
kom hit för ett år sedan. Då måste man nog gå ner på elevnivå. 

Sven 
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Alla lärare menar att läsförståelse är något som de arbetar med kontinuerligt under tiden på 
lågstadiet. På vårterminen i årskurs 3 utför eleverna nationella provet i svenska, där bland 
annat deras läsförståelse testas. Lärarna anser att de inte lägger något extra fokus på 
läsförståelse i undervisningen inför nationella provet. De anser att arbetet med läsförståelse 
är en pågående process och när det nationella provet kommer ska allt vara gjort. Maria 
brukar dock arbeta lite annorlunda inför nationella proven. Hon menar att texterna som 
eleverna annars arbetar med är väldigt korta och de texter som finns med i nationella provet 
är långa texter med många frågor. Därför förbereder hon eleverna inför nationella provet 
genom att elever får arbeta med sådana texter som har en liknande struktur som de i 
nationella provet. Även fast Anna säger att hon inte arbetar extra med läsförståelse inför det 
nationella provet så får hennes elever endast läsläxa men inga andra läxor under den 
perioden.  
 
Sven menar att läsförståelsen är otroligt viktig. Om en elev lämnar lågstadiet utan en bra 
läsförståelse kommer den att få det svårt på mellanstadiet, eftersom eleverna på 
mellanstadiet förväntas förstå längre och mer innehållsrika texter.   
 

6.5 Arbetet med läsförståelse 
I vår studie framkommer det att lärarna undervisar i läsförståelse genom högläsning med 
diskussioner, strategier, enskild läsning, arbetsböcker, stenciler och genom att läsa i grupp 
eller i par. 

6.5.1 Högläsning 
Lärarna anser att högläsning har flera syften i deras undervisning. Sofia, Karin, Magdalena 
och Sven menar att de ibland använder högläsning i syfte att det endast ska vara en mysig 
stund för eleverna. Magdalena tror att det är viktigt för eleverna att få en stund där de kan 
slappna av och bara lyssna. För att läsningen ska bli en lugn stund menar dock Sven att det 
är viktigt att eleverna har förmågan att lyssna. Maria beskriver att hon använder högläsning 
 

dels för att de ska få höra nya ord, alltså ordförståelsen och det är även hörförståelse när 
man sedan pratar om texterna. Men sen att eleverna ska träna på att få en bild av det vi 
läser. Ibland brukar vi läsa boken först och därefter ser vi filmen och det brukar de tycka 
är spännande eftersom att de har fått fram en annan bild under högläsningen som sedan i 
många fall inte överensstämmer med filmen. 
 

Även Lisa nämner att eleverna genom högläsning utökar sitt ordförråd. Vidare anser hon att 
högläsning även synliggör hur en mening är uppbyggd vilket kan ge eleven erfarenheter till 
sin egen läsning. Som lärare menar Magdalena att det är viktigt att läsa med inlevelse vid 
högläsning, vilket även Sofia anser då eleverna på så sätt får höra språkets melodi. 
 
Anna menar att det inte alltid är så lätt att läsa högt för eleverna. Hon anser att det är 
betydelsefullt att hitta en bok som alla elever tycker är spännande för att de på så sätt ska bli 
engagerade. Gör inte läraren det är det lätt att flera elever blir oengagerade i läsningen. Sven 
menar att  
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högläsning har en tendens att skapa nyfikenhet för böcker. Jag brukar vanligtvis bara läsa 
de två-tre första kapitlen i böckerna och sedan säger jag att de finns på biblioteket ”och 
vill ni läsa fortsättningen?” och det brukar de oftast vilja.  
 

Även Sofia menar att hon skapar nyfikenhet hos eleverna genom högläsning och hon anser 
att högläsning kan 
 

inspirera eleverna till egen läsning. Att de blir sugna på att läsa själva. När man pratar 
med barn i dag så tycker jag att man kan märka att det är väldigt få barn som faktiskt får 
eller har fått sagor lästa för sig. Det är en viktig bit i barnens utveckling att de får lyssna 
till när någon läser för dem. Genom läsning kan man utveckla barnens fantasi eftersom att 
de under högläsning skapar sina egna inre bilder av hur saker och ting ser ut. Detta är 
väldigt viktigt längre fram sen, att barnen faktiskt har en fantasi.  
 

Även Sven anser att fantasin kan stärka förståelsen för en text. Han vill att hans elever ska 
kunna tänka så här när någon högläser för dem: 
 

Jag trodde att det här skulle hända, medan det var någonting helt annat som hände. Funkar 
det, kan det bli så i verkligheten också? 
 

Lärarna är eniga om att diskussioner i samband med högläsning är något som främjar 
läsförståelsen. Sofia, Ebba, Anna, Maria, Magdalena och Sven anser att det är viktigt för 
eleverna att skapa en förförståelse innan läraren börjar läsa högt för dem. Ebba brukar 
tillsammans med sina elever diskutera om vad de tror ska hända i boken genom att titta på 
framsidan samt bilder och rubriker från boken. Sofia, Anna, Ebba, Maria, Magdalena och 
Lisa nämner också att de innan högläsningen sammanfattar vad de läst under det senaste 
tillfället och att de även pratar om vad de tror kommer att hända i nästa kapitel.  
 
Sven, Ebba, Lisa, Anna, Sofia och Magdalena använder sig av diskussioner under 
högläsningen. Maria menar att detta är något som ger avbrott i läsningen och därför tar hon 
istället diskussionerna efter, men om eleverna har frågor under läsningen så kan det ibland 
bli diskussioner då också. Hon menar att eleverna alltid frågar om det finns sådant i 
berättelsen som de inte förstår och därför stoppar hon aldrig själv under läsningen. Övriga 
lärare anser dock att det är viktigt att stoppa under högläsningen och att inte ta för givet att 
eleverna förstår. De menar att diskussionerna kan främja elevernas läsförståelse.  
 

Jag ställer alltid frågor till sagan och jag tycker att en del av högläsningen är 
diskussionen. För ett tag sen läste vi Emil i Lönneberga och i den finns det en hel del ord 
som är gammaldags och som barnen inte förstår. Då blev det väldigt mycket att vi 
diskuterade under läsningens gång. Men mina elever är ofta så att de även frågar om det 
är ord som de inte förstår och då reder vi tillsammans ut vad ordet betyder. Som för någon 
vecka sen stod det i en bok som vi läste att man skulle ”kasta ett öga” på någon. Då 
undrade eleverna om [personen] skulle ta ut ögat och kasta det. Då var jag tvungen att 
förklara att man inte kan ta allt så bokstavligt och så förklarade jag vad uttrycket betydde, 
alltså att det kan betyda att man ska titta till någon kanske eventuellt kolla om personen 
behöver hjälp. Ofta innehåller böcker liknande uttryck och det är viktigt att man 
tillsammans diskuterar dem för det är verkligen inte självklart att barnen förstår 
innebörden av sådana uttryck.   
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Sofia 
 

Ebba menar dock att läraren bör tänka på att inte avbryta med diskussion för ofta under 
högläsning. Hon anser att det då kan bli för rörigt och att läsupplevelsen kan förstöras. 
Vidare menar hon att  
 

istället så blir det bara jobbigt och det är ju inte det som är meningen, för de förstår inte 
en text om den inte blir sammanhängande heller. 

 
Att lärarna använder sig av diskussioner efter läsningen är inte något som verkar vara lika 
vanligt. Sofia och Magdalena använder sig av diskussioner efter högläsning men inte alltid. 
De menar att det kan bero på vad de läser för typ av bok eller text om det blir efterföljande 
diskussioner eller inte. Högläsning är något som Sofia, Magdalena, Anna, Ebba, Karin, Lisa 
och Maria använder för att lära ut strategier för hur eleverna ska förstå en text och de utgår 
då från En läsande klass. 

6.5.2 Undervisning i strategier 
För att undervisa eleverna i strategier för läsförståelse använder sig Maria, Ebba, Lisa, Anna, 
Magdalena, Karin och Sofia av materialet En läsande klass, vilket de tycker är ett bra 
material att utgå från. Lärarna arbetar dock med detta material på lite olika sätt. Karin 
arbetar utifrån de färdiga lektionerna som finns på hemsidan och hon menar att lektionerna 
är bra att använda eftersom eleverna gillar dem och de är även relativt korta. Genom arbetet 
med En läsande klass menar Karin att eleverna kan lära sig hur de ska tänka när de själva 
läser. Flertalet av lärarna som använder sig av materialet har valt ut det som de själva anser 
vara användbart. Dessa lärare använder fortfarande strategierna, men har gjort dem till något 
eget. Under tidigare år har Magdalena testat att arbeta med materialet genom att följa 
studiehandledningen. Hon slutade arbeta på det sättet eftersom hon ansåg att det var för 
långdraget. Magdalena upplevde det som att eleverna hade svårt att ta till sig strategierna 
kopplade till de olika karaktärerna och förklarar vidare:  
 

Jag vet inte om det kanske berodde på att jag själv inte fattade dem. Jag fick inte in det. I 
början när man skulle lära eleverna så skulle man börja introducera en karaktär åt gången 
och sen jobbade man med den karaktären under några lektioner så att de skulle lära sig 
från början. Men det vart aldrig så att det satt. Men det kan mycket väl vara att det brast i 
mitt sätt att lära ut dem som gjorde att det blev fel. Jag kände väl att eleverna inte riktigt 
fattade vad jag pratade om och vart jag ville komma. Jag känner att eleverna förstår bättre 
nu när jag pratar utifrån mina egna ord. Jag blev nog så ställd av att det fanns en riktig 
mall med ”säg såhär”, ”tänk såhär” och ”gör såhär”. För det är verkligen så den är 
strukturerad och det är egentligen jättebra men jag blev så himla låst av den. 
 

Även Maria har erfarenhet av att arbeta utifrån materialet och hon anser att det tog mer än 
vad det faktiskt gav att arbeta på det sättet med strategierna. Nu när hon själv känner sig 
säker på strategierna menar hon att det är enklare att bara prata om det genom att ställa 
frågor om texten till eleverna. Även Sofia arbetar på ett liknande sätt som Maria. Hon 
benämner inte de olika strategierna och visar därför inte några bilder på de olika 
karaktärerna. Istället är det något som hon själv har med sig, alltså att hon vet vilka frågor 
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som kan ställas till eleverna utifrån de olika karaktärerna. Ebba menar istället att hon 
använder materialet lite olika, vilket beror på vilken årskurs hon undervisar i och detta 
eftersom hon tror att det kan bli komplicerat för eleverna att börja med det redan i årskurs 1. 
Ebba betonar dock att hon aldrig har provat att introducera det i årskurs 1. Hon anser att det 
är viktigt att känna av eleverna i klassen för att se vad som passar för just dem. Ebba arbetar 
med strategierna i samband med högläsning men utan att synliggöra dem för eleverna. När 
eleverna sedan börjar årskurs 2 presenterar hon de olika figurerna med dess strategier för 
eleverna. Hon menar att strategierna kan vara ett hjälpmedel och stöd när eleverna själva ska 
ta sig an en text.  
 
Lisa har uppfattat det som att eleverna i klassen har gjort framsteg sedan de började arbeta 
med strategierna. När eleverna stöter på ord som de inte förstår väntar de med att fråga och 
försöker istället lista ut det själva genom att läsa någon mening till och det har även hänt att 
eleverna tittat i ordböcker. Lisa påstår att eleverna lättare förstår hur det ska arbeta med 
texten när de kan gå efter strategierna, vilket är något som är mycket lättare än att be 
eleverna att läsa mellan raderna eftersom det är svårt att förstå.  
 
Jämfört med hur eleverna tidigare undervisats i läsförståelse anser Anna att lärare idag 
arbetar för att eleverna ska kunna ta sig an texter på ett helt annat sätt, vilket är något som 
hon kopplar till materialet En läsande klass. Genom det materialet arbetar lärare bland annat 
med att eleverna ska få inre bilder, läsa och fundera samt att förstå svåra ord. 

6.5.3 Enskild läsning 
Vid enskild läsning anser alla lärare i studien att det är viktigt att texten utgår från elevens 
intressen samt att den ligger på rätt nivå. Lisa anser att lärare ska bygga på det som eleverna 
tycker är roligt för att undervisningen ska bli givande för eleverna. I Marias klassrum läser 
eleverna enskilt cirka 15 min om dagen och de läser även 15 min om dagen hemma. Det är 
eleverna själva som får välja vad de ska läsa och för det mesta går de till biblioteket 
tillsammans med hela klassen. Maria anser att det är viktigt att vara med när eleverna väljer 
en bok så att den anpassas efter deras nivå. När eleverna går i årskurs 3 arbetar de vanligtvis 
vidare med boken på något sätt när boken är slut men när eleverna går i årskurs 1–2 får de 
istället komma till Maria och berätta vad boken handlar om. Även Sofia arbetar på ett 
liknande sätt och hon menar att det är viktigt att eleverna kan återberätta vad de har 
läst.  Maria vill att hennes elever ska sammanfatta boken för att hon ska se om eleven läst 
den och på så sätt kan hon även se om de har förstått. 
 

I ettan körde vi mycket att de fick läsa en kort liten bok och sedan fick de komma till mig 
och berätta och sammanfatta vad de hade läst. Så om de inte kunde berätta då så brukade 
jag ställa lite ledande frågor och kunde de ändå inte berätta så fick de gå och läsa boken 
igen. Många bläddrar bara och så kommer de och säger ”Nu har jag läst fröken nu är jag 
klar”. Så att sammanfatta arbetar vi en del med.  

Maria 
 

Karin förespråkar enskild läsning när eleverna ska arbeta med läsförståelse, eftersom hon 
vill se vad den enskilda eleven kan. Om eleverna arbetar två och två menar Karin att det lätt 
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kan bli så att det är en av eleverna som är drivande och att den andra eleven bara hänger 
med. Magdalena och Anna menar att eleverna inte bör lämnas ensamma i den enskilda 
läsningen, istället bör läraren cirkulera i klassrummet och stötta eleverna i läsningen. Vissa 
elever behöver mer hjälp än andra och som lärare vet Magdalena och Anna vilka elever som 
går att släppa lite mer fritt. Eleverna kan behöva hjälp att förstå texten och då kan läraren 
ställa frågor som hjälper eleven.  

6.5.4 Läsning i grupp eller par 
Karin och Lisa använder sig av högläsningsgrupper i undervisningen, dock med skilda 
syften. Karin har bytt ut sin egen högläsning mot läsning i mindre grupper, vilket gör att 
eleverna får träna på att läsa för varandra. Syftet med högläsningsgrupperna är att eleverna 
ska tränas i att lyssna och fokusera. De ska även stötta varandra i läsningen, vilket 
exempelvis kan ske genom att en elev hjälper en annan elev med att läsa ut ett ord. 
Högläsningsgrupper är något som Karin arbetar med dagligen. Lisa använder istället läsning 
i grupp i samband med läsläxan, vilket är något som de arbetar med en gång i veckan. Under 
dessa tillfällen sitter alltid en lärare med som kan ställa frågor till eleverna om texten och på 
så sätt kan läraren kontrollera elevernas läsförståelse. Till skillnad från Lisa nämner inte 
Karin något om att hennes högläsningsgrupper syftar till att kontrollera elevernas 
läsförståelse, istället syftar de till att eleverna ska träna sin läsning. Även Anna använder sig 
av läsning i grupp, men hon använder det i helklass genom stafettläsning, alltså att eleverna 
läser i turordning efter varandra. Hon menar att det är ett arbetssätt där alla elever blir 
delaktiga och att det är bra för de elever som inte har så bra läsförståelse. Eleverna kan följa 
med i texten samtidigt som de får den uppläst. Anna ställer för det mesta frågor till eleverna 
efter avslutad läsning för att se om eleverna hängt med i texten. 
 
Magdalena nämner att hon använder parläsning i arbetet med läsförståelse. Parläsning 
innebär att eleverna i årskurs 1 har en läskompis i årskurs 5 som de läser tillsammans med. 
Syftet är att eleverna ska träna sin läsförståelse genom att läsa och ställa frågor till den som 
lyssnar och den som lyssnar måste vara uppmärksam för att kunna svara på frågorna. För att 
eleverna ska bli trygga med detta arbetssätt är det till en början endast eleven från femman 
som läser och ställer frågor till eleven i ettan. Under vårterminen har de flesta eleverna i 
ettan lärt sig att läsa och kan då läsa för sin läskompis och ställa frågor.  

6.5.5 Läromedel som används i samband med undervisning i läsförståelse 
Som vi nämnt tidigare använder lärarna i studien sig av läromedlet En läsande klass. Utöver 
detta material uppger Sofia, Magdalena, Maria, Sven, Ebba och Anna att de använder 
arbetsböcker eller stenciler i undervisningen. Anna och Sven använder ABC-klubbens 
läromedel med tillhörande arbetsbok som i årskurs två heter Diamantjakten. Kapitlen är i 
arbetsboken är kopplade till läseboken med samma namn. Sven anser att boken är bra att 
arbeta med som grundmaterial men att han sedan kompletterar med en annan bok som heter 
Läsförståelse, vilket är en bok som även Maria och Anna använder i undervisningen.  Maria 
hävdar att det är ett bra material eftersom boken är uppbyggd med enkla och olika 
textgenrer. Boken innehåller texter som exempelvis faktatexter, instruktioner, annonser och 
berättelser och har efterföljande frågor och finns från förskoleklass till årskurs 6. Även Lisa 
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har tidigare arbetat med materialet Läsförståelse i undervisningen, men nu försöker hon 
istället att bygga undervisningsmaterialet utifrån vad eleverna är intresserade av. Om en elev 
är intresserad av hundar kan eleven få en text som handlar om hundar med tillhörande 
frågor. Undervisningen bör enligt Lisa bygga på det som eleverna tycker är roligt eftersom 
undervisningen på så sätt blir mer givande. Ett material som eleverna tycker är roligt att 
arbeta med enligt Ebba och Maria är arbetsböckerna i Äppelserien som är ett traditionellt 
läromedel. 
 
Lässtenciler är något som Magdalena använder i undervisningen. Lässtencilerna innehåller 
faktatexter om exempelvis djur eller fordon och bredvid texten finns frågor som i årskurs 1 
handlar om ja- och nejfrågor. Klassen arbetar till en början gemensamt med dessa stenciler 
för att eleverna ska lära sig hur de ska tänka och Magdalena läser alltid texten när de arbetar 
med det gemensamt. 
 

När frågan kommer går vi tillbaka till texten och funderar tillsammans vad det var vi nyss 
läste. Hur var det nu då bor lejonet på Island? 

Magdalena 
 

Magdalena anser att dessa stenciler utgår från sådant som eleverna har ett intresse för, vilket 
gör att hon kan anpassa val av text till den specifika elevens intresse. Efter att de har arbetat 
med stencilerna gemensamt brukar eleverna vilja arbeta med stencilerna på egen hand eller i 
grupp. 

6.5.6 Motivationens påverkan på läsutvecklingen 
Lärarna som intervjuats är eniga om att motivation är en viktig del av barnens utveckling 
och kunskapsinhämtning. Sofia anser att det är enklare att få en motiverad än en omotiverad 
elev till att vilja läsa. Hon menar att motivation kan liknas vid en inre motor, alltså att 
eleverna har en vilja och driv till att ta sig framåt. 

 
Motivation är A och O i allting egentligen. Är det jobbigt och svårt så tappar de även 
motivationen. För en del elever kan det låsa sig helt och hållet om de inte har någon 
motivation och lust, så den tror jag är jätteviktig. Har de inte den så är det svårt att få dem 
att göra något. 

Maria 
 
Även Sven nämner elevernas inre motor och han menar att det är något som inte finns hos 
alla elever. Han anser även att barnens föräldrar kan vara en motor för dem, alltså att 
föräldrarna är motiverade till att deras barn ska lära sig och att det sedan förs över till barnet. 
Han menar att det är synd om de elever som saknar en egen inre motor och inte heller har 
föräldrar som är drivande och han förklarar att 
 

det är som att dra upp en cykel för en backe fast den är fastbunden i ett gummiband, om 
de inte vill. Det är jättesvårt. 

Sven 
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Enligt Ebba, Karin och Magdalena brukar det inte vara något problem att motivera eleverna 
i tidig ålder. De menar att eleverna själva har en motivation och drivkraft till att lära.  
Magdalena pratar mycket med eleverna i sin klass och försöker få dem att förstå att skolan 
är för deras egen skull. Hon försöker intala eleverna att skolan är viktig. Även Sofia anser att 
lärare måste få eleverna att förstå hur viktigt det är att kunna läsa. Dock hävdar Anna att det 
ibland kan vara svårt att motivera eleverna och speciellt om eleverna har det svårt. 
 

Det värsta är […] att till slut så tänker de att ”det är ju mig det är fel på”, ”jag kan inte, 
jag förstår inte, vad är det för fel? De andra sitter och läser och jag kan inte” så det gäller 
ju […] att se det […] tidigt så att de får hjälp och stöd i sin läsutveckling. 

Anna 
 
Vidare menar Magdalena att det är viktigt att ha föräldrarna med sig, alltså att föräldrarna 
hjälper och stöttar sina barn, vilket även är en del i elevernas motivation.  Även Karin anser 
att stöttning hemifrån är oerhört viktig och att den går samman med elevernas motivation. 
Elever som inte får någon stöttning hemifrån utvecklas enligt Karin inte i samma takt som 
elever som får stöttning hemifrån. Även Lisa nämner elevernas motivation till läsning 
påverkas av hur föräldrarna ser på läsning. Hon uppmanar elevernas föräldrar till att läsa för 
dem på kvällarna och hon anser att de där magiska lässtunderna på kvällarna kan vara helt 
avgörande för hur eleverna sedan kommer att känna för läsningen i skolan. 
 

Det spelar ingen roll hur motiverade eleverna är i skolan om de inte får någon stöttning 
och uppmuntran hemifrån. 

Karin 
 

Enligt Lisa märks det tydligt när en elev är motiverad, vilket framträder genom att eleven 
lyssnar mer och söker ny information. För att motivera eleverna anser lärarna att det är 
viktigt att böckerna som eleverna läser ska vara anpassade till deras nivå och även till deras 
intressen. För att hålla elevernas motivation uppe anser lärarna att det är viktigt att hela tiden 
uppmuntra och stötta eleverna i läsningen. Via högläsning försöker lärarna väcka intresse 
hos eleverna för att inspirera dem till att vilja läsa och detta genom att läsa varierade böcker. 
I Karins klassrum har de ibland en bibliotekarie som kommer och presenterar böcker, vilket 
är något som är inspirerande för eleverna eftersom de vill kunna läsa de böckerna som hon 
visar och presenterar. Böckerna som hon presenterar ligger på en svårare nivå än vad många 
av eleverna behärskar och för att de ska kunna läsa dessa böcker måste de fortsätta träna sin 
läsning.  
 
Magdalena hävdar att barnen blir motiverade att läsa om de ser en mening med läsningen 
och därför får de elever som vill läsa för varandra göra det. Eleverna får då någon som 
lyssnar på deras läsning och den kan på så sätt kännas mer meningsfull. Sofia berättar att 
hon haft elever där hon har varit tvungen att locka med belöningar för att få dem att läsa. En 
elev var hon tvungen att locka med en surfplatta. Eleven fick då varva läsningen med att 
spela spel på surfplattan. Det kunde vara så att eleven läste 5 minuter och spelade sedan 3 
minuter och fick sedan läsa 5 minuter igen. På så sätt kunde Sofia motivera eleven till att 
läsa och hon menar att det ibland måste hittas sådana saker att locka med. 
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Det finns alltid olika sätt som man kan belöna på ”att nu gör vi det här och sen får du göra 
något roligt efter det”. 

Sofia 
 
Även Anna försöker motivera eleverna genom belöning. I hennes klass får eleverna ha party 
där de gör roliga saker när eleverna tillsammans har läst 10 000 sidor. 
 
I Karins klass arbetar de med något som kallas för ”min bokskatt”, vilket är något som 
motiverar eleverna till att vilja läsa. ”Min bokskatt” är ett häfte innehållande ett antal utvalda 
böcker som eleverna ska läsa i exempelvis årskurs 2. Det finns en uppsättning av alla böcker 
och det kan vara så att eleverna läser i grupp, läser den själv eller lyssnar till när någon 
annan läser. Hon menar att eleverna har ett driv till att vilja läsa nästa bok från ”min 
bokskatt” och att eleverna på så sätt även peppar varandra.  

6.5.7 Bedömning 
Alla lärare i studien lyfter att de bedömer elevernas läsförståelse genom att ställa frågor på 
det lästa, antingen genom högläsning eller när eleverna själva läser. Elevernas läsförståelse 
bedöms då genom hur deras svar på frågorna är utformade. Karins elever får läsa kortare 
texter och svara på frågor om dem.  Antingen står svaret utskrivet i texten eller så måste 
eleverna kunna läsa mellan raderna, alltså bortom texten. Genom detta arbetssätt kan Karin 
se vad eleverna behöver träna mer på. När Annas elever läser högt för henne, bedömer hon 
eleverna genom hur de läser, exempelvis om eleverna betonar rätt när de läser eller om de 
ser att det är någon i texten som säger något och att eleven då ändrar sin röst så att den 
passar in. Om eleverna kan detta menar Anna att de har en god läsförståelse. Genom 
diskussioner med eleverna i samband med högläsning anser Karin att hon ser vilka elever 
som har förstått respektive inte har förstått det lästa. Detta anser även Ebba vara ett 
arbetssätt som gör att hon kan bedöma elevernas läsförståelse. 
 

[Det handlar] mycket om hörförståelse, genom att jag läser och att eleverna får svara på 
frågor om texten. För det är flera i klassen som har kommit igång med läsningen, de är 
jätteduktiga på att läsa och avkoda, men de tänker inte efter vad boken handlar om eller 
det de har läst, de måste börja tänka efter på vad de stod. Så att kunna ställa frågor är 
viktigt för att se om de förstår, genom att prata om vad texten handlar om. 

Ebba 
 
Alla lärare i studien använder sig av Skolverkets bedömningsstöd för att bedöma elevernas 
läsförståelse. Sven anser att bedömningsstödet utgör det ”stora jobbet” i bedömningen av 
elevernas läsförståelse och att det är ”måttbandet” som han har. Magdalena menar att hon 
inte blir förvånad över resultaten som eleverna presterar i samband med testerna som hör till 
bedömningsstödet. Hon menar att 
 

det [knappast kommer] som någon överraskning hur eleverna ligger till. Jag brukar redan 
veta hur eleverna ligger till då. Man har koll på dem och går runt under lektionerna. Jag 
bedömer dem under hela året. 
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Bedömningen är alltså enligt Magdalena en process som pågår hela tiden, vilket även 
resterande lärare lyfter fram som ett arbete som utförs kontinuerligt i klassrummet. Anna, 
som arbetar i en årskurs 3, har haft sina elever från det att de gick i årskurs 1 och har därmed 
en god bild av hur eleverna ligger till i läsningen. Hon berättar att hon tycker att det är en 
fördel eftersom hon då vet vilka elever som behöver extra stöd i sin lästräning. 
 

Det är ju det som är fördelen när man har dem så länge. Då hinner man se och veta. Det är 
lika när de har prov och så där. Jag vet precis vilken jag ska ställa mig bredvid och 
försöka peppa och vi läser tillsammans, eller att jag frågar lite tyst om jag ska läsa för 
dem. 

Anna 
 
Anna poängterar hur betydelsefullt det är att hela tiden peppa eleverna för att de ska 
utvecklas i sin läsning och läsförståelse. För att Sven ska se utvecklingen i elevernas 
läsförståelse för han loggbok. På så sätt ser han hur han upplever att elevernas läsförståelse 
hela tiden utvecklas. 
 
Enligt Sofia har läsflytet en påverkan på elevernas läsförståelse. Hennes elever får göra flera 
tester som mäter deras läsflyt och på så sätt ser hon deras utveckling i läsförståelse. Även 
Sven gör ett liknande test på sina elever som kallas för 4H. Dock ser lärarna inte dessa tester 
som prov, eftersom det används för att de ska se elevernas läsutveckling och vilka elever 
som eventuellt behöver extra stöd. Sven berättar att det är ett test som handlar om lästeknik, 
hur många ord eleverna hinner läsa på en viss tid. Dock menar han att det egentligen inte har 
en sådan stor betydelse för läsförståelsen. 
 
Magdalena och Sofia använder även läsläxa för att bedöma elevernas läsförståelse. I 
samband med läsläxan får eleverna arbetsuppgifter som är kopplade till det de läst. 
Magdalenas elever får exempelvis läsa en text och sedan är uppgiften att de ska ringa in alla 
ord som har med texten att göra. Vidare förklarar Magdalena: 
 

När de har med sig läsläxan tillbaka får de enskilt läsa texten högt för mig och jag ställer 
även frågor på texten för att se om de har förstått. På så sätt kan jag upptäcka om någon 
elev inte hänger med och då brukar jag ha lite extra koll på den eleven under några 
veckor. Det gäller att man hela tiden är med och inte tar förgivet att alla elever hänger 
med för det är inte alltid så. 

 
För Lisa handlar bedömningen främst om huruvida en elev kan bygga en mening med ett ord 
som tidigare var nytt för den. Det är för henne ett sätt att se om eleverna har läsförståelse 
eller inte. 
 
Alla lärare i studien menar att de märker om en elev har svårt med läsförståelsen genom att 
den inte kan svara på frågor som är kopplade till lästa. Sven poängterar betydelsen av att 
hela tiden samtala och ställa frågor till eleverna om texten. Han menar att det genom samtal 
med eleverna tydligt märks om de förstått texten eller inte och att han på så sätt kan se om 
en elev har svårt med läsförståelsen. Enligt Sofia märks det tydligt om en elev har svårt med 
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läsförståelsen vilket framträder genom att den inte kan svara på frågor som står direkt 
utskrivna i texten.  
 
Maria förklarar att de elever som har svårt med läsförståelsen oftast har svårt att ljuda ihop 
ord och att sedan få det till ett sammanhang. Dock poängterar hon att det inte alltid stämmer 
men att det vanligtvis är så. När eleverna läser själva menar Ebba att ett tydligt tecken på att 
de inte förstår är när de hela tiden vill framåt. Hon menar då att eleverna antingen har valt en 
bok som inte är tillräckligt intressant eller att de inte förstått det de läste. Att stanna upp och 
försöka få eleverna att arbeta med texter som är kortare anser Ebba då vara viktigt. Vidare 
förklarar hon:  
 

Om det bara är läsförståelsen som är svår, så skulle jag ge dem förförståelse innan då vi 
pratar om vad som skulle kunna hända i boken. Jobba med texten tillsammans med dem 
som har det svårt och att dela upp texten i olika stycken, korta ner texten. 

 
Att arbeta med texter tillsammans med de elever som har det svårt med läsförståelsen anser 
även Sven vara av betydelse. Sven läser tillsammans med de eleverna och ställer under 
läsningens gång frågor om texten som kontrollerar om de förstår.  
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7. Diskussion 
 

7.1 Resultatdiskussion 
I nedanstående avsnitt kommer studiens resultat att summeras utifrån våra frågeställningar, 
vars svar kommer att diskuteras i jämförelse med den teori, forskning och litteratur som vi 
beskriver i kapitel 2, 3 och 4. 

7.1.1 Lärarnas definition av läskunnighet och läsförståelse 
Vårt resultat visar att Magdalena, Ebba, Anna, Sven och Karin anser att läskunnighet och 
läsförståelse är kopplade till varandra, vilket betyder att eleverna måste förstå vad de har läst 
för att de ska kunna säga att de kan läsa. För att uppnå läskunnighet krävs det enligt Elbro 
(2004:26–27) att eleven har förmågan att avkoda och förstå texten, vilket även lärarna i vår 
studie nämner som viktiga delar av läsningen. I vår studie anser Sofia att en elev måste ha 
flyt i läsningen för att förstå det lästa. Om en elev måste ljuda sig igenom varje ord menar 
hon att eleven kan tappa förståelsen för texten eftersom det går för långsamt och detta är 
även något som Elbro (2004:36–37) anser vara viktigt.   
 
Enligt Lundberg och Herrlin (2005:13–14) kan eleven öka läsförståelsen genom att uppnå 
flyt i läsningen, vilket är något som Sofia nämner. Rosén et al. (2008:85) menar dock att det 
är viktigt att eleven även får undervisning i att träna olika strategier för läsning, vilket är 
något som Sofia gör. Karin, Sven och Maria anser att läsflyt och läsförståelse inte alltid är 
något som hänger samman. En elev som har ett bra läsflyt kan ha en bristande läsförståelse 
och en elev som läser knackigt kan ha en god läsförståelse. I vårt resultat framkommer det 
att Ebba, Anna, Karin, och Maria definierar läsförståelse på samma sätt som Taube 
(2007:68) och Westlund (2013:237) som anser att läsförståelse innebär att kunna läsa mellan 
och bortom raderna. Att läsa mellan raderna innebär enligt lärarna i vår studie att eleven kan 
koppla texten till sina egna erfarenheter och att kunna tolka texten och förstå vad den 
egentligen betyder. Det finns vissa likheter i hur de svenska lärarna i Westlunds studie 
(2013:165) förklarar samma begrepp och dessa är att använda egna erfarenheter, att tolka 
och att använda sin förståelse. Utöver dessa förklaringar nämner de svenska lärarna i 
Westlunds studie även reflektion, att dra paralleller, att ha ett rikt ordförråd och att använda 
sin förståelse i andra sammanhang som förklaringar till vad begreppet innebär. Dock nämner 
lärarna i vår studie betydelsen av ett rikt ordförråd men inte kopplat till förklaringen av 
begreppet. De menar istället att ett rikt ordförråd är viktigt för att eleven ska förstå 
sammanhanget i en text. Trots att lärarna i vår studie inte nämner att dra paralleller, att 
reflektera och att använda sin förståelse i andra sammanhang som förklaringar till begreppet 
läsförståelse anser vi att detta är något som de ändå arbetar med i undervisning och detta 
under diskussioner i samband med högläsning. Enligt Reichenberg (2008:36) hänger läs- 
och ordförståelsen nära samman, vilket även är något som Lisa, Sven och Maria påtalar 
eftersom eleven måste förstå orden för att kunna förstå hela sammanhanget.  
 
När Sven förklarar vad läsförståelse innebär resonerar han på ett liknande sätt som Taube 
(2007:68) som menar att det är viktigt att eleven kan tolka det lästa och dra egna slutsatser. 
Enligt Sven kan även läsförståelse innebära att eleven tar till sig textens innehåll ordagrant 
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och vi tror då att han syftar på det tidiga arbetet med läsförståelse när eleverna mestadels 
arbetar med ja- eller nejfrågor.  Alla lärare i studien verkar vara väl medvetna om att arbetet 
med läsförståelse är en viktig del av undervisningen eftersom eleverna läser i många av 
skolans ämnen, vilket stämmer överens med Taubes (2007:11) resonemang om att 
läsförståelse är viktig för det livslånga lärandet. 
 
I Westlunds (2013:170) studie framkommer det att svenska lärarna förväntar sig att 
läsförståelse är något som eleverna ska utveckla på egen hand genom att läsa mycket själva. 
Detta är dock något som vi ställer oss kritiska till då vi anser att läsförståelse är en 
komplicerad process som inte alla elever kan utveckla utan stöd och hjälp. Lärarna i vår 
studie stödjer dock inte de svenska lärarnas resonemang från Westlunds studie eftersom 
lärarna i vår studie anser att alla elever behöver hjälp att utveckla läsförståelsen. Att eleverna 
behöver hjälp och stöd för att utveckla läsförståelsen är något som stämmer överens med det 
sociokulturella perspektivets syn på lärande, alltså att eleven lär genom exempelvis 
vägledning i sociala situationer (Nilsson 2016:50).  
 
Utifrån hur lärarna i vår studie har förklarat begreppet läsförståelse anser vi att de förklarar 
begreppet på ett liknande sätt som litteratur och forskning och vi förutsätter därmed att 
lärarna har tillräckliga kunskaper för att kunna utveckla elevernas läsförståelse. 

7.1.2 Lärarnas undervisning i läsförståelse 
I vårt resultat framkommer det att alla lärarna varierar sin undervisning i läsförståelse. Att 
lärarna varierar sin undervisning är något som vi ser som positivt eftersom alla elever lär på 
olika sätt. I läroplanen framkommer det att undervisningen ska gynna alla elevers utveckling 
och lärande (Skolverket 2016b:9), vilket vi anser att lärarna försöker göra genom den 
varierade undervisningen.  
 
Skolverket (2016a:11) refererar till PIRLS (2006) där det framkommer att en orsak till den 
nedåtgående trenden i läsförståelse kan vara att lärare inte undervisar i strategier för 
läsförståelse. Detta är även något som framkommer i Westlunds (2013:277) avhandling där 
resultatet visar att de svenska lärarna inte undervisar i läsförståelse. Vårt resultat visar 
däremot att lärarna är väl medvetna om hur viktig undervisningen i läsförståelse är och de 
undervisar eleverna i strategier genom att exempelvis använda sig av En läsande klass. 
Forskningen som vi har jämfört med är från några år tillbaka och kanske är det just därför 
som vår studie visar ett annat resultat. I Westlunds studie (2013:293–294) som vi har jämfört 
vårt resultat med använder sig de svenska lärarna av Lpo94 men i vår studie undervisar 
lärarna efter vad som står i Lgr11 och även det kan vara en orsak till skillnaderna, eftersom 
läsförståelse inte omnämns på samma sätt i Lpo94 som det gör i Lgr11. Lärare har kanske 
tagit till sig av kritiken och forskningen som visar hur viktigt det är att undervisa elever i 
läsförståelse. 
 
Alla lärare i vår studie anser att högläsning har ett tydligt samband med läsförståelsen. När 
eleverna går i årskurs 1 är det många elever som ännu inte lärt sig läsa och lärarna menar då 
att högläsning kan användas för att undervisa eleverna i läsförståelse. Lärarnas resonemang 
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stämmer överens med hur Alatalo (2011:87–88) och de kanadensiska lärarna i Westlunds 
studie (2013:242–243) resonerar om hur högläsning kan användas, alltså att högläsning kan 
användas till att lära ut strategier för hur eleverna ska tänka för att förstå en text. Sofia, 
Ebba, Anna, Maria, Magdalena och Sven nämner att det är viktigt att eleverna har en 
förförståelse vid högläsning och därför diskuterar de alltid bokens framsida och titel innan 
de börjar läsa en ny bok. Även Eckeskog (2013:70) anser att förförståelsen är viktig vid 
högläsning och att arbetet kan bedrivas på det sätt som lärarna gör i vår studie. Vidare 
hävdar Eckeskog (2013:95–97) och Fridolfsson (2015:204) att diskussioner i samband med 
högläsningen måste ske för att elevernas läsförståelse ska främjas. Detta är något som alla 
lärare i vår studie verkar vara medvetna om eftersom de anser att diskussioner under läsning 
främjar läsförståelsen.  Det kan exempelvis ske genom att de ställer frågor till eleverna 
under läsningens gång. Samtidigt menar Sofia, Karin, Magdalena och Sven att de inte alltid 
använder högläsningen i syfte att undervisa i läsförståelse. Ibland högläser de endast för att 
eleverna ska få en lugn och mysig stund. Vi anser att det är bra att lärarna varierar syftet 
med högläsningen då eleverna ibland bara behöver få lyssna till en sammanhängande 
berättelse. Vi tror att eleverna kan tappa sammanhanget om läraren ställer för många frågor 
under högläsningen. 
 
I läroplanen är en del av kunskapskraven att eleverna ska kunna använda lässtrategier på ett 
fungerande sätt (Skolverket 2016b:252) och därmed anser vi att det borde vara självklart att 
lärare undervisar eleverna i strategier för läsförståelse, vilket lärarna i vår studie gör. Enligt 
Westlund (2009:51–52) ska lärares undervisning i läsförståelse innebära medvetenhet om att 
de genom aktiv läsundervisning ska vägleda eleverna till en ökad förståelsenivå, att 
strategier ska användas för att främja elevernas läsförståelse, att tillämpa strategierna så att 
eleven förstår hur och när en sådan kan användas, att följa upp användningen av strategierna 
tillsammans med eleverna och att se till att elevernas läsförståelse utvecklas. Vi hävdar att 
lärarna i vår studie bedriver en liknande undervisning som Westlund anser att lärare bör 
göra, eftersom lärarna i vår studie undervisar i läsförståelsestrategier.  
 
En läsande klass är ett material som Ebba, Anna, Lisa, Magdalena, Maria, Sofia och Karin 
använder sig av för att undervisa i strategier för läsförståelse och de anser att materialet är 
bra. Dock har Barbro Westlund som är läsförståelseforskare kritiserat materialet och hon 
hävdar att En läsande klass kan leda till isolerad färdighetsträning då eleverna endast får 
träna på lässtrategierna och att de då inte får någon förståelse för texten (Skolvärlden 2014). 
Utifrån lärarnas synpunkter som vi tagit del av om materialet är vi dock tveksamma till 
Westlunds resonemang, eftersom lärarna i vår studie anser att En läsande klass är ett bra 
material att utgå ifrån för att undervisa i strategier. Men samtidigt är vi även tveksamma till 
om vi kan tolka det som att lärarna anser att hela materialet är bra. Magdalena, Sofia, Maria, 
Ebba, Anna och Lisa använder endast det som de anser vara bra i materialet, vilket är 
strategierna och de använder därmed inte de färdiga lektionerna. Lärarna har inte i fokus att 
eleverna endast ska träna på lässtrategierna utan de arbetar för att eleverna ska ta sig an 
texter med strategierna som stöd. Flera av lärarna lär inte ut de specifika strategierna med 
namn. Istället tar lärarna inspiration från strategierna för att kunna lära eleverna hur de ska 
tänka när de ska förstå en text och det är därmed förståelsen som är i fokus. Kanske är det 
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ändå så att lärarna i vår studie delar Westlunds resonemang och att de därför inte använder 
materialet fullt ut. 
 
Lärarna i vår studie anser att eleverna tränar läsförståelsen genom den enskilda läsningen. I 
Marias klass får eleverna sammanfatta det lästa för att hon ska veta att de har läst boken och 
att de har förstått. Lärarna i Eckeskogs (2013:91–94) studie arbetar på ett liknande sätt då 
eleverna tränas i att sammanfatta det lästa och lärarna anser därför att eleverna tränar på 
strategier i den enskilda läsningen. Att eleverna ska kunna sammanfatta det lästa är även en 
del av kunskapskraven för läsförståelse i läroplanen (Skolverket 2016b:252). Vi har tolkat 
det som att lärarna i vår studie har det sociokulturella perspektivet i åtanke under elevernas 
enskilda läsning.  Lärarna menar att det är viktigt att texterna ligger på rätt nivå och att 
texterna utgår från deras intressen. Eleverna ska enligt Magdalena och Anna aldrig lämnas 
ensamma i den enskilda läsningen eftersom de behöver stöttning i läsningen. Lärarnas 
resonemang stämmer överens med Vygotskij teorier på lärande, då han anser att elever 
behöver stöd och hjälp för att ta till sig kunskap (Säljö 2012:193). Sedan måste även 
kunskapen ligga på rätt nivå (Säljö 2014:119). Läsning i grupp eller i par är även något som 
Magdalena, Karin, Lisa och Anna använder i undervisningen. Genom läsning i grupp eller 
par kan eleverna hjälpa och stötta varandra. När eleverna arbetar med parläsning läser de 
tillsammans med elever som går flera årskurser över och på så sätt kan eleven få hjälp och 
stöd av en mer kompetent kamrat (Säljö 2012:193). 
 
Vidare använder Sven, Maria, Karin, Sofia, Magdalena, Ebba och Anna sig av olika 
arbetsböcker i undervisningen av läsförståelse. Även de svenska lärarna i Westlunds 
undersökning använder sig av specifika arbetsböcker för att undervisa i läsförståelse. Dock 
har vi tolkat det som att lärarna i vår studie inte baserar undervisningen i läsförståelse på 
arbetsböckerna, utan de använder det istället som ett komplement till den övriga 
undervisningen och lärarna arbetar på ett varierat sätt. De svenska lärarna i Westlunds studie 
(2013:277) använder däremot bara arbetsboken i arbetet med läsförståelse. Enligt 
Anmarkrud (2008:199) bör läraren bedriva undervisning i hur eleverna kan använda 
lässtrategier eftersom det är betydelsefullt för deras utveckling. Vi anser inte att lärare 
bedriver en undervisning i läsförståelsestrategier som är gynnsam för alla elever, om de 
endast ger eleverna en arbetsbok som de arbetar enskilt med och därför hävdar vi att 
arbetssättet som lärarna i vår studie använder är att föredra. I läroplanen (Skolverket 
2016b:9) framkommer det att undervisningen ska gynna alla elevers utveckling och lärande 
och därför bör inte undervisningen endast bedrivas genom att eleverna arbetar enskilt i 
arbetsböcker eftersom det antagligen inte gynnar alla elever. I Westlunds (2013:277) studie 
framkommer det att de svenska lärarna förväntar sig att eleverna ska klara av arbetet med 
läsförståelse i böckerna på egen hand. I Magdalenas klass arbetar de däremot inte enbart 
enskilt då de även jobbar gemensamt i arbetsböckerna och ibland kan eleverna även arbeta i 
mindre grupper. I läroplanen står det att undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att 
skapa förutsättningar för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska även gynna 
alla elevers utveckling och lärande (Skolverket 2016b:247, 7). Vi anser därför att 
Magdalenas arbetssätt är att föredra eftersom det skapar förutsättningar för kommunikation, 
tänkande och lärande genom att arbetet inte endast bedrivs enskilt.  Det är genom 
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kommunikation med varandra som människan kan tillägna sig ny kunskap (Säljö 2014:82). 
Utifrån Säljös resonemang anser vi att läraren bör variera undervisningsformerna och inte 
bara basera undervisningen på enskilt arbete. 
 
Lärarna som vi har intervjuat är överens om att motivation är en viktig del av 
undervisningen för att barnet ska utvecklas och ta till sig ny kunskap och enligt Elbro 
(2004:28) måste motivation finnas vid alla typer av aktiviteter. Maria och Sven anser att 
motivation kan liknas vid en inre motor och Sven menar att det är något som alla elever inte 
har och han menar vidare att det är synd om dessa elever. Det som lärarna i vår studie 
benämner som inre motor kan liknas vid det som Guthrie et al. (2004:413)	  benämner som 
inre motivation. Utifrån Svens resonemang har vi tolkat det som att han anser att inre 
motivation inte är något som läraren kan väcka hos eleven. Dock är detta något som vi är 
tveksamma till eftersom Westlund (2009:29) hävdar att det är lärarens uppgift att försöka 
väcka elevernas inre motivation. Inre motivation innebär att eleven har egen vilja till att läsa 
och förstå texter. 
 
För att motivera eleverna anser lärarna i vår studie att böckerna som eleverna läser ska vara 
anpassade till deras nivå och även intressen. Vidare menar lärarna att det är viktigt att hela 
tiden uppmuntra och stötta eleverna i läsningen. Detta är några av råden som Wery och 
Thomsson (2013:106–107) anser att läraren bör jobba med för att väcka elevernas inre 
motivation. Att motivera eleverna brukar dock inte vara något problem i tidig ålder enligt 
Fridolfsson (2015:36–37), vilket är något som Ebba, Karin, och Magdalena håller med om i 
vår undersökning. Enligt Skolverket (2012:7–8) påverkas elevernas motivation av 
föräldrarnas inställning till läsning, vilket även Magdalena, Karin och Lisa håller med om i 
vår studie.  Lärarna anser därför att det är oerhört viktigt med stötting från föräldrarnas sida. 
Vi har tolkat det som att lärarna anser att det är enklare att motivera eleverna om de har 
föräldrarna med sig och vi håller med om att föräldrarnas stöttning är en avgörande del för 
elevernas utveckling. 
 
Högläsning används av lärarna för att väcka intresse för läsning hos eleverna och för att 
inspirera dem till att vilja läsa använder lärarna varierade böcker. Lärarna försöker på så sätt 
motivera eleverna för att de ska vilja läsa. Lärarnas resonemang stämmer överens med vad 
Lundberg (2006:40–42) anser då även han menar att elevernas intresse för egen läsning kan 
öka i samband med högläsning, eftersom eleverna då kan upptäcka att det i böckerna finns 
en värld som är full av spänning, äventyr, kunskap och glädje. Det finns dock en lärare som 
högläser på ett annorlunda sätt än övriga lärare. Sven läser vanligtvis aldrig en hel bok för 
eleverna, utan han läster istället bara några kapitel från boken och sedan uppmanar han 
eleverna att den finns på biblioteket om de vill läsa vidare. Han menar att detta ska inspirera 
eleverna till att vilja läsa. Vi är dock tveksamma till Svens resonemang eftersom alla elever 
befinner sig på olika nivåer i läskunnigheten. När eleven själv ska läsa en bok bör den enligt 
Wery och Thomsson (2013:106–107) vara anpassad till nivån som eleven befinner sig på. 
Därmed är det tveksamt om högläsningsboken verkligen är en bok som alla elever i klassen 
kan läsa. Om eleven vill läsa boken men sedan upptäcker att det inte är en bok som den 
klarar av att läsa anser vi istället att det kan ge en omotiverande effekt för eleven.  
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För att motivera eleverna använder Sofia och Anna belöningar i undervisningen, vilket de 
anser att de ibland är tvungna att använda. Lärare som ger belöningar till sina elever för att 
driva dem framåt använder enligt Guthrie et al. (2004:413) den yttre motivationen. Utifrån 
egna erfarenheter vet vi att det ibland kan vara väldigt svårt att motivera vissa elever och att 
det därmed ibland är nödvändigt att använda belöningar för att driva vissa elever framåt. Vi 
har dock inte uppfattat det som att Sofia och Anna endast använder elevernas yttre 
motivation, utan de arbetar även för den inre motivationen. Enligt Guthrie et al. (2004:417) 
bör lärare, precis som Sofia och Anna, använda sig av båda motivationsformerna i sin 
undervisning. 

7.1.3 Lärarnas arbete med bedömning 
Bedömning är något som alla lärare i vår undersökning använder i undervisningen för att 
följa upp elevernas utveckling, vilket kan ske i samband med högläsning eller när eleverna 
själva läser. Läraren ställer då frågor till eleverna och på så sätt kan läraren se om de förstått 
eller inte. Även Wiksten Folkeryd (2016:145) menar att bedömningen kan ske i samband 
med läsning genom att läraren ställer frågor eller att de tillsammans diskuterar. Wiksten 
Folkeryd (2016:145) nämner även skriftliga läsförståelseprov som ett bedömningssätt, vilket 
enligt henne är det vanligaste bedömningssättet. Dock verkar det inte vara det vanligaste 
bedömningssättet bland lärarna i vår studie. Lärarna i vår studie använder sig mestadels av 
bedömning som sker kontinuerligt, vilket innebär att de använder en formativ bedömning 
(Selander 2012:212). Vi har uppfattat det som att lärarna i vår studie inte gör några skriftliga 
prov förrän under våren i årskurs 3 då de nationella proven genomförs. 
 
Vi har tolkat det som att alla lärare i vår studie genomför bedömningen kontinuerligt i 
undervisningen, vilket är något som stämmer med hur Rosén et al. (2008:14) resonerar. Att 
bedömningar är något som lärare gör varje dag i skolan genom observationer och det blir 
därmed en rutin, som inte alltid ses som en medveten bedömning från lärarens sida. Vi anser 
att det kan vara en fördel att bedömningen är något som många gånger görs som en rutin och 
därmed omedvetet från lärarnas sida, eftersom Rosén et al. (2008:14) menar att bedömning 
ska ske på ett sådant sätt att det inte hindrar elevernas glädje och lust till att lära. Om 
bedömningen sker kontinuerligt i arbetet anser vi att eleverna inte bör påverkas negativt av 
den, eftersom eleverna inte är medvetna om att de blir bedömda. Vidare menar Rosén et al. 
(2008:14) att det kan vara en komplicerad process för lärare, då de ska undersöka elevernas 
läsförståelse. Dock anser lärarna i vår studie att de tydligt märker om en elev har svårigheter 
med läsförståelsen och de verkar därmed inte anse att det är en komplicerad process.  
 
För att Sven ska se elevernas utveckling i läsförståelse använder han en loggbok där han för 
anteckningar om hur han upplever elevernas framsteg. På så sätt dokumenterar Sven 
bedömningen av eleverna, vilket Rosén et al. (2008:14) anser att läraren bör göra eftersom 
de menar att den kontinuerliga bedömningen inte är tillräcklig om den inte dokumenteras. Vi 
håller med om hur Rosén et al. (2008:14) resonerar kring att bedömningen bör 
dokumenteras. I en klass är det vanligtvis över 20 elever och vi hävdar att det kan vara svårt 
att ha en tydlig bild av hur eleverna ligger till utan att dokumentera bedömningen. Övriga 
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lärare i vår studie har inte nämnt något om och hur de genomför någon dokumentation av 
bedömningen men vi antar att det är något som de bör göra eftersom vi anser att det 
underlättar för läraren själv. 
 
Genom den kontinuerliga bedömningen som lärarna i vår studie använder har vi uppfattat 
det som att de använder bedömningen för att stötta och hjälpa eleverna framåt. Lärarna 
använder bedömning som en funktion för lärande, vilket de kanadensiska lärarna i 
Westlunds studie (2013:239–240) även gör. De använder alltså inte enbart bedömningen för 
att de ska se var eleverna kunskapsmässigt befinner sig.  Som vi nämnt tidigare genomför 
alla lärare i vår studie kontinuerlig bedömning i undervisningen, vilket innebär att de 
använder sig av en formativ bedömning (Selander 2012:212).  Enligt Westlund (2013:239–
241) finns det en osäkerhet hos lärare när det gäller bedömning och då specifikt i skillnaden 
mellan summativ och formativ bedömning. Vi har uppfattat det som att lärarna i vår studie 
känner sig säkra i sitt arbete med bedömning eftersom det är något som de arbetar med 
kontinuerligt i undervisningen. Dock vet vi inte om lärarna i vår studie är säkra på 
skillnaden mellan den summativa och formativa bedömningen eftersom vi inte diskuterade 
dessa begrepp. Då lärarna i vår studie hela tiden arbetar med kontinuerlig bedömning i 
undervisningen anser vi att de borde vara medvetna om att det är den formativa 
bedömningen som är gynnsam för att hjälpa eleverna framåt, eftersom det är den som de 
arbetar mest med. Den summativa bedömningen använder lärarna endast i samband med 
nationella provet i årskurs 3 då elevernas kunskap testas och därmed har vi tolkat det som att 
lärarna anser att summativ bedömning inte främjar elevernas utveckling på samma sätt som 
den formativa bedömningen. Sven och Sofia nämner dock att de utför särskilda tester som 
mäter elevernas läsflyt men vi har tolkat det som att detta utförs i ett formativt syfte, 
eftersom lärarna genom testerna vill upptäcka om det finns elever som behöver extra stöd. 
Lärarna i vår studie använder även testerna som tillhör bedömningsstödet, vilket även det 
görs i ett formativt syfte. Fridolfsson (2015:212) menar att det är viktigt att kontrollera 
elevernas läsförståelse under andra tillfällen än testsituationer. Lärarna i studie verkar vara 
väl medvetna om detta eftersom de enligt vårt insamlade material inte endast använder sig 
av tester för att bedöma elevernas utveckling. Vidare anser Fridolfsson (2015:212) att lärare 
bör vara medvetna om att det finns ett samband mellan hörförståelse och läsförståelse 
eftersom båda handlar om elevens språkförståelse. I vår studie arbetar lärarna mycket med 
högläsning för att träna eleverna i läsförståelse. När lärarna högläser för eleverna tränas 
elevernas hörförståelse genom att lärarna ställer frågor. Vi har därmed uppfattat det som att 
alla lärare är medvetna om sambandet mellan hörförståelse och läsförståelse. 
 

7.2 Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur verksamma lärare i årskurs 1–3 arbetar med 
läsförståelse. För att undersöka detta valde vi en kvalitativ metod och vi har använt 
semistrukturerade intervjuer och på så sätt har vi fått information med ett rikt innehåll, vilket 
enligt Lagerholm (2010:30) är en fördel med kvalitativa metoder. Dock menar Bryman 
(2011:369) att en kvalitativ metod kan kritiseras för att den inte kan generaliseras eftersom 
undersökningen utförs på ett fåtal individer. Vi anser dock att vår valda metod var passande 
för att uppfylla vårt syfte och att generalisera resultatet är aldrig något som vi haft i åtanke 
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att göra. Vi anser att studiens frågeställningar har blivit besvarade genom vår valda metod, 
vilket tyder på att vi har valt en lämplig metod. 
 
En svårighet under studiens gång har varit att få tag på respondenter som hade möjlighet att 
delta i en intervju. Vår första tanke var att intervjuerna skulle genomföras med lärare inom 
Gävle kommun och vi skickade ut mejl ett flertal gånger. Vi fick dock inte tag på tillräckligt 
många lärare inom Gävle kommun och vi beslutade därför att vi skulle kontakta lärare från 
våra hemkommuner eftersom vi inte kunde fortsätta söka efter lärare inom Gävle kommun 
på grund av brist på tid. I och med detta var vi tvungna att genomföra vissa intervjuer på 
skilda håll och därför valde vi att genomföra några intervjuer gemensamt först så att vi sedan 
skulle känna oss säkra när vi sedan skulle genomföra intervjuerna i våra hemkommuner. 
Trots att vi genomförde ett antal intervjuer före de enskilda intervjuerna var det ändå svårt 
att genomföra intervjuerna på egen hand. Från de enskilda intervjuerna har vi efterhand sett 
att vi har missat att ställa någon fråga och även några följdfrågor. Vi tror att vårt insamlade 
material hade blivit mer likartat om alla intervjuer hade genomförts gemensamt men för att 
få tag på tillräckligt med respondenter var vi tvungna att göra på detta sätt. 
 
Som vi tidigare nämnt fick respondenterna inte ta del av intervjuguiden innan intervjun 
genomfördes, men detta var dock inte självklart. Vi förde en diskussion om huruvida 
respondenterna skulle få ta del av intervjuguiden före intervjun eller inte och beslutade att 
respondenterna inte skulle ta del av intervjuguiden före intervjun. Vi anser dock att detta kan 
ha gett oss både för- och nackdelar. Intervjuguiden lämnades inte ut före intervjuerna då vi 
ville undvika tillrättalagda svar från respondenternas sida. Dock upplevde vi det som flera 
av respondenterna var nervösa under intervjuerna och detta hade eventuellt kunnat undvikas 
om de fått ta del av intervjuguiden innan i förväg, vilket eventuellt även hade resulterat i mer 
välutvecklade svar. Vi anser dock att svaren från respondenterna var tillräckliga och därmed 
står vi fast vid vårt beslut i att inte ge ut intervjuguiden före intervjuerna. 
 

7.3 Slutsatser 
Våra intervjuer visar att läsförståelse är ett begrepp som inte bara kan definieras på ett sätt. 
Intervjuerna har visat att begreppet läsförståelse kan förklaras som att läsa mellan raderna, 
att förstå texten, att svara på frågor till en text och att kunna tolka en text och dra egna 
slutsatser. Läsförståelse och läskunnighet är två begrepp som har en nära koppling till 
varandra, för att eleven ska kunna läsa måste den även förstå det som den läser, vilket är 
något som framkommer i våra intervjuer och även litteraturen som vi tagit del av. Studiens 
resultat visar att lärarna varierar sin undervisning när de arbetar med läsförståelse. Arbetet 
med läsförståelse innebär alltså inte bara att eleven själv ska läsa texter för att sedan svara på 
frågor. Arbetet med läsförståelse innefattar högläsning med diskussioner, undervisning i 
strategier utifrån exempelvis En läsande klass, arbetsböcker, stenciler och genom läsning i 
grupp eller i par. Det är viktigt att eleverna undervisas i läsförståelse eftersom det inte är 
något som eleverna lär sig enbart på egen hand. Undervisningen i läsförståelse är något som 
lärarna anser vara en viktig del i undervisningen. För att följa upp elevernas utveckling 
använder sig lärarna av bedömning, vilket gör att de kan synliggöra elevernas utveckling. 
Bedömningen är något som lärarna arbetar kontinuerligt med i undervisningen och det kan 
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därmed ske i samband med exempelvis högläsning och eleverna är då inte medvetna om att 
deras kunskaper blir bedömda. 
 

7.4 Slutord 
Vi har uppfattat det som att det finns en hel del forskning kring läsförståelse men vi anser 
ändå att det är ett område som kan utforskas mer. Som vi nämnt tidigare har provresultat 
visat att svenska elever har blivit sämre på läsförståelse och då framförallt när det gäller 
faktatexter. Vi anser därför att det bör forskas mer i detta ämne för att den negativa trenden 
ska brytas. Under detta arbete har vi kommit in på materialet En läsande klass som endast är 
en liten del i vårt arbete. Det skulle vara intressant att undersöka detta material eftersom det 
verkar vara populärt bland lärarna i vår studie. I sådan studie skulle man exempelvis kunna 
jämföra klasser som arbetar efter materialet och klasser som inte gör det, för eventuellt se 
om det finns skillnader i elevernas kunskap vad gäller läsförståelse.  
 
Under detta arbete har vi kommit till insikt att läsförståelse är en viktig del av 
undervisningen eftersom en god läsförståelse krävs för att eleverna ska ha möjlighet att 
tillägna sig kunskaper i många av skolans ämnen. Dessutom är läsförmågan avgörande för 
hur eleven kommer att lyckas med framtida utbildning och i yrkeslivet. Som blivande lärare 
är det vår uppgift att se till att eleverna bland annat utvecklar en god läsförståelse. Genom 
detta arbete har vi utvecklat våra kunskaper om läsförståelse och vi känner därmed att vi har 
en god grund att stå på som blivande lärare. 
  



 

47 
 

 
Referenslista 
 
Ahrne, Göran & Svensson, Peter. 2015. Handbok i kvalitativa metoder. 2. uppl. Stockholm: 
Liber 
  
Alatalo, Tarja. 2011. Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1–3: Om lärares möjligheter 
och hinder. Diss., Göteborgs universitet. 
 
Anmarkrud, Øistein. 2008. Skickliga lärares läsundervisning-med fokus på läsförståelse. I 
Ivar Bråten (red.). Läsförståelse i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, 197–227. 
 
Bryman, Alan. 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Malmö: Liber. 
  
Bråten, Ivar. 2008. Läsförståelse-komponenter, svårigheter och åtgärder. I Ivar Bråten (red.). 
Läsförståelse i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, 47–83. 
 
Christoffersen, Line & Johannessen, Asbjørn. 2015. Forskningsmetoder för lärarstudenter. 
1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
  
Dalen, Monica. 2008. Intervju som metod. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning. 
  
Eckeskog, Helena. 2013. Varför knackar han inte bara på?: en studie om arbete med 
läsförståelse i åk 1-2. Lic.-avh., Umeå universitet. 
  
Elbro, Carsten. 2004. Läsning och läsundervisning. 1. uppl. Stockholm: Liber 
  
Fridolfsson, Inger. 2015. Grunderna i läs- och skrivinlärning. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 
  
Guthrie, JT, Wigfield, A, Barbosa, P, Perencevich, KC, Taboada, A, Davis, MH, Scafiddi, 
NT, & Tonks, S 2004, 'Increasing Reading Comprehension and Engagement through 
Concept-Oriented Reading Instruction', Journal of Educational Psychology, vol. 96, no. 3, 
pp. 403-423. 
  
Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn. 1997. Forskningsmetodik: om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
  
Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. 2009. Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. 
Lund: Studentlitteratur. 
  
Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. 2014. Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. uppl. 
Lund: Studentlitteratur. 
  
Lagerholm, Per. 2010. Språkvetenskapliga uppsatser. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
  
Lantz, Annika. 2007. Intervjumetodik. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
  
Larsson Åsa, Kritik mot ”En läsande klass”. 2014. Pedagogiska magasinet 
Hämtat 2017-04-23 från: http://skolvarlden.se/artiklar/kritik-mot-en-lasande-klass 



 

48 
 

  
Liberg, Caroline, af Geierstam, Åsa & Wiksten Folkeryd, Jenny. 2010. Utmana, utforska, 
utveckla!: om läs- och skrivprocessen i skolan. Lund: Studentlitteratur. 
Lundberg, Ingvar & Herrlin, Katarina. 2005. God läsutveckling: kartläggning och övningar. 
2. uppl. Stockholm: Natur och kultur. 
  
Lundberg, Ingvar. 2006. Alla kan lära sig läsa och skriva, 1. uppl. Stockholm: Natur och 
kultur. 
  
Nilsson, Nils-Erik. 2016. Språkets betydelse för effektivt lärande: forskningsbaserad 
undervisning. 1. uppl. Malmö: Gleerups Utbildning. 
  
Reichenberg, Monica. 2008. Vägar till läsförståelse: texten, läsaren och samtalet. 1. uppl. 
Stockholm: Natur & kultur. 
  
Reichenberg, Monica. 2014. Vägar till läsförståelse: texten, läsaren, samtalet. 2. uppl. 
Stockholm: Natur & kultur. 
  
Reichenberg, Monica & Lundberg, Ingvar. 2011. Läsförståelse genom strukturerade 
textsamtal: för elever som behöver särskilt stöd. 1. uppl. Stockholm: Natur & Kultur. 
  
Rosén, Monica, Längsjö, Monica, Nilsson, Ingegärd och Gustafsson, Jan-Eric. 2008. 
Läsförståelse under luppen: observera, bedöma, utveckla. 1. uppl. Stockholm: Natur och 
kultur. 
  
Ryen, Anne. 2004. Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. Malmö: Liber 
ekonomi. 
 
Selander, Staffan. 2012. Didaktik- undervisning och lärande. I Lundgren, Ulf P, Säljö, Roger 
& Liberg, Caroline (red.). Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare. 2. Uppl. 
Stockholm: Natur och kultur, 199–216. 
 
Skolverket. 2012. PIRLS 2011: läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett 
internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket. 
  
Skolverket. 2016a. Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. reviderad 2016. 1. uppl. 
Stockholm: Wolters Kluwer. 
  
Skolverket. 2016b. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 3. uppl. 
Stockholm 
  
Strømsø, Helge. 2008. Högläsning, snabläsning och läsförståelse-om läsning och forskning 
om läsförståelse. I Ivar Bråten (red.). Läsförståelse i teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur, 23–46.  
 
Säljö, Roger. 2012. De lärande människan- teoretiska traditioner. I Lundgren, Ulf P, Säljö, 
Roger & Liberg, Caroline (red.). Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare. 2. Uppl. 
Stockholm: Natur och kultur, 139–197. 
  
Säljö, Roger. 2014. Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. 3. uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 



 

49 
 

  
Taube, Karin. 2007. Barns tidiga läsning. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 
 
 Wery, J, & Thomson, M. 2013, 'Motivational Strategies to Enhance Effective Learning in 
Teaching Struggling Students', Support For Learning, 28, 3, pp. 103-108. 
 
Westlund, Barbro. 2009. Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik för de 
första skolåren. 1. uppl. Stockholm: Natur & kultur. 
  
Westlund, Barbro. 2013. Att bedöma elevers läsförståelse: en jämförelse mellan svenska och 
kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår. Lic.-avh., Stockholms 
universitet. 
  
Widmark Martin, En läsande klass. 2017. Hämtad 2017-04-24 från: 
http://www.enlasandeklass.se/ 
  
Wiksten Folkeryd, Jenny. 2016. Bedömning av läsförståelse. I Alatalo, Tarja (red.). 
Läsundervisningensgrunder. Malmö: Glerups, 145–162. 
 



 

 
 

Bilaga 1: Följebrev 
 
Hej! 
 
Vi heter Elin Vallin och Evelina Blom och vi studerar vår sista termin på 
grundlärarprogrammet F-3 på Högskolan i Gävle. Vi skriver nu under våren 
vårt examensarbete i svenska och vi har inriktat oss på läsförståelse. Vår studie 
syftar till att undersöka hur verksamma lärare i årskurs 1-3 arbetar med 
läsförståelse, tankar och erfarenheter kring begreppet samt hur bedömning av 
läsförståelse sker. 
 
Vi vill utföra intervjuer med verksamma lärare och vi har en önskan att utföra 
dessa intervjuer med lärare i årskurs 1-3 på er skola. Vi räknar med att en 
intervju ungefär tar cirka 30 minuter och intervjun kommer att spelas in. Vi har 
för avsikt att genomföra intervjuerna under vecka 10–13. 
 
Deltagande i vår studie är såklart frivilligt och man kan när som helst avbryta 
sitt deltagande i studien. Informationen vi samlar in kommer endast att 
användas för studiens syfte och ni kommer att vara anonyma. 
 
Vi hoppas att ni är intresserade av att delta i vår studie. Ta iså fall kontakt med 
oss! 
 
Vänliga Hälsningar, 
 
Elin Vallin                                                      Evelina Blom 
********@hig.student.se                              *******@hig.student.se 
  



 

 
 

 
Bilaga 2: Intervjuguide 

  
1. Hur länge har du arbetat som lärare? Vad har du för utbildning och eventuell 

fortbildning? Ålder? 
 

2. När anser du att en elev kan läsa? 
 

3. Hur definierar du begreppet läsförståelse?  
 

4. Under vilket skolår börjar du att arbeta med läsförståelse med eleverna? 
 

5. Vad ingår i arbetet med läsförståelse? 
 

6. Hur strukturerar du arbetet med läsförståelse i din undervisning? Exempel?  
 

7. Använder du något specifikt läromedel i arbetet med läsförståelse?  
 

8. Har du under din tid som verksam lärare förändrat ditt undervisningssätt för 
läsförståelse?  
 

9. Lär du ut några speciella läsförståelsestrategier till eleverna? 
 

10. Anser du att läsförståelse är något som alla elever behöver få hjälp att utveckla? 
 

11. Vilket syfte har högläsning i din undervisning?  
 

12. Hur anser du att elevernas motivation påverkar läsutvecklingen och läsförståelsen? 
 

13. Hur gör du för att få alla elever att vilja läsa? 
 

14. Hur bedömer du elevernas läsförståelse? 
 

15. Hur märker du om en elev har svårigheter med läsförståelsen? Hur går du i så fall 
tillväga? 
 

16. Hur hjälper du elever som har svårt med läsförståelsen? 
 


