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Sammandrag  
 
Denna kvalitativa studie är genomförd på Åland i två olika grundskolor. Den är baserad 

på intervjuer med lärare och elever samt observationer i klassrummen. Studien bygger 

på fem lärares egna erfarenheter kring läsundervisning inom årskurserna ett, två, tre och 

fyra. Lärarna redogör för hur man kan arbeta med att skapa en undervisning som ger en 

ökad läsförståelse hos elever i årskurserna ett, två, tre och fyra. Vi har tagit reda på hur 

lärare kan skapa en bra undervisningssituation som främjar läsförståelse hos elever. 

Studien belyser också vikten av en engagerad lärare i läsundervisningen. För att få ett 

elevperspektiv i studien har vi tagit reda på hur 18 elever i årskurs 1–2 uppfattar 

läsundervisningen. Tyngden i vårt arbete är att jämföra lärare och elever med varandra 

för att kritiskt bedöma läsförståelseundervisningen utifrån deras perspektiv. Det 

huvudsakliga resultatet vi fått utifrån denna studie är vikten av högläsning och 

engagemang hos lärarna. Utifrån resultatet kunde vi även se att eleverna visade ett 

intresse för läsning och en förståelse för sin vidare utveckling av läsning. I jämförelsen av 

lärarnas och elevernas uppfattning kunde vi tolka dessa som väldigt lika.  
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Förord  

 
Vi har skrivit denna studie i par. Inledningsvis började vi enskilt att läsa litteratur som 

berörde ämnet läsförståelse för att senare tillsammans kunna diskutera vad vi precist 

ville att vår studie skulle innehålla. Under arbetets gång har vi tillsammans hjälpts åt att 

genomföra intervjuer och observationer samt att skriva de olika delarna i innehållet. Det 

har varit väldigt givande för oss att skriva detta arbete tillsammans då vi har kunnat byta 

idéer och diskutera mycket. 

 

 

Erica Englund och Jeanette Karlsson 

 

Jomala, Åland 2016 

 

 

 

Nyckelord: läsförståelse, läsförståelseundervisning, högläsning, motivation, läsning 
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1. Inledning 

 
I de flesta länder har alla möjligheten att få lära sig läsa och skriva. Om vi inte besitter 

kunskapen att kunna läsa och skriva blir vi utestängda från mycket i vårt samhälle. Vi kan 

bland annat inte läsa tidtabeller, tidningar, trafikskyltar eller reklam. Läsning är ett ämne 

som det debatteras mycket om idag. Hur knäcker barn läskoden? Varför blir elever sämre 

på läsförståelse? Att lära sig läsa handlar om att lära sig alla bokstäver i alfabetet och att 

sedan få flyt i sin läsning. Så kanske många tror att det är men att kunna läsa och att skapa 

en god läsförmåga handlar om mycket mer än så. Att förstå vad man läser är minst lika 

viktigt som att tekniskt kunna läsa.  

 

Vi har ett intresse av att ta reda på hur lärare väljer att lägga upp sin läsundervisning med 

strävan att försöka skapa en god läsare. Vilket material använder de sig av? Hur mycket 

läser lärarna tillsammans med sina elever? Hur påverkar läsningen övriga ämnen? I och 

med dessa frågor valde vi därför att skriva vårt examensarbete under våren 2016 kring 

detta med en förhoppning om att det kan hjälpa oss som blivande lärare i vår 

undervisning inom läsning. 

 

Enligt Reichenberg (2008) är ett av skolans viktigaste uppdrag att lära eleverna läsa samt 

att kunna förstå och använda texter. Vi känner att vi inte har tillräckligt med kunskap om 

hur vi ska lära eleverna att läsa men främst saknar vi kunskap om hur vi ska kunna skapa 

en undervisning som hjälper eleverna att få en utökad läsförståelse. I och med detta vill vi 

fördjupa oss i hur läsundervisningen kan se ut och då med ett fokus på läsförståelse. Att 

kunna läsa är av mycket stor vikt. Genom att läsa kan man inhämta ny kunskap inom 

andra ämnen.  

 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka vilka medvetna val lärare gör i arbetet med 

läsförståelse, att undersöka den faktiska undervisningen och dess form. 

 

• Vilka medvetna val av arbetssätt använder sig lärare av i läsundervisningen i 

studien? 

• Hur är synen på läsundervisningen utifrån ett elevperspektiv? 
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2. Bakgrund 

 

Vi har valt att lyfta fram vad den internationella studien PIRLS (2011) (Progress in 

International Reading Literacy Study) säger om läsning och läsförståelse. Detta för att 

belysa den problematik som finns angående de nedåtgående läsförståelseresultaten och 

på så sätt visa att arbetet med läsförståelse är viktigt.  

 

Eftersom vår studie är gjord på Åland som använder sig av sin egen läroplan lyfter vi även 

fram vad som framgår kring läsning i Läroplanen för landskapet Åland. Detta eftersom att 

de deltagande lärarna i studien använder sig av den läroplanen i undervisningen.  

 

2.1 PIRLS 

Läsförståelse specifikt debatteras flitigt och enligt Skolverket sjunker Sveriges resultat 

inom läsning, det visar PIRLS (2011) i den internationella studie som är avsedd för att 

mäta läsförmågan hos elever i årskurs 4. Studiens syfte är att ge kunskap om elevernas 

läsutveckling ur ett internationellt perspektiv. I PIRLS-studien 2011 medverkade 49 EU- 

och OECD-länder, och totalt 310 345 elever, varav 4 622 var svenska elever (PIRLS 2011). 

 

PIRLS visar att svenska elever läser bra i jämförelse med de andra deltagande länderna. 

Dock har läsförmågan försämrats för varje tillfälle sedan 2001, i PIRLS 2006 samt i den 

senaste studien 2011. Läsförståelsen av faktatexter är mest nedåtgående medan det 

endast är en marginell försämring av läsförståelsen i de skönlitterära texterna. Studien 

utförs i två olika typer av förståelseundersökningar, en textbaserad respektive en 

tolkande och värderande undersökning. Resultatet i studien visar att flickorna läser 

bättre än pojkarna men att flickornas resultat har försämrats mera under tiden från 

senaste PIRLS-undersökningen. Resultatet i studien visar även att elevernas 

socioekonomiska bakgrund påverkar elevernas läsförståelse, elever med en hög 

socioekonomisk bakgrund lyckas prestera bättre i läsprovet än elever med en låg 

socioekonomisk bakgrund. Studien visar också att elevernas inställning har stor betydelse 

för läsprovresultaten då studien framhäver att elever som tycker om att läsa också har ett 

bättre resultat i studien (PIRLS 2011). 

 

2.2 Landskapet Åland 

Vår studie är genomförd på Åland, ett självstyrt landskap tillhörande Finland. Eftersom 

Ålands skolsystem och läroplan ser annorlunda ut än Sveriges skiljer sig denna studie 

något mot om den enbart skulle ha utförts i Sverige. Här nedan klargörs Ålands 

skolsystem så att man som läsare får en förförståelse för skillnaderna mellan Åland och 

Sverige. 

 

Den grundläggande utbildningen i Finland sträcker sig över årskurserna 1–9 och har en 

allmänbildande undervisning, som även Åland följer. Den kan utföras i elevens hem, 

kommunens grundskola eller annan läroanstalt. Finland och Åland har en lagstadgad 

läroplikt som ger möjligheten för eleven att utföra sin utbildning på annan plats än i själva 
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grundskolan. Barnet blir läropliktigt då det fyller sju år. Läroplikten avslutas då barnet 

genomfört grundskoleutbildningen eller då barnet utfört 10 års undervisning enligt den 

åländska läroplanens direktiv. Läroplikt gäller för de barn som varaktigt är bosatta i 

Finland. Det är upp till vårdnadshavaren att se till att barnet sedan fullgör läroplikten 

(Utbildningsstyrelsen 2016). 

 

Innan grundskolan börjar erbjuds 0–6-åringar förskolepedagogik på daghem, och 6-

åringar erbjuds förskoleundervisning på daghemmen i de olika kommunerna på Åland. 

Daghemmen ansvarar helt för sig själva för både förskolepedagogiken och 

förskoleundervisningen. Ett samarbete mellan de två pedagogiska verksamheterna, 

daghemmen och skolan, finns dock i slutet av förskoleundervisningen för att introducera 

skolverksamheten för 6-åringarna. Att förskoleundervisningen sker av daghemmen är en 

utav de skillnader man kan se mellan det finska och det svenska skolsystemet och det är 

därför vi skriver om enbart eleverna i årskurs 1–4 (Utbildningsstyrelsen 2016).  

 

2.3 Sveriges och Ålands styrdokument 
Som vi tidigare nämnde har Åland en egen läroplan som landskapsstyrelsen på Åland har 

utformat för grundskolan. Den grundar sig på grundskolelagen för att garantera att de 

läropliktiga eleverna får en likvärdig allmänbildande utbildning. Eftersom studiens 

deltagare använder sig av läroplanen för landskapet Åland är det självfallet för oss att 

använda den i vår studie. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Lgr11) relaterar vi också till eftersom vi läser en svensk utbildning. Vilka 

kunskapskrav som finns inom läsförståelse i de olika styrdokumenten presenteras nedan.  

 

Enligt läroplanen för Åland ska det läggas stor vikt vid att uppmuntra eleverna till att läsa 

och skriva. För att kunna skapa ett läsintresse bör skolan ha tillgång till en mängd 

skönlitteratur eftersom den ska dominera i läsundervisningen. Dock ska läraren 

respektera den enskilda elevens val av litteratur. I det centrala innehållet för läsning i de 

inledande skolåren ska eleverna kunna samtala om vad de läser och genom det kunna visa 

att de förstått vad de läst. Eleverna ska också skriftligen kunna visa att de förstått vad de 

läst. För att uppnå kriteriet goda kunskaper i svenska ska eleven bland annat kunna ”läsa 

åldersanpassade texter tämligen felfritt och flytande med förståelse” i slutet av årskurs 

två (Läroplanen för Åland 2013:33–34, 45). Enligt Lgr11 ska undervisningen stimulera 

elevernas intresse för att läsa och skriva. Centralt innehåll för årskurs 1–3 inom läsning 

och skrivning är att eleverna ska få strategier i läsning för att kunna förstå och tolka texter 

(Skolverket 2011). 

De antaganden vi har gjort utifrån vår syn på den svenska och den åländska läroplanen är 

att den åländska läroplanen är mera samlad och koncis än den svenska. Båda läroplaner 

lämnar dock utrymme för egna beslut kring bedrivande av undervisningen.  
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör vi för vad tidigare internationell och nationell forskning säger om 

undervisning i läsning och läsförståelse. Forskningen som vi väljer att presentera är 

relevant för att kunna ge en ökad förståelse för vårt examensarbete.  

 
3.1 Historisk tillbakablick 

Forskningen kring lässtrategier började redan för drygt 40 år sedan. Då låg fokus på vad 

eleverna lärde sig av att läsa själva texten men det fanns inget större intresse för om hur 

eleverna arbetade med texten och hur man tog den till sig. Ingen hjälp om hur man kunde 

arbeta med texten gavs heller åt eleverna (Bråten 2008). Forskningen har dock gått 

framåt sedan dess och idag läggs det stor vikt vid hur elever läser. Det var på 1970-talet 

som psykologer och forskare inledde ett intresse för läsförståelse och då främst hur en 

persons läsförståelse influeras av kognitiva tankeprocesser som metakognitiv förmåga 

(Westlund 2013). Metakognitiv förmåga innebär att eleverna i hög grad är medvetna om 

när och vad de har förstått men också vad de behöver förstå bättre. Det innebär även att 

de behöver känna till olika strategier för att känna av och förbättra sin förståelse (Bråten 

2008). I Westlund (2013) var även intresset att se hur en persons läsförståelse influeras 

av den egna medvetna förståelsen av berättelsegrammatiken i texter.  

 

Förutom kraven som finns i läroplanen för läsning som kanske ligger närmast läraren och 

eleven, ställer även samhället ett krav på goda läsare. Skillnaden för 100 år sedan fram 

tills dagens läge gällande läsförmågan har ändrats markant. Förr fick man tidigt komma 

ut i arbetslivet och få muntliga instruktioner som kontrast till dagens samhälle då det 

krävs utbildning och läskunskaper inom allt flera sektorer på arbetsmarknaden. Det är 

inte bara kraven utav skönlitterära texter utan även diagram, tabeller och skisser. Det 

finns ökade behov av goda läsare i dagens samhälle (Rosén 2008). 

 

3.2 Vad är läsning? 
Det finns flera olika definitioner på vad läsning är och betydelserna är många. Nedan 

presenterar vi hur några av litteraturens författare definierar läsning. Enligt Fredriksson 

& Taube (2012) är läsning en vardaglig aktivitet som ständigt sker i vårt samhälle 

eftersom vi dagligen omges av skrift av olika slag. Det kan vara att man läser på en skylt, 

läser en tidtabell, läser textremsan på tv:n, läser en serietidning eller på ett sjökort. Hur 

mycket man sedan läser kan skilja sig mellan personer, men text och läsning finns ständigt 

hos oss (Fredriksson & Taube 2012). Høien & Lundberg (1990) hävdar att läsförmågan är 

en process som består av flera olika delar och därför kan också läsupplevelsen variera 

från person till person, medan Bjar (2006) beskriver begreppet läsning på följande sätt: 
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Läsning innebär möte med texter av många olika slag som är skrivna i olika syften och läses 

med olika syften[...] Bilden av vad läsning och läsförståelse innebär kompliceras därutöver 

av att läsning sker i olika sammanhang med olika slags förståelse (Bjar 2006:29). 

 

Enligt Elbro (2004:26) är läsning följande: 

 
Läsning innebär att uppfatta innehållet av skrivna eller tryckta texter  

 

i det man återskapar ett föreställningsinnehåll, en identifiering av textens ord och en 

förhandskunskap om textens begreppsvärld (Elbro 2004:26). 
 

 

Utifrån detta kan vi i alla fall säga att text har en betydande roll vid informations- och 

kunskapsförmedling. En god läsförmåga är och förblir en avgörande förutsättning för 

lärande i skola och samhällsliv, skriver Lundberg (2010). Idag ställer samhället mycket 

höga krav på den enskildes läs- och skrivförmåga. Har man ingen läsförmåga kommer 

man dagligen att ställas inför svåra situationer menar Fredriksson & Taube (2012). 

 

3.3 Läsprocessen 

För att man ska kunna få en god läsförståelse behöver man först lära sig att läsa. Hur barn 

lär och ska lära sig läsa är en viktig process för läraren att ta sig an. Elbro (2004) lyfter 

fram att läsprocessen kan delas in i två huvudgrupper, avkodning och förståelse. Dessa har 

en betydelse för läsförståelsen.  

 

För 40 år sedan definierades läsflyt som ordavkodningsförmåga, i dagens läge definieras 

det även som förståelse. Läsflytets roll för läsförståelsen presenteras som två olika 

teorier, automatiseringsteorin och prosodins roll i det skrivna språket. 

Automatiseringsteorin handlar om hur individen bara har en viss mängd energi och 

uppmärksamhet för kognitiva uppgifter, läsning som exempel. Om individen måste lägga 

stor energi på avkodning finns lite eller ingen energi kvar till förståelsen av det lästa. En 

god avkodning där den är automatiserad ger individen en mera uppmärksammad läsning. 

Prosodins roll i det skrivna språket bygger på automatiserad ordavkodning. Prosodi i 

detta syfte handlar om intonation (stig på! Eller stig på?), betoning (kom hit, eller kom hit), 

tempo och rytm. En ändamålsenlig användning av frasering, intonation och betoning 

tyder på uppnått läsflyt hos individen eftersom individen då förstår och kan ta till sig vad 

den läser. Det finns studier på när en svag elev får en text presenterad för sig på ett 

organiserat sätt, där texten blivit lämplig i frasenheter. En prosodisk läsare har lättare att 

ta till sig och förstå texter (Alatalo 2016). 
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3.3.1 Avkodning 

Avkodning innebär att man lär sig känna igen orden snabbt vid läsning. Avkodning är en 

viktig komponent i läsutvecklingen vilket betyder att elever bör uppnå en snabb och säker 

avkodning för att lyckas läsa menar Elbro (2004). När man kan avkoda ett ord kan man 

normalt uttala det samt avgöra vad det betyder. Avkodningen behövs för att förståelsen 

sedan ska ha något att arbeta med. Avkodning är en process som också används enbart 

vid läsning. Vid problem med avkodningen upplevs bokstäverna som underliga 

krumelurer utan någon betydelse (Elbro 2004). Ett utav de huvudsakliga hindren med 

lässkicklighet är svag eller bristande förmåga i avkodning. Därför är det även av stor vikt 

att varje elev ska få utveckla en automatiserad ordavkodning (Alatalo 2016). 

 

3.3.2 Förståelse 

Ytterligare en viktig komponent i läsutvecklingen är förståelsen som bidrar med en 

vetskap om ordens betydelse. Dock menar Elbro (2004) att texten inte säger allt och att 

läsaren bör vara aktiv i läsningen för att texten ska få ett sammanhang. Till skillnad mot 

avkodningen som enbart används vid läsning så används förståelsen också när man 

lyssnar på något (Elbro 2004). Vidare menar Elbro (2004) att om det saknas förståelse 

kommer läsningen att bestå av en obegriplig text och vid högläsningen känns det som att 

det läses på ett annat språk. För att ha en läsfärdighet krävs det alltså att man har både 

avkodning och läsförståelse, saknas någon av dessa blir det ingen läsfärdighet framhäver 

Elbro (2004). Grunden för att kunna läsa är alltså att man behöver klara av att avkoda det 

skrivna ordet samt förstå betydelsen av ordet. 

 

Det framställs i en artikel av Hoover & Gouch (1990) hur en god läsning kan beskrivas 

utifrån två faktorer, avkodning och språkförståelse. I denna artikel framhävs god 

avkodning och språkförståelse som de två mest utmärkande faktorerna för att skapa en 

skicklig läsare. Flera forskare refereras, där de håller med om att läsning är en mycket 

komplex aktivitet och att flertalet faktorer kan spela roll i aktiviteten. Hoover & Gouch 

(1990) menar att läsning är en komplex aktivitet, men studien anser att läsaktiviteten kan 

delas in i två kategorier, avkodning och språkförståelse. Dessa två kategorier är likvärdiga 

för att skapa skickliga läsare, en faktor kan inte stå ensam (Hoover & Gough 1990). 

 

3.4 Läsförståelse  
Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och 

samspelar med den (Bråten 2008). Så definierar Bråten läsförståelse. Med begreppet 

läsförståelse avser vi förståelsen av skriven text, ej multimodala presentationer med ljud, 

animationer eller video. Bråten (2008) inleder sin bok med att förtydliga begreppet 

läsförståelse och föra läsaren in i ett alternativt tankesätt kring detta ämne. När man läser 

en text handlar det inte bara om att vara mottagare och kunna ta emot skribentens text 

utan det handlar om att integreras med texten så att man som läsare kan ge något i utbyte 

till texten. Läsförståelse handlar således om att både ta till sig text och ge mening till text.  
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Att skapa mening i samspel med text är att sammansvetsa den lästa textens innehåll med 

sin egen inhämtade kunskap från tidigare erfarenheter kring exempelvis liknande texter 

och deras uppbyggnad men också annan kunskap man har. Som läsare är tanken att kunna 

inhämta den information som texten är tänkt att förmedla, det vill säga att kunna utvinna 

meningen ur texten. En djupare läsförståelse innebär även för läsaren att skapa mening 

ur den lästa texten genom att dra egna slutsatser som går utöver textens egentliga ord och 

bokstavliga innehåll (Bråten 2008). 

 

Elever med svag läsförståelse kan utföra ordavkodningen men det kan uppstå svårigheter 

med ordens betydelse och mening. Därför innebär det att elever med svag läsförståelse 

skulle kunna ta sig igenom en stor mängd text utan att förstå textens innehåll. Detta kan 

leda till att eleverna utvecklar en negativ självbild och detta leder i sin tur till att de 

undviker läsningen (Reichenberg 2008) Ett samtal kan därför vara lättare att förstå 

eftersom man vid ett samtal kan läsa av den som talar genom kroppsspråk, tonfall, gester 

och dylikt. Vid text finns bara orden, ordens böjningar samt ordföljden. Att få en förståelse 

vid text är desto svårare och den syntaktiska förmågan är viktig för att kunna tolka texten 

(Lundberg 2010). 

 

 

3.5 Faktorer som kan påverka förståelsen av text 

Som vi nämnde tidigare i inledningen handlar det inte bara om att lära sig bokstäver, få 

flyt i läsningen, avkoda orden och få en förståelse för att skapa en god läsförmåga. Det är 

flera faktorer som påverkar elevens läsförmåga och det finns också flera faktorer som 

påverkar läsförståelsen hos människan. Westlund (2009) påpekar dock att det inte räcker 

med att summera de olika faktorerna en och en utan det viktigaste är att förstå hur de 

olika faktorerna samverkar med varandra.  

 

Här nedan presenteras de fyra olika läsförståelseprocesser som Rosén (2008) framhåller. 

Utöver dessa fyra processer finns även läsarens egen medvetenhet och kunskap om dessa 

processer, nämligen de metakognitiva processerna och strategierna. De fyra 

läsförståelseprocesserna är följande: 

 

• Att hitta och återge direkt uttryckt information 

• Att dra enkla slutsatser 

• Att tolka och integrera tankar, idéer och information 

• Att granska och bedöma innehåll, språklig form och olika textelement (Rosén 

2008). 

 

Som läsare av en text används dessa processer för att få en full läsförståelse hos den 

läsande individen (Rosén 2008). 
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3.5.1 Inferenser  

När man läser en text handlar det inte bara om att läsa en mening i taget. Alla meningar 

hör ihop och förmedlar information eller ett budskap till läsaren (Lundberg 2010). 

Inferenser innebär att man drar slutsatser när man läser för att få en förståelse av texten 

utan att det uttryckligen står i texten. Författaren lämnar ofta tomrum i texten som 

läsaren sedan själv får fylla ut. Dessa tomrum kan fyllas med hjälp av förkunskaper man 

har inom ämnet. Det kan vara till stor hjälp att ha förkunskaper inom ett bestämt ämne 

för att kunna konstruera en sammanhängande förståelse vid arbetet med texter. Om 

eleven har förkunskaper inom ämnet och texten har ett svagt sammanhang, alltså 

innehåller lite information, behöver eleven dra egna slutsatser och fylla igen luckorna i 

texten. Det leder till att eleverna utvecklar en djupare förståelse. För elever som saknar 

förkunskaper inom ämnet blir det däremot tvärtemot. De eleverna har inte information 

som de kan fylla igen luckor med, och de har heller inte förmågan att kunna dra egna 

slutsatser. Därför kan förkunskaper vara väldigt betydelsefulla för att skapa en god 

läsförmåga (Bråten 2007). 

 

För att kunna göra balanserade inferenser menar Westlund (2009) att läsaren både måste 

aktivera den relevanta bakgrundskunskapen och förhålla sig till textinformationen. 

Inferenserna påverkas av kultur- och socialbakgrund, ålder samt lässituation. Att läsa 

mellan raderna innebär detsamma som att skapa inferenser. Att läsa bortom raderna 

innebär att man som läsare kritiskt värderar sin egen tolkning och relaterar den till sin 

kunskap (Westlund 2009). När läsningen är tillräckligt automatiserad kan man sedan 

börja läsa mellan och bortom raderna. 

 

3.5.2 Inre mentala bilder 

När en god läsare läser en text skapar läsaren inre mentala bilder för att få en ökad 

förståelse för texten. Också de inre mentala bilderna som skapas påverkas av kultur, 

bakgrundskunskap och erfarenhet. Den svaga läsaren har dock svårare med att skapa 

dessa inre mentala bilder och därmed kan förståelsen bli försämrad. I och med detta 

behöver läraren ge ett tillfälligt stöd för att eleven ska kunna utveckla strategier för att 

kunna skapa en visuell bild (Westlund 2009). 

 

3.5.3 Språkliga erfarenheter 

Man tror att små barns talspråkliga erfarenheter, så som berättelser, förklaringar och 

definitioner, ger dem en förmåga som de senare kan utnyttja i mötet med olika sorters 

texter i skolsammanhang. Att barn får delta i alla typer av muntliga samtal främjar 

läsförståelsen. Barnens egen förmåga att delta i diskussioner inverkar även positivt, och 

har sedan betydelse för deras egen förståelse av olika texter (Bråten 2007). 

 

3.6 Ett klassrum präglat av lust att läsa 

Ytterligare en faktor som anses vara viktig är att göra läsningen rolig från början. Om 

eleverna blir lämnade åt sitt öde och inte får hjälp skapas en olust och de känner sig 

misslyckade. Det kan sedan vara svårt att komma till rätta med det. Motivation är en 
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faktor till god läsförståelse. Goda läsare anses ofta ha mera motivation till att läsa medan 

svaga läsare oftast har brist på motivation. En god cirkel nämns, nämligen att läsning ger 

färdighet och färdighet ger läsning. Eftersom motivation i samband med läsning har en 

positiv effekt har det visat sig att elever som är mycket motiverade till läsning läser tre 

gånger så mycket utanför skolan som de elever som har mindre motivation till läsning. 

Vad man också har kunnat ta fram är att läsmotivation är den mest överlägsna 

predikatorn för upprepad läsning. Det framkommer att motivation till läsning och tidig 

läsförmåga har en tvåvägsrelation, vilket innebär att det förespråkas tidiga insatser i 

skolan för att hjälpa eleverna till en god läsförmåga (Alatalo 2016).  

 

Motivation är en betydande faktor inom läsning. Motivation skapar en god cirkel där 

läsningen främjas, en elev med god motivation till att läsa, läser mer och tränas och 

förbättras. Alatalo (2016) beskriver detta i sin forskning. Det lyfts fram hur läsmotivation 

är den överlägsna faktorn för upprepad regelbunden läsning. Upprepade misslyckanden 

i läsaktiviteter gör elever mindre motiverade och oengagerade i vidare läsning, detta har 

finländsk forskning kunnat konstatera (Alatalo 2016). Motivationen är ett resultat av 

individens ”self-efficacy”, individens upplevda självförmåga enligt Alatalo (2016). Detta 

grundar sig på individens tankar kring sig själv när det kommer till att göra val och klara 

av svårigheter. I klassrummet kan man se detta på hur väl eleven klarar av att utföra 

uppgifter och aktiviteter (Alatalo 2016). 

 

I en analys gjord av National Reading Panel (2000) har det visat sig att tyst läsning i skolan 

inte ger någon positiv effekt för elevers utvecklande av läsförmåga. Detta eftersom det 

hävdas att lästiden i skolan inte räcker till. Att det är viktigt att eleverna läser utanför 

skolan för att kunna utvecklas. Men vad det i sin tur säger är att skolan så tidigt som 

möjligt ska satsa på en fungerande metod för att öka motivationen och hjälpa eleverna 

utveckla ett intresse för läsning samt att undervisningen ska innehålla 

läsförståelsestrategier. Dessa strategier utvecklas inte av sig själva genom tyst läsning i 

skolan utan det behöver undervisas om (Alatalo 2011). 

 

 

3.7 Lärarens betydelse i undervisningen 

I detta avsnitt presenteras vilken påverkan läraren har på elevers lärande och faktorer 

som enligt den forskning och litteratur vi läst gynnar och stimulerar till att bli en god 

läsare med en bra läsförståelse.  

 

Som lärare finner man sig i en central roll för elevers lärande. Det är inte fina lokaler, 

mindre elevgrupper eller en välutformad och innehållsrik läroplan som ger goda resultat 

utan det är den enskilda läraren som bidrar till goda resultat vilket Alatalo (2011) kan 

påvisa genom sin studie. Utifrån denna studie framkommer det vilka de goda 

egenskaperna är som verkar i positiv bemärkelse för en god lärare: anpassa metod efter 
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behov, viljan att hjälpa elever att utvecklas samt personliga engagemang och relation till 

eleverna (Alatalo 2011). 

 

Lärarens planering av undervisningen bygger på vad läraren anser vara befogat och 

baserar sig på teorier samt forskningsstudier som läraren valt att utforma sin 

undervisning efter. Ehrnlund & Ekerstedt (2015) hävdar att undervisningen förutsätter 

att läraren gör antaganden om vad och hur elever lär sig. Dessutom hävdar de att en lärare 

inte kan undkomma att göra medvetna eller omedvetna val angående olika antaganden 

om lärande (Ehrnlund & Ekerstedt 2015). Pedagogisk och didaktisk forskning har visat 

att en lärare som är engagerad och har valt en metod att arbeta utifrån, kan få sin 

elevgrupp att bli engagerad och känna lust att lära sig (Kullberg 2006).  

 

RAND (2012a), en forskningsorganisation, presenterar alternativ för att mäta 

undervisningens effektivitet och främst hur det kan hjälpa att synliggöra lärarens 

effektivitet och att lärare effektiviseras i sin undervisning. Det framkommer att forskning 

har kunnat förespråka effektiv undervisning. RAND (2012a) lyfter upp att man på olika 

sätt kan mäta lärarens effektivitet i klassrummet och dess undervisning. Lärare 

undervisar olika och med olika metoder. En metod fullföljer inte bilden av lärares 

effektivitet, utan flera metoder kan vara att föredra. I artikeln tas det fram fyra olika 

punkter; elevernas testresultat som en indikator, klassrumsobservationer, enkäter 

utformade för elever där de kan ge feedback till läraren samt den fjärde sammanfattar att 

användning av flera metoder ses som positivt för att kunna ge lärarna detaljerad 

information om elevernas styrkor och svagheter för att lättare kunna förbättra kvalitén 

på sin undervisning (RAND 2012a). 

 

RAND (2012b) lyfter fram hur man vill betona vikten av goda lärare och även kvalitén på 

lärare. Forskningen som har ett resultat baserat på elever har visat att lärares effektivitet 

skiljer sig åt och även att elever påverkas av effektiva lärare och därmed har lärare stor 

betydelse för elevernas resultat. Vad som valts att lyfta fram är att läraren betyder mer 

för eleven än någon annan aspekt av skolgången. Det är självklart flera faktorer som 

spelar roll så som individuella egenskaper, kultur och erfarenheter. I skolans roll har 

forskningen alltså kunnat säga att läraren har den största påverkan för elevers prestation. 

Det framkommer även att lärarna har två till tre gånger så stor inverkan på läsningen hos 

eleverna som någon annan faktor i skolan (RAND 2012b).  

 

Rosén (2008) styrker även vikten av lärarens roll i en forskningsöversikt där det 

framkommer att lärarkompetensen är en avgörande faktor för elevers resultat. Rosén 

(2008) lyfter även fram en granskning om att även de utbildade lärarna bör få fortsätta 

utveckla sin kompetens inom speciellt läs- och skrivutveckling. I dagsläget lyfts detta 

ämne fram som prioriterat och aktuellt. Med en god kunskap inom olika teorier och 

metoder är det enklare för lärarna att skapa sina egna metoder för undervisningen. Att 

forma undervisningen så att den lämpar sig bäst för eleverna samt att orientera sig i 

materialet kring läsundervisning för att finna det mest lämpade. Ökad kompetens kan 
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både innebära utvecklande av kunskap och tillägg samt att man som lärare sätts i en 

situation där ens kunskap måste omprövas (Rosén 2008). 

 

Hur undervisningen ska läggas upp baseras självfallet på hur väl läraren känner till ämnet. 

Kvaliteten på undervisningen påverkas även av strategier, förklaringar, organisering och 

hantering av de olika aktiviteter som läraren känner till, generellt och inom ämnet. 

Ytterligare faktorer som påverkar undervisningen är lärarens egna intressen och känslor 

(Newton 2003).  

 

Goda förutsättningar för lärande bör finnas både för elever och för lärarna. För att kunna 

skapa dessa förutsättningar krävs det att det organiseras.  Hur man organiserar 

undervisningen beror på lokaler, elevgruppsstorlek, möjlighet till samarbete med andra 

pedagoger i skolan, gemensam tid till planering och diskussion samt de konkreta valen 

för eleverna. Förutsättningar för en väl organiserad undervisning ligger även hos skolans 

rektor eller föreståndare att göra goda val vid schemaläggningen så att den prioriterar 

lärarnas tid väl (Ehrnlund & Ekerstedt 2015). Engagerade och utbildade lärare 

förespråkas starkt vad gäller undervisning i läsförståelse (RAND 2012a). Forskning kan 

även framlägga att god lärarkompetens är ett faktum för elevers resultat (Rosén 2008). 

 

 

3.7.1 Faktorer som främjar läsundervisningen 

Nedan presenterar vi det forskningen säger om läs- och läsförståelseundervisning. I 

flertalet PIRLS-undersökningar har det framkommit att svenska lärare inte avsätter så 

mycket tid för att utveckla elevers läsförmåga. Reichenberg (2008) lyfter fram vikten av 

att man som pedagog ska ge sina elever en aktiv vägledning i hur de ska ta sig an innehållet 

i faktatexter. Newton menar dock att om man tror att det räcker med att ge eleverna 

förutsättningar för att förstå så räcker inte det. Det finns flera olika faktorer som kan 

påverka förståelsen och inlärningsbeteendet. Det kan vara känslor, attityder, motiv och 

egenskaper som påverkar det mentala (Newton 2003). ”Vad människor faktiskt gör för 

sitt lärande bestäms inte bara av vad andra gör för att underlätta det”(Newton, 2003:170). 

Målet med läsningen är att eleverna ska kunna förstå vad de har läst och kunna få ut något 

av det lästa. All läsning ska ge läsaren ett innehåll och det är vad som eftersträvas (Alatalo 

2016). 

 

Lundberg (2010) skriver att lärarna stör elevernas naturliga inlärning genom att ha 

formella teknikövningar. Inlärningen bör ske i naturliga, funktionella situationer som 

främjar barnens kommunikationsbehov (Lundberg 2010). I Elbro (2004) görs det en 

jämförelse mellan den gamla svenska skolan (1800-talets form) och dagens skola och 

synen på undervisningen på bokstäver med dess ljud och andra språkliga element. De vill 

få fram att bara för att man byter ut undervisningsformen betyder inte det att 

undervisningen blir fantasilös eller fantasifull (Elbro 2004). 
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När det talas om brister i elevers lässkicklighet kommer avkodning upp som en stor 

problematik (Alatalo 2016). Den fysiska miljön påverkar eleverna hur de kommer ihåg 

kunskapen samt hur de kan använda sig av den. Forskning har visat att elever som känner 

att de får stöd från sina lärare var avgörande för intresset i klassrummet. I sin tur har 

intresset en betydelsefull roll för resultatet (Newton 2003). 

 

I Elbro (2004) beskrivs hur man genom analys kan finna motivationsfaktorer som hjälper 

eleverna till läsning. De jämför en flickas isärplockande av en fjärrkontroll med 

läsprocessen. Isärplockandet av fjärrkontrollen styrs troligen av hennes nyfikenhet. 

Nyfikenhet är en motivationskälla. Då en analys av ett komplext system kan motiveras av 

många olika anledningar bör den beaktas som mycket viktig. Elbro (2004) vill även påstå 

att en analys av läsprocessen kan ses som en mycket viktig del av lärarens roll och 

kvalifikation. Med analys av läsprocessen kan läraren utvärdera och hjälpa eleven mycket 

mera noggrant och tillhandahålla lämpligt material för just den enskilda elevens behov. 

Detta bör även göra så att eleven får arbeta i ett passande tempo och att svårigheter inte 

förstärks utan att eleven får rätt hjälp (Elbro 2004). 

 

3.7.2 Textval 

Vilken typ av text som eleverna får ta sig an är viktigt. Reichenberg (2008) påpekar att det 

är viktigt att texterna ska ha en hög grad av läsbarhet och att texten kan väcka läslusten 

hos eleverna. Det är alltså lärarens uppgift att granska litteraturen på ett sådant sätt. 

Bokens pärm är det första intrycket man får av boken, har inte boken en lockande pärm 

kommer inte heller eleverna att satsa energi på den. Martin Widmark berättar i en 

föreläsning på ur.se som heter ”från ABC och läskondis till läsförståelse och läslust” om 

hur han tycker att en bok ska vara lättillgänglig och fungerande för barn. Han anser att 

boken inte ska vara för lång men att den ska innehålla återkopplingspunkter för att hela 

tiden påminna och upprepa för barnen vad som hände tidigare i boken. Detta för att barn 

läser långsamt. Som barn kanske man bara hinner läsa fem sidor på exempelvis en dag 

och därför är det bra att texten sedan påminner nästa gång vad man läst tidigare. 

Widmark påpekar också att en barnbok ska vara lättläst men definitivt inte lättlöst. Den 

ska vara lättläst för att barnen har ett litet språk, alltså inget stort ordförråd. Däremot är 

deras intellektuella förmåga mycket större och i och med det kan texten vara lite svårare 

att lösa för dem (UR Skola 2013). 

 

Texter som barn tidigt får ta sig an bör ge läsningen glädje. Det ska kännas som att texten 

ger värdefull information och goda upplevelser. Läsningen ska vara någonting spännande 

från början. Lundberg (2010) menar dock att många nybörjartexter saknar detta, de 

innehåller enfaldiga meningar och tråkiga upprepningar som istället för att stimulera och 

uppmuntra läsningen förslöar barnen.  

Textens struktur har en viktig betydelse för hur man kan förstå texter. Texter kan vara 

uppbyggda på olika sätt. Berättande texter, så kallade narrativa texter är den typ av 

textstruktur som oftast blir bättre ihågkommen. Bråten (2008) menar att sättet som 

används att ordna information i berättelser är ett sätt som man möter tidigt i livet. 
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Berättelsetexter ger även ett visst stöd för att förstå texten. Han menar att det beror på 

att berättelser är förankrade i kulturen där vi vuxit upp samt att de framhåller viktiga 

etiska och sociala värden i mellanmänsklig interaktion. 

 

Enligt Bråten (2008) har det tagits fram positiva aspekter som man med forskning bakom 

kan säga har en positiv inverkan på undervisningen i läsförståelse. Ord-avkodning, 

lässtrategier, explicit undervisning i lässtrategier bättre än implicit undervisning samt 

ordförråd, integrerad undervisning med ordinarie ämnesundervisning, kunskap om olika 

textgenrer och textstrukturer, reella valmöjligheter, anpassad undervisning och goda 

arbetsförhållanden är positiva aspekter i arbetet med läsförståelse. Att eleverna läser 

mera eller har ett stort ordförråd är nödvändigtvis inget som ökar läsförståelsen ståendes 

för sig själva. Flera studier visar att en ökad läsförståelse sker när eleverna använder sig 

av läsförståelsestrategier 

(Alatalo 2011). 

 

3.7.3 Högläsning  

Metoder som visat sig vara effektiva i läsflytsundervisning är ledd högläsning. Med ledd 

högläsning menas då läraren tillsammans med eleverna aktivt engagerar sig och ger stöd 

i elevens högläsning. Det finns flera olika sätt att utöva ledd högläsning. Det kan också 

vara att upprepad läsning, att samma stycke eller text läses upp flera gånger högt, eller att 

läraren läser först och eleverna efter eller läraren och eleverna tillsammans. Enligt Alatalo 

(2016) hjälper detta eleverna att utveckla sin läsförmåga. Alatalo (2016) menar också att 

barn som regelbundet får lyssna till högläsning har en större förutsättning att kunna 

utvecklas som läsare.  

 

Tystläsningen har däremot inte en lika starkt understrykande vetenskaplig grund för att 

påvisas vara främjande för läsundervisningen. National Reading Panel (2000) 

presenterar ett resultat som inte påvisar att tystläsning är utvecklande för läsförmågan. 

Det framkommer dock att det finns korrelation mellan läsmängd och läsförmåga men att 

man inte med klarhet kan säga vilka orsakerna är. Studiens resultat för att beskriva en 

god läsare är svårt att fastställa eftersom det är svårt att få fram om en god läsare är det 

för att den läst mycket eller om det är så att den läst mera för att den är en god läsare. 

Dessa studier kan inte alltid ge resultat eftersom metoderna för läsning inte håller samma 

linje under en längre tid, metoderna förändras (Alatalo 2016). 

 

3.7.4 Samtal 

Ett intressant resultat utifrån PIRLS-undersökning (2011) är att samtal mellan lärare och 

elever gällande texter förekommer så sällan i svenska skolor. Man hävdar även i denna 

undersökning att många elever lämnas för sig själva med läsningen och då saknas det 

vuxenstöd som borde finnas för att eleverna ska få en förbättrad förståelse för texterna 

de möter. Alatalo (2011) framhäver här som i andra studier att det framkommer att 

eleverna bör få läsa texter inom sitt eget intresseområde, det eftersom intresse och 

förförståelse är två viktiga komponenter i en god läsförståelse. Bristen i detta är inte 
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metoder för undervisning inom läsförståelse eftersom det finns flertalet vetenskapligt 

grundade metoder för undervisningen, utan bekymret ligger i att många lärare inte 

känner till dessa (Alatalo 2011). 

  

Att läsa tillsammans med barn förespråkas. Det främjar läsutvecklingen, väcker intresse 

samt skapar motivation. Denna aspekt är forskare eniga om och Fox (2013) styrker att 

högläsning som återkommande aktivitet ger goda förutsättningar för den fortsatta 

läsningen. Förutom att högläsningen motiverar och utvecklar ger den också en 

gemenskap samt skapar diskussionstillfällen där barnen kan utvecklas i sin 

allmänbildning (Alatalo 2016). 

 

Efter att läsinlärningen är avslutad och eleven behärskar läsningen måste man 

fortsättningsvis vidareutveckla ordförrådet samt strategier för läsförståelse menar 

Lundberg (2010) Han påpekar att detta gärna ska ske i gemenskap tillsammans med 

klassen genom samtal, lekar, spel och dylikt. Lundberg (2010) hävdar att 

läsförståelseundervisning inte får gå ut på kontrollfrågor på vad eleverna kommer ihåg 

ifrån en text. Han menar att frågorna istället ska användas så att läraren kan hjälpa till att 

göra mötet mellan text och läsare så givande som möjligt Det finns många uppfattningar 

och åsikter om läsundervisning men Lundberg (2010) menar att dessa uppfattningar och 

åsikter sällan har någon grund i forskning eller vetenskap. Oftast handlar det om egna 

erfarenheter, känslor och värderingar (Lundberg 2010). 

 

3.8 Bedömning av läsförståelse 

Lärare är även tvungna att bedöma läsförståelsen hos eleverna. Eftersom forskare, 

skolpolitiker och verksamma inom skolverksamheten inte är eniga om vad läsförståelse 

är anser Westlund (2013) att det kan vara problematiskt att bedöma läsförståelse. 

Svårigheten med att bedöma läsförståelse kan också bero på att läsförståelse inte är ett 

skolämne utan är en ämnesöverskridande färdighet (Westlund 2013). 

 

Till den vardagliga bedömningen av läsförståelse hör observationer, kvalitativa 

observationer som utförs av läraren i elevernas aktiva lärande. Detta sker dagligen och 

dokumenteras inte alltid på papper utan mycket blir till minnen hos läraren. Eleverna kan 

få daglig bedömning muntligt i form av en kommentar ifrån läraren över något de gjort. 

Den vardagliga bedömningen sker oftast muntligt och utan att man ser på det som just en 

bedömning. Bedömning är inte att värdera en individ utan att kunna beskriva var eleven 

ligger i förhållande till kraven, vad eleven kan och inte kan för att hjälpa individen att 

utvecklas. Bedömningen är även till för läraren, det innebär att läraren har samlat in ett 

underlag för sin egen undervisning, att individuellt anpassa undervisningen till eleverna 

(Rosén 2008). 

 

Att bedöma själva läsförståelsen hos elever är inte helt okomplicerat. Lärarens roll är att 

undersöka vad eleven kan inom detta område och då helst utan att läraren på något sätt 



 

20 

 

hämmar den glädje eller lust eleverna har för det aktuella lärande som observeras och 

bedöms. I många fall i början av en elevs läsning kan bedömningen ske genom lyssnande 

eftersom elever oftast läser högt. Ju längre in i elevernas läsutveckling det går väljer de 

oftast att läsa tyst vilket då gör att den ”anonyma” lyssnande bedömningen avtar. Ett sätt 

att bidra till lärarens möjlighet till bedömning är att ha högläsning både elever och läraren 

och sedan ställa frågor utifrån den lästa texten. Det ger en bild utav vad eleverna uppfattar 

utifrån texten men är oftast inte tillräckligt. Det man mera vill komma åt är mera 

detaljerad, dokumenterad bedömning och med tydligare kriterier. Det Rosén (2008) 

lyfter fram i sin text är att svenska lärare mera förlitar sig på sina egna observationer och 

professionella bedömningar när det kommer till läsförståelse jämfört med andra länder 

som använder sig av prov för att göra en bedömning. Den bedömning som Rosén (2008) 

hävdar att de flesta svenska lärare gör grundar sig i att lyssna till högläsning samt ställa 

frågor till det lästa vilket då blir en muntlig diskussion och på så sätt bedömer elevernas 

kunskap. Att bedöma dem enligt skriftliga svar är också ett sätt men då används oftast 

korta textstycken med krav på korta svar. Vad som ska bedömas och hur är beroende på 

vad man anser viktigt och även var eleven befinner sig i läsutvecklingen. Var eleven 

befinner sig i sin läsutveckling ger direktiv om vad som är väsentligt att observera och 

dokumentera. Det som kan anses saknas i bedömningen är en mera följdriktig ram för hur 

bedömningen ska utföras så att den kan göras mera likvärdig mellan skolor. Lärare 

befinner sig i ett dilemma angående en likvärdig bedömning, att veta vad och hur 

bedömningen ska ske för att ge en så rättvis samt likvärdig bedömning (Rosén 2008). 

 

Skolverket presenterar ett material lärare kan använda sig av för att kunna förstå elevers 

utveckling i läsförståelse. Genom att ställa frågor till eleverna och genom att dela in frågor 

i de olika läsförståelseprocesserna kan man som lärare få en uppfattning om till vad 

eleven kan förstå av en läst text samt vilka strategier eleven då använder sig av för att ta 

till sig textens innehåll. Denna uppdelning av frågor genom de fyra olika 

läsförståelseprocesserna kommer att kunna ge en tydligare bedömning av var eleven 

ligger till i de kunskapskrav som ställs. Detta ger läraren en god sammanfattning av varje 

elevs läsförståelseprocess. Då kan elevens styrkor och svagheter göras synligt och man 

kan utifrån det göra upp en plan för utvecklandet av läsförståelsen (Skolverket 2016a). 

 

För att kunna bedöma elevers kunskap i läsning använder skolorna sig av olika 

läsförståelseprov. Dessa prov har utformats utefter egentligen två olika utgångspunkter: 

dessa två är för vilket syfte man läser texter och de olika läsförståelseprocesserna. 

Texterna i dessa prov innehåller olika uppgifter beroende på vilken läsförståelseprocess 

man vill att läsaren ska använda sig av för att komma fram till de svar provet söker. 

Frågorna är formulerade i utgångsläge från de fyra olika läsförståelseprocesserna. Fast 

frågorna är formulerade utifrån en viss kategori ska det ändå finnas utrymme för egna 

tolkningar. Dessa frågor är noggrant utvalda (Rosén 2008). 

 

Förutom den egna bedömningen som görs i syfte att bedöma elevens läsprocess deltar 

även Sverige i större undersökningar så som PIRLS som är en undersökning av IEA (The 
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International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Detta är 

internationella kunskapsmätningar för att kunna undersöka och jämföra elevers 

kunskaper. PIRLS undersökning genomförs i årskurs fyra eftersom man menar att det är 

då elever går från att lära sig läsa till att lära genom läsning (Westlund 2013). 

 

 

3.9 Sammanfattning av den tidigare forskningen 
I avsnittet Tidigare forskning har vi presenterat vad som är relevant för studiens syfte. 

Avsnittet behandlar olika delar kring läsförståelse som huvudområde för att på bästa sätt 

komma åt det vi vill beröra och belysa för att styrka detta ämne i vår vinkling.   

Enligt Fredriksson & Taube (2012) är läsning en vardaglig aktivitet. Bjar (2006) 

definierar läsning som ett möte med texter av olika slag som är skrivna i olika syften och 

läses även med olika syften. Elbro (2004) definierar läsning som att uppfatta ett innehåll 

i texter. Enligt Elbro (2004) är läsprocessen uppdelad i två komponenter, avkodning och 

förståelse. För en god läsfärdighet krävs det att dessa båda komponenter finns. Ingen utav 

komponenterna kan stå ensam, de är likvärdiga i sina syften. Enligt Rosén (2008) är 

läsförståelsen uppdelad i fyra processer som kan förkortas som att återge direkt 

information, dra slutsatser, tolka och granska innehåll. 

Att elever är medvetna om när de förstått något och vad det är de har förstått samt att 

veta vilka strategier de behöver för att förbättra sin förståelse är vad som kallas 

metakognitiv förmåga (Rosén 2008). Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när 

man genomsöker skriven text och samspelar med den (Bråten 2008). Vid textläsning kan 

inte läsaren urskilja kroppsspråk, tonfall, gester och dylikt som vid ett aktivt samtal. Vid 

textläsning krävs därför olika läsförståelsedelar som har betydelse för läsförståelsen: 

inferenser, de inre mentala bilderna och läsning på, mellan och bortom raderna 

(Lundberg 2010).  

 
Läsförståelsen påverkas av olika faktorer däribland kunskap om språket, språklig 

medvetenhet, förförståelse, olika strategier för läsförståelse och ordförråd (Alatalo 2016). 

Huvudsyftet utifrån dessa olika goda aspekter och läsningens grunder är att en läsare ska 

kunna ta till sig och tillgodogöra sig budskapet ur en text (Alatalo 2016). 

 

Eftersom läsförståelse inte är ett skolämne utan är en ämnesöverskridande färdighet 

menar Elbro (2004) att det kan vara en faktor för förvirring vid bedömning (Elbro 2004). 

Bedömningen kan bedrivas genom vardagliga observationer, kvalitativa observationer 

utav läraren i elevernas aktiva lärande. Den tidiga bedömningen sker oftast genom 

lyssnande och diskussion. Vad som anses saknas är en mera följdriktig ram för att göra 

bedömningen mera likvärdig (Rosén 2008). Skolverket presenterar en strategi för lärare 

som de kan använda sig av vid bedömningen. Den grundar sig på de fyra 

läsförståelseprocesserna. Frågor ställs till eleverna utifrån de fyra 
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läsförståelseprocesserna, på så sätt täcker det ramen för läsförståelse och ger en tydligare 

bedömning av elevers kunskap i förhållande till kunskapskraven (Skolverket 2016a). 
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4. Metod 
 

I detta kapitel redovisar vi valet av metod samt material vi använt oss av. Vi tar också upp 

hur vi gjorde vårt urval samt hur vi genomfört studien. Avslutningsvis redovisar vi 

metodkritiken och studiens etiska aspekter.  

 

4.1 Metodval 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod med tyngdpunkt på 

fokusgrupper där intervjuerna skedde i par eller mindre grupp. Detta eftersom studien är 

baserad på intervjuer och observationer. Vi lät också eleverna utföra ett läsförståelsetest 

i samband med intervjun i en fokusgrupp. Fokusgrupp valde vi eftersom det anses vara 

användbart för att ta reda på hur människor tänker inom ett visst ämne, i vårt fall ämnet 

läsförståelse. Olsson & Sörensen (2011) lyfter även fram att genom fokusgrupper kan 

gruppen hjälpas åt att beskriva sina erfarenheter. Eftersom vi både ville prata med 

berörda lärare i yrkeslivet och själva kunna observera yrkeslivet som lärare kändes valet 

av den kvalitativa metoden bra.   

 

4.2 Material och urval  
Till en början funderade vi på hur vi ville ta reda på informationen. Vi bestämde oss för 

att intervjuer och observationer skulle ge mycket information. Sedan skapade vi ett 

missivbrev till lärare som skulle skickas ut till skolorna för att snabbt få kontakt med 

lärare på skolorna och kunna boka in våra intervjuer samt tider för när det skulle vara 

lämpligt för oss att observera. Eftersom vi studerat grundlärarprogrammet med 

inriktning förskoleklass till årskurs tre kändes det naturligt för oss att vi också skulle 

utföra våra observationer och intervjuer inom detta åldersspann i skolan, dock är en av 

lärarna verksam i årskurs fyra. När vi hade bokat in tider med lärarna skapade vi ett 

missivbrev till elevernas vårdnadshavare som vi kunde ta med till de inbokade 

intervjuerna.  

 

Efter att vi valt metod samt tagit del av litteratur inom ämnet arbetade vi fram 

intervjufrågor till lärarna. Detta lyfter även Ahrne & Svensson (2015) upp som viktigt att 

göra eftersom det annars kan vara svårt att veta vad man ska fråga om. Intervjufrågorna 

krävde en hel del förarbete. Det gällde att vrida, vända och analysera varje fråga för att 

veta om frågan var relevant till just vår studie.  

 

Intervjufrågorna till eleverna skapade vi utifrån vad vi hade ställt för frågor till lärarna 

men främst skapades elevfrågorna av hur lärarna hade svarat under intervjuerna.  

 

För att finna lärare som kunde delta i studien sände vi ut ett missivbrev (se bilaga 1) till 

rektorn på den valda skolan. Rektorn fick sedan i sin tur föra vidare missivbrevet till 

berörda lärare på skolan, i detta fall lärare i årskurserna ett till tre. Fem lärare svarade 

och visade intresse för att delta i vår studie. Strax innan vi började intervjun fick lärarna i 
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lugn och ro läsa igenom intervjufrågorna. Under intervjun spelade vi in samtalet med våra 

mobiltelefoner för att sedan transkribera intervjun.  

 

För att finna elever till studien skapade vi ytterligare ett missivbrev (se bilaga 2) till 

klassernas föräldrar. Vi gav missivbrevet till lärarna som sedan skickade hem 

missivbrevet till elevernas föräldrar. Av de 30 föräldrar som tillät att deras barn fick delta 

i studien lottade vi sedan ut 18 stycken elever som skulle delta i intervjuerna. Vi var dock 

införstådda med att om eleverna inte själva samtyckte till att delta i intervjun, kunde vi 

inte använda dessa elever som informanter.  

 

4.2.1 Presentation av studiens deltagare  

Nedan presenterar vi studiens deltagare. Varje person är anonymiserad. Vi har valt att 

kalla dem vid dessa nedanstående namn som inte är på något sätt kopplade till deras 

egentliga namn. 

 

Lärare 1 – Karin  

Kvinna 57 år. Har arbetat som lärare i 35 år på samma skola. Har jobbat i de flesta 

årskurser men mestadels i de lägre årskurserna, ettan och tvåan. Hon utbildade sig vid 

den då så kallade lågstadielärarutbildningen vid Högskolan i Gävle. Efter utbildningen i 

Gävle kompletterade hon med ytterligare en utbildning som gick vid Åbo universitetet 

för att få kompetens att undervisa från årskurs ett till årskurs sex.  

Lärare 2 – Camilla  

Kvinna 49 år. Tog sin lärarexamen vid Pedagogiska fakulteten i Vasa (Finland) 1990 och 

har sedan dess arbetat som lärare. Hon har arbetat på den nuvarande skolan i fem år 

Har arbetat i flera olika årskurser men arbetar idag i en sammansatt ett-tvåa.  

Lärare 3 – Anna  

Kvinna 52 år. Utbildade sig vid Linköpings universitet till lågstadielärare för årskurs 1–

3. Efter det kompletterade hon med en åländsk kompletteringsutbildning för årskurs 5–

6. Började arbeta som lärare 1989 och har sedan dess arbetat på tre olika skolor, på 

nuvarande skolan har hon arbetat i 10 år. Har undervisat i alla årskurser från 1 till 6, 

mycket i årskurs 1–2 men nu är hon klasslärare för årskurs 3–4.  

Lärare 4 – Mona 

Kvinna 45 år som i dagsläget är klasslärare för årskurs 4. Hon har arbetat som 

klasslärare i 21 år. Utbildade sig vid Pedagogiska fakulteten i Vasa som klasslärare. Hon 

tog examen i pedagogik samt en magisterexamen.  

Lärare 5 – Marita 

Kvinna 55 år som i dagsläget är klasslärare för årskurs 3. Hon har arbetat som 

klasslärare i 17 år. Utbildade sig först till ämneslärare i textilslöjd från grundskolan upp 

till och med gymnasiet vid Pedagogiska fakulteten i Vasa. Sedan vidareutbildade hon sig 
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till klasslärare för grundskolan. Hon har arbetat ett år vid den nuvarande skolan, är 

tjänstledig från sin ordinarie tjänst i Åbo för att kunna jobba på Åland. 

Eleverna 

Totalt deltog 18 stycken elever i från årskurserna ett och två varav 9 var flickor och 9 

pojkar. Tre av dessa elever är tvåspråkiga, finsk- och svensktalande. Eleverna är fördelade 

i två olika klasser, åtta av eleverna går i en klass medan de andra tio eleverna går i en 

annan klass. Samtliga 18 elever går i samma skola och har gått på skolan sedan 

skolstarten. Skolan är belägen i en av Ålands största kommuner ute på landet och har 

totalt cirka 130 elever.   

 

 

4.3 Genomförande  
Denna studie har vi genomfört på två olika sätt. Vi har intervjuat lärare och elever men vi 

har också varit med i klassrummen och observerat hur läraren och eleverna har arbetat i 

praktiken. I intervjun med eleverna använde vi oss förutom frågor kring läsning även av 

två läsförståelseövningar som var uppbyggda på två korta texter med tre tillhörande 

frågor. Vi hade arbetat fram färdiga formulär med intervjufrågor som vi använde oss av 

under intervjuerna för att sedan kunna jämföra svaren med andra intervjuer och 

undersökningar. Vi ansåg också att det var bra att ha färdigt nerskrivna frågor för att vara 

säkra på att vi inte skulle glömma vad vi ville fråga under intervjun. Fördelen med att 

använda sig av den kvalitativa metoden är dock att man under intervjun kan anpassa 

ordningsföljden på frågorna efter situationen samt att man kan ställa nya frågor under 

samtalets gång (Ahrne & Svensson 2015). Detta lade vi märke till under intervjuerna då 

man lätt kom in på de kommande frågorna innan. Genom att utföra intervjuerna direkt 

ute i skolverksamheten fick vi en insikt om hur det fungerade just i den miljön.  

 

4.3.1 Intervjuer 

Under den första intervjun deltog vi båda två och intervjun skedde i skolan i ett av 

lärarnas klassrum. I intervjun deltog två lärare samtidigt. Eftersom intervjuforskning 

genomsyras av etiska frågor är kunskapen som produceras av den typen beroende av hur 

relationen mellan intervjuare och intervjupersonerna byggs upp socialt. Det är upp till 

intervjuaren att skapa en miljö där intervjupersonerna känner sig trygga och fria för att 

kunna prata om privata händelser menar Kvale & Brinkman (2014). Vi valde därför att 

intervjua de berörda lärarna på deras arbetsplats. De följande intervjuerna gjordes på två 

olika skolor vilka vi delade upp emellan oss. Ena intervjun blev med en enskild lärare och 

den tredje intervjun blev med två lärare samtidigt så som vid det första intervjutillfället. 

Anledningen till att alla intervjuer inte kunde genomföras samtidigt som var vår tanke 

från början var att det var svårt att få till en tid för intervju som passade samtliga samt att 

det är lärare från två olika skolor på Åland vilket även försvårade att få ett gemensamt 

tillfälle för intervju både geografiskt och planeringsmässigt.  
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Intervjuer med eleverna utförde vi för att vi ville jämföra lärarnas svar med elevernas. 

Vuxna kan ofta ha antaganden om vad barn tänker och hur de hanterar vissa situationer. 

Vi anser att barn behöver få forma sina egna uppfattningar om det som berör dem själva. 

Ahrne & Svensson (2015) menar också att om barn får delta i intervjuer och liknande 

leder det till att de känner sig viktiga i samhället. Intervjuerna med eleverna utfördes i par 

där eleverna då kunde diskutera och ta stöd av varandra. De elever som vi intervjuat 

känner till oss sedan tidigare eftersom vi båda gjorde vår senaste verksamhetsförlagda 

utbildning på denna skola. Det upplevdes som att eleverna därför kände sig trygga med 

att prata med oss och vi kunde inte märka att de hade svårt att uttrycka sig vid svaren. 

 

Intervjuerna spelades in med två mobiltelefoner och dator för att vara helt säkra på att 

inspelningen skulle lyckas. Vi var mycket tydliga med att inspelningarna enbart var för 

eget bruk. Efter att intervjuerna var genomförda transkriberade vi själva de inspelade 

intervjuerna. Transkriberingen gjordes ordagrann men justerades även till ett skriftspråk 

för att få ett flyt i texten. Vid transkriberingen anonymiserade vi studiens deltagare. 

Materialet är lagrat och förvaras enligt forskningsetiska principer. Tanken med 

elevintervjuerna var att få ett elevperspektiv samt kunna se hur eleverna uppfattade det 

aktiva arbetet med läsförståelse. 

  

4.3.2 Observationer 

Observationer har utförts i klassrumsmiljö i de tre respektive årskurser som medverkat i 

studien. Genomförandet har skett genom aktivt deltagande observationer utförda utav 

oss själva. Vi utförde observationerna tillsammans men också enskilt. Observationerna 

har som huvudsyfte att kartlägga lärarnas medvetna val vid undervisning i läsförståelse. 

Detta för att hjälpa oss besvara våra frågeställningar och ge arbetet en aktuell och 

trovärdig grund samt att styrka vår studie. Syftet med observationerna har även varit att 

tillhandahålla ett elevperspektiv på lärandet som sker i läsförståelseundervisningen och 

få ytterligare en vinkel för att kunna kartlägga lärarens val vid den aktiva undervisningen.  

 

Vi har fört samtal med varandra för att kunna jämföra och diskutera våra uppfattningar 

under sammanställningen av materialet. Vi har sett fördelar med att vi båda observerat 

samtidigt eftersom det gett möjligheter till diskussion med varandra efteråt samt att två 

observatörer känns styrkande. Dokumenterandet av observationerna har skett genom 

anteckningar. Anteckningarna har använts som en karta för att vi ska kunna orientera oss 

och göra något som kan vara problematiskt lättöverskådligt och sammanfattande. Detta 

för att vi vid användandet av observationsmaterialet ska kunna återge observationerna 

så riktigt som möjligt men med vår förståelse och tolkning. Dysthe, Hertzberg och Hoel 

(2011) ser att föra anteckningar som något som beskriver ett mellanting mellan att läsa 

och skriva. De vill poängtera att man bör öva sig på olika lästekniker och 

anteckningstekniker för att kunna dra god nytta av det. Anteckningar kan ge en överblick. 
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4.3.3 Läsförståelseövningarna 

Som vi nämnde använde vi oss även utav två läsförståelseövningar i elevintervjuerna. 

Läsförståelseövningarnas syfte var att pröva hur väl eleverna kunde svara på de frågor 

som hörde till två texter som lästes upp för dem. Texterna lämnade utrymme för egna 

tankar såväl som det fanns direkta publicerade svar i texten till en del av frågorna. 

 

4.4. Metodkritik 

Med den kvalitativa metoden finns möjligheten att få en helhetsbild över situationen. 

Holme & Solvang (1997) menar att det möjliggör en ökad förståelse för sociala processer 

och sammanhang. En fördel som vi också kan se med den kvalitativa metoden i vår studie 

som även Olsson & Sörensen (2011) lyfter fram är att våra deltagare i studien har kunnat 

ge oss mycket information på en väldigt kort tid. Eftersom våra frågor till deltagarna har 

varit ganska öppna har det funnits utrymme för deltagare att ge sina egna tankar och 

åsikter. Det har också funnits möjligheter för oss att kunna ge följdfrågor beroende på 

deltagarnas svar, på så vis skiljer också varje intervju sig åt eftersom det ställts olika 

följdfrågor vid varje intervju. Det kan också ses som en fördel med den kvalitativa 

metoden då den är flexibel. Det har gett oss ett större perspektiv samt att vi har blivit 

inspirerade till nya tolkningar att fundera över och att arbeta med.  

 

Nackdelen med den kvalitativa metoden är att antalet intervjuade är så litet att vi inte kan 

konstatera att den information vi fått är tillräcklig för att påvisa främjande undervisning. 

Men utifrån vårt syfte att ta reda på hur lärare kan arbeta med undervisning i läsförståelse 

samt ta reda på hur eleverna ser på undervisningen är den kvalitativa metoden med 

tyngdpunkt på fokusgrupper välfungerande då det också har funnits en möjlighet att 

studera interaktionen mellan lärare och elever samtidigt som den gett oss mycket 

information.  

 

4.5 Etiska aspekter 

För de personer som är direkt inblandade i denna studie råder etiska principer samt även 

för oss som vi tagit till oss. Allt material behandlas med försiktighet och respekt för de 

etiska principerna för svensk forskning. De medverkande i denna studie har informerats 

om denna studies syfte samt givit samtycke till att delta. Eleverna i studien är minderåriga 

och kräver samtycke från vårdnadshavare till deltagande. Vårdnadshavarna har blivit 

informerade och givit samtycke, sedan har eleven själv fått välja om den vill delta. De 

intervjuade har blivit informerade om att de när som helst under intervjun kan välja att 

inte svara på frågor samt att avsluta hela intervjun och att materialet inte används till 

studiens syfte om så är önskan. Uppgifter om deltagarna i studien är konfidentiella, vilket 

betyder att deras riktiga namn ej omnämns i studien utan har omskrivits. Personuppgifter 

förvaras så att ingen obehörig kan komma åt dem och använda dem i annat syfte. De 

uppgifter vi samlat in om deltagarna används endast för forskningens syfte och inget 

annat (Bryman 2011).  
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5. Resultat  
 

I detta kapitel tar vi upp det resultat vi fått utav våra intervjuer och observationer med 

respektive lärare och elever ute på de två olika grundskolorna på Åland. I första delen 

presenterar vi hur de fem lärarna arbetar med läsning med fokus på läsförståelse i sin 

undervisning och avslutningsvis presenterar vi hur eleverna ser på undervisningen de 

får ta del av inom läsning. Vi var intresserade av att ta reda på hur eleverna uppfattade 

läsning samt undervisningen inom läsning. Syftet är att ställa elevernas uppfattning mot 

lärarnas uppfattning av mängden läsning och arbete med läsning.  
 

5.1 Lärarnas definition av läsförståelse 
Lärarna i vår studie lyfter fram att det är viktigt att eleverna har en förståelse vid 

läsning. Har man ingen förståelse har man efter läsningen ingen aning om vad man läst. 

Det handlar helt enkelt inte, som även forskningen säger, om att bara tekniskt kunna 

läsa, det vill säga att man behärskar avkodning. Läsförståelse handlar bland annat om att 

kunna läsa mellan raderna, ordförståelse, samt kunna se en inre bild framför sig när man 

läser. Några av lärarna i studien anser också att läsförståelsen verkar kunna påverkas av 

den sociala miljön hemifrån. Har man varit med om mycket som man sedan kan relatera 

till vid läsningen kan det påverka förståelsen till det positiva.  

 

Lärarna i studien var överens om att läsning handlar om att kunna tillgodogöra sig 

innehållet i det lästa, att kunna ta till sig och just få ut något utav det man läst, att det ger 

en känsla och att man får ett utbyte samt ett intresse för läsning. 

 

5.2 Lärarnas undervisning  
Det finns flera olika sätt för hur man som lärare kan arbeta med läsförståelse i 

undervisningen. God kommunikativ förmåga är bland annat en förutsättning för att kunna 

främja god läsförståelse. Nedan har vi valt att presentera några av de sätt som 

framkommit under våra intervjuer.  

 

Som vägledning till lärarnas undervisning finns styrdokument, arbetsplaner samt olika 

utbildningar som man kan gå för att utöka kunskapen inom ämnet. Hur mycket 

undervisningen sedan styrs av dessa är varierande. Den ena skolan i studien har läsning 

som ett tyngdpunktsområde i undervisningen och därför styrs man främst av de 

beskrivningar om läsning och läsförståelse som finns i arbetsplanen. Lärarna styrs inte 

enbart av styrdokumenten utan de tar också del av forskning inom området och samtalar 

med andra pedagoger i skolan för att kunna få ett utbyte. Kurser inom ämnet läsning och 

läsförståelse ansåg de att det var brist på, de anser att det inte finns så stort utbud och 

den ena skolan som medverkade i denna studie hade ingen betydande inriktning på 

läsning och skolan erbjöd därför heller ingen bred repertoar inom kurser eller 

diskussionstillfällen mellan pedagogerna för att utveckla sin undervisning inom det 

aktuella ämnet. Där var det upp till lärarna själva att finna relevanta kurser.  
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Den andra skolan däremot har som vi tidigare nämnde en påtaglig satsning på läsning 

och ger större utrymme för läsning och skolan erbjuder därmed mera fortbildning inom 

olika typer av faktorer som berör ämnet. Där arbetade även lärarna i lärarlag och kunde 

på sina veckomöten välja att lyfta fram diskussioner kring detta. En lärare i studien från 

den skolan med mindre satsning på läsning satsade på att inhämta kunskap om fysisk 

aktivitet i samband med läsning eftersom det för henne är intressant och eftersom hon 

själv lägger upp sin undervisning på ett fysiskt sätt. Lärarna ansåg att kursutbudet som 

fanns nu var inriktat på barn med speciella svårigheter inte specifikt på läsning. Flera av 

lärarna i denna studie förlitade sig på sin egen kunskap och erfarenhet sedan tidigare 

samt den kunskap de har kunnat inhämta från kollegor. Det egna intresset för 

läsförståelsen och det egna valet av att ta del av och leta fram intressant material. 

 

5.2.1 Val av arbetssätt i läsförståelse  

Som det nämnts i studien finns det utarbetade metoder för hur man kan arbeta med 

läsförståelse. Majoriteten av deltagande lärare i denna studie har valt att inte använda 

sig av en renodlad metod för att arbeta med läsförståelse i sin klass utan hade valt att 

plocka de delar som de tycker lämpar sig för klassens behov och sitt egna 

undervisningssätt. Mona en av studiens deltagare har under en viss tid, i ett läsprojekt, 

undervisat genom att använda sig av metoden en läsande klass. Resultatet var efter 

utvärderingen bra men valet var ändå att återgå till den metod som hon själv valde för 

sin undervisning. 

 

Diskutera texter 

Det som framkommit allra tydligast i våra intervjuer med lärarna är vikten av att 

diskutera texterna med sina elever. Ibland kan man diskutera en text tillsammans med 

hela klassen samtidigt men att diskutera texter enskilt med elever är också viktigt. En 

faktor varför diskussion om texter är viktigt är bland annat för att kunna ge alla elever 

samma förståelse. Som nämndes tidigare kan förståelsen påverkas av vad man varit med 

om hemma. Genom att diskutera tillsammans med hela klassen ges alla elever samma 

förutsättning. Vid diskussion kan man ta upp svåra ord som leder till att eleverna utökar 

sitt ordförråd. 

 

Motivera eleverna  

Svårigheter med det tekniska läsandet, avkodning och fonem, leder ofta också till svag 

läsförståelse för eleverna. Alatalo (2016) nämner en formel som kan vara som ett 

underlag för lärare som arbetar med skriftspråksundervisning: ”Läsning = Avkodning x 

Förståelse + Motivation + Aktivitet ”. Även några av de lärare som deltog i studien 

pekade på att det är viktigt med motiverade elever i undervisningen. De lyfte fram att 

elever med svag läsförståelse ofta också är svaga i de övriga skolämnena där läsning 

förekommer och det gäller därför att som lärare motivera sina elever för att de ska klara 

av att hänga med i undervisningen. Detta kan ses tydligast i trean eftersom eleverna då 

läser mera faktatexter som de sedan ska skriva prov eller förhör om.  Som tidigare 
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nämnts tyckte lärarna att det viktigaste är att läsa och åter igen läsa för att förbättra sin 

läsning och läsförståelse men det kan vara svårt att motivera eleverna till att läsa när de 

tycker det är svårt och ansträngande. Lärarna påpekar att det finns en mängd olika 

böcker och att man måste hjälpa sina elever att hitta böcker som de är intresserade av. 

De tar återigen upp högläsningen, genom att ofta läsa högt för eleverna hjälper man dem 

att skapa ett intresse för texter.   

 

Att eleverna får lyssna till bokpresentationer av andra elever i klassen eller ifrån andra 

elever i skolan menar lärarna också kan vara till stor hjälp för andra elever att hitta 

böcker som de är intresserade av.  De menar också att det är viktigt att låta eleverna få 

välja böcker fritt, huvudsaken att de bara läser något. Dock anser de att man kanske kan 

försöka leda de elever som har svårt till att hitta böcker som är lättlästa på så vis att de 

är korta och har mycket bilder. Som exempel tycker de att Stjärnsvenska-böckerna kan 

vara bra i detta fall eftersom de går relativt fort att läsa. Då känner eleverna att de har 

klarat av att ta sig igenom en bok istället för att ta en svår bok som eleven sedan slutar 

läsa halvvägs. I intervjuerna framkom även ett tips från en deltagare, vid val av bok ska 

det inte finnas fler än fem oförståeliga ord på en sida. Är det fler än fem ord är nivån på 

texten för svår. 

 

5.2.2 Lärarnas kartläggning av läsförståelse 

Elevernas läsning och förståelse kartläggs främst via olika test som görs i de respektive 

årskurserna. Testerna görs av specialläraren och utöver dem görs inte andra tester för 

läsförståelse. Flera utav deltagarna i studien höll utvecklingen kring elevers läsförståelse 

i minnet. En deltagare förde dagbok för varje dag där hon antecknade någon kommentar 

om varje elev för sin egen skull. Det lärarna saknade var ett gemensamt 

bedömningsunderlag för läsförståelse.  

 

5.2.3 Engagerade lärare 

Utifrån lärarnas egna syn att arbeta med läsförståelse i klass vill de verkligen understryka 

hur viktigt det är att läraren själv är engagerad och aktiv. Mona menar att har man 

tystläsning i klassen ska även läraren ha en bok som den läser ur vid tillfället, inte göra 

annat under tiderna eleverna läser. Man ska vara så planerad och strukturerad i sitt 

arbete så att man inte tar den tiden för att förbereda annat kommande. Läraren ska vara 

väldigt engagerad i sin undervisning för att visa en god förebild. 
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5.3 Fallgropar för läsförståelsen  
Enligt studiens deltagande lärare finns det några fallgropar som kan påverka elevernas 

läsförståelse negativt. 

 

5.3.1 Läsa ensam 

En faktor som studiens deltagande lärare trodde kunde vara orsak till att eleverna har 

bristande förståelse är att elever lämnas ensamma med sina texter. De läser sina texter 

men det förs ingen diskussion vare sig före, under eller efter läsningen. Vid tystläsning 

blir det sällan några diskussioner eftersom alla läser sin egen bok för sig själv. De menar 

inte att tystläsning är dåligt men att man till en början, innan man lärt sig läsa, inte ska 

lämnas ensam med texter. De hävdar att det är otroligt viktigt att man lär sina elever hur 

man ska ta sig an texter. Exempelvis hur man går tillväga när man inte förstår ett ord.  

 

Mona, läraren för årskurs fyra i studien, har valt att ha tystläsning i sin klass som en metod 

för arbetet med läsförståelse. Vikten av detta ville hon påpeka är att läraren då även bör 

läsa tyst i sin bänkbok och vara engagerad. Lärarens engagemang skapar en god förebild. 

I studien har vi presenterat resultat från forskning som påtalar att den tysta läsningen 

inte är något som kanske är relevant för läsutvecklingen, men man kan inte heller påvisa 

att det är något negativt. Detta är intressant, våra medverkande lärare verkar vara 

överens om att tystläsning är en metod som ska användas men att man behöver engagera 

sig i elevernas tysta läsning och inte lämna dem ensamma och att ju högre upp i ålder de 

kommer desto mera självständig läsning kan tillämpas eftersom man då som lärare har 

en uppfattning om elevernas läsförmåga. 

 

5.3.2 Förförståelsens betydelse  

Många elever kan läsa en bok flytande men efteråt kan de ha svårt att återberätta texten, 

detta tyder på att eleven kan ha svårigheter med just läsförståelsen. Lärarna tror att 

bristande läsförståelse kan bero på vad man har med sig i bagaget. De elever som har läst 

mycket och varit med om mycket har lättare att ta till sig texter eftersom de kan relatera 

till något liknande. De poängterar hur viktig roll hemmet har i denna aspekt. De 

förespråkar läsning i hemmet samt att skapa intresse för läsning även hemma. Även 

diskussion av texter framhäver de som en aspekt för att skapa god läsförståelse. 

 

 

5.4 Elevernas syn på läsundervisningen  
Vi har tagit reda på hur eleverna såg på läsundervisningen i skolan samt vad de överlag 

tyckte om läsning. För att kunna se om elevernas läsförståelse påverkades av hur de 

upplevde läsningen och undervisningen utförde vi två läsförståelseövningar.  

 

5.4.1 Läsning ur ett elevperspektiv 

Samtliga elever i studien är medvetna om att det är viktigt att kunna läsa i skolan men 

också läsningens betydelse i samhället. De flesta anser också att det är viktigt att förstå 

vad man läser. De menar att det är onödigt att läsa om man ändå inte förstår. Elevernas 
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tankar kring läsning och varför det kan vara bra att läsa var ofta förknippade med när man 

blir äldre, att man ska ha hand om viktiga papper på jobbet när man blir vuxen eller att 

kunna läsa skyltar då man kör bil så att det inte blir fel. Läsningen skulle för dem tjäna ett 

syfte längre fram. Utifrån intervjuerna framkom det att läsning för dem i nuläget var för 

deras eget intresse. 

 

Lärarna hävdade att mängden läsning var viktig för att skapa en god läsförmåga och 

läsförståelse. Eleverna i årskurs 1 och 2 har sju veckotimmar svenska medan eleverna i 

årskurs 3 har sex veckotimmar svenska. Under svensklektionerna i årskurs ett och två ska 

även bokstavsarbetet ingå och det innebär att lektioner för enbart läsning är det brist på. 

Visserligen ingår läsning under andra lektioner i schemat. Eleverna har dock chansen att 

kunna läsa hemma eftersom de regelbundet besökte biblioteket för att kunna låna hem 

böcker. Hur mycket eleverna läste hemma varierade dock en del, en del elever läste alla 

dagar medan några läste väldigt sällan hemma. Däremot ansåg eleverna att de läste alla 

dagar i skolan på ett eller annat vis. Under den tidsperiod vi intervjuade eleverna hade de 

ett läsprojekt där hela skolan läste 20 minuter samtidigt under bestämda tidpunkter varje 

dag under fyra veckor.  

 

Läsning skedde enbart under svensklektionerna ansåg några elever medan några av dem 

också sa att läsningen förkom under matematiklektionerna när de löste textuppgifter. 

Exempelvis hade de friläsning när de var klara med arbetet under lektionstid, vilket 

innebar att de tyst fick sätta sig och läsa för sig själva ur sin valda bänkbok som de lånat.  

 

5.4.2 Undervisningen 

Nedan har vi valt att presentera de undervisningsformer som eleverna kunde uttala sig 

om.  

 

Läsläxor 

Eleverna fick läsläxor som de skulle ta hem och öva på cirka två gånger i veckan. Vilken 

typ av läsläxor de hade varierade från gång till gång. Främst använde de sig av en lärobok 

som var ämnad att ha som läsläxor som var uppdelad i en lite lättare och en lite svårare. 

Periodvis fick varje elev en anpassad läsläxa då de använde sig av Stjärnsvenska som är 

nivåanpassad. Bägge av dessa läsläxeböcker innehöll frågor som eleverna skulle diskutera 

tillsammans med sina föräldrar hemma för att få en diskussion kring texten som skulle 

leda till en utökad förståelse. Eleverna ansåg att mängden läsläxor var lagom. De ansåg att 

läsläxorna de fick var bra men att de ibland kunde vara svåra för att det var långa ord som 

de inte förstod och att vissa texter kunde vara lite tråkiga. Mängden läsläxor i veckan var 

de flesta eleverna säkra på. När de inte förstod något ord hade eleverna olika strategier 

för hur de gick tillväga. Några av dem frågade sina föräldrar medan några andra struntade 

i vad ordet betydde för tillfället och läste vidare för att eventuellt kunna lista ut vad det 

betydde beroende på sammanhanget.  
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Högläsning  

Alla elever har fått lyssna till högläsning i skolan. De flesta av eleverna sa att de fick lyssna 

på högläsning dagligen medan några sa att de fick lyssna på högläsning ofta men inte alla 

dagar. Valet av högläsningsbok som deras lärare gjorde var de överlag väldigt nöjda med.   

 

Bokval 

Eftersom lärarna påpekade vikten av att eleverna skulle vara motiverade valde vi att 

undersöka hur eleverna gick tillväga när de valde böcker samt om de fick välja fritt vad de 

valde. 

 

Eleverna skulle alltid ha en bänkbok som de kunde läsa ur när de arbetat färdigt med den 

planerade undervisningen. Eleverna fick välja dessa bänkböcker efter eget tycke på 

biblioteket. Hur eleverna valde böcker varierade en hel del. En del ville ha svåra böcker 

medan andra försökte välja lite lättare böcker. Några elever tittade om boken såg rolig ut 

på pärmen och baksidan. Hur boken såg ut inuti intresserade vissa elever, om texten var 

liten eller stor eller om det fanns mycket bilder. En elev hade också lärt sig hur boken var 

markerad med olika färgmarkeringar på ryggen. Var det en svart markering betydde det 

att boken var spännande och var det en röd markering betydde det att boken var äcklig. 

De flesta deltagande eleverna pratade om bokval med entusiasm och kunde även hänvisa 

till var man finner böcker både i och utanför skolan.  

 

5.4.3 Läsförståelseövningarna 

Under våra intervjuer tillsammans med eleverna använde vi oss av två stycken korta 

berättelser för att testa hur eleverna uppfattade texten samtidigt som vi kunde undersöka 

deras förståelse. Vi läste berättelserna för eleverna och ställde efteråt några korta frågor.  

 

Berättelse 1 

Lena och Pelle packade ner sina badkläder. Solen lyste varmt på himlen. De såg att några 

barn hade byggt höga sandslott.  

1. Var är Pelle och Lena? 

2. Hur vet du det? 

3. Vilken årstid är det? 

 

 

Berättelse 2 

Marie hade hjälpt mamma att duka så fint. Ballonger i röda, rosa, gröna och blåa färger 

hängde över köksbordet. Hon tog på sig sin blåa klänning. Snart skulle hennes kompisar 

komma. 

1. Vilken färg hade Maries klänning? 

2. Vad är det som händer hos Marie? 

3. Var är Maries pappa tror du? 
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I den första berättelsen var de flesta eleverna överens om vad vi frågade efter, de svarade 

nästan alla samma sak. Enligt någon enstaka elev kunde de ha varit i sandlådan men 

eftersom de hade packat ner badkläder svarade nästan samtliga elever att de befann sig 

på stranden. Att det var sommar var det ingen tvekan på eftersom samtliga konstaterade 

att det är då man brukar vara på stranden och bada. 

 

Berättelse två gav däremot flera alternativa svar. En utav frågorna till berättelse två var: 

var tror ni pappa är? De flesta drog slutsatser som på jobb, köper present, hämtar 

kompisar utan att kommentera att pappan aldrig nämnts i berättelsen medan några få 

reagerade på att pappan aldrig nämns i texten och sedan gav ett alternativt svar. Att det 

var kalas hos Marie kunde de flesta säga eftersom de hade hängt upp ballonger och hon 

hade gjorde sig fin med klänning. Färgen på klänningen hade de däremot svårare att 

komma ihåg. 

 

5.5 Sammanfattning av resultatet 

Lärarna var väldigt säkra och medvetna om hur deras undervisning gällande läsning och 

läsförståelse genomfördes. Dock hänger inte allt på själva undervisningen utan eleverna 

har också en betydande roll. Att ha motiverade elever ansågs också ha stor betydelse för 

att undervisningen ska lyckas så bra som möjligt. De framhävde dock att det är själva 

läsandet som är absolut det viktigaste för att eleverna ska kunna utveckla sig som läsare 

och skapa en god läsförståelse. För det är genom läsningen som man får ta till sig olika 

texttyper och stöta på nya ord som i sin tur skapar ett större ordförråd.  

 

Hur undervisningen sedan läggs upp är beroende på lärare men överlag verkar det som 

att högläsning och diskussion är de främsta hjälpmedel som används i undervisningen. 

Lärarna påpekade också hemmets betydelse inom läsningen eftersom förkunskaper har 

en betydande roll i läsningen. Även att finnas som ett stöd som vuxen i hemmet kan vara 

till hjälp för läsningen hos eleverna. Då kan eleverna få hjälp med ords betydelse men 

också att föra en diskussion kring det lästa.  

 

Eleverna visade fin förståelse vid de två olika läsförståelseövningarna. I stora drag 

överensstämmer lärarnas och elevernas tyckande kring de samtal som förts i studiens 

intervjuer. Eleverna var medvetna om läsprojektet som fördes under samma tidsperiod 

som vi utförde intervjuerna. Elever hade god kunskap om sin läsningsmängd både i 

klassen och hemma. Eleverna pratade om läsning som något positivt och något som 

verkade intressera dem.  
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6. Diskussion 

 
I detta avsnitt diskuteras resultatet vi fått utav denna studie. Vi avslutar med slutsatsen 

samt med ett slutord där vi kommer redogöra för vad denna studie bidragit med till oss 

som blivande lärare samt våra egna reflektioner. Syftet med denna studie har varit att 

undersöka vilka medvetna val lärare gör i läsförståelseundervisningen samt hur 

elevernas syn på undervisningen är. Vi har tagit reda på vilka faktorer som kan påverka 

läsförståelsen men också vilka arbetssätt som verkar främja en god läsförståelse hos 

elever enligt studiens lärare. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt summerar vi ihop vad vi kommit fram till utifrån våra frågeställningar med 

hjälp av den tidigare forskningen, intervjuerna och observationerna med studiens lärare 

och elever.    

  

6.1.1 Undervisningsformer som ansågs främja läsförståelse  

Som framkom i resultatdelen använde sig lärarna av flera olika arbetssätt i sin 

undervisning istället för att använda en specifik metod, exempelvis en läsande klass. Att 

lärarna inte valde att använda sig av några specifika metoder ser vi som positivt då både 

läroplanen för Åland (2013)och Skolverket (2011) hävdar att undervisningen måste 

individualiseras och anpassas för varje elev. Individualisering och anpassningar gjordes i 

de klasser som vi intervjuade och observerade på så vis att eleverna fick arbeta i mindre 

grupper. Eleverna kunde också få anpassade texter som var på deras läsnivå. 

 

De arbetssätt som främst användes i undervisningen var högläsning följt av diskussion 

och samtal kring texter. Högläsningen skedde nästan dagligen i klassrummet av läraren. 

Både före, under och efter högläsningen brukade lärarna ha mycket diskussioner med 

eleverna för att se hur eleverna uppfattade och förstod läsningen. Att kunna samtala och 

att kunna lyssna är de egenskaper lärarna ansåg var viktiga för att man som lärare ska 

kunna främja god läsförståelse hos sina elever. Reichenberg (2008) hävdar också att det 

är viktigt att lärare och elever tillsammans ska diskutera och lösa problem för att närma 

sig en utvecklingszon. Varför det är viktigt att läraren eller någon annan vuxen är med och 

diskuterar menar Reichenberg (2008) är att dessa personer sitter inne med en helt annan 

kunskap än eleven, och med hjälp av lärare eller annan vuxen bör eleven med stöd från 

dessa kunna förstå och klara av att samspela med texter. Vi anser att det är positivt att 

lärarna lade vikt vid att ta sig tid att diskutera tillsammans med eleverna (Reichenberg 

2008).  

 

Lärarna var dock tydliga med att de tyckte att eleverna skulle läsa texter ensamma för att 

träna sitt läsflyt men de hävdade att man inte skulle ge eleverna en text, låta dem läsa dem 

ensamma och sen inte ta upp någon diskussion. Vi tror liksom studiens lärare att lämna 

eleverna med texterna för sig själva kan vara en fara. Som vi nämnde i den tidigare 
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forskningen har en PIRLS-undersökning från 2006 påvisat att diskussion mellan lärare 

och elever förekom väldigt sällan i de svenska skolorna. Det påvisades även att många 

elever lämnades ensamma med läsningen (PIRLS 2006). Intressant diskussion uppkom 

under intervjuerna med lärarna. Vid frågan om varför de tror att läsförståelseresultaten 

sjunker i Sverige svarade de att de tror att eleverna blir lämnade ensamma med sina 

texter och att det sker alldeles för lite diskussioner.  

 

Som vi nämnde förekom det att eleverna blev lämnade med sina texter i undervisningen 

men det var inte den typen av läsning som skulle vara den bärande formen i 

undervisningen enligt lärarna, utan tystläsningen skulle vara ett komplement för att 

eleverna skulle träna den tekniska läsningen, så som sitt flyt i läsningen men också att de 

skulle få läsa texter utifrån sina egna intressen. Elevernas egen läsning skedde främst ur 

egna valda böcker som de kunde låna på biblioteket eller böcker som fanns i skolan. 

Reichenberg (2008) påpekar att fast eleverna väljer böcker själva är det upp till läraren 

att granska litteraturen så att eleverna får ta sig an böcker av hög läsbarhet och även ett 

intresse så att eleverna känner sig motiverade till läsning. Detta var något som vi vet att 

endast gjordes av Anna. Vi skulle önska att lärarens intresse i elevernas egna bokval skulle 

vara större. 

 

Att visa ett intresse för elevernas bokval verkar vara något som uppskattas hos eleverna. 

Som vi nämnde brukade Anna hela tiden följa upp vad hennes elever läste för böcker 

genom att gå runt och fråga vad de läser och vad boken handlar om under deras läsning. 

Hon lät dem aldrig bara vara med sina böcker eftersom eleverna då kunde låtsas läsa. 

Efter ett tag visste hennes elever att hon alltid kommer att fråga något om deras bok och 

de var därför tvungna att läsa för att kunna svara på hennes frågor. Hennes engagemang 

i deras tystläsning ledde till att eleverna blev aktivare och det visade sig också att de 

trivdes med att läsa. Enligt henne såg hon också att läsresultaten förbättrades. Detta 

kanske för att eleverna faktiskt aktivt läste under läsningen. Detta kunde läraren själv 

följa upp och avgöra som effektivt.  

 

6.1.2 Engagerade lärare 

Utifrån vårt resultat kan vi se att det finns ett engagemang hos lärarna på flera plan kring 

undervisningen. I intervjuerna och observationerna kunde man uppleva att lärarna var 

väldigt engagerade i sin undervisning och i elevernas lärande. Det kunde vi märka på det 

sätt som lärarna talade och bedrev sin undervisning. Detta kunde vi bland annat se genom 

att de anpassade texter efter elevernas nivå och att de tog sig extra tid att engagera sig i 

lärprocessen hos en elev med svårigheter i läsning.  

 

Att som lärare visa ett intresse för det man undervisar om är viktigt, för det man själv som 

lärare är intresserad av är också lättare att motivera barnen till att göra och bli 

intresserade av. Förutom att vara allmänt engagerad är det också viktigt att vara specifikt 

aktiv i elevernas lärande. Det överensstämmer med Kullberg (2006) som belyser 

forskningsresultat där engagerade lärare lyfts fram. Forskningen kan säga att engagerade 
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lärare och de som även förhåller sig till en vald metod kan få sin elevgrupp att känna lust 

att lära sig (Kullberg 2006). Att arbeta utifrån en vald metod var inte vad studiens 

deltagare hade valt att göra men vi kunde ändå se att de flesta av eleverna visade lust och 

intresse för läsning. Vi har inte heller funnit forskning som talar emot valet att använda 

flera metoder i undervisningen. I RAND (2012b) presenteras forskning som menar att 

läraren är den största påverkande faktorn i skolan för elevers prestation, faktiskt upp till 

tre gånger så stor inverkan på elevers läsning som något annat. 

 

6.1.3 Eleverna  

Ytterligare en faktor som togs upp i resultatet som lärarna ansåg att man bör lägga vikt 

vid att göra är att motivera sina elever. Det vi vill styrka kring motiverade elever är att 

motivation är en viktig faktor till god läsförståelse (Alatalo 2016). 

 

Hur väl läraren presenterar den teoretiska biten kring läsförståelse har visats av 

forskningen ha en viktig roll för motivationen av lärande. Väck intresse och lust för 

läsning, motivationen är en viktig faktor för god läsförståelse (Alatalo 2011). 

 

Åsikter och uppfattningar om hur undervisningen ska bedrivas kring läsförståelse är 

många. Lundberg (2010) menar dock att vissa inte har grund i forskning eller vetenskap. 

Hur undervisningen sköts är ett oftast val utifrån egna erfarenheter, känslor och 

värderingar (Lundberg 2010). 

 

Glädjande för oss är att det verkade som eleverna är medvetna om hur viktigt det är att 

kunna läsa och varför man behöver kunna läsa, både för att kunna lära sig men också för 

att kunna vara aktiv i samhället och ta till sig information. Detta tycker vi är bra 

förutsättning för lärare att kunna skapa en god läsundervisning då eleverna är medvetna 

om varför man behöver lära sig det. Som vi tidigare nämnde menar även forskningen att 

motivation är en viktig faktor till god läsförståelse (Alatalo 2016). Vi anser att det då är 

viktigt att man gör undervisning lustfylld. 

 

I intervjun med eleverna förutom samtal kring läsning använde vi oss också av två kortare 

läsförståelsetexter. Till varje text tillhörde det tre frågor som vi ställde till eleverna efter 

att vi läst dessa för dem. Vi blev överraskade över hur väl eleverna klarade av att svara på 

dessa frågor då de krävdes läsning både på, mellan och utanför raderna. I den första texten 

var alla elever eniga om att Pelle och Lena var på stranden. Vi tror att eleverna i detta fall 

använde sig av sina förkunskaper för att svara på dessa frågor.  

 

Enligt Elwér (2014) upptäcks problem med läsförståelse inte förrän eleverna gått några 

år i skolan, ungefär i årskurs fyra framkommer problemen. Detta beror på att kraven som 

ställs på en läsare förändras över tid. Texterna som eleverna i årskurs ett och två möter 

är inte särskilt avancerade. Det är korta meningar och mycket bilder. Detta för att det är i 

det skedet som eleverna ska lära sig läsa samt skapa ett intresse för läsning. I årskurs tre 
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ställs det däremot ett större krav på läsningen och den blir inte lika enkel längre. Det är 

då många får problem med att förstå vad de läser menar Reichenberg (2008).  

6.1.4 Bedömning av läsförståelse  

Som lärare ska man bedöma eleverna, bland annat ska man kunna bedöma deras 

läsförståelse. Bedömningen verkar inte ha några klara riktlinjer för hur läsförståelsen ska 

bedömas. Lärarna i studien framhåller att det inte finns några tydliga gemensamma 

riktlinjer för hur man på bästa sätt kan kartlägga och bedöma elevers läsförståelse. 

Bedömningen ska göras inte bara för elevens skull utan även för lärarens. Tanken är 

bedömningen ska hjälpa till att forma undervisningen så att den på bästa sätt kan 

anpassas till behovet. Westlund (2013) vill lyfta fram problematiken vid bedömning av 

läsförståelse. En faktor som anses som problematisk är det faktum att forskare och 

politiker inte är eniga om vad just läsförståelse egentligen är. Detta skapar då ett 

definitionsbekymmer av begreppet läsförståelse. Förutom detta kan man även se 

svårigheter med bedömningen av läsförståelse eftersom det inte är ett skolämne utan det 

är en ämnesöverskridande färdighet (Westlund 2013). 

Studiens lärare var överens om att de höll det mesta i minnet angående elevernas 

utveckling kring läsförståelse. Egna anteckningar fördes men inte med ett sådant system 

att det kunde användas av kollegorna. Vi vet att Sverige i detta fall ligger före Åland om 

hur olika typer av dokumentation går till och det anser vi behöver förbättras hos oss. 

Lärarna var överens om att högläsning i samspel med diskussion var den främst använda 

metoden för att bedöma elevernas läsförståelse. Diskussioner gav en uppfattning om hur 

eleverna uppfattar texter och huruvida de kan fortsätta en diskussion kring texter. 

Diskussionerna skedde oftast i helklass, det för att lärarna i studien ansåg att samma 

förutsättningar ges till alla elever och elever kan få ta del av flera olika syner och tankar 

kring texter, vilket de ansåg som främjande. Rosén (2008) styrker högläsning som en 

faktor av att bedöma läsförståelse där också diskussioner ingår (Rosén 2008).  

 

Ett sätt att kunna dokumentera och kartlägga elevers läsförståelse var att skolorna 

utförde olika tester inom läsning. Vissa tester var obligatoriska att göra och testerna 

utfördes av specialläraren. Dessa test arkiverades så att elevernas utveckling kunde följas 

upp eftersom dessa test görs under hela grundskolan. Rosén (2008) presenterar testerna, 

de är utformade utefter två olika utgångspunkter, det första är för vilket syfte man läser 

texter och det andra är de olika läsförståelseprocesserna. Frågorna är utformade utefter 

processerna men det ska även finnas utrymme för egna tolkningar. (Rosén 2008). Detta 

är det material som faktiskt finns till förfogande och som dokumenterat finns till pappers 

som har en struktur.  

 

Skolverket (2016a) presenterar strategier för att kartlägga elevers utveckling i 

läsförståelse. Strategin grundar sig i de fyra läsförståelseprocesserna, där tanken är att 

läraren ställer frågor om en text utifrån dessa processer. Denna strategi är det närmsta en 

gemensam bedömningsplan lärarna har. Denna strategi ger en sammanfattning av elevers 
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läsförståelseprocess. Utefter det insamlade materialet kan läraren sedan göra upp en plan 

efter elevers styrkor och svagheter. Både lärarna i studien och forskningen menar att en 

mera följdriktig ram kring bedömning av läsförståelse bör finnas. Båda parter vill ha mera 

av detaljerad, dokumenterad bedömning med tydliga kriterier (Skolverket 2016a). Detta 

håller vi med om att behöver finnas. 

 

Förutom de tester som finns till förfogande görs den största bedömningen av lärarens 

egna metoder. Lärarna förlitar sig mer på observationer och sin egna professionella 

bedömning än tester. Rosén (2008) framhäver att detta är det mest förekommande i 

svenska skolor, att lärare förlitar sig på sin egen kunskap när det gäller att bedöma elevers 

läsförståelse. Till grund för deras bedömning ligger att lyssna till högläsning samt 

muntliga diskussioner (Rosén 2008). Detta kan vi även hävda att stämmer utgående ifrån 

våra intervjuer med de deltagande lärarna. 

 

6.1.5 Fortbildning 

Möjligheten till lärarnas egen utveckling såg olika ut mellan studiens intervjuade lärare. 

De lärare som arbetade på den skola med påtaglig satsning angående läsning hade ett 

bredare utbud av fortbildningsmöjligheter som skolan valde att framhäva. Lärarna på den 

andra skolan fick ta ett eget ansvar för sin vidareutveckling inom det aktuella ämnet. 

Rosén (2008) har belyst att även lärare ska få fortsätta utvecklas inom läs- och 

skrivutveckling (Rosén 2008). Fokus ligger just nu kanske ofta på elevgruppen, hur 

eleverna ska få möjlighet till utveckling och vad lärarna använder för metoder för att 

uppnå detta. Det som faller i skuggan är just lärarnas möjlighet till att få utvecklas så att 

de på bästa sätt kan bedriva sin undervisning så att den främjar eleverna till goda läsare 

och förbereder dem inför kommande framtid. Ehrnlund & Ekerstedt (2015) vill påpeka 

hur viktigt det är med en fungerande organisering på olika plan, från schemaläggning, 

elevgrupper vidare till möjligheten för pedagogiska samtal med kollegor. Detta för att på 

bästa sätt göra undervisningen effektiv (Ehrnlund & Ekerstedt 2015). 

 

6.2 Avslutande diskussion 
Enligt Skolverket (2016b) ska nybörjarundervisningen vara strukturerad och 

genomtänkt. Motivation till läsning och tidig läsförmåga är en tvåvägsrelation samt det 

förespråkas tidiga insatser i skolan för att hjälpa elever att få en god läsförmåga (Alatalo 

2016). I den typ av undervisning vi observerat har detta förekommit.  

Ett mera långsiktigt mål med läsning är att skapa individer som är trygga i sin läsning och 

som kan tolka och ta till sig olika typer av texter i samhället. ”Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga" (Skolverket 2011:9). 

Så som citatet här ovan lyfter fram att läsning ska vara utvecklande och elever ska kunna 

använda sin kunskap för att föra sig både i och utanför skolan vill Ehrnlund & Ekerstedt 

(2015) även påpeka hur viktigt det är för elever att kunna använda sin kunskap i läsning 



 

40 

 

både i skolan och utanför skolan. Målet är att varje elev ska kunna ha den förutsättningen 

så att de ska kunna förstå och verka i vårt samhälle. Deras kunskap ska vara av en bred 

repertoar så att de kan behärska den läsning som finns. Texter av olika typer ska ge 

möjlighet till eleverna att använda sig av sin kunskap för att på ett djupare plan ta till sig 

och få ut något av den givna texten. Syftet är även att det ska hända något i elevernas 

tankeverksamhet och i deras känsloliv (Ehrnlund & Ekerstedt 2015). I intervjun med de 

deltagande lärarna lyftes det fram hur de ville att läsning skulle vara en aktivitet som 

eleverna njöt utav och att de skulle se läsning som en aktivitet som ger något mer än bara 

insamlad text utan att det ger en känsla. 

Olika faktorer har nämnts i studien som god påverkan. Diskussion med barn om texter 

och texter som inbjuder till diskussion är främjande för elever. Ledd högläsning har starkt 

band till god läsförståelse (Alatalo 2016). Läsning handlar om så mycket mer än bara att 

läsa. Detta var studiens deltagare väl medvetna om, lärare som elever.  

Vi kan i och med detta se att dessa undervisningsformer som studiens deltagande lärare 

utförde i klassrummen är hållbara och främjar en god läsförståelse hos eleverna.  

 

6.3 Slutsatser 

Aktuell forskning inom området har presenterats i syfte att kunna besvara 

frågeställningarna. För att kunna knyta forskningen till det faktiska arbetet med 

läsförståelse valde vi att både intervjua och observera lärare och elever för att kunna få 

två olika infallsvinklar. Vi har med hjälp utav tidigare forskning, intervjuer och 

observationer kunnat ta reda på hur arbetet med läsförståelse i undervisningen ska 

kunna genomföras för att skapa goda läsare med god läsförståelse.   

 

Vi har utifrån denna studie fått ta del av hur lärare arbetar med sin läsundervisning och 

ur vår synvinkel verkar dessa arbetssätt fungera för att främja elevers läsförståelse då vi 

inte kunde se några givna problem. De metoder vi kunnat ta del av är också metoder som 

forskningen har tagit upp som främjande. Alatalo (2016) har hävdat att högläsning och 

samtal är främjade faktorer för att utveckla en god läsförståelse. 

 

Vi är dock medvetna om att resultatet kunde ha sett annorlunda ut om vi utfört våra 

intervjuer och observationer i fler skolor. I denna studie satsade även den ena skolan 

specifikt på läsning och därför kan resultatet visa sig bättre än om studien utförts i flera 

skolor. Vi ser det dock som positivt att få del av hur en skola som satsar på läsningen 

arbetar med undervisningen.  

 

Erfarenheterna efter att ha utfört denna studie är flera och vi känner att vi berikats med 

innehållsrik och uppdaterad forskning samt konkret information utifrån studiens 

intervju- och observationsmaterial. Vad som är rätt eller fel undervisning är ändå svårt 

att säga. Vilken metod som fungerar bäst beror på hur läraren är, vilken hållning läraren 

har till sin uppgift och till barnen, hur lång erfarenhet läraren har, vilken medvetenhet och 
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insikt läraren har om inlärningens betingelser. Det beror också på vilka elever som 

arbetar med den valda metoden, vilka nivåer eleverna befinner sig på i utvecklingen, samt 

vilken kognitiv stil de har utvecklat. Det är ett invecklat samspel och interaktioner mellan 

metoder, lärare och elever så det är alldeles för svårt att jämföra olika typer av metoder 

samt att kunna uttala sig om metodernas brukbarhet och effektivitet.  

 

När vi började denna studie anade vi att liknande arbetssätt som framkommit i studien 

skulle anses vara bra för undervisningen i läsförståelse. Dock kunde vi inte ana att 

eleverna skulle visa en så god läsförståelse i våra läsförståelseövningar. Hur eleverna 

uppfattade undervisningen överlag kändes väntat. 

 

6.4 Slutord 

I arbetet med denna studie ville vi se hur arbetet med läsförståelse i undervisningen 

fungerande och om den typen av undervisning var positiv och främjade god läsförståelse. 

Detta för att vi sedan i våra lärarroller ska kunna med säkerhet planera en främjande 

undervisning. Detta är ett ämne som också är väldigt aktuellt idag. Eftersom resultaten i 

PIRLS (2011) ytterligare en gång visar att läsförståelseresultaten är nedåtgående i Sverige 

är vi rädda för att det kanske inte tar så länge innan det ser likadant ut hos oss på Åland 

och då måste vi kunna stå där som lärare med kunskaper om hur man undervisar i detta. 

Studien har gett oss ytterligare kunskaper om hur man kan lägga upp läsundervisningen 

i de lägre åldrarna för att hjälpa eleverna att bli en bättre läsare med god läsförståelse. Så 

nu känner vi oss redo att stiga in i klassrummet och skapa läsande elever så att de får 

möjligheten att inhämta ny kunskap inom andra ämnen.  

 

Utifrån vår bedömning med den nya kunskapen i bakhuvudet kan vi se att det finns ett 

fortsatt intresse att vidareutvecklas. Vi hoppas även att det finns ett intresse hos både 

forskare och lärare som arbetar med detta att vidareutvecklas för att kunna främja goda 

läsare med god läsförståelse som sedan ska kunna verka i vårt samhälle.  

Förhoppningsvis ska denna studie också ge andra lärarstuderande och lärare en inblick i 

hur undervisning i läsförståelse kan utföras. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Missivbrev till lärare  

 

Hej! 

 

Vi heter Erica Englund och Jeanette Karlsson och går vår sista termin vid Högskolan i Gävle 

på programmet Grundlärarprogrammet F-3. 

Vi skriver nu vårt examensarbete inom ämnet svenska och vår fokus ligger på läsförståelse. 

Vi är intresserade av att undersöka hur lärare arbetar med läsförståelse i klassrummet samt 

lärarnas medvetna val av undervisningsmetod. Vi är därför intresserade av att observera 

lärarnas aktiva arbete i klassrummet samt att intervjua lärarna hur de väljer att arbeta med 

läsförståelse.  

Vi skulle gärna få ett elevperspektiv i studien där av hoppas vi också på att få intervjua era 

elever, för detta har vi formulerat ett tillståndsbrev för vårdnadshavarna att godkänna om 

deras barn får delta i studien. Vi hoppas det är möjligt för er att förmedla tillståndet till 

hemmen.  

 

Vi skulle gärna önska att få utföra vår studie i er skola och träffa lärare i årskurs 1-3. Önskvärt 

är att observationerna samt intervjuerna med lärarna kan ske under v. 11-13. 2016.  

Vi vill tydliggöra att deltagandet är frivilligt samt att man när som helst kan välja att avbryta 

sin medverkan i studien utan någon förklaring samt några negativa påföljder. Materialet 

kommer att behandlas och redovisas på ett sådant sätt att det varken går att identifiera lärare, 

elever eller skola. Som medverkande i studien är ni självfallet anonyma.  Är ni intresserade av 

att delta vänligen tag kontakt. 

 

Vänliga hälsningar, 

Erica Englund   Jeanette Karlsson 

erica.englund@hotmail.com   jeaanette.k@hotmail.com  

 

 

  

mailto:erica.englund@hotmail.com
mailto:jeaanette.k@hotmail.com
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Bilaga 2 – Missivbrev till vårdnadshavare  

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som går vår sista termin vid Högskolan i Gävle på grundlärarprogrammet 

med inriktning förskoleklass till årskurs tre. 

Under våren skriver vi vårt avslutande examensarbete där fokus ligger på lärarnas medvetna 

val av undervisningsmetod inom läsförståelse.  

Vid tillfälle kommer vi även att vara med och observera undervisningen i klassrummet. Vid 

observationerna är vårt fokus på lärarnas undervisning.  

Vi vill även studien ska få ett elevperspektiv och därför önskar vi att få samtala med ert barn. 

Vi behöver därför få tillstånd av dig/er att samtala med ditt barn.  

Vi vill tydliggöra att deltagandet är frivilligt samt att man när som helst kan välja att avbryta 

sin medverkan i studien utan någon förklaring samt några negativa påföljder. Materialet 

kommer att behandlas och redovisas på ett sådant sätt att det varken går att identifiera lärare, 

elever eller skola. Som medverkande i studien är ni självfallet anonyma.   

 

Har ni några frågor? Vänligen ta kontakt med oss eller vår handledare Ulrika Serrander på 

ulrika.serrander@hig.se 

 

Vänliga hälsningar, 

Jeanette Karlsson   Erica Englund 

jeaanette.k@hotmail.com erica.englund@hotmail.com  

 

Klipp här 

 

Härmed ger jag tillåtelse till att mitt barn får medverka i studien som beskrivs ovan.  

 

 

Elevens namn   Vårdnadshavare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ulrika.serrander@hig.se
mailto:jeaanette.k@hotmail.com
mailto:erica.englund@hotmail.com
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Bilaga 3 – intervjufrågor lärare 

 

Vi vill att denna intervju skall grunda sig i ett samtal där ni tillsammans kan diskutera de 

frågor och påståenden vi valt att grunda oss utifrån. Vi kommer därför att alla delta i denna 

intervju samtidigt. 

 

Bakgrundsfrågor: 

      Berätta om dig själv (ålder, kön, undervisningsklass ). 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Utbildningsbakgrund? 

Hur håller du dig uppdaterad inom ämnet läsförståelse? 

Tar du del av forskning inom ämnet läsförståelse? 

Har du erbjudits någon form av utbildning inom läsförståelse? 

Vad är läsning för dig? När anser du att man kan läsa? 

  

Läsförståelse: 

Red ut begreppet läsförståelse. 

Vad är läsförståelse för dig? 

Vilka egenskaper ser du som positiva hos en lärare för att främja god läsförståelse hos 

eleverna? 

Vad tror du att läsförståelse-resultaten beror på? 

 

Din undervisning: 

Hur undervisar du praktiskt i läsförståelse? 

Varför har du valt att ha det arbetssätt som du använder? 

Hur ser du på läsförståelseundervisning utifrån en viss metod? 

Uppskatta hur ofta du använder dig av högläsning i veckan? 

Vad använder du dig av för läromedel och material i din undervisning i läsförståelse? 

Hur märker du att en elev har svårigheter med läsförståelse? 

Hur går du tillväga när du märker att en elev har svårigheter? 

Anpassar du undervisningen för varje enskild elev? Utveckla. 

 

Elevfokus: 

Hur kartlägger du elevernas läsning/läsförståelse? 

Används speciella tester angående läsförståelse? 

Hur ser du på valet av text för eleverna i skolan? 

Går eleverna med svårigheter i läsförståelse till speciallärare? 

Om ja, i så fall märker du någon skillnad vid besök hos speciallärare? Och vilka är 

hjälpmedlen som erbjuds? 

 

Skolans roll: 

Är läs-och skrivundervisningen ämnesöverskridande? 

Om ja, Tycker ni att läsförståelse är tillräckligt/ inte tillräckligt 
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ämnesöverskridande? Motivera. 

Satsar skolan specifikt på området läsning? 

Vilka är de påtagliga satsningarna? 

Märker du om elever med svag läsförståelse är svagare i övriga skolämnen än en elev med 

stark läsförståelse? 

Vilket stöd ger styrdokumentet i ert val av undervisning? 

 

Avslutande frågor: 

Vad är en god läsare för dig? 

Har detta diskussionstillfälle givit er något? 

Finns det något som du skulle vilja styrka/lyfta fram från intervjun? 

Är ni intresserade att ta del utav slutresultatet av denna studie? 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor elev  
 

Elevfrågor: 

När du hör ordet läsa vad tänker du på? 

Vad tycker du om att läsa? 

Hur du lärde dig läsa? 

Varför är det bra att kunna läsa? 

Behöver man förstå vad man läser? 

 

Läsning hemma: 

Brukar du läsa hemma? 

Hur ofta läser du hemma? 

Vad läser du för något? 

Vad tycker du om din läsläxa du får? 

Brukar du läsa den tillsammans med din förälder eller med någon annan? 

Vad gör du om du inte förstår ett ord eller hela texten i texten när du läser? (slutar du läsa, ber 

du om hjälp) 

 

Läsning i skolan: 

Hur ofta läser du i skolan? 

När läser ni i skolan? I vilka ämnen? 

Hur ofta har ni läsläxa? 

Brukar ni göra tester i svenska? Vad tycker du om dem? 

Lyssnar ni till högläsning i skolan? 

Vad tycker dom om boken som din lärare brukar välja och läsa högt? 

Var kan man hitta något att läsa i skolan? 

När du väljer bok, hur väljer du? Pärm? Tjocklek? Något annat? 

Vill du berätta något mer om läsning? 

 

Läsförståelseövningar  

Lena och Pelle packade ner sina badkläder. Solen lyste varmt på himlen. De såg att några barn 

hade byggt höga sandslott.  

 

1. Var är Pelle och Lena? 

2. Hur vet du det? 

3. Vilken årstid är det? 

 

Marie hade hjälpt mamma att duka så fint. Ballonger i röda, rosa, gröna och blåa färger 

hängde över köksbordet. Hon tog på sig sin blåa klänning. Snart skulle hennes kompisar 

komma. 

1. Vilken färg hade Maries klänning? 

2. Vad är det som händer hos Marie? 

3. Var är Maries pappa tror du? 


