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Sammanfattning 
PIRLS undersökningen från 2011 visar att svenska elevers läsförståelse har försämrats i de 
senaste mätningarna. De norska elevernas resultat hade däremot höjts i mätningen 2011. För 
att försöka öka elevernas läsförståelse i skolorna har de båda länderna gett lärarna 
kompetensutveckling i olika arbetsmetoder.  
 
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur svenska och norska lärare motiverar sin 
undervisning i läsförståelse.  
 
I studien används en kvalitativ metod i form av en semistrukturerad intervju. Med hjälp av en 
intervjuguide intervjuades sex lärare från norge och från sverige. 
 
Resultatet visar att de undervisande lärarna undervisar framförallt med hjälp av metoden 
Reciprocal Teaching samt BISON. Alla lärarna i studien undervisar och stöttar sina elever 
genom att modellera de olika läsförståelsestrategierna som eleverna ska lära sig. Alla lärarna 
har också det gemensamt att de för en kommunikativ och social undervisning.  
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INLEDNING 
 
Enligt Rosén och Gustafsson (2006) är läsförståelse ett av de viktigaste redskapen för ett 
fortsatt lärande. Enligt Bråten (2008) är inte läsförståelse viktig bara i skolans värld utan även 
i arbetslivet och samhället. För att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare är det en 
nödvändighet.  
 
Undervisning i läsförståelse och elevers kunskap inom läsförståelse är enligt Bråten (2008) 
någonting som är starkt uppmärksammat. Bland annat görs internationella mätningar som 
exempelvis PIRLS. PIRLS står för Progress in International Reading Literacy Study och är en 
undersökning av läsförståelsen i årskurs 4. PIRLS undersöker läsförmågan hos eleverna 
genom förståelseprocessen, syftet med läsningen och vilka läsvanor samt inställning till 
läsning som eleverna har. TIMSS och PIRLS (2012) visar en sammanfattning av resultaten 
2011 och av de deltagande länderna var Norge ett av de länder som förbättrat sina resultat 
sedan undersökningen som gjordes 2001. Sverige är ett av de två länder som har försämrat sitt 
resultat sedan 2001. 
 
Då norska elever visar ett förbättrat resultat gjorde jag valet att undersöka hur lärare i Sverige 
och i Norge beskriver samt motiverar sin undervisning i läsförståelse. Undersökningen är 
begränsad till att se vilka olika undervisningsmetoder som lärarna använder och varför de 
använder dem.  
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SYFTE 
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur svenska och norska lärare beskriver samt 
motiverar sin undervisning i läsförståelse.  
 
Frågeställningar 

• Hur beskriver samt motiverar svenska lärare sin undervisning i läsförståelse? 
• Hur beskriver samt motiverar norska lärare sin undervisning i läsförståelse? 
• Vilka likheter och skillnader finns mellan de svenska och norska lärarnas beskrivningar 

och motiveringar? 
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BAKGRUND 
I bakgrundsavsnittet förklaras först begreppet läsförståelse. Sedan presenteras delar och mål 
kring läsförståelse i läroplanen. Tidigare forskning presenteras och läsförståelsestrategiernas 
vikt i undervisningen lyfts. Därefter följer en förklaring på några undervisningsmetoder som 
kan användas för att lära ut läsförståelse, detta för att ha en förkunskap i de 
undervisningsmetoder som lyfts i studien. Avslutningsvis förklaras vikten av lärarnas 
stöttning till eleverna i deras läsförståelseutveckling. 
 
Läsförståelse som begrepp 
Läsförståelse definieras på en mängd olika sätt. Två av dessa sätt beskrivs i denna studie. 
Enligt Ingvar Lundberg (2010) är läsförståelse en färdighet som utvecklas över lång tid. Det 
krävs övning för att lära sig denna konstart. Det två huvudmomenten i läsning är avkodning 
och förståelse. Med avkodning menas att läsaren kan känna igen och kan identifiera skrivna 
ord. Förståelse handlar om att kunna tolka det som lästs. Genom att dessa två huvudmoment 
fungerar bildas en god läsfärdighet. Läsförståelse definieras av UNESCO (2003) som en 
förmåga att förstå en text, kunna använda en text och kunna reflektera över texten. Detta görs 
för att öka sina kunskaper för att bli en aktiv samhällsmedborgare. Dessa två definieringar är 
lika varandra och begreppet läsförståelse i studien används utifrån dessa två definitioner.  
 
Enligt läroplanerna 
Då det är både Svenska och Norska lärare som medverkat i studien kommer här läsförståelse 
beskrivas utifrån de båda läroplanerna. 
I LGR11, i kursplanen för svenska, skriver Skolverket (2015) att undervisningen ska syfta till 
att eleverna känner en lust att läsa. I årskurs 4-6 ska eleverna få utveckla 
läsförståelsestrategier för att kunna förstå och tolka olika slags texter. Eleverna ska kunna 
urskilja de olika texternas budskap, både det som står på raderna men också emellan. För att 
få ett E i betyg i slutet av årskurs 6 ska eleverna kunna läsa skönlitteratur och sakprosatexter 
med flyt. Detta ska göras genom att använda läsförståelsestrategier på ett i huvudsak 
fungerande sätt. Eleverna ska kunna göra sammanfattningar på ett enkelt kronologiskt sätt och 
kunna, utifrån egna erfarenheter kommentera centrala delar som har en viss koppling till 
sammanhanget. Eleverna ska också kunna beskriva sin läsning på ett enkelt sätt och föra enkla 
och till viss del underbyggda resonemang om budskapet i de olika texterna. 

Utdanningsdirektoratet (2013 a) i Norge beskriver de kompetensmål som eleverna ska 
arbeta mot i årskurserna 5-7 (motsvarigheten till årskurs 4-6 i Sverige). Det står att eleverna 
ska läsa och reflektera över form och innehåll i olika slags texter. Eleverna ska också kunna 
reflektera, referera till och återberätta texternas huvudbudskap. Eleverna ska förstå och kunna 
tolka en sammansatt text med hjälp av olika uttrycksformer.  

Målen för eleverna i Sverige och Norge är tillsynes ganska lika varandra vilket betyder 
att lärarna i studien undervisar för att eleverna ska nå ungefär samma mål. 
 
Tidigare forskning 
I detta avsnitt av bakgrunden kommer tidigare forskning om läsförståelse att presenteras. 
Denna forskning kommer sedan att kopplas till resultatet av denna studie. 
 
Förförståelse 
Stein och Glenn (1979) har i sin studie kommit fram till att elever förstår texter bättre om 
texterna är uppbyggda som eleverna förväntar sig. De menar att eleverna ofta har lätt att förstå 
texten om den stämmer överens med deras förkunskaper om andra liknande texter. Följer 
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däremot inte innehållet den ordningen som eleverna är vana vid kan det bli svårare för dem att 
skapa en förståelse.  
 
Kognitiva strategier 
Det som mäts i läsförståelse är det som läsaren känner till och förstår när en text har lästs 
förklarar Rapp et al (2007). Det som avgör vad läsaren förstår i texten är vilka kognitiva 
aktiviteter läsaren använder under läsprocessen. För att hjälpa elever att skapa en läsförståelse 
behöver eleverna en guidning i vilka kognitiva aktiviteter de ska använda under läsningen. 
Trots detta får eleverna ofta svara på frågor som kommer efter det att texten har lästs. Genom 
att fokusera på och hjälpa eleverna med de kognitiva aktiviteterna som eleverna har 
användning för under läsningen kan läraren hjälpa eleverna i att utveckla sin läsförståelse. Det 
kan också hjälpa läraren att se de elever som behöver extra stöd i sin 
läsförståelseundervisning.  
 
Motivation 
Fridolfsson (2015) klargör att en stor del i att elever ska utvecklas i sin läsförståelse handlar 
om deras motivation. Utan läsförståelse och motivation är det svårt att nå upp till målen i 
skolan menar Guthrie et al (2004). Fridolfsson (2015) påpekar att det är viktigt att eleverna 
känner sig motiverade och intresserade av att läsa. Att motivationen till läsning hålls vid liv är 
en viktig aspekt då det tar lång tid att bli en duktig läsare. Tycker eleverna att det är svårt att 
läsa bidrar ofta detta till att intresset för läsningen mättas på grund av att läsningen då kräver 
mer av eleverna. Om detta sker är det bra om läraren förklarar för eleven att den egna insatsen 
i läsningen är det som är betydande elevens egen insats för att lära. Guthrie et al (2004) 
påpekar att det är tydligt att motivation, engagemang och läsförståelse har ett samband. De 
menar att det kan ha att göra med att motiverade elever är mer intresserade av att förstå texten 
till fullo än elever som är omotiverade. När eleverna är motiverade till att förstå texten läser 
de med hjälp av olika kognitiva strategier. De skriver också att om målen för läsningen ges 
innan eleverna ska läsa ökas användningen av kognitiva strategier och motivationen. Taube 
(2013) menar att för att skapa motivation och lust till att läsa skall det finnas tid för läsning i 
klassrummet. Hennes forskning visar att läraren bör läsa högt för eleverna eller låta dem läsa 
högt för varandra och skratta, gråta och förfasas kring böckerna. Taube menar att läraren med 
fördel kan agera lite dramalärare för att göra boken mer levande.  

I en studie om kooperativt lärande beskriver Farzaneh och Nejadansari (2014) att 
kooperativt lärarande är en form av lärande där elever med olika förmågor, talanger och på 
olika nivå arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. I deras studie visade det sig att 
eleverna kände en större motivation till att lära sig när de fick arbeta tillsammans. Det handlar 
om att eleverna ska hjälpa varandra och det visade sig att de då känner motivation att 
tillsammans skapa ny kunskap.  

Ett samarbete med en bibliotekarie kan vara positivt för motivationen enligt Fridolfsson 
(2015). Detta för att eleverna får se olika böcker, lära sig vad de ska leta efter och hur man 
beter sig i biblioteket. Det kan bidra till att det blir lättare att hitta rätt bok till rätt barn med 
hjälp av lärarens kunskaper om eleverna och bibliotekariens om böckerna. Många barn saknar 
läsningen hemifrån, därför kan lärare berätta om hens egna läsupplevelser för eleverna. De ser 
antagligen att föräldrarna läser, men de hör dem aldrig berätta om en fantastisk bok som de 
läst. 
 
Concept Oriented Reading Instruction  
Guthrie et. Al. (2004) berättar i sin forskning om undervisningsmetoden CORI som belyser 
vikten av motivationen hos eleverna. CORI handlar om att läraren presenterar centrala 
begrepp ur texten för eleverna. Dessa begrepp utgör grunden för undervisningen. Läraren ska 
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uppmana eleverna till att ställa frågor till texten och låta dem försöka ensamma och 
tillsammans ge svar på dessa frågor. Eleverna redovisar sina svar i olika utrycksformer och 
tillsammans med klassen skapas en gemensam diskussion. Forskarna anser att detta är ett sätt 
för att ta tillvara på elevernas nyfikenhet till att bli aktiva kunskapssökande. 
 
Stöttning 
Frost (2009) menar att när lärare och elever ska samspela är kärnan till samspelet att läraren är 
medveten om i vilken mån den individuella eleven behöver stöttning. Han menar vidare att 
när eleven utvecklas sker det i arbetsprocessen. Det är därför viktigt med läraren stöd och att 
hen korrigerar arbetet medan eleven är i själva processen, att läraren ser det innan 
slutprodukten. För att läraren ska kunna hjälpa elever i arbetsprocessen måste undervisningen 
läggas upp så det är möjligt. I läsförståelsen kan då läraren modellera läsförståelsestrategierna 
under eller före själva läsningen så eleverna lär sig att använda strategierna på rätt sätt. 
Bruner, Ross, Wood (1976) och Westlund (2009) förklarar hur stöttningen, som på engelska 
heter scaffolding, går till. Det handlar om att om läraren och eleven ska kunna samarbeta 
måste läraren se till att eleven förstår målet med undervisningen samt att se till så att eleven 
känner att målet är relevant för att tillgodose elevens behov. Alla elever är beroende av olika 
mycket stöd och läraren ska därför anpassa stödet till elevernas egna nivåer. Denna stöttning 
ska ske på den nivå där eleven kan klara uppgiften med lite hjälp av läraren. Läraren har där 
till uppgift att förse eleverna med att lära sig att se vilka olika typer av lösningar som 
appliceras olika problem, och även visa hur dessa ska lösas, för att eleven senare ska kunna 
applicera dessa i sitt eget arbete. Målet med att stötta eleverna på detta sätt är att de så ska 
kunna använda den nya kunskapen på ett eget sätt i fortsättningen. Frost (2009) håller med om 
detta och belyser att ansvaret är fördelat på både lärare och elev. Han skriver också att även 
läraren ska sikta på att utvecklas och hitta nya arbetsmetoder och sätt att tänka. 
 
Kommunikation genom boksamtal 
Chambers (1994) anser att när en bok har lästs kan boksamtal vara ett bra sätt för att skapa en 
större förståelse kring böckerna. Genom att diskutera olika kopplingar kan läraren hjälpa 
elever till att se bokens budskap. Det finns tre kopplingar som Chambers (1994) skriver om. 
Den första handlar om att koppla till världen, det handlar om att läsaren ska koppla det som 
lästs till någonting som händer runt omkring i världen. Andra kopplingen, text till text 
koppling, handlar om att läsaren ska koppla det som lästs till ett annat verk. Ett exempel på 
detta kan vara att läsaren kopplar det som står i texten till en annan text som hen har läst 
tidigare. I tredje kopplingen, till mig själv koppling, ska läsaren koppla det som lästs till sig 
själv. Alla dessa kopplingar handlar om att eleverna ska använda sin förförståelse kring det 
som lästs. Westlund (2009) menar att det är viktigt att läsaren använder sin förförståelse, 
förståelser och kunskaper om omvärlden för att förstå. Hon skriver att förhandskunskaperna 
ligger lagrade i människans långtidsminne. Beroende på läsarens bakgrund, kognitiva mognad 
och livserfarenheten aktiveras olika typer av förkunskaper. Det är också viktigt att ha en 
dialog om texten så att de kognitiva processerna samspelar med de sociala processerna. 
Chambers (1994) förklarar att kopplingarna inte behöver göras i en viss ordning utan kan 
användas på olika sätt tillsammans eller enskilt. Han menar att ett boksamtal ska hjälpa 
läsaren att nysta ut de känslor som uppkommer under läsningen. Det ska också syfta till att 
skapa en läsgemenskap och upptäcka nya saker kring det lästa med hjälp av diskussion. 
Boksamtalet hjälper till att öka läsförståelsen.  Gibbons (2009) beskriver ett annat sätt att 
undervisa så att eleverna aktiverar sina bakgrundskunskaper. Det kan ske genom att låta 
eleverna berätta om det specifika ämnet som ska läsas. Oavsett om det är en bok eller en text 
av något slag som ska läsas så kan strategin ”att förutspå” användas. Då kan eleverna berätta 
om sina förväntningar inför det som ska läsas och vad de tror ska finnas i texten. 
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Högläsning 
Westlund (2009) berättar att när läraren läser högt för sina elever utvecklas deras ordförråd. 
Genom högläsning kan läraren bidra till att eleverna blir motiverade att själva vilja läsa. När 
läraren läser för klassen kan de läsförståelsestrategier som planeras att undervisas i visas för 
eleverna. Läraren kan låta eleverna observera när användningen av de olika strategierna 
modelleras för dem. Fast (2008) håller med om det Westlund skriver och menar att 
högläsningen är ett bra sätt för eleverna att lära sig om språket. Hon belyser också att i och 
med att lärarna läser för sina elever kan läsningen bli mer levande för dem och då bidra till att 
ett större intresse för läsningen skapas. 
 
Läsförståelsestrategiernas vikt i undervisningen 
Bråten (2008) menar att beroende på hur eleven läser så sker läsningen på olika nivåer, alltså 
beroende på syftet med läsningen. Beroende på om läsaren läser för nöjes skull, eller för att en 
läxa ska läsas läser läsaren på olika sätt. Han belyser att för att förstå en text använder 
människan sig av olika mentala redskap, så kallade läsförståelsestrategier. Westlund (2009) 
beskriver att det centrala för elevernas utveckling i läsförståelse är att läraren för en 
direktundervisning i läsförståelsestrategier. Hon menar att läraren bör koppla läsförståelse till 
metakognitionen och tydliggöra för eleverna hur de olika strategierna används. Detta för att 
eleverna kan försöka skapa förståelse för texterna i skolan själva. Det handlar om att eleverna 
ska förstå när de inte förstår. Metakognitionen hjälper alltså eleverna att utveckla sin 
läsförståelse. Elever som inte arbetar med läsförståelsestrategier bearbetar ofta texterna 
genom att läsa om, fråga en kompis eller läraren eller tar hjälp av bilder. Westlund förklarar 
vidare att när strategierna har använts kan lärare och elever diskutera varför den användes och 
på vilket sätt den hjälpte eleverna att förstå. En annan viktig del är att engagera eleverna och 
få dem att vara aktiva i undervisningen. Det är positivt med en balans mellan att eleverna läser 
själva och att läraren undervisar i läsförståelsestrategierna. Frost (2009) påpekar vikten av att 
läraren själv känner att den egna kunskapen om och i läsningen är tillräcklig. Även han anser 
att läraren bör visa för klassen hur användningen av läsförståelsestrategierna görs genom att 
demonstrera detta.  
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TEORETISK RAM 
I detta kapitel kommer den teoretiska ramen för studien att presenteras. Den teoretiska ramen 
kommer att kopplas till studiens bakgrund för att ge en förståelse hur perspektivet har lagts 
som grund för undersökningen. 
 
Kommunikation och socialt samspel 
Vygotskij (1999) anser att den viktigaste funktionen för språk är kommunikationen. 
Människans språk är framförallt en funktion för kommunikation, en hjälp för att förstå och 
förklara i en social samvaro. För att kommunicera, för att förstå, krävs ett bestämt system av 
kommunikationsmedel. Språket är nyckeln till detta system. För att kommunikationen ska bli 
betydelsefull krävs det generalisering. Kommunikation och generalisering är beroende av 
varandra och är grunden till språket. För att en människa ska förstå det som kommuniceras 
krävs det att denna människa kan uppfatta det kommunicerade utifrån någonting som hen 
redan känner till. Därför kan det ibland vara svårt att få barn att förstå det vi äldre vill 
kommunicera, för att de inte har erfarenheter om det sedan tidigare. Det handlar alltså inte om 
att en människa inte förstår det som kommuniceras. Det handlar om att denna människas 
erfarenheter inte är tillräckliga för att skapa en generalisering för att förstå. Ett barns 
tankeutveckling är alltså beroende av barnets sociala utveckling. Även Säljö (2000) betonar 
vikten av kommunikation och menar att kommunikativa processer är centrala i människors 
lärande och utveckling. De kommunikationsmedel som nämnts av Vygotskij beskriver Säljö 
som att kunna någonting i form av exempelvis läsa, skriva och räkna. Dessa kommunikativa 
processer kan kopplas till boksamtalen som Chambers (1994) nämner där eleverna får göra 
olika kopplingar som görs till de texter som lästs och diskutera de kopplingar som görs när de 
läser böckerna.   

Vygotskij (1999) menar vidare att det inre språket bildar språkliga strukturer som sedan 
blir grundliga strukturer för människans tänkande. Hur det inre språket utvecklas är beroende 
av barnets socialiserade språk. Utvecklingen av det inre språket sker alltså när barnet 
behärskar det yttre språket, kommunikationen. Detta kan kopplas till det Westlund (2009) 
beskriver att läraren ska föra direktundervisning i läsförståelsestrategier. Detta kan då ske 
genom modellering. Läraren bör koppla läsförståelseundervisningen till metakognitionen och 
tydliggöra för eleverna hur de olika strategierna används. Med hjälp av detta kan eleverna lära 
sig att förstå när de inte förstår. Hon menar vidare att när strategierna har använts kan lärare 
och elever diskutera varför den användes och på vilket sätt den hjälpte eleverna att förstå. 
Kommunikationen är alltså en stor del i hur människor lär. Det är också en stor del i 
läsförståelseundervisningen där många delar lärs via kommunikation och socialt samspel. 
Därför har dessa delar inom det sociokulturella perspektivet varit centrala i denna studie. 

Vygotskij (1999) menar att ingen av de processer som tidigare nämnts kan ensamt bilda 
ett begrepp utan samspelar tillsammans och utan ord är begreppsbildning omöjligt. Det 
sociala har också stor betydelse i människans väg att lösa problem. Det är den sociala miljön 
som inspirerar människor till hur de ska tänka för att lösa problem. Om inte den sociala miljön 
skapar problem och uppgifter åt människan kommer tänkandet inte att utvecklas för att nå 
högre nivåer. Detta kan kopplas till det Westlund (2009) beskriver om lärarens undervisning. 
Om läraren för en undervisning där eleverna får arbeta med läsförståelse tillsammans och 
prata om texten där eleverna får lösa problem och hjälpa varandra skapas större utveckling 
hos eleverna.  
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När Vygotskij (1999) ville undersöka hur barn lär in och utvecklas hade han det som tidigare 
beskrivits om hur människan tänker i begrepp och hur detta tänkande utvecklas som grund för 
forskandet. Vidare förklarar han att människan skapar olika verktyg för att kunna lösa de 
uppgifter och nå mål som sätts upp. När ett problem löses, eller en mening bildas, tänker 
människan på ett speciellt sätt där många olika moment ingår. Framförallt använder sig 
människan av begreppen för att förstå och skapa en lösning. Människan associerar, 
uppmärksammar och bedömer för att bilda en förståelse för ett begrepp. Bråten (2008) och 
Frost (2009) menar att eleverna tolkar texterna på olika sätt beroende på deras förkunskaper. 
Två olika personer som läser exakt samma text kommer aldrig att förstå texten på exakt 
samma sätt, läsförståelsen är alltid unik. 

Relationerna mellan de olika intryck som bildas hos människan generaliseras, 
systematiseras och organiseras för att hitta någonting gemensamt och för att senare bilda 
begrepp förklarar Vygotskij (1999). Rapp et al (2007) lyfter att läraren måste stötta eleverna i 
hur skapar kognitiva strategier när de läser. Läraren behöver hjälpa eleverna med processen 
till att skapa ett begrepp. Med tanke på det Vygotskij skriver om begreppsbildning har just 
kommunikation varit av intresse för denna studie. Detta på grund av att det är en stor del i hur 
människor lär sig generellt, men också en viktig del i läsförståelseundervisningen. Begreppen 
som används inom läsförståelse kan också ses som mentala verktyg som hjälper eleverna att 
utveckla och förstå läsförståelsen. 
 
Stöttning 
Vygotskij (1999) skriver att barns sociala omgivning bestämmer vilken väg barnets 
intellektuella utveckling ska ta. En vuxen person kan hjälpa barnet att utvecklas genom 
språklig kommunikation. Barn tänker inte på samma sätt som vuxna, ibland kan det verka så 
men barnets intellektuella tänkande är inte alls lika moget som en vuxen människas. Genom 
att leda barnets sätt att tänka kan däremot de vuxna hjälpa barnet att utvecklas. Detta kan 
kopplas till det begrepp som är stort inom det sociokulturella perspektivet och som Säljö 
(2000) lyfter, närmaste utvecklingszon. Det finns olika zoner i människans utveckling och är 
ramen för utvecklingsskeden. Det betyder att det som ska läras skall ligga inom människans 
nästa zon för utveckling. För att detta ska ske ska en mer kompetent människa vägleda den 
mindre kompetente. Medan Vygotskij (1999) nämner att den vuxne vägleder barnet skriver 
Säljö (2000) den mer kompetente. När Vygotskij levde sågs vuxna som mer kompetenta än 
barn det är möjligen därför Vygotskij skriver på detta sätt. Säljö (2000) beskriver vidare att 
det är i nästa zon för utveckling som människan är mest mottaglig för stöd och förklaringar av 
en mer kompetent människa. Frost (2009) styrker detta arbetssätt och menar att eleverna bäst 
lär sig detta genom att en lärare modellerar, visar eleverna hur de ska använda de olika 
läsförståelsestrategierna för att förstå.  

Stöttningen är viktig för elevernas läsförståelseutveckling menar Wood, Bruner och 
Ross (1976) och Westlund (2009). Eleverna behöver olika mycket stöd och därför bör läraren 
anpassa stödet till varje individ. Målet med att stötta eleverna på detta sätt är att de så ska 
kunna använda den nya kunskapen på ett eget sätt i fortsättningen. Vygotskij (1999) menar 
vidare att eleverna utvecklas och mognar när ett samarbete med lärare äger rum. När 
pedagogen medvetet utmanar eleven och hjälper eleven att förstå. Han menar att pedagogen 
måste utmana elever till att utveckla nya begrepp i en högre nivå än den eleven befinner sig i. 
Även detta kan kopplas till det Säljö (2000) skriver om den nästa utvecklingszonen. Det är 
viktigt att pedagoger arbetar för att eleverna ska komma till den utvecklingsnivå där ett 
begrepp förstås, annars har enbart tomma ord lärts ut. En imitation utan förståelse. Genom att 
i denna studie försökt se hur lärare stöttar sina elever i läsförståelseundervisningen och hur det 
kommunicerar och arbetar i ett socialt sammanhang har materialet tolkats och valts ut. Allt 
detta kan exemplifieras genom läsförståelsestrategierna, där det handlar om att eleverna ska 
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förstå och inte bara läsa. Lärarna stöttar sina elever och hjälper dem att förstå genom 
kommunikation och modellering. Frost (2009) menar att eleverna bäst lär sig använda 
läsförståelsestrategier genom att en lärare modellerar för dem hur de ska använda de olika 
läsförståelsestrategierna för att förstå. Han skriver att det handlar om att läraren ska hjälpa 
eleverna utefter deras egen nivå. Därför har stöttningen varit en huvuddel av denna studie när 
materialet har tolkats. Detta för att det är en central del i både det sociokulturella perspektivet 
och läsförståelse.  

Det sociokulturella perspektivet har i denna undersökning hjälpt till att skapa en 
förståelse i hur lärarna ser på hur eleverna lär. Detta genom kommunikation, socialt samspel 
och stöttning. Med hjälp av dessa begrepp kodades arbetet och analyserades och hjälpte till 
med att skapa ett fokus på just lärandet i ett socialt samspel med kommunikativa strategier 
och stöttning för varandra. 
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METOD 
I detta kapitel presenteras undersökningens metod och det verktyg som använts vid 
insamlingen. En kvalitativ metod har använts för att ta reda på respondentens egna 
uppfattningar och synsätt kring läsförståelse. Avsnittet kommer också behandla studiens 
urval, etiska principer, reabilitet och validitet samt genomförandet av metoden. 
 
Kvalitativ metod 
Alvehus (2013) beskriver att en kvalitativ metod används för att forskaren är intresserad av att 
se innebörden av ett fenomen men också för att se samband. Det handlar om att studiens syfte 
är att ta reda på människors upplevelse av det fenomen som ska studeras. På grund av att 
denna studies syfte är att undersöka hur lärare beskriver sin undervisning i läsförståelse valdes 
denna metod. Man kan se fenomenet som studeras, alltså hur lärarna undervisar, som ett 
nätverk och att den kvalitativa metoden vill ta reda på hur människorna som är i detta nätverk 
påverkar dess händelser. I detta fall är människorna i nätverket lärarna och hur de genom sin 
undervisning kan påverka elevernas läsförståelse. En forskare som använder sig av kvalitativ 
metod skall syfta till att analysera olika sociala sammanhang, i detta fall hur lärare undervisar 
i läsförståelse. 
 
Semistrukturerad intervju 
Alvehus (2013) och Bryman (2011) beskriver en semistrukturerad intervju som en intervju 
förutbestämda frågor som utgör grunden för själva utförandet. Frågorna är öppna där 
intervjuaren får möjlighet att ställa följdfrågor till respondenten. Dessa frågor sammanställs i 
en intervjuguide. När frågorna ställs behöver inte intervjuaren ställa dessa i ordning utan kan 
anpassa dem utefter hur intervjun formas. Även spontana frågor som inte finns med i 
intervjuguiden kan ställas ifall det är relevant till det som respondenten sagt. Processen under 
intervjun är flexibel och beroende av respondentens svar och intressen. Det finns olika typer 
av frågor som ofta ställs under en kvalitativ intervju. Den första sortens frågor är ofta 
inledande. Enligt Bryman (2011) kan en intervjuguide utformas på olika sätt. Det är viktigt att 
frågorna är utformade på ett sätt så att respondenten får möjlighet till att uttrycka sig utifrån 
sina egna erfarenheter och synsätt. Därför skapades öppna frågor genom hela intervjuguiden 
(se bilaga 2) för att låta lärarna berätta om sina erfarenheter. Intervjuerna inleddes med den 
inledande frågor. Dessa frågor ställdes för att inleda intervjun samt att leda in lärarna på det 
området som intervjun ska behandla. Bryman (2011) påpekar att intervjuaren även kan 
använda sig av uppföljningsfrågor för att få respondenten att utveckla sitt svar. 
Sonderingsfrågor handlar om att intervjuaren vill att respondenten skall fördjupa ett svar som 
getts på en fråga. Direkta frågor är frågor som är väldigt styrande när det kommer till 
respondentens svar. Dessa typer av frågor har använts i studien för att få en djupare bild av 
respondenternas egna erfarenheter och åsikter.  
Bryman (2011) anser att intervjuaren ska vara flexibel och låta respondenterna berätta. Han 
förklarar detta och skriver att frågorna i intervjuguiden följer ett visst mönster för att 
underlätta respondentens berättande, däremot är det viktigt att intervjuaren kan vara flexibel 
och ändra ordningen ifall respondentens berättelse kräver det. Därför följdes inte 
intervjuguiden slaviskt utan frågor kunde tas i den ordningen som kändes mest logisk för att 
få ut en bra berättelse av respondenterna.  
 
Reliabilitet och validitet 
I studien har hög reliabilitet och validitet eftersträvats. Thurén (2007) skriver att reliabilitet 
står för tillförlitlighet. Reliabiliteten är en del av forskningen som är viktig att förhålla sig till 
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under hela processen.  Om forskningen är korrekt innebär det att reliabiliteten är hög. För att 
öka reliabiliteten skall egna uppfattningar och värderingar inte ha någon påverkan på 
forskningen. Jag har försökt stärka reliabiliteten genom att jag noggrant funderat över mina 
förkunskaper och värderingar. Jag har försökt att inte påverka mina respondenter genom mina 
förutfattade meningar om fenomenet jag studerar. Detta genom att inte ställa ledande frågor 
eller på mitt kroppsspråk visa vad jag tycker. Jag har alltid låtit mina respondenter tala till 
punkt och om oklarheter uppkommit bett dem utveckla svaret efter att de pratat klart. 
Om forskningen undersöker det som ska undersökas har forskningen hög validitet. För att 
stärka validiteten skall forskningens syfte och frågeställningar genomsyra den metod som 
forskaren valt att använda. I studien har reliabiliteten stärkts genom att först och främst utföra 
en pilotintervju. Denna intervju gjordes på en lärare som är utomstående från denna studie. 
Det valet gjordes för att inte respondenter i studien skulle påverkas av de korrigeringar som 
skedde efter pilotintervjun. Efter pilotintervjun ändrades frågorna om så att svaren ger svar på 
det som ska undersökas. Validiteten i denna studie har stärkts genom att göra en grundlig 
analys av materialet genom att ifrågasätta rimligheten samt relatera studien till tidigare 
forskning och det teoretiska perspektivet. För att se över rimligheten i materialet sorterades de 
först ut efter nyckelord som passade in i tidigare forskning. Därefter gjordes en ny analys där 
materialet sorterades in i de nyckelbegrepp som finns i den teoretiska ramen. Detta för att 
försöka stärka validiteten. 
 
Genomförande 
Förberedelserna började genom att forskning och litteratur lästes om ämnet. Efter att syfte och 
frågeställningar skapats arbetades intervjufrågor fram. Med inspiration från Bryman (2011) 
skapades en intervjuguide. I intervjuguiden skapades öppna frågor. Ledande frågor har 
upptäckts genom en pilotintervju och genom att jag själv försökte svara på frågorna som 
utformats. Bakgrundsfrågor inleddes för att öppna intervjun på ett avslappnat sätt. En 
pilotstudie genomfördes med hjälp av en verksam lärare som står utanför studien. När 
pilotstudien gjorts oformaterades frågorna till den intervjuguide som finns i bilaga 2. De 
öppna frågorna syftade till att låta lärarna berätta fritt utifrån sina egna erfarenheter. Intervjuer 
bokades med de lärare som skulle delta och ett missivbrev skickades ut till dem. Första 
intervjun utfördes i ett klassrum i en av de svenska skolorna. Resterande av intervjuerna i 
Sverige och Norge skedde i grupprum på respektive skola. Det var viktigt att miljön runt 
omkring var lugn så att inga störande moment uppkom då intervjuerna spelades in. Detta 
gjordes eftersom respondentens svar spelades in men också för att minska stressfaktorer. 
Stressfaktorer som försöktes undvikas var kollegor som gick förbi och störde samt andra ljud 
som uppkommer när människor är i närheten. Lugnet var också till för att läraren skulle känna 
en trygghet där hon kunde prata fritt. För att få en lugn miljö bads respondenterna att ordna ett 
enskilt rum där intervjun kunde genomföras. Detta uppfylldes i alla intervjuerna. När 
intervjufrågorna hade ställts och respondenten hade svarat följde en medveten tystnad en 
stund för att låta respondenten tänka över svaret. Detta gjordes för att få ut så mycket som 
möjligt under intervjun och för att respondenterna skulle få tänka efter ifall de ville lägga till 
eller ändra något av deras svar. I ett försök att uppnå ett tryggt samtal visades intresse genom 
att lyssna och nicka uppmuntrande till respondenten.  

Efter intervjuerna transkriberades materialet Efter transkriberingen gjordes en analys för 
att materialet skulle kunna bearbetas. Utifrån analysen skrevs resultatet och efter resultatet 
diskuterades det utifrån tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. 
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Urval 
En fråga som direkt kom upp i starten av studien var; Hur många lärare ska jag intervjua? 
Svaret på den frågan är enligt Kvale och Brinkmann (2014) enkelt att svara på. Forskaren 
behöver tänka över hur många personer som bör intervjuas för att få in material som ger svar 
på det som skall tas reda på. Antal intervjuer som ska utföras behöver också tänkas över i 
tidsaspekten. Färre intervjuer kan ibland vara en större vinst för att få mer tid till förberedelser 
och analysen. I studien kontaktades först två lärare från Sverige och tre lärare från Norge. 
Eftersom det blev tre intervjuer i Norge gjordes valet att försöka hitta en lärare till i Sverige. 
Till slut fanns tre lärare till godo i varje land som undervisar i svenska respektive norska. 
Intervjuerna är valda utifrån bekvämlighetsval och de svenska lärarna är lärare från två olika 
skolor som jag har haft kontakt med i min utbildning. De tre lärare i Norge är från tre olika 
skolor och kontaktades via personer i min närhet. Studiens urval är ur olika synvinklar sett 
både homogent och heterogent. Respondenterna är lärare i landets modersmål och är därför ett 
homogent urval. Däremot så är lärarna från två olika länder och därför blir urvalet även 
heterogent. Alvehus (2013) förklarar att ett homogent urval är ett urval där samma typ av 
intervjupersoner. När ett homogent urval har gjorts blir det enklare att göra jämförelser mellan 
dessa personer. Ett heterogent urval ger en bredare syn på det fenomen som ska undersökas. 
Valet av att använda lärare i två länder grundade sig på att PIRLS undersökningen visade att 
norska elevers läsförståelse har ökat. Därför ville jag se på vilket sätt de olika lärarna i de 
olika länderna undervisade i läsförståelse. 

De lärare som medverkar i studien har fått andra namn för att försöka bevara 
anonymiteten. Lärarna från Norge har fått namnen Hedda, Lene och Maja. Lärarna från 
Sverige har fått namnen Lisa, Ida och Anna. Alla medverkande lärare är kvinnor i åldern 35-
50. Ingen av lärarna är nyutexaminerade och har arbetat som lärare emellan 6 och 19 år. 

Lärarna i Sverige hade alla fått kompetensutveckling i undervisningsmetoden 
Reciprocal Teaching som Palinscar och Brown (1984) riktar ljus mot. Lärarna i Norge hade 
alla fått kompetensutveckling i en undervisningsmetod framtaget av Utdanningsdirektoratet 
(2013 b). Denna undervisningsmetod kallas för BISON. 
 
Etik 
Innan intervjuerna genomfördes skrevs ett missivbrev till de deltagande lärarna. I 
missivbrevet blev de informerade om hur de etiska principerna tas hänsyn till under studien. 
Vetenskapsrådet (2012) förklarar fyra huvudkrav som forskaren har att ta hänsyn till. Ett av 
dem är informationskravet där forskaren berättar för respondenterna vilka rättigheter de har. 
Bell (2006) betonar vikten av att de som deltar i intervjuerna är insatta i deras rättigheter samt 
forskningens syfte. Därför ska forskaren innan intervjun görs förklara att medverkan i studien 
är frivillig, frågor som känns obekväma att svara på kan undvikas samt att medverkan kan 
avslutas när som helst under studiens gång. Forskaren ska också förklara att anonymiteten 
skall bevaras så långt det är möjligt. Genom att skicka ut ett missivbrev och även påminna 
respondenterna om detta innan intervjun startade hölls detta krav. Hade det inte förklarats kan 
en osäkerhet ha skapats och respondenterna kunde ha hoppat av. Eftersom detta gjordes kan 
de ha lett till att respondenterna kände sig säkra på vad forskningen ska komma att beröra 
samt att ett seriöst intryck skapades. I missivbrevet frågades respondenterna om de ville 
medverka. Det medförde att respondenterna själva fick avgöra om de skulle medverka eller ej. 
På grund av detta har samtyckeskravet som Vetenskapsrådet (2012) skriver om tagits med i 
undersökningen. Även kravet om att respondenterna kan avbryta sin medverkan när som helst 
informerades före intervjun startades. 

Forskaren bör försäkra de medverkande om att det enbart är forskaren själv som 
kommer lyssna på insamlad data menar Halkier (2010). Under genomförandet av 
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pilotintervjun blev det tydligt att ledande frågor ställdes, dessa kunde då inte användas på 
grund av att de antagligen hade lett till samma svar. Detta för att ur ett etiskt perspektiv hade 
antagligen respondenterna de svar som de tror sig är lämpligt. Alvehus (2013) betonar vikten 
av att intervjuaren får respondenten att känna sig bekväm i att tala fritt. Intervjuaren bör vara 
en aktiv lyssnare för att få till en bra intervju. Om intervjuaren är en god lyssnare kan hen 
fördjupa samtalet genom att be respondenten förklara, fördjupa, exemplifiera eller utveckla 
sina svar på frågorna. Jag anser att intervjuernas atmosfär var väldigt avslappnad och att 
lärarna kände sig trygga i att svara på frågorna. Vetenskapsrådet (2012) skriver också att det 
är viktigt att forskaren inte försöker tvinga respondenterna att vara med i undersökningen 
vilket lärarna i undersökningen inte har blivit. 

Jag försökte att låta intervjuerna vara fria från mitt eget tyckande och förkunskaper. 
Däremot kunde jag urskilja att mitt hummande som jag försökte använda som ett sätt att få 
dem att prata med ibland kunde låta olika. Om det har påverkat hur mycket lärarna pratade om 
en fråga eller vad de svarade kan jag inte konstatera, däremot finns möjligheter till detta. 
 
Analys och bearbetning 
För att kunna bearbeta det insamlade materialet behövs en analys. Alvehus (2013) beskriver 
att analys betyder att materialet delas upp för att sedan sättas ihop igen. Detta är det som sker 
när materialet analyseras och bearbetas. Alvehus förklarar vidare att många som för en 
forskning tillämpar en form av ansats som heter abduktion. Detta är en växling mellan 
teoretisk och empirisk reflektion. Med hjälp av denna ansats har materialet först delats upp i 
olika delar beroende på vad lärarna berättade. Dessa delar delades upp med hjälp olika teman 
som framkom i analysen. Dessa teman var de delar som var utmärkande när lärarna berättade 
om sin undervisning. Därefter har begrepp ifrån det sociokulturella perspektivet och den 
tidigare forskningen applicerats på de utplockade delarna av det empiriska materialet. 
Begreppen som valts ut är de delar som syntes tydligast när ett sociokulturellt perspektiv 
applicerades på undersökningen. Dessa begrepp var kommunikation, stöttning och socialt 
samspel. Genom att applicera dessa begrepp på de olika delarna kunde samband upptäckas 
vilket gav ett större djup kring som undersökts. Tidigare forskning kunde sammankopplas 
med materialet och ger undersökningen en större tyngd och relevans. Med tanke på att det 
sociokulturella perspektivet används för att analysera materialet kunde nya betydelser 
upptäckas utifrån den infallsvinkeln. Detta sätt att arbeta har används i ett försök att utforma 
ett gott, genomarbetat och analyserat material. Hade en annan teori använts i studien hade 
troligtvis andra upptäckter gjorts i materialet. 

Under analysen av det empiriska materialet har nyckelord såsom begreppsdefiniering, 
motivation, undervisningsmetoder, läsförståelsestrategier, svårigheter och högläsning 
färgkodats för att ge en tydlig bild av vilka delar som har gemensamma faktorer. Efter första 
kategoriseringen gjordes ännu en kategorisering där Vygotskijs (1999) tankar om hur vi lär 
lyftes genom begreppen kommunikation, stöttning och socialt samspel. Under 
transkriberingen kunde material som inte var relevant för studien uppkomma. Detta har valts 
att noggrant sorteras bort trots risk för att för mycket tas för att behålla fokus på det som är 
relevant för studien.  

I och med att analysen är gjord på ett transkriberat material som är översatt från Norska 
till Svenska finns det risk att det under bearbetningen och analysen blivit missuppfattningar. 
Då uppsatsen skrivs på svenska gjordes valet att översätta trots risk för missuppfattningar. 
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RESULTAT 
I resultatavsnittet redogörs för respondenternas svar på undersökningens frågor. Resultatet 
delas upp i rubriker utifrån de nyckelord som hittades under analysen. 
 
Definition av begreppet läsförståelse 
Lärarna fick själva definiera begreppet läsförståelse. Alla lärare förklarade först och främst att 
det handlade om att förstå det man läser. Därefter utvecklade de sina svar. Det är tydligt att 
lärarnas undervisning bedrivs på ett sätt så att eleverna ska få kunskaper i det som lärarna 
definierar som läsförståelse: 
 

Läsförståelse för mig handlar om att kunna ta in innehållet i en text, att kunna sätta sig in i 
texten och leva sig in i texten för att man förstår innehållet och vad det handlar om så att 
man kan känna sig ett med texten, att det inte är någonting som är främmande. (Ida) 
 

Den svenska läraren Ida menar alltså att hon vill att eleverna ska lära sig att läsa för att bli ett 
med texten, att det blir ett samspel mellan text och läsare.  

Anna ger en liknande definition och säger ”[---] men också att man ska få en upplevelse 
av det man läser. Alltså inte att man bara avkodar utan också blir lite trollbunden av det man 
läser också” (Anna). Lisa utvecklar också sin definition och pratar om de olika 
läsförståelsestrategierna som eleverna får lära sig: 
 

Att man ska läsa och förstå det man läser och skapa inre bilder och fantisera runtomkring 
och ha egna tankar om det man läser och kanske hitta på egna slut. Fundera på slutet innan 
man läser. (Lisa) 

 
Lene som arbetar som lärare i Norge tycker att läsförståelse inte bara handlar om 
texten utan att det är en multimodal källa där även bilder, diagram och dylikt utgör 
helheten: 
 

Läsförståelse får du också ut av bilder och se över helheten i texten. (Lene).  
 
Hedda betonar vikten av att eleverna kan ta ut de viktigaste delarna ur texten samt att kunna 
återberätta det de har läst. Maja anser att eleverna ska kunna ta ut de begrepp som är viktiga 
att kunna i den texten de ska arbeta med. Hon talar också om att eleverna ska vara 
metakognitiva och tänka över när de förstår och inte förstår. 

De svenska lärarna anser att läsförståelse delvis handlar om att förstå 
men också att kunna leva sig in i texten som läses. De norska lärarna ger en liknande 
bild. Däremot lägger det en större vikt på just förståelsen. 
 
Undervisningsmetoder och läsförståelsestrategier 
De svenska lärarna arbetade mycket med undervisningsmetoden Reciprocal Teaching. De 
hade nyligen genomgått en kurs som varit en satsning i deras kommun där de lärt sig använda 
denna undervisningsmetod och läst om forskning kopplat till den. 
Lärarna benämner däremot de olika delarna i RT-metoden med andra namn än de som 
vanligtvis beskrivs inom metoden. Namnen de använder är: 
 

• Förutspå handlingen – Spågumman Julia 
• Ställa frågor till texten - Reportern 
• Klargöra otydligheter - Detektiven 
• Sammanfatta texten – Cowboy Jim 
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Lisa förklarar att de olika strategierna har fått andra namn i form av olika karaktärer. Detta för 
att eleverna lättare ska kunna komma ihåg och relatera till de olika strategierna. Hon tror 
också att genom att ge strategierna olika namn och skepnader kan göra det roligare för 
eleverna att lära sig de olika strategierna, det blir lite som ett rollspel när de arbetar med dem. 
Anna berättar att hon i ett halvår tidigare hade börjat undervisa i de olika strategierna. De 
övade på olika texter och med olika typer av övningar som eleverna fick göra. 
Undervisningen kan innehålla både muntliga och skriftliga uppgifter och hon låter eleverna 
använda strategierna både en i taget och alla tillsammans. Anna arbetar först intensivt med 
dessa strategier och efter några terminer så behöver hon bara påminna eleverna om att 
använda strategierna ibland. Anna förklarar hur undervisningen ser ut: 

 Först är det en ganska strukturerad undervisning, sen kan man alltid återkomma till de 
olika strategierna och förklara för eleverna. (Anna)  

Ida håller med Anna och berättar att hon arbetar intensivt med de olika strategierna i fyran 
och släpper det lite i de senare årskurserna. Detta efter att hon ser att eleverna kan använda 
strategierna. Hon anser att det är viktigt att alla elever får lära sig de olika strategierna i sin 
egen takt. Hon får därför låta elevernas kunskaper styra över hur intensivt de olika eleverna 
får arbeta med läsförståelsestrategierna. Det går inte att stressa fram kunskaperna för då 
kommer eleverna inte att självständigt använda sig av dem i ett senare skede. Även Lisa 
arbetar intensivt med de olika läsförståelsestrategierna i fyran. Hon låter sina elever göra ett 
slags rollspel under läsningen. Detta rollspel handlar om att eleverna ska använda de olika 
strategierna genom att ta de olika roller som strategierna representerar. När eleverna 
exempelvis ska ställa frågor till texten så får de låtsas att de är en reporter och fundera över 
vilka frågor som är rimliga att ställa till den texten som de läser. Ida arbetar mycket med 
strategierna när hon har högläsning för sina elever: 

Att skapa läsupplevelser är något jag jobbar mycket med. Reciprokal Teaching och metoder 
med textkopplingar samt göra eleverna medvetna om hur de förstår texter. (Ida) 

Genom att arbeta med strategierna under högläsningen skapas ett socialt lärande och blir 
också som en stöttning för eleverna när de ser hur läraren använder strategierna, menar hon. 
Ida påpekar vikten av att ha en explicit medveten undervisning kring hur eleverna kan skapa 
en större förståelse för det lästa. Lisa använder alltid RT-metoden när hon läser med sina 
elever: 

 Alltid att man börjar med att gå igenom texten som ska läsas tillsammans och gå igenom 
frågor och svar. (Lisa)  

När hon läser med sina elever låter hon dem alltid få diskutera texten i förväg. Detta gör hon 
för att aktivera elevernas förförståelse innan hon låter dem ta sig an texten. Genom att 
diskutera tillsammans hjälper hon eleverna att hjälpa varandra skapa en större förståelse.  

De norska lärarna hade fått kompetensutveckling i undervisningsmetoden BISON. Lene 
och Hedda berättar båda att de använder BISON-metoden i sin undervisning. Lene förklarar 
BISON-strategin: 
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[---] vi läser med BISON strategier. Jag kan förklara det. Vi ser på bilder och överskrifter för att ta 
reda på vad vi kan om detta sedan tidigare, vad tror vi texten handlar om, förkunskaperna. Vi ser 
också lite på om det är några utmärkande ord och ser lite ovanifrån först då, få en övergripande bild 
för att sedan gå in i texten. (Lene) 

Genom att de norska lärarna arbetar med läsförståelsestrategierna i BISON får eleverna 
möjlighet att koppla sin förförståelse till texten, framhåller Lene. Lene förklarar att hon låter 
eleverna arbeta med metoden på olika sätt, både gemensamt, i sociala sammanhang och 
genom enskilt arbete. Den norska läraren Hedda använder även sig av Reciprocal Teaching i 
undervisningen. Hon, precis som de svenska lärarna, låter eleverna leva sig in i de olika roller 
som strategierna representerar när de läser olika texter. Hedda berättar att hon tycker det är 
bra att använda sig av olika metoder i undervisningen för att ge eleverna bästa 
förutsättningarna för att ta till sig kunskaper. Maja anser att genom att arbeta med olika typer 
av undervisningsmetoder blir eleverna inte uttråkade och kan bli mer motiverade till 
läsförståelsearbetet. Hon har många elever med Norska som andra språk och använder sig 
därför av många olika metoder för att eleverna ska kunna lära sig det norska språket på bästa 
sätt. Maja förklarar att hon i sin undervisning fokuserar mycket på att eleverna ska förstå olika 
begrepp:  

 
Eleverna ska lära sig fler ord och begrepp och att de ska kunna hjälpa sig själva sig att 
förstå. Vi ser att de elever som har svag läsförståelse har ofta svårt med ord och begrepp. 
(Maja) 

 
Detta gör hon för att eleverna ska ha en förförståelse om ord och begrepp som kan vara svåra 
att förstå i de texter eleverna ska möta. När hon undervisar i begrepp använder hon strategin 
Detektiven ur Reciprocal Teaching för att eleverna ska lära sig att hitta svåra ord och begrepp 
i texterna som läses. Hon använder sig också av olika begreppsordlistor där eleverna får 
skriva förklaringar på begreppen, sätta in dem i olika sammanhang och måla en bild till dem. 
Hon anser att det är genom att eleverna förstår begreppen som en större förståelse för hela 
texten skapas.  

Maja lyfter vikten av att låta eleverna kommunicera med varandra för att skapa en 
förförståelse: 
 

I lärosamtalen får eleverna två-tre minuter att berätta för varandra om vad de kan om 
ämnet. Att de delar sina kunskaper med varandra och aktiverar förförståelsen så att de blir 
introducerat till det temat som de ska arbeta med  (Maja).  

 
Gemensamt för de svenska och norska lärarna är att de samtalar mycket med sina elever. 
Lärarna arbetar ofta med samtal när de ska starta upp undervisningen kring en ny text. Det är 
tydligt att de olika lärarna undervisar i de strategier som de fått utbildning i. BISON metoden 
som de norska lärarna använder syftar till att skapa en förståelse med hjälp av helheten; 
bilder, text och begrepp. RT-metoden som de svenska lärarna använder liknar BISON, 
däremot används inte bilderna lika mycket i strategianvändandet hos de svenska lärarna 
genom RT-metoden. 
 
Stöttning 
Att anpassa undervisningen till de olika eleverna och ge dem stöttning för att komma vidare i 
sint utveckling var någonting lärarna gjorde på olika sätt.  

De svenska lärarna gav stöttning i den stora gruppen. Ida menar att det är viktigt att låta 
eleverna få känna sig trygga på sin egen nivå först innan de får hjälp med att utvecklas i en 
svårare nivå:  
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Jag tror att det är viktigt att stötta dem innan de ska gå vidare i varje steg. Även om alla 
andra gör alla tre stegen så räcker det för mig att göra det innan jag känner mig trygg. Så att 
de får utveckla sig på sin nivå. Alla kan ju jobba med läsförståelse, alla kan. Även om man 
är svag läsare eller har ett litet ordförråd så kan man utveckla sin läsförståelse och får man 
då rätt uppgifter och rätt texter så går det för alla att komma vidare. Jag tror det handlar 
mycket om att anpassa efter deras egen nivå så får man med sig alla på det sättet. (Ida) 
 

Anna försöker stötta eleverna genom att de får läsa högt och gå tillbaka. Hon anser att 
eleverna förstår mer om de får läsa högt med andra elever och därför försöker hon att 
undervisa på ett sätt som ger utrymme för detta. Även läxor kan innehålla högläsning i någon 
form. 

De norska lärarna ger stöttning genom att nivåanpassa för enskilda elever i deras 
klasser. Hedda berättar att de försöker ge eleverna olika texter som är anpassade efter deras 
nivå. Använder de samma text kan ibland vissa få läsa i grupp, vissa själva och andra med en 
annan lärare. Även Lene arbetar på det här sättet. Hon försöker att hitta olika slags texter som 
har olika nivå. Maja berättar att hon ibland har arbetat nivåanpassat för att kunna anpassa 
svårigheten på texterna till sina elever: 
 

[---] det får vi i Norge, men bara under en tid, inte hela tiden. Så det har vi gjort ibland, ett 
halvår. Det har varit ett bra sätt att arbeta på för då har du större chans att träffa de olika 
individerna och anpassa texter efter dem. (Maja) 

 
Hon menar att i vissa fall kan det vara bra med nivåanpassning för att kunna dela upp eleverna 
utefter förmåga och därefter anpassa undervisningen. Genom nivåanpassningen får eleverna 
utmaning i sin proximala zon och kan därför utvecklas på ett optimalt sätt. 
Lene berättar att de i hennes arbetslag gör veckoplaneringar där de anpassar läsläxor och 
läsuppgifter på olika nivåer. Hon anser att det kan vara svårt att stötta alla elever framåt i sin 
läsprogression och att detta hjälper henne med att på ett sätt kunna stötta elever som behöver 
det samt utmana de elever som behöver det. Hon anser också att man kan anpassa på många 
olika sätt men att anpassningar i läsläxor och läsuppgifter är ett sätt som hon kontinuerligt 
arbetar på.  

Gemensamt för lärarna i Sverige och Norge var att de modellerade för att hjälpa sina 
elever att förstå hur läsförståelsestrategierna används. Lene berättar att hon tycker det är bra 
att modellera under tiden de högläser. Hon anser också att de skapar en läsupplevelse för 
eleverna samtidigt som det ger dem en förståelse i användningen av läsförståelsestrategierna: 
 

[---] så där modellerar jag mycket också att jag tänker högt när jag läser texten högt för 
dem. oj vad menar han här, åh! Vad tror vi händer nu? att jag frågar många frågor under 
tiden. (Lene) 

 
Hon förklarar att målet med modelleringen är att läsförståelsestrategierna ska bli integrerade 
hos eleverna. Att de ska lära sig att använda dessa när de läser texter själva. Maja stärker detta 
och säger: 
 

[---] därför modellerar vi mycket för att strategierna ska bli inarbetat hos eleverna så att de kan 
använda dem själva. Man får modellera väldigt mycket. När eleverna är färdiga och gått igenom 
texten så pratar de med sina klasskamrater och diskuterar vad som var nytt för dem, om de har några 
frågor och om de kan hitta svar på frågorna. Om inte så kan de skriva upp frågorna på tavlan så vi kan 
försöka hitta svaret tillsammans. (Maja) 

 
Hon påpekar att hon tycker det är bra att eleverna får dela med sig av sina frågor till resten av 
klassen. Detta skapar ett socialt lärande och eleverna kan tillsammans bygga upp en större 
förståelse. Hon anser också att det är viktigt att eleverna får vara nyfikna på texten genom att 
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ställa frågor samt få svar på de frågor som ställs. Genom detta kan ett större lärande skapas 
och nyfikenheten hos eleverna i klassen kan bli motiverande till att läsa mer för att förstå 
texten. Lene berättar om ett projektarbete hon gjorde i en 4:e klass en gång där hon 
modellerade mycket i sin läsförståelseundervisning. Hon gjorde detta under två terminer och i 
slutet av vårterminen fick eleverna i klassen läsa för andra elever ifrån en förskoleklass. Målet 
var då att se om eleverna själva använde sig av modellering på det sätt som hon själv 
undervisat. När eleverna läste för andra blev det tydligt att de använde sina lässtrategier under 
tiden de läste då de modellerade läsförståelsestrategierna för de yngre barnen.  
Den svenska läraren Anna förklarar hur hon gör när hon läser för eleverna:  
 

Jag stannar upp och tänker tillbaka om jag inte förstår, om jag funderar lite på det jag läst 
innan kan det hjälpa mig att dra slutsatser i texten. (Anna)  

 
Hon tycker sig se att eleverna behöver en hjälp för att kunna dra slutsatser i de texter som 
läses. Hon anser att det är svårt att lära ut just denna förmåga men försöker att hjälpa sina 
elever med detta med hjälp av modelleringar. Ida använder högläsningsboken mycket i sin 
undervisning. Genom att modellera hur hon tänker när hon läser anser hon att det blir lättare 
för eleverna att få en läsupplevelse. När hon läser i högläsningsboken använder hon sig 
mycket av Chambers metod där hon tillsammans med eleverna gör textkopplingar. Detta för 
att göra eleverna medvetna om hur de förstår texterna. När hon inte modellerar själv låter hon 
eleverna få visa hur de tänker under sin egen läsning med hjälp av läsloggar:  
 

Jag har ett litet ark med läsmarkeringar som jag jobbat med där eleverna gör lite olika 
tecken för ett spännande, roligt ställe eller inre bilder så ritar de de tecknen i sina loggar och 
så skriver de (Ida) 

 
Hon förklarar att hon använder detta för att de eleverna ska använda sin metakognition och 
förstå hur de tänker när de använder de olika läsförståelsestrategierna. Det hjälper henne 
också att se elevernas läsprogression. 

Både de svenska och norska lärarna modellerar för sina elever i undervisningen. De 
svenska lärarna försöker att stötta eleverna i den stora gruppen, en gemensam stöttning där 
alla elever läser samma texter. De norska lärarna individanpassar sin undervisning till den 
enskilde eleven och ger eleverna olika texter beroende på deras nivå i läsningen. 
 
Motivation 
Lärarna som medverkade i studien är överens om att det ser en svårighet i att alla elever inte 
är motiverade till att läsa.  

De svenska lärarna berättar om hur de försöker motivera sina elever. Anna säger att det 
är viktigt att prata mycket med eleverna om läsningen, oftast blir det då att eleverna känner en 
större lust till att läsa. Att använda högläsningen för att skapa intresse är ett försök till att 
motivera eleverna som Ida använder. Hon kan se att ibland är avkodningen och läsförståelsen 
inte utvecklad hos eleverna så när de ska läsa får de ingen riktig läsupplevelse. Därför läser 
hon mycket högt för sina elever: 
 

Men när man får med sig dem i högläsningen och den gemensamma läsupplevelsen så är 
det fler som hittar läsupplevelser. (Ida) 

 
Hon gör detta för att skapa en social läsupplevelse för eleverna. De diskuterar också alltid vad 
som hänt i boken tidigare tillsammans för att hjälpa till så att alla kommer ihåg. 

Anna berättar att de på deras skola haft författare som kommit och besökt eleverna. 
Författarna har då pratar om sina böcker inför klasserna i skolan: 



 

19 
 

 
[---]det har jag märkt hjälper jättemycket. Det är precis som att man måste tipsa dem och ge 
dem en väg in och då ska alla låna dessa böcker. Det är bara positivt. Barn behöver en 
guide in och man får nästan göra lite reklam för böckerna för de har svårt att ta sig fram 
annars (Anna) 
 

Anna anser att hon själv måste läsa mycket ungdomsböcker för att kunna ge eleverna tips på 
intressanta böcker att läsa, men också för att använda till högläsningen. Hon tycker också sig 
se att eleverna får en större förståelse och blir mer intresserade av läsningen om de blir lästa 
högt för, men också när de själva får läsa högt för någon annan. Även Ida tror på att hitta 
böcker som passar eleverna bättre. Ofta är litteratur som är skriven för mellanstadiet ganska 
barnslig. Ibland får hon elever mer motiverade genom att presentera ung-vuxenlitteratur. Det 
kan vara exempelvis en bok om en tv-serie de brukar titta på. Då har innehållet i boken 
fängslat dessa elever på ett annat sätt.  

Två av lärarna i Norge tycker sig se att tjejer generellt ofta blir mer intresserade av 
läsningen än killar men de försöker motivera killarna genom att introducera teman som kan 
vara av intresse för dem. Det har då varit enklare att få upp killarnas motivation till läsningen. 
Lene säger också att hon brukar prata om texten innan de läser om dem. Ställa frågor till 
texten för att göra eleverna nyfikna på texten som ska läsas. Hon berättar också att de har haft 
ett projekt på skolan för att öka läsningen i klasserna: 

 
Vi har också haft olika läsprojekt med belöning, där vi har tävlat klassvis, vilka klasser har 
läst flest sidor på tre veckor. De hela har slutat med en fest med popcorn och bokquiz för att 
göra det lite roligt. (Lene) 

 
Maja pratar med sina elever om läsningen. Hon förklarar att läsa måste man kunna i alla jobb 
som de ska söka i framtiden samt att läsningen är det viktigaste för dem att kunna. Även 
Hedda försöker hjälpa sina elever att hitta en bok som verkligen kan intressera dem. Hon 
anser att det också är viktigt att prata med föräldrarna om läsningen, att få med sig hemmet. 
Hon känner att det med motivation är väldigt svårt och försöker fortfarande komma på nya 
sätt att motivera. 

Lene anser att just högläsningen är en viktig del i undervisningen. Speciellt nu när det är 
så mycket digitalisering i skolorna. Hon berättar att det lätt blir att eleverna på lunchen, som 
man i Norge äter i klassrummet, får titta på nyheter på de digitala tavlorna. Det är tid som förr 
användes till högläsning och hon säger att det är lärarens plikt att försöka hålla kvar vid den 
traditionella högläsningen som hon tycker sig sett försvinna mer och mer. Även Maja säger att 
läsningen har minskat: 
 

Vi hade mer högläsning i klassrummet förr än vad vi har nu förtiden, det är nog viktigt att 
få tillbaka mer högläsning men dit har vi inte kommit ännu. (Hedda) 

 
Både svenska och norska lärare ser en svårighet i att motivera alla elever till att läsa 
och försöker aktivt i sin undervisning arbeta med elevernas motivation. De använder 
olika sätt till att motivera men försöker att hitta böcker med innehåll som intresserar 
eleverna. Både svenska och norska lärare använder högläsning som ett sätt för att 
skapa motivation till läsning hos sina elever. 
 
Bedömning 
Både i Sverige och i Norge får eleverna skriva nationella prov där läsförståelse är en del av 
proven. Lärarna i båda länderna anser att detta är ett bra sätt att se vilken nivå eleverna ligger 
på i läsförståelsen.  
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Den norska läraren Lene berättar att hon använder sig av mycket muntlig 
kommunikation för att se hur elevernas läsförståelsekunskaper utvecklar sig. Hon anser att det 
är ett bra sätt för henne att bedöma elevernas kunskaper, samtidigt som eleverna lär sig mer 
när för diskussioner emellan varandra. Även Hedda och Maja använder sig av diskussioner 
när hon ska bedöma sina elevers kunskaper i läsförståelse.  

Även de svenska lärarna använder sig av diskussioner för att bedöma sina elever i 
läsförståelse. Ida berättar att hon även bedömer läsförståelsen i andra ämnen: 
 

Jag tycker att man kan bedöma läsförståelse även i NO och SO när eleverna diskuterar 
texters innehåll. Det tycker jag man får mycket underlag till sina bedömningar ifrån. (Ida) 

 
Anna berättar att hon konstruerar olika tester där hennes elever får svara på frågor kring texter 
som de läst. Även hon berättar att hon bedömer sina elevers läsförståelse i sin SO 
undervisning.  
 

Eleverna måste använda läsförståelsestrategierna i SO också, annars förstår de inte riktigt 
hur de ska ta sig an texten. (Anna)  

 
Bedömning i elevernas läsförståelse sker på liknande sätt i de svenska och respektive 

norska skolorna. Lärarna låter eleverna diskutera texter och använder de nationella proven som 
bedömning. Två av de svenska lärarna använder sig av andra ämnen när de bedömer elevernas 
läsförståelse, de får på så sätt större underlag till sina bedömningar. 
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DISKUSSION 
I diskussionsavsnittet kommer resultatet att sättas in i relation till tidigare forskning. 
Materialet har sorterats ut och diskuteras ur det sociokulturella perspektivet. Valet av metod 
kommer att diskuteras och slutligen kommer didaktiska konsekvenser redogöras. 
 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur svenska och norska lärare beskriver samt 
motiverar sin undervisning i läsförståelse.  
 
Resultatdiskussion 
Enligt det sociokulturella perspektivet utvecklas människor hela tiden och det är människans 
erfarenheter som hjälper utvecklingen framåt. Enligt Lundberg (2010) stämmer detta även 
överens på läsförståelse, då de krävs lång tid för att utveckla den förmågan. Vygotskij (1999) 
anser att människor delar upp sin kunskap genom att generalisera. Dessa generaliseringar 
kopplas till olika scheman som människor besitter och hjälper till att skapa en förståelse kring 
ett fenomen. Har inte människor tillräckliga förkunskaper i sitt schema kring det som ska 
förstås blir det svårt för människan att göra en generalisering. Kan människan inte göra en 
generalisering kommer det nya fenomenet inte att förstås. När lärarna i studien modellerar för 
sina elever hjälper lärarna eleverna att skapa en förförståelse om läsförståelsestrategierna. På 
detta sätt kan eleverna generalisera de nya läsförståelsestrategiera samt begreppen i de texter 
som läses och få lättare för att skapa en större förståelse. Detta styrker Lundberg (2010) när 
han skriver att ibland kan läsare förstå vad som står, men inte förstå vad texten handlar om. 
Även Westlund (2009), Stein och Glenn (1979) styrker påståendet och förklarar att genom att 
aktivera förkunskaperna, som är olika hos varje individ, skapas en större förståelse för texten. 
Rosen och Gustafsson (2006) skriver också att det är viktigt att läsaren får använda sina 
förkunskaper när de läser texter, detta för att olika texter är uppbyggda på olika sätt och ställer 
därför olika krav på läsaren.  
 
Undervisningsmetoder 
Människor skapar olika mentala redskap för att skapa en förståelse menar Vygotskij (2009) 
och Bråten (2009) anser att läsförståelsestrategier är just mentala redskap som människor 
använder sig av. Lärarna i denna undersökningen ger genom sin undervisning sina elever 
strategier som redskap för att skapa förståelse. Säljö (2000) betonar vikten av 
kommunikationens funktion när det handlar om människans lärande. Genom socialt samspel 
och kommunikation skapas förståelse. De svenska lärarna använde sig av strategierna i 
Recoprocal Teaching och de norska lärarna använde i huvudsak strategierna i BISON. Alla 
lärare förde explicit undervisning i dessa strategier. Framförallt så fick eleverna lära sig med 
hjälp av att kommunicera i ett socialt samspel. Genom att eleverna använder de olika 
läsförståelsestrategierna kommunicerar de även med texten för att skapa en större förståelse 
för det lästa. En av de svenska lärarna berättade att hon använder sig mycket av Chambers 
metod och gjorde kopplingar till texten som läses. Detta gör hon för att eleverna ska bli 
medvetna hur de förstår texterna. Chambers (1994) stärker hennes åsikt och håller med om att 
samtal kring böckerna kan hjälpa till med förståelsen. En av de norska lärarna lyfte att hon 
arbetar mycket med begrepp. Detta kan kopplas till det Vygotskij (1999) anser om att 
människor generaliserar och skapar begrepp. Med hjälp av dessa begrepp kan människan 
kommunicera och genom ökad förståelse skapa ett lärande. Även Guthrie et. Al. (2004) 
belyser vikten av att läraren presenterar centrala begrepp ur texten för eleverna som utgör en 
grund för undervisningen i läsförståelse. 

När de svenska och norska lärarna i studien jämförs syns det att de har olika sätt för att 
föra en explicit undervisning i läsförståelsestrategierna. Det finns skillnader i hur de svenska 
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lärarna och de norska lärarna arbetar. En slutsats som kan dras är att det är den 
kompetensutveckling som lärarna fått som styr valet av undervisningsmetod.  

De svenska lärarna förde explicit undervisning och modellering o 
läsförståelsestrategierna i årskurs fyra men sedan släppte de lite på den undervisningen. De 
norska lärarna modellerade däremot genom hela mellanstadiet och förde hela tiden en explicit 
undervisning i läsförståelsestrategierna.  

Alla lärare arbetar med att stärka elevernas strategianvändning, genom att tillsammans 
arbeta med frågor, förkunskaper och diskussioner. Lärandet sker då i socialt samspel och 
genom kommunikation eller kommunikativa verktyg. Kommunikation framträder som viktig 
men även användningen av elevernas förkunskaper som är en stor del i hur människor 
utvecklas och förstår.  
 
Stöttning 
När lärarna beskriver sin undervisning är stöttningen en stor del av den. Genom att modellera 
och låta eleverna arbeta i ett socialt samspel och hjälper då sina elever med det Vygotskij 
(1999) lyfter det inre språket. Det inre språket hjälper människan att strukturera upp 
tänkandet. Genom att läraren visar eleverna hur de tänker hjälper de också eleverna att förstå 
det inre språket läraren har. Samtidigt får eleverna en hjälp i hur deras inre språk kan 
struktureras och i detta fall bilda läsförståelsestrategier. Frost (2009) och Rapp et al (2007) 
styrker detta arbetssätt och menar att eleverna bäst lär sig detta genom att en lärare modellerar 
för dem hur de ska använda de olika läsförståelsestrategierna för att förstå.  

Säljö (2000) belyser att människan har olika zoner där utveckling sker, människan lär 
sig bäst i sin nästa zon för utveckling. I zonen där utveckling sker är uppgiften som ska tas an 
inte för lätt men inte heller för svår. De norska lärarna i studien gav sina elever stöttning 
genom att hjälpa eleverna att hitta bra texter till deras utvecklingsnivå samt genom sin 
modellering. Bråten (2008) menar att det inte bara handlar om vilken text som eleverna får. 
Det är också förhållandet runt omkring som bestämmer hur stor förståelsen blir.  

 Det styrker det arbetsätt som de svenska lärarna har när de beskriver att de för en 
gemensam läsförståelseundervisning och låter eleverna stötta varandra. En lärare i studen 
påpekar att det är viktigt att inte skynda fram sin undervisning. För henne är det viktigt att alla 
elever är säkra på sin egen nivå innan hon presenterar dem för nästa steg.  
 
Motivation  
En av de svenska lärarna läser högt för sina elever, hon gör detta för att försöka skapa ett 
intresse. Westlund (2009) styrker dennes arbetssätt och anser att högläsning kan hjälpa 
eleverna att bli motiverade till läsning. Även Taube (2013) menar att högläsning är viktigt 
med tanke på att klassen tillsammans kan skapa läsupplevelser. Fridolfsson (2015) lyfter att 
motivationen är en stor del i hur elevernas läsförståelse utvecklas. Lärarna som medverkade i 
studien såg en svårighet i att motivera alla eleverna till läsning. Fridolfsson (2015) menar att 
det är viktigt att läraren förklarar för eleverna att de är deras egen insats som spelar stor roll 
när det kommer till att lära sig läsa bättre. En av de svenska lärarna berättade att hon försöker 
att prata med sina elever om läsningen, att det är en livsviktig kunskap. Hon berättade också 
om att de haft bibliotekarier och författare på besök som pratar om böckerna. Taube (2013) 
anser att detta sätt kan vara ett bra sätt för eleverna att få hjälp med att hitta böcker de är 
intresserade av. 
 
Metoddiskussion 
Efter att studiens syfte utformats föll det sig naturligt att välja den kvalitativa metoden 
eftersom ett fenomen skulle undersökas. Valet av att göra intervjuer visade sig vara lyckat och 
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gav material som kunde besvara undersökningen syfte. Intervjuernas upplägg med en 
intervjuguide var ett bra sätt för att få lärarna att prata och gav rikt material att arbeta med. 
Min tanke från början var att endast intervjua lärare i Sverige. Eftersom de norska lärarna 
undervisade genom andra metoder anser jag att valet av intervjupersoner i båda länderna var 
lyckat. Jag insåg att språket kunde komma att bli ett problem men det gick bättre än förväntat 
att transkribera materialet genom en översättning från norska till svenska. 
 
Platserna för intervjuerna har alla varit lugna, i stort sett fria från störningsmoment. På två 
intervjuer kom det in en kollega för att fråga en sak och därmed avbröts intervjun. Jag anser 
däremot att vi kunde komma tillbaka till det ämnet vi pratade om tidigare men möjligheten 
finns att läraren påverkades av detta. En intervju i Norge var tidsbegränsad, därför vet jag inte 
om läraren fick sagt allt som hon ville säga. Detta kan medföra att om en annan tid hade 
kunnat bokas, kunde jag fått ett rikare material att arbeta med.  
 
För att ha haft högre reabilitet i studien hade en observation varit optimal. Detta på grund av 
att jag endast fått ta del av lärares egna åsikter kring deras undervisning. En observation hade 
hjälpt mig att kunna se hur lärare bedriver sin undervisning.  
 
Urvalet i studien hade kunnat vara bredare. Eftersom jag hade svårt att få tag på svenska 
lärare ifrån olika skolor är två av dem från samma skola. Trots att jag anser att de inte 
undervisade helt på samma sätt så hade det optimala varit att intervjua tre lärare från tre olika 
skolor. Att urvalet är litet gör att studiense generelliseringsbarhet är låg. 
 
Allt som sagts på norska i intervjuerna har blivit översatt till svenska. Jag anser inte att det 
blivit fel översatt men en risk finns. 
 
Didaktiska konsekvenser 
Den tidigare forskningen och resultatet i denna studie visar att elever behöver explicit 
undervisning i läsförståelse. Forskningen har visat många olika undervisningsmetoder och 
strategier som är lämpliga att använda i den dagliga undervisningen. Det utmärkande i denna 
studie var att lärarna hade fått kompetensutbildning i en speciell undervisningsmetod, därför 
använde de då oftast denna i sin undervisning. Lärare kan behöva få hjälp i att lära sig att 
undervisa läsförståelse med hjälp av olika metoder. En god idé hade varit att lärare från olika 
länder kan träffas och dela med sig av sina undervisningsmetoder. 
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BILAGA 1 
Missivbrev 
 
Hej. 
 
Mitt namn är Jennifer Johansson. Jag läser till grundlärare årskurs 4-6 vid Högskolan i Borås i 
Sverige. 
Jag läser just nu min sista termin och håller på att skriva mitt examensarbete. 
I examensarbetet syftar jag till att undersöka hur lärare undervisar i läsförståelse. Jag har valt 
att fokusera på ämnet svenska respektive norska. För att kunna genomföra undersökningen 
behöver jag lärare som undervisar i läsförståelse i dessa ämnen. Jag skulle vilja intervjua dig 
som är lärare i årskurs 4-6, elever i åldrarna 10-12 år. 
Min förhoppning är att vi kan boka in ett möte i vecka 17 så att du kan hjälpa mig med min 
undersökning genom att bli intervjuad.  
I undersökningen tar jag hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det betyder 
att ditt deltagande i min undersökning är frivilligt. Du har rätt att avbryta din medverkan när 
som helst. Din medverkan i min undersökning kommer att vara anonym för de som tar del av 
den. Undersökningen görs enbart för att publiceras som examensarbete.  
Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en intervju skriv gärna din mailadress nedan så tar 
jag kontakt med dig. 
 
Tack på förhand. 
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 

Jennifer Johansson 
 
 
Vid frågor kontakta mig på 
xxxx 
 
 
 
 
 
Epost:________________________________________________________________ 
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BILAGA 2 
 
Intervjuguide 

Inledande: 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Gillar du att läsa? 
 

1. Hur definierar du begreppet läsförståelse? 
2. Har du fått någon kompetensutveckling i läsförståelseundervisning?  
3. Hur undervisar du i läsförståelse? 

- Lär du ut eleverna några speciella strategier när de ska utveckla deras läsförståelse? 
- Hur förklarar du för eleverna hur de ska använda läsförståelsestrategierna? 
-Hur stöttar du dina elever i sin läsförståelseundervisning?  

4. Hur försöker du motivera dina elever till läsning? 
- Anser du att dina elever är motiverade till att läsa? 

5. Undervisar du i läsförståelse när ni läser ur högläsningsboken? 
6. Vilka svårigheter ser du när det handlar om att lära ut läsförståelse? 
7. Har du någonting mer du vill tillägga? 
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