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BAKGRUND: 

Som lärarstudent har jag på mina vfu-placeringar uppmärksammat hur en del elever har svårt att förstå det lästa, 

samt att jag under en vfu-period i USA, fascinerades över hur pedagogerna arbetade med litteraturläsning. När jag 

senare i min utbildning kom i kontakt med undervisning i läsförståelsestrategier, väckte det mitt intresse, att 

undersöka detta närmare. Med hjälp av litteratur och aktuell forskning på området, försöker jag klargöra hur 

läsförmåga och läsförståelse definieras enligt litteraturen. Utifrån litteratur, studier och rapporter beskriver jag hur 

läsförståelsen ser ut bland svenska elever, samt vilka metoder som dominerar undervisningen i svensk skola. Jag 

belyser vidare vad aktuell läsforskning förespråkar på området. Min teoretiska ram utgörs av Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv, där elevens lärande utvecklas i sociala sammanhang, och i ett nära samspel med en 

vuxen/andra elever. Med stöd från den vuxne kan eleven lösa en uppgift som ligger något utanför elevens 

befintliga förmåga, den så kallade närmaste utvecklingszonen. 

 

SYFTE: 

Mitt syfte med det här arbetet, är att undersöka hur pedagoger arbetar med att främja elevers läsförståelse.   

 

METOD: 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer som undersökningsredskap. Jag har intervjuat nio pedagoger på fem 

olika skolor, i tre olika kommuner. Intervjuerna har jag spelat in på band, därefter har jag transkriberat, bearbetat 

och analyserat dem. 

 

RESULTAT: 

Undersökningens resultat visade att elevernas egna tysta läsning är ett viktigt inslag i de intervjuade pedagogernas 

läsundervisning. Högläsning är ett återkommande inslag hos samtliga pedagoger, dock i olika form och 

omfattning. Läsförståelseträning, där eleven läser en text och därefter svarar på frågor till texten, är också ett inslag 

i undervisningen. Samtliga pedagoger i undersökningen arbetar i olika former och omfattning med samtal kring det 

lästa. Dock undervisar ingen av de intervjuade pedagogerna sina elever explicit i läsförståelsestrategier, vilket 

läsforskningen förespråkar.  En av de nio intervjuade pedagogerna har gått en utbildning i läsförståelse.  
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Inledning 
 

Försök tänka dig in hur tillvaron skulle te sig om du inte kunde förstå det du lästa. Du skulle 

inte behöva någon dagstidning, och skulle förmodligen inte ha körkort. Datorn skulle inte fylla 

någon funktion, varken som informationskälla eller kommunikationsverktyg. Textremsorna på 

TV eller bio skulle inte vara till någon hjälp. Du skulle inte kunna laga en ny spännande maträtt 

utifrån ett recept osv. När man tänker sig in i situationen, är det lätt att inse att läsning och 

läsförståelse, är en av grundpelarna i vår tillvaro. För att kunna läsa, behöver vi givetvis först 

och främst lära oss att avkoda orden. Men - det räcker inte. För att läsningen ska bli meningsfull 

behöver vi även kunna tolka och förstå det vi läser. Man kan uttrycka det så som Olof 

Lagercrantz (1996, s.19) citerar poeten och författaren Gunnar Ekelöf: ”Läsandet måste ha näring 

i verklighetsupplevelse, man måste ha gjort erfarenheter för att känna igen sig i det lästa. Och för att få 

nya eller fördjupade erfarenheter. Annars lär man bara livets bokstav”. 
 

Dagens samhälle ställer allt högre krav på vår kommunikativa förmåga, och tillgänglig 

information har ökat enormt, bara det senaste decenniet. Det krävs och förväntas av oss, att vi 

kan ta till oss en mängd information där vi kan gallra och sortera ut relevant information, samt 

kunna ta ställning och göra egna val. På min verksamhetsförlagda utbildning (vfu), har jag mött 

elever som inte verkar reflektera över vad de läser. ”Katt” kan läsas som ”hatt” och eleven läser 

vidare utan att fundera närmare över om innehållet blir underligt, eller t.o.m obegripligt.  

 

Jag gjorde en del av min vfu i Chicago, där jag fick förmånen att vistas i olika årskurser, från 

Kindergarten (förskolan) upp till fifth grade (skolår fem). Jag noterade hur pedagogerna redan i 

Kindergarten samtalade med barngruppen kring texter, hur barnen bl.a. uppmanades att tänka i 

bilder under läsningen. Barnen fick rösta fram en passande rubrik till en text, som skulle göra 

läsaren nyfiken. Jag blev förvånad och imponerad. Först senare i min utbildning, förstod jag att 

pedagogerna i Chicago undervisade i läsförståelsestrategier.  

 

Läsning och läsförståelse är grunden i allt skolarbete och påverkar inte bara elevernas hela 

skolgång, utan även deras fortsatta liv. Genom texter och språk utvecklas vi, så att vi kan 

uttrycka tankar och känslor, förstå oss själva och andra, samt vår omvärld (Liberg 2003b s.8). 

Dålig läsförmåga och läsförståelse kan därför påverka vår självkänsla. Upprepade misslyckande 

inom ett område kan enligt Taube (2007, s.23) också innebära att individen sänker sin 

självvärdering på helt andra områden. Läsförmåga och läsförståelse är med andra ord två 

viktiga förmågor i livet. Därför anser jag att skolans uppdrag inte upphör vid att lära eleverna 

att läsa. Eleverna måste också få lära sig att förstå vad de läser.  

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att ta reda på hur pedagoger i skolan arbetar för att främja elevers läsförståelse. Jag 

kommer att arbeta utifrån följande frågeställningar:  

 

 Vilka kriterier har pedagogerna när de definierar begreppet god läsförståelse? 

 Vilka faktorer anser pedagogerna viktigast för att främja elevers läsförståelse? 

 På vilket sätt anser pedagogerna att klassrumsmiljön kan påverka läsförståelsen? 
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Avgränsning i arbetet 

Läsning och skrivning går egentligen ”hand i hand”, men jag har valt bort skrivning i detta 

arbete då det i annat fall skulle bli allför omfattande.  

 

 

Begreppsförklaringar 
 

Inferenser 

Inferenser innebär läsarens slutledningar utifrån hans/hennes kunskap om texten, tillsammans 

med tidigare kunskaper och erfarenheter (Keene & Zimmermann 1997, s.167-168). 

Läsförståelse 

Bråten (2007) beskriver läsförståelse som mötet mellan läsare och text, där man som läsare 

skapar sig en ny mening och förståelse till det lästa - utifrån sina tidigare kunskaper. Två 

människor kan med andra ord aldrig förstå en text på exakt samma sätt (Bråten 2007, s.14). 

Läsförståelsestrategier 

Genom att medvetet använda olika strategier före, under och efter läsningen, kopplar man 

texten till sina kunskaper, erfarenheter, minnen och sinnen – och fördjupar på så vis förståelsen 

av den lästa texten (Keene & Zimmermann 1997, s.74-75). 

Metalärande – metakognition 

Metalärande eller metakognition, som det även kallas, innebär att individen är medveten om 

och reflekterar kring sitt eget tänkande och lärande (Stensmo 2008, s.141). 

Motivation  

Motivation handlar om vad som driver oss, hur vi engagerar oss i de val vi gör m.m. 

Nationalencyklopedins (2004) beskrivning av motivation: ”Inre behov som ligger bakom ett 

visst beteende, lust” (Bra Böcker 2004, s.1058). Ordet motivation, härstammar från latinets 

movere – vilket betyder ”att röra sig”. Motivationsforskningens huvudfråga handlar om vad det 

är som får människor att röra sig (Jenner 2004, s.37). 

Pedagog 

Med pedagog avser jag i detta arbete en behörig lärare, som arbetar i skolans tidigare åldrar, 

dvs. från förskoleklass upp till skolår sex.  

PIRLS och IEA 

PIRLS - Progress in International Reading Literacy Study – är en internationell studie som 

undersöker elevers förmåga att förstå olika sorters texter. PIRLS ingår i organisationen IEA 

(The International Association of the Evaluation of Educational Achievement (Skolverket 2007, 

Rapport 305).  

Reading Literacy 

Enligt PIRLS innebär Reading literacy att läsaren är aktiv, har en positiv inställning till läsning 

och läser både för att ta till sig information och för nöjes skull. Läsaren känner till effektiva 

lässtrategier, samt kan konstruera mening och reflektera kring det lästa. Läsaren kan också ta 
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till sig olika typer av texter, och får på så vis kunskap om sig själv och sin omvärld (Skolverket 

2007, Rapport 305, s.33). 

Scaffolding 

Ordet scaffolding betyder byggnadsställning. Det symboliserar att läraren genom att resa 

byggnadsställningar (stödstrukturer) vägleder eleven till att klara lite mer än vad eleven till en 

början klarar på egen hand Stensson (2006, s.26-27). Sättet att arbeta på är utifrån Vygotskijs 

teori om elevens närmaste zon för utveckling (Vygotskij 1999 s.13, s.277). 

Verksamhetsförlagd utbildning (vfu) 

En del av lärarutbildningen är verksamhetsförlagd praktik ute i skolan. Lärarstudenten deltar i 

en klass, med klassläraren som handledare, och får på så sätt möjlighet att omsätta inlärda 

teorier till verkligheten. 

 
 

Bakgrund 
 

Rent generellt är läs- och skrivförmågan bland elever god i vårt land. Sverige står sig väl i en 

internationell jämförelse, vilket kan bero på att vi bland annat har en väl utbyggd 

biblioteksverksamhet, hög kvalitet på barnböcker och en positiv attityd till högläsning. De flesta 

hushåll har en dagstidning, vi är ett av världens datortätaste länder, och vi textar alla utländska 

filmer och TV-serier (till skillnad mot många andra länder som dubbar) (Myrberg 2003b, s.95). 

 

Samtidigt visar motsägelsefullt nog flera internationella undersökningar på en sjunkande 

läsförmåga. Westlund (2009, s.59) lyfter fram en viktig insikt kring PIRLS studier. Trots att 

Sverige generellt hade tydligt bättre resultat än cirka två tredjedelar av samtliga deltagande 

länder 2006, så hade åtta länder tydliga förbättringar sedan förra studien 2001, medan sex 

länder hade klara försämringar. Sverige tillhör dessvärre de länder som har en tydlig 

tillbakagång.  

 

Kort historik 
Westlund (2009, s.70-73) gör en historisk tillbakablick, där hon beskriver hur man på 1800-talet 

ansågs ha läsförmåga genom att helt enkelt kunna läsa upp en inövad text. Att förstå det lästa 

var av mindre betydelse, och de flesta kunde inte ens läsa. Under större delen av 1900-talet 

ansåg läsforskarna att läsförståelsen utvecklades parallellt med avkodningen. Det var först 

under 1970-talet som läsforskare började inse att god avkodningsförmåga inte automatiskt 

innebär god läsförståelse. Läsforskarna började ställa sig frågan huruvida läsare var medvetna 

när de inte förstod en text, och vad de i så fall gjorde om de inte förstod. Detta ledde så 

småningom in forskningen på hur man kan undervisa i läsförståelsestrategier.  

 

Först under 1990-talet började läsningen betraktas som en aktiv process, där flera faktorer har 

betydelse för hur läsaren förstår en text; hur svår texten är, läsarens förkunskaper i ämnet, och 

sin omvärld. Läsarens minne, och förmåga att koppla samman information från olika ställen i 

texten, är också av betydelse. Ordförråd, grammatiska kunskaper, förmågan att skapa ”inre 

mentala bilder”, samt att kunna läsa ”mellan raderna” (göra s.k. inferenser), är ytterligare 

exempel på faktorer som påverkar förståelsen. Forskarna har även funnit att förståelsen får en 
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större effekt i ett socialt sammanhang; där man får möjlighet att samtala och redogöra för sin 

väg fram till förståelse, ihop med andra läsare (Westlund 2009, s.70-73).  

 

 

Aktuell forskning 
Sedan 1990-talet är det många läsforskare som utforskar mekanismerna bakom läsförståelse. 

Forskarna är ännu inte helt eniga om vilka strategier som förbättrar läsförståelsen. De har insett 

att textens struktur för förståelsen spelar mindre roll än vad man tidigare har trott, och fokus 

inom forskningen är nu istället riktat mot lässtrategier, vilket enligt Myrberg (2003a, s.32) dock 

inte tillämpas ute i skolorna. 

 

Inom läsforskningen förespråkas att läraren undervisar explicit i läsförståelsestrategier. Enligt 

Pardo (2004, s.272-278) bör läraren hjälpa eleverna att få en förförståelse för ämnet, samt 

aktivera tidigare kunskaper och erfarenheter inför läsningen. Läraren undervisar eleverna 

explicit i hur man aktiverar sina förkunskaper under läsningens gång. Pardo förespråkar att 

läraren ”modellerar” inför eleverna hur de kan göra kopplingar till sig själva, till andra texter 

och till sin omvärld, genom att stanna upp i högläsningen och demonstrera sin tankeprocess för 

eleverna. Andra strategier är att lära eleverna hantera nya okända ord, genom att försöka koppla 

det till andra ord eleven känner till. Läraren kan även visa hur man kan leta efter ”ledtrådar” ur 

textens struktur, till exempel med hjälp av rubriker, bilder, tabeller, fet- alternativt kursiv stil, 

samt att plocka ut viktiga ”nyckelord” ur texten, för att läsaren ska få ett sammanhang av 

textens innehåll. Enligt Pardo är det lämpligt att börja med detta redan i Kindergarten 

(förskolan). 

 

Syftet med läsförståelsestrategier, är att aktivera förkunskaper hos läsaren, för att uppnå en 

djupare förståelse. Bra läsare förstår texten bättre genom att under läsningens gång, göra 

kopplingar till sina egna erfarenheter. Kopplingar av en obekant text till tidigare kunskap och 

erfarenhet sker oftast i tre former: text-till-själv-koppling, text-till-text-koppling och text-till-

världen-koppling (Keene & Zimmermann 1997, s. 74-75). Andra strategier som författarna 

beskriver, är att använda sig av inre bilder som bygger på sinnesupplevelser, läsa mellan 

raderna/göra inferenser, bedöma vad som är viktigt i en text, ställa frågor till texten och 

sammanfatta en text. Stensson (2006) ger konkreta förslag på hur pedagogen metodiskt kan gå 

tillväga i undervisning av läsförståelsetrategier. Målet är att eleven gradvis ska bli självständig 

och kunna använda strategierna på egen hand. Undervisningen startar i ett socialt sammanhang, 

med så kallade ”minilektioner”. Läraren är ”modell” för eleverna, och demonstrerar hur 

hon/han använder sig av en strategi under läsningens gång. Nästa steg är att läraren håller i 

ledda övningar, där eleverna praktiserar i grupp. Därefter får eleven praktisera individuellt, med 

stöd av läraren. Slutligen kan eleven använda sig av strategierna i verkliga situationer, i sin 

egen läsning. Brown (2008, s.538-542) poängterar att inlärning av strategier inte bör ske 

isolerat, utan i sociala och meningsfulla sammanhang, där eleverna lär och inspireras av både 

läraren och varandra. Läraren måste också vara tydlig med vilken strategi som tränas på för 

tillfället, samt syftet med just den strategin. Enligt författaren är inlärning av 

läsförståelsestrategier en lång process, som tar år att träna upp, vilket kräver träning dagligen i 

olika sammanhang.  

 

Reynolds (2002, s.1-9) poängterar att trots att meningen med att lära sig läsa är att förstå det 

man läser, vet vi mindre om förståelse än vad vi vet om till exempel avkodning, vilket speglar 

undervisningen i grundskolan. Reynolds hävdar därför att grundskolan måste börja undervisa i 

läsförståelse och om lässtrategier för att uppnå ökad förståelse. Pedagogens uppgift är enligt 

Reynolds att tidigt börja lära unga läsare enklare förståelsestrategier; vilket innebär att till 
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exempel kunna koppla ny information till sina befintliga bakgrundskunskaper, att kunna 

upptäcka och använda olika textstrukturer till hjälp i sin förståelse, och att kunna förstå 

bakåtsyftande referenser. Enligt Reynolds kan det vara en god grund för eleverna att 

automatisera dessa strategier, för att sedan kunna gå vidare till förståelse på svårare nivåer.   

 

Myrberg (2003b, s.104-105) betonar vikten av att det finns inplanerad tid för läsning dagligen, 

och att inte läsning blir något som tas till då det blir tid över. Även elever med god 

avkodningsförmåga och läsflyt måste få fortsatt undervisning, för att erhålla kunskaper i hur 

man tar sig an en text, läser mellan raderna, skapar inre bilder, får en djupare förståelse, samt 

metakognitiva färdigheter, vilket innebär att kunna se och förstå sin egen lärprocess. För att 

uppnå detta behövs samtal kring läsupplevelsen. Eleverna kan uppnå en djupare förståelse 

genom att dela läsupplevelser med varandra. Pedagogen kan strukturera samtal om texter eller 

böcker med hjälp av olika förståelsestrategier. Ett sätt är enligt författaren att utgå ifrån genuina 

frågor som till exempel: vilken/vilka person/er i berättelsen har läsaren fängslats av? Finns det 

händelser eller problem i berättelsen som läsaren kan koppla till sin egen erfarenhet? Genom att 

samtala om händelser och upplevelser som berör eleverna, blir det något helt annat än att endast 

återberätta och fälla ett omdöme om en bok eller text. Barnens berättelser om egna erfarenheter, 

tankar och fantasier måste också få utrymme. 

 

Reichenberg (2008, s.158), har i en studie jämfört hur fyra lärare i en experimentgrupp kontra 

två lärare i en kontrollgrupp har undervisat i läsning. Studien har löpt över tre år i skolår 4-6. 

Majoriteten av eleverna var ”svaga” läsare. Lärarna i experimentgruppen har använt sig av en 

läsförståelsestrategi som går ut på att ställa frågor till författaren. Läsundervisningen i 

experimentgruppen bestod av textsamtal i små elevgrupper, medan lärarna i kontrollgruppen 

använde sig av traditionell läsundervisning. I sin studie, noterade författaren att elevernas 

förståelse påverkas mycket av klassrumsklimatet. Ofta verkar läraren vara den som har 

”äganderätt” att ställa frågorna. Flera lärare tycks också ha en stark tro på att förståelsen 

infinner sig med automatik om eleverna upprepar det lästa tillräckligt många gånger. Många 

elever har i sin kamp med läsningen utvecklat en låg självskattning, på grund av tidigare 

svårigheter i att förstå texter, och utvecklat olika undvikande strategier till läsning. Genom att 

lägga in minsta möjliga ansträngning, blir inte misslyckandet och besvikelsen så stor; ”If you 

do not try, you do not fail” (s.160). 

 

Enligt Reichenberg (2008, s.160-161) är det vanligt med samtal om författarens budskap eller 

syfte kring korta texter, såsom till exempel dikter, medan det däremot är ovanligt kring 

faktatexter. Där tar många elever själva på sig ansvaret att deras bristande förståelse helt enkelt 

beror på att de är dåliga läsare. Därför är det viktigt att eleverna blir medvetna om att det även 

bakom varje faktatext finns en författare; en vanlig människa. I strategin ”fråga författaren” ska 

eleverna se texten som ofullständig, där de själva ska tillföra något för att få den komplett, samt 

ställa frågor kring författarens tankar och syfte med texten.  Meningen skapas tillsammans i 

grupp, där eleverna stannar upp i texten, diskuterar och överväger olika alternativ, vilket blir 

stor skillnad mot att varje elev sitter tyst och läser för sig själv. Till en början är läraren 

”modell” inför eleverna, där han/hon demonstrerar till exempel förvirring, hur man övervinner 

svårighet med nya ord/uttryck, svårigheter med att förstå idéer/budskap i texten med mera.  

 

Reichenbergs studie resulterade i att lärarna i experimentgruppen genomgick en förändring i 

sitt sätt att undervisa. Antalet faktafrågor minskade, medan det i stället blev en ökning av 

tolkningsfrågor. I och med lärarnas förändrade undervisningsmetoder, förändrades också 

elevernas frågeställningar och lässtrategier. Både goda och svaga läsare samspelade mer aktivt 

med texterna under läsningen, och blev mer spontana med att koppla sina förkunskaper till 

texten. De kunde visa hur de drog egna slutsatser (inferenser) och gjorde tolkningar, samt var 
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mer delaktiga och engagerade i lärarens och sina kamraters kommentarer. Eleverna visade att 

de klarade av att diskutera väldigt komplicerade ämnen. Under de ”ordinarie” lektionerna i 

kontrollgruppen, fick eleverna sällan tillfälle att konfrontera textens budskap/idéer, eftersom 

deras lärare sällan ställde frågor där det krävdes att eleverna fick göra egna kopplingar 

(Reichenberg 2008 s.158, s.175). Författaren understryker vikten av att börja undervisa 

eleverna i läsförståelse redan i skolår tre, genom att ställa halvöppna frågor till texterna, samt 

uppmuntra eleverna att göra egna inferenser. Hon lyfter även nödvändigheten av att 

läsförståelsestrategier, metakognitiva strategier och strukturerade textsamtal (där även 

faktatexter bör ingå) måste vara en del i lärarutbildningen, för att förhindra att vi annars 

utbildar elever till passiva och okritiska läsare.   

 

 

IEA och PIRLS 
IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievment) grundades 

1959 av ett antal forskare i syfte att genomföra jämförande studier kring utbildningsresultat och 

utbildningspraktik inom olika utbildningssystem världen över. IEA har idag drygt 40 

medlemsländer, däribland Sverige. Med syftet att förbättra skolans metoder och läsförmågan 

hos barn, har IEA beslutat att studera, utvärdera och jämföra läsförmågan hos barn i 

tioårsåldern - med femårsintervaller. Studien har genomförts på elever i skolår fyra, av PIRLS 

(Progress in International Reading Literacy Study) två gånger; 2001 och 2006. Studien jämför 

dels elevers läsförståelse i olika länder. Varje land kan dessutom se förändringar i elevernas 

läsförståelse över tid (Skolverket 2007, Rapport 305, s.29). 

 

Vad undersöks i PIRLS 

Förutom läsförmågan, undersöks elevernas läsvanor och attityd till läsning. Läsförmågan 

bedöms genom att eleverna får läsa ett urval av till lika delar skönlitterära och informerande 

texter, på begränsad tid. Hälften av frågorna är flervalsfrågor och övriga frågor är s.k. ”öppna 

frågor”, vilket innebär att eleverna besvarar frågorna med egna skriftliga formuleringar. Studien 

analyserar även den läsundervisning som eleverna i de olika länderna får. De läsförståelse-

processer som eleverna bedöms utifrån är om eleven klarar att: 

 

 uppmärksamma och återge tydligt uttryckt information 

 dra enkla slutsatser  

 tolka och integrera idéer och information 

 granska och värdera innehåll, språk och textelement   

 (Skolverket 2007, Rapport 305, s.48). 

 

Svårighetsgraden i en läsuppgift beror på faktorer, som till exempel textens längd och 

komplexitet, som sedan samverkar med de förståelseprocesser som krävs för uppgiften. Detta 

innebär att en text vars uppgifter kräver att läsaren ska dra enkla slutsatser, kan vara svårare än 

en text som kräver att läsaren ska tolka och integrera information. Elevernas läsprovresultat 

graderas i färdighetsnivåerna; låg, mellan, hög och avancerad. Resultatet i mätningen 2006 

visade att 88 procent av de svenska eleverna nådde minst mellannivå (Skolverket 2007, Rapport 

305, s.50-51). 
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Nedgång i elevers läsförståelse 

Olika tidigare internationella studier av elevers läsförmåga har visat en nedåtgående trend med 

början redan före 1991, men som sedan har accelererat från 1991 och framåt. Resultaten utifrån 

PIRLS studier, visade på en tydlig tillbakagång av svenska elevers läsförståelse mellan 2001 

och 2006, och tillbakagången gäller främst starka läsare (Skolverket 2007, Rapport 305, s.8). 

Denna negativa trend kan bero på flera orsaker. En kan vara att elever har blivit senare i sin 

utveckling av läsflyt och förmågan att förstå mer komplexa texter. PIRLS undersökning om 

elevers läsvanor visar även att attityden till läsning har förändrats hos svenska elever sedan 

2001. Gruppen starka läsare med en positiv inställning till läsning och som läser mycket på 

fritiden har minskat. Läsning av långa texter har fått konkurrens av andra fritidsaktiviteter. 

Längre texter har bytts ut till läsning av sms-meddelanden, e-post, chatt, menyer på datorspel, 

reklamblad, textremsan på TV, med mera (Skolverket 2007, Rapport 305, s.9). 

 

 

Läsförmåga består av tre komponenter 
Läsförståelse är en av tre betydelsefulla komponenter av läsförmågan. De andra två är korrekt 

avkodning och motivation (Skolverket 2007, Rapport 305, s.29). 

 

Läsförståelse  

Lundberg och Herrlin (2003, s.15) beskriver läsning som ett möte mellan läsare och text, där 

läsaren är en aktiv medskapare, som konstruerar mening utifrån sina erfarenheter och 

förväntningar. Med hjälp av det vi redan känner till om det ämne vi läser om (vår förförståelse), 

kan vi göra tolkningar, och dra egna slutsatser, dvs. utläsa det som finns ”mellan raderna”. Vi 

konstruerar en inre föreställning utöver det som står i texten; vi gör så kallade inferenser. 

Läsförståelse är med andra ord en process, där läsaren ska ta till sig textens innehåll, och 

samtidigt tillföra något nytt, med hjälp av sina förkunskaper och egna erfarenheter. På så sätt 

samspelar/integrerar läsaren med texten, och skapar förståelse och mening. Läsaren är aktiv i 

sitt läsande, vilket är själva ”nyckeln” till läsförståelse (Westlund 2009, s.70). 

 

Avkodning 

För att uppnå flyt i läsningen krävs en korrekt och automatiserad avkodning. Avkodning 

innebär att kunna koppla ihop språkljuden (fonemen) med bokstavstecknen. Enligt Taube 

(2007, s.60-61) kan problem med läsförståelse bero på att avkodningsförmågan inte är 

tillräckligt automatiserad.  Det är då ansträngande för eleven att koda av orden; avläsningen blir 

långsam och krävande, vilket påverkar läsförståelsen negativt. Ju bättre avkodningen blir, desto 

bättre blir med andra ord även förutsättningarna att förstå det lästa. I takt med att 

avkodningsförmågan automatiseras, utvecklas läsflyt. Flytande läsning brukar indikera på en 

god läsförståelse. Det är dock viktigt att vara medveten om att det inte är lika med att eleven har 

förstått det lästa, trots att han/hon läser som ett ”rinnande vatten” (Myrberg 2003b, s.81). Även 

Bråten (2008, s.80) poängterar att det är många elever som har svårt med läsförståelsen trots en 

fungerande ordavkodning. Dessa elever behöver motiveras, och få träning i muntlig kompetens, 

hjälp med att aktivera förkunskaper, använda förståelsestrategier, samt kunskap om 

skriftspråket. För att kunna anpassa undervisningen till den enskilda elevens behov, måste med 

andra ord pedagogen ha kunskap om de olika komponenterna. 
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Motivation 

Jenner (2004, s.18) beskriver tre faktorer som påverkar vår motivation; om målet verkar möjligt 

att uppnå, om det är eftersträvansvärt för individen, samt hur stor chansen är att lyckas 

alternativt hur stor risken är att misslyckas. Pedagogens uppgift är att tillsammans med eleven 

ha konkreta och realistiska delmål som är värdefulla för eleven att sträva mot. Författaren 

hävdar att motivation framför allt präglas av elevens självkänsla och tidigare erfarenheter, samt 

av hur eleven själv tänker om sina framgångar och misslyckanden. Vad som kan uppfattas som 

lathet hos en elev, kan med andra ord handla om rädsla för att misslyckas. Pedagogens 

bemötande och kunskap kring vilka faktorer som styr vår motivation, är därför av avgörande 

betydelse, samt att kunna skapa den trygghet som behövs för att eleven ska våga och vilja (s.43-

49).  

 

 

Läsförståelse i fyra processer  
Rosén et al. (2008, s.32-54) beskriver hur skolan kan arbeta med den tidiga läsförståelse-

utvecklingen. Författarna utgår ifrån PIRLS fyra läsförståelseprocesser: att kunna hitta och 

återge direkt uttryckt information, att kunna dra enkla slutsatser, att kunna tolka och integrera 

tankar, idéer och information, samt att kunna granska och bedöma innehåll, språklig form och 

olika textelement. För att hitta och återge direkt uttryckt information på raderna, krävs att 

eleven är uppmärksam och förstår det som står i texten. Läsaren behöver kunna avgöra vad som 

är relevant information i förhållande till vad som efterfrågas, vilket innebär att avkodningen 

behöver vara automatiserad. Att dra enkla slutsatser från en text innebär att skapa mening från 

texten. Läsaren behöver kunna samordna information från flera ställen i texten, och förstå en 

underförstådd mening, det vill säga kunna läsa mellan raderna. För att tolka och integrera 

tankar, idéer och information, behöver läsaren kunna ta till sig både det som står på raderna och 

mellan raderna, koppla det lästa till sin förförståelse, samt göra reflektioner med hjälp av sina 

erfarenheter. När läsaren, enligt den fjärde processen, granskar och bedömer innehållet i en text, 

skiftas fokus från meningsskapande till kritisk granskning. Läsaren ska då kunna väga in sin 

förförståelse i ämnet och omvärldskunskaper, samt ta ställning till textens påstående och 

budskap. Läsaren kan dessutom reflektera över textens struktur, språkval, samt över författarens 

syfte och resonemang, vilket kräver stor läserfarenhet och kunskap i språket.   

 

Rosén et al. (2008, s.118-119) poängterar betydelsen av hur pedagogen ställer frågor till 

eleverna. Genom frågornas formulering kan eleverna styras till att bli ”svarsmaskiner” 

alternativt reflekterande individer. Reflekterande frågor kräver att eleverna får använda sig av 

läsförståelsestrategier vilket kan leda till en djupare förståelse. Enligt författarna ställer erfarna 

läsare med automatik frågor såväl före, under och efter läsningen av en text. Elever som har 

svårigheter med läsning, är däremot inte aktiva under läsningen. De ställer inga frågor, och 

ifrågasätter varken textens innehåll, stil eller författarens syfte. 

 

 

Inbjudan till boksamtal 
En väg till djupare förståelse av det lästa är att i sociala sammanhang diskutera det lästa. 

Chambers (1993, s.62-65) betonar vikten av att pedagogen bjuder in till samtal. Författaren 

poängterar också betydelsen av på vilket sätt pedagogen ställer frågor till eleverna. Att inleda 

frågor som; varför?, vad tror du..?, vad handlade egentligen boken om..? anser Chambers är 

hämmande för eleverna. Han menar att frågorna blir alltför direkta, eftersom man inte förstår en 

bok på en gång. Förståelsen för det lästa växer fram genom samtal, diskussioner kring olika 



 

   9    

frågor, oklarheter med mera. Genom att delge varandra små ”pusselbitar” av vars och ens 

förståelse, skapas en helhet och förståelse kring texten. Genom att utbyta tankar om det som är 

självklart för oss, kan vi börja vidga våra tankar och upptäcka sådant vi inte trodde oss veta. Det 

är enligt författaren viktigt att pedagogen själv är väl inläst på den aktuella boken som skall 

samtalas om, för att kunna koncentrera sig på elevernas åsikter och tankegångar. Pedagogen bör 

framhäva elevernas tolkningar och åsikter, summera det som sägs, samt avvakta med egna 

åsikter och tolkningar till slutet av i diskussionen, för att inte påverka och styra eleverna.  

 

Chambers (1993, s.56-59) tar också upp vikten av pedagogens bemötande. Han betonar att varje 

läsare är bäst på sin egen läsupplevelse, och allt är värt att berätta. Om läraren avfärdar barnens 

tankar och åsikter, lär sig barnen att anpassa sig till att leverera de svar som de tror att läraren 

vill ha. Följden blir att eleverna tvivlar på sin egen läsupplevelse. Det är därför enligt 

författaren viktigt att pedagogen visar ett genuint intresse, och verkligen vill ta del av elevernas 

ärliga reaktioner och upplevelser. Eleverna ska känna sig trygga och betydelsefulla och våga 

berätta om sin läsning. Allt ska vara värt att berättas, utan risk att bli avfärdat, förkastat eller 

förlöjligat. Detta är viktigt för läsarens tolkning av texten, och Chambers uppmanar pedagogen 

att ha en uppsättning av frågor, för att hjälpa läsaren att prata om sina läsupplevelser.  

 

 

Svensk skola och läsundervisning 
I PIRLS undersökning framgår att trots att vi i Sverige har en rik tillgång på böcker och 

bibliotek, går en knapp tredjedel av alla elever på en skola där det finns tillgång till 

bibliotekarie. Trots att lärares kompetens och stöd för att kunna utveckla sin yrkeskompetens, 

ser bra ut ur ett internationellt perspektiv, är det brist på speciallärare ute på skolorna. Knappt 

en tiondel av svenska elever går på skolor där lärarna alltid har tillgång till en speciallärare. 

Svenska elever får inte heller lika mycket läsundervisning jämfört med andra länder (1,6 

tim/vecka jämfört med i genomsnitt 2,5 tim/vecka), plus att svenska elever mer sällan får 

undervisning i lässtrategier än elever i andra länder. Trots att det har skett en tydlig ökning av 

användning av skönlitteratur och sakprosa sedan 2001, så baseras läsundervisningen oftast på 

tyst läsning, och uppföljande samtal kring läsning är ovanligt. När det lästa följs upp, sker det 

vanligtvis genom en kommunikation mellan lärare och elev, medan övriga elever endast är 

passiva lyssnare (Skolverket 2007, Rapport 305, s.11).  

 

Enligt Liberg (2007, s.60) visar PIRLS resultat att den svenska skolan klarar av att förvalta 

elevernas läs- och skrivfärdigheter, medan det är sämre ställt med att klara av att vidareutveckla 

den kunskapen till mer avancerad läs- och skrivförmåga. Även Stensson (2006, s.13-14) hävdar 

att skolan ser som sin uppgift att lära eleverna avkodning, samt att tolkning och förståelse av 

det lästa kommer av sig självt. Tillämpningen och utvecklingen av läsning består mest av att 

eleverna ska kunna plocka fram information ur en text, medan det sällan handlar om att 

utveckla den tolkande förmågan. Förståelse handlar med andra ord inte om tolkning, utan om 

förmågan att söka och finna svar i texten. Enligt Stensson (2006, s.26-27) krävs att läraren reser 

”byggnadsställningar”, (scaffoldings) samt vägleder eleven längre i sitt tänkande, än vad 

han/hon klarar av på egen hand. Samtalet är en förutsättning i detta stöd. Det eleven får hjälp 

med idag, kan han/hon klara av själv i morgon. Detta sätt att arbeta på är utifrån Vygotskijs 

teori om elevens nästa zon för utveckling (Vygotskij 1999 s.13, s.277). 

 

Skolverket (2007, Rapport 304, s.10-11) hävdar att läsundervisningen i stort baseras på 

individuellt arbete. I de tidiga skolåren dominerar formell färdighetsträning med bokstavs-

arbete och avkodning, där eleverna arbetar självständigt med olika arbetsuppgifter. Den 

skönlitterära läsningen sker individuellt och är främst till för lästräning och att få eleverna 
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intresserade av läsning. Innehållet i det lästa diskuteras sällan. Det lästa redovisas ofta genom 

att eleverna svarar på frågor till texten, berättar handlingen för sina klasskamrater, alternativt 

genom att skriva recension till det lästa. Samtal där elevernas tolkningar och egna erfarenheter 

kommer in, är enligt Skolverket ovanligt.   

 

Ewald (2007, s.198-199) har i sin avhandling undersökt lärares litteratursyn och hur de omsätter 

sina tolkningar i praktisk undervisning. I sina observationer har hon sett att textsamtal handlar 

om ytlig textavläsning, där innehållet är av underordnad betydelse. Det görs få kopplingar till 

textens innehåll på ett djupare plan och spontana öppningar från elevernas sida kring egna 

upplevelser har inte uppmärksammats. Läraren har hållit elevernas egna upplevelser och 

associationer utanför undervisningen. Enligt Ewald är elevernas skönlitterära läsning som en 

isolerad ö i den övriga formaliserade svenskundervisningen. Eleverna får läsa bänkbok när det 

finns tid över. Ewald beskriver vidare observation av boksamtal i form av en monolog: läraren 

ställer frågor och eleverna svarar. Frågorna är genomgående slutna, vilket innebär att svaren är 

enkla och självklara. Det blir en kortfattad återberättelse av texten på en ytlig nivå, utan 

utrymme för elevernas tolkningar. Motfrågor från eleverna är sällsynta och eleverna bjuds bara 

undantagsvis in för att komplettera med egna synpunkter och/eller avvikande åsikter till 

kamraternas inlägg. Elevernas läsupplevelser möts aldrig och frågor samt problemställningar 

bearbetas inte. Elevernas tankar och frågor förblir outtalade. Reflektioner till det lästa saknas 

helt, vilket enligt Ewald innebär att eleverna inte stimuleras till en djupare tolkning och 

förståelse av texten (s.223-226, s.373). 

 

Ewald (2007, s.244-245) konstaterar att undervisningen i svenska än i dag domineras av 

folkskolans och den tidiga grundskolans ämnestradition som formaliserad språkträning och 

traditionell skolgrammatik med tillrättalagda ”fylleriövningar”. Utrymmet för litteraturläsning 

är begränsat och reflekterande samtal kring det lästa med kopplingar till elevernas erfarenheter 

är sällsynta. Läsningens syfte är att träna språk- och läsfärdigheter, och elevernas fria läsning 

dominerar. T.o.m vid speciella läsprojekt/lässatsningar lyser reflekterande samtal och dialoger 

kring det lästa med sin frånvaro. Mest tydligt är enligt Ewald, att elevernas vardagserfarenheter 

och liv utanför skolan helt avgränsas från undervisningen. Ewald beskriver även hur 

nyutbildade lärare i undersökningen motsägelsefullt nog har stora visioner och ambitioner med 

svenskämnet, men ändå snabbt faller in i det handlingsmönster med undervisnings- och 

läsrutiner som råder på skolan (s.372-375). Ewalds resultat utifrån sin avhandling stämmer väl 

överens med vad som har framkommit både enligt PIRLS studie (Skolverket 2007, Rapport 

305, s.11) samt enligt Skolverkets kunskapsöversikt om läsundervisningen (Skolverket 2007, 

Rapport 304, s.10-11). 

 

Liberg (2003a, s.28-29) tar upp vikten av läsförståelse med begreppet textrörlighet. Författaren 

beskriver det som läsarens förmåga att ”röra sig i texten”, där han/hon använder sig av sina 

förkunskaper för att fördjupa förståelsen av det lästa samt förutser det som kommer längre fram 

i texten. Läsaren kan också koppla det lästa till egna erfarenheter. Många barn och ungdomar i 

dagens skola klarar av att läsa en text, men klarar inte att förstå det lästa på ett djupare plan. 

Enligt författaren är samtalet kring det lästa och skrivna det allra viktigaste stödet för att 

utveckla elevernas textrörlighet. I samtalet innan läsningen kan man bygga upp en förförståelse 

till det som ska läsas, medan samtalet efter läsningen kan kopplas till egna upplevelser. Genom 

att läsa, skriva och samtala kring olika texter i många olika sammanhang, får barnen rika 

erfarenheter som främjar deras läs- och skrivutveckling. 
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Betydelsen av att möta olika läsgenrer 

Enligt Liberg (2007, s.62-63) kan elever få problem när de kommer upp i skolans mellanår med 

mer riktade ämnesstudier, då de förutom berättande texter, möter informativa, utredande, 

förklarande och argumenterande texter. Långa, komplexa och ämnesspecifika texter kräver en 

van läsare och skrivare. Därför kan tidiga erfarenheter av olika typer av texter, samt att kunna 

använda sig av olika förståelsestrategier, underlätta förståelsen. Pardo (2004, s.275) betonar 

vikten av att läraren specifikt undervisar eleverna vad som kännetecknar varje genre. 

Genrekunskapen hjälper eleverna att aktivera tidigare erfarenhetsminnen (scheman) vid mötet 

av en ny text. Eleven kan på så vis lättare göra kopplingar till tidigare lästa texter, vilket 

underlättar förståelsen. Myrberg (2003a, s.81) belyser också vikten av användandet av olika 

genrer i skolan. Westlund (2009, s.61) hävdar att många elever dels väljer för enkla texter i sin 

tysta läsning, dels endast läser en viss typ av böcker/genrer. Detta gör att de inte utmanas i sin 

läsning och varken breddar sin läsrepertoar eller utvecklas i sitt språk.  

 

 

Pedagogens betydelse  

Aktuell läsforskning inriktar sig alltmer på lärarens betydelse för att främja elevernas 

läsförståelse. Lärarens kompetens i lässtrategier och att använda dem i en medveten 

undervisning är av stor vikt. Läraren ska även stärka elevens motivation och självbild genom att 

göra eleven delaktig och medveten om sitt eget lärande och utveckling (Westlund 2009, s.63). 

Stensmo (2008, s.43, s.141) anser också att pedagogen ska vägleda eleverna genom att ge dem 

kunskap om själva lärprocessen, samt lära dem att medvetet använda sig av bra strategier. 

Metalärande/metakognition innebär att individen reflekterar kring sitt eget tänkande och 

lärande. Enligt Myrberg (2003b, s.79) är det lärare som har en god förmåga att ”läsa av” sina 

elevers inlärningsstrategier och som ger målinriktat stöd till de elever som använder sig av 

mindre bra strategier, som lyckas bäst med att främja elevernas läs- och skrivförmåga. Dessa 

lärare är dessutom lyhörda och öppna för dialog.  

 

Ett utökat pedagogiskt uppdrag 

Liberg (2007, s.64-65) hävdar att vi inom svensk skola har som tradition att vänta till skolstart 

med läs- och skrivundervisning. Fokus under de tidiga skolåren ligger på att lära eleverna 

strategier på hur man knäcker koden och att uppnå en automatiserad avkodning. Enligt Liberg 

står pedagoger inom både tidiga och senare skolår inför ett utökat uppdrag. Dels har många 

barn med sig mer eller mindre av den kunskapen redan vid skolstarten, dels måste skolan inse 

att vi i dagens kunskapssamhälle behöver kunna läsa och skriva på ett mer avancerat sätt än vad 

vi gör idag. Författaren poängterar också vikten av att pedagoger på skolans samtliga stadier har 

kunskap kring läs- och skrivutvecklingens olika faser, eftersom en elev i de tidiga årskurserna 

kan ha kommit långt i sin utveckling, medan en elev långt upp i skolåldern kan befinna sig i ett 

tidigt utvecklingsskede (s.35).  

 

Erfarenhet, utbildning och fortbildning 

Enligt Myrberg (2003b, s.95) har många grundskollärare och speciallärare som utbildats under 

1990-talet bristande kunskaper inom läs- och skrivinlärning. Stensmo (2008, s.36-37) lyfter upp 

betydelsen av lärarens utbildning, erfarenhet och personlighet, då det i dagens skola finns 

pedagoger med helt olika utbildningar och olika identitet som lärare. Verksamheten är enligt 

författaren därför beroende av pedagogers vilja till att utveckla sin yrkeskompetens i takt med 

att förväntningarna på skolan förändras.  
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Enligt PIRLS studie undervisas endast hälften av alla svenska elever av lärare som har fått 

minimum sex timmars kompetensutveckling inom läsning de senaste två åren. Av den 

anledningen lyfts vikten av fortbildningsinsatser fram, i bl.a. läsförståelsestrategier – vilket idag 

knappt är omnämnt i grundskolans kursplan trots att det är ett område som berör lärare i alla 

årskurser. Avkodningsstrategier och automatiserad läsning är ett annat område som lyfts fram 

för fortbildning, eftersom lärare i skolår fyra till sex också behöver vara observanta på 

elevernas läsutveckling. Bedömning av elevers läsutveckling är ytterligare en satsning som det 

finns behov för, eftersom det är en viktig del i den pedagogiska processen som bör följas upp 

kontinuerligt (Skolverket 2007, Rapport 305, s.14).  

 
Ewald (2007, s.244-245) fann i sin studie att de flesta medverkande lärarna hade dåliga 

erfarenheter av litteraturläsning samt att fortbildning inom läsning och litteraturundervisning 

inte prioriterats på många år på de undersökta skolorna. Skolverket (2007, Rapport 304, s.10-

11) hävdar dessutom att lärarna överlag saknar kunskap om aktuell barn- och ungdomslitteratur. 

Ewald (2007, s.375) fann detsamma i sin undersökning. Stensson (2006, s.38) poängterar vikten 

av att pedagogen själv är intresserad av att läsa samt utveckla sitt eget läsande och tänkande 

kring läsning för att kunna överföra detsamma till eleverna.  

 

 

Vad säger styrdokumenten 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94 (Skolverket 2006) finns skolans 

uppdrag, mål och riktlinjer. Enligt Lpo94 har språket en nyckelposition i skolarbetet, och 

svenskämnet syftar till att ihop med andra ämnen utveckla elevens tanke- och kommunikativa 

samt kreativa förmåga. Skolan ansvarar för att eleven utvecklas, inhämtar kunskap, samt 

känner lust att lära:  

 
Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje 

individ och samhällsmedlem /…/ Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för utbildningen (Skolverket 2006, s.9). 

 

Skolan har även ett stort ansvar för att varje elev i sin språkutveckling, identitetsutveckling och 

lärande vågar och vill uttrycka sina tankar och åsikter i klassrummet. Skolan ska därför vara 

öppen för personliga ställningstaganden och uppmuntra eleverna till att föra fram skilda 

uppfattningar (Skolverket 2006, s.4). 

 

Av läroplanen framgår vidare nödvändigheten av att eleven utvecklar en förmåga att kritiskt 

kunna granska fakta, förhållanden och att förstå konsekvenserna till olika alternativ. Genom att 

få möjlighet att samtala, läsa och skriva i många och varierande sammanhang, ska varje elev få 

utvecklas i att kommunicera samt bygga upp en tilltro till sin egen språkliga förmåga 

(Skolverket 2006, s.5).  
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Teoretisk ram 
 

Lev Vygotskij 
Min teoretiska ram utgörs av Vygotskijs sociokulturella perspektiv, där barn utvecklar sina 

grundläggande kognitiva färdigheter i ett nära samspel med en vuxen/andra barn. Teorin har 

fokus på barns upptäckter och lärande genom ett dialogiskt arbete mellan lärare och elev, den 

s.k. närmaste utvecklingszonen. Barnet kan med den vuxnes stöd lösa en uppgift som ligger 

något utanför sin befintliga kognitiva förmåga. Vygotskij (1934, s.13) talar om vardagsbegrepp 

och vetenskapliga begrepp, som förhåller sig till ett sammanhang (kontext). När barnet, med 

sina erfarenheter, konfronteras med nya okända begrepp, spelar pedagogen en avgörande roll. 

Pedagogen, med sina vetenskapliga begrepp, ska få elevernas eget tänkande att utvecklas. I det 

ögonblick eleven tillägnar sig något nytt ord eller begrepp befinner det sig alltid i början av sin 

utveckling, vilket sedan får mogna hos individen (s. 389).  

 

Enligt Vygotskij (1999, s.74-75) är barnets intresse själva utgångspunkten i all undervisning, 

samt att det måste finnas en stark koppling mellan skolan och barnets verkliga liv. Vid 

förklaring av något nytt, bör pedagogen knyta an till det som barnet redan känner till. Det 

pedagogiska perspektivet är att förstå att elevens personliga erfarenhet utgör allt i processen, 

vilket därför måste vara till grund för undervisningen (s.20). För att en uppgift ska intressera 

oss måste den kunna kopplas samman med något vi redan känner till och som intresserar oss. 

Den måste dessutom tillföra något nytt, annars blir det resultatlöst. Ämnet måste således göras 

till en personlig angelägenhet för eleven: ”Via barnets intresse till ett nytt intresse för barnet – 

så lyder regeln” (s.58). Skolans aktiviteter måste därför förenas med barnets vardagliga liv och 

utgå ifrån det barnet känner till, för att den nya kunskapen ska kunna smälta samman med 

barnets tidigare erfarenheter (s.58-59).    

 

Vygotskij (1999, s.144, s.248) beskriver kunskapsprocessen som dialektisk; i ett förhållande 

mellan reproduktion och produktion (kreativitet). Perception, uppmärksamhet, minne och 

tänkande utvecklas i dialog tillsammans med andra människor. Vygotskij såg inte läraren som 

”uppfostrare”, utan mer som en organisatör av den sociala miljön, där det i första hand är 

eleven som ska vara aktiv och intresserad, alltså inte enbart läraren.    

 

I samarbetet mellan lärare och elev spelar stödstrukturer en viktig roll. Den vuxne bygger en 

stödstruktur (scaffolding) för att stödja och hjälpa barnet i sin förståelse. Barnet klarar av att 

göra betydligt mer, med hjälp av en stödstruktur eller ”efterhärmning” i ett kollektivt 

sammanhang, med handledning av en vuxen, och kan sedan med förståelse utföra uppgiften 

själv. Detta är barnets närmaste zon för utveckling. Enligt Vygotskij (1999, s.271-273) sker 

varje mental process i barnets utveckling i två steg; först som en kollektiv och social funktion, 

sedan som en individuell verksamhet, som barnet har tagit till sig som sitt eget. 

 

 

Metod 
 

I det här avsnittet kommer jag att beskriva vilken ansats, metod och forskningsredskap jag har 

använt mig av i min undersökning. Jag kommer att beskriva mitt urval av respondenter, samt 

belysa vikten av att följa rådande etiska regler, samt att undersökningen har tillförlitlighet och 

trovärdighet.  
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Fenomenografisk ansats   
Utgångspunkten i den fenomenografiska ansatsen är att företeelser har olika innebörd för olika 

människor, och syftet är att undersöka och beskriva hur människor upplever ett bestämt 

fenomen, utan att bedöma huruvida deras uppfattning är sann eller falsk. En människas 

uppfattning om något ses alltid som en relation mellan individen och omvärlden (Kihlström 

2007b, s.158). För att kunna förstå hur en människa hanterar en situation eller ett problem, 

måste vi förstå hur han/hon upplever situationen eller problemet (Marton & Booth 2000, s.146). 

 

Marton och Booth (2000, s.150) beskriver hur individen inom fenomenografin betraktas som 

bärare av olika sätt att uppleva ett visst fenomen. Syftet i en fenomenografisk undersökning är 

att man försöker hitta de olika variationerna i människors olika uppfattningar eller erfarenheter 

av ett fenomen, för att sedan kategorisera de olika variationerna. Resultatet utgörs av att 

beskriva, jämföra och systematisera de olika uppfattningarna, som sedan redovisas i form av 

olika kategorier (Kihlström 2007b, s.157-159). 

 

Jag har använt mig av fenomenografin som ansats, eftersom jag har undersökt hur pedagoger 

uppfattar, upplever och tänker kring hur man främjar elevers läsförståelse. Med fenomenografin 

som ansats har jag fått reda på hur respondenterna upplever, tänker om, och känner kring 

fenomenet, med deras egna ord. Vi har olika uppfattningar, tankar och känslor till ett och 

samma fenomen, eftersom vi har olika relation, erfarenheter, upplevelser och förförståelse.  

 

 

Kvalitativ metod 
De två vanligaste metoderna inom forskning är kvantitativ och kvalitativ. Den kvantitativa 

metoden har sina rötter i naturvetenskapen, medan den kvalitativa har sina rötter i 

humanvetenskapen. Undersökningens syfte avgör vilken metod som är mest lämplig. Om man i 

sin undersökning vill få svar på hur många, hur mycket, hur ofta, eller hur vanligt 

förekommande något är, så är en kvantitativ undersökning lämplig. En kvalitativ undersökning 

passar bra om man vill hitta mönster, eller förstå ett fenomen på ett djupare plan (Trost 2005, 

s.14). Begreppet kvalitativ används ofta i undersökningar där något skall karaktäriseras eller 

gestaltas. I den kvalitativa undersökningen väljer forskaren ut lämpliga deltagare utifrån 

undersökningens syfte. Jag har gjort ett medvetet urval av pedagoger inför min undersökning. 

Mitt syfte är att undersöka hur pedagoger arbetar för att främja elevers läsförståelse, och jag 

anser att kvalitativ metod är mest lämplig för min undersökning.  

 
 

Intervju som forskningsredskap 
Eftersom jag är intresserad av att del av hur respondenterna resonerar och tänker kring läsning 

och läsförståelse, har jag använt mig av en kvalitativ intervju i min undersökning. Vid en 

kvalitativ intervju, kan forskaren med hjälp av ett fåtal respondenter få fram ett djupt och 

detaljerat innehåll i sin datainsamling, samt få reda på helheten kring ett fenomen, genom att få 

ta del av hur respondenten resonerar, tänker och känner runt fenomenet. En kvalitativ intervju 

liknar ett vanligt samtal, med skillnaden att intervjun har ett bestämt fokus, där den som 

intervjuar styr dialogens utveckling (Lantz 1993, s.12). Det är viktigt att inte ställa ledande 

frågor. För att kunna ställa relevanta frågor, är det bra att ha en viss förförståelse i ämnet, men 

det är samtidigt viktigt att försöka bortse från sin förförståelse så mycket som möjligt, eftersom 

det är respondentens uppfattningar som är av intresse (Kihlström 2007c, s.48 ).  
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Lantz (1993, s.18-21) skiljer på olika former av intervjuer, beroende på vilken strukturerings-

grad de har. En intervju kan utgå ifrån helt öppna frågor, där respondenten har stor frihet i sina 

svar. En intervju kan också vara strukturerad med färdigformulerade frågor, som ställs i en 

bestämd ordning, och respondenten har uppgjorda svarsalternativ att följa. Jag har valt att ha en 

halvstrukturerad intervju, med i förväg iordningsställda öppna frågor, samt följdfrågor till vissa 

av intervjufrågorna. För att ha en ”röd tråd” och ett framåtskridande i samtalet, samt för att 

lättare kunna återkoppla till frågorna under samtalets gång, har jag valt att dela in 

intervjufrågorna i olika kategorier såsom: bakgrund, inledning, metoder, utvärdering, självbild, 

samt relations- och miljöfaktorer.  

 

 

Etiska överväganden 
Oavsett form av undersökning, är det viktigt att respektera de personer som involveras i 

undersökningen, och se till att de inte utlämnas eller kommer till skada. I min undersökning har 

jag därför tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav: 

 
1. Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella forsknings-

uppgiftens syfte. 

 

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

 

3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer ska ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem. 

 

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings-

ändamål. 

     (Vetenskapsrådet 2002) 

 

 

De pedagoger jag har intervjuat har vid tillfrågandet fått information om undersökningens syfte 

(informationskravet). De tillfrågade pedagogerna har själva bestämt sig för att medverka, samt 

godkänt att intervjuerna spelas in. De har även haft möjlighet att avbryta sin medverkan 

(samtyckeskravet). Konfidentialitetskravet uppfylls genom att jag har använt mig av fiktiva 

namn på kommuner och skolor, för att förhindra att det kan göras kopplingar till dem som 

deltar i undersökningen. Nyttjandekravet innebär att den information jag erhållit av deltagarna i 

undersökningen, endast används i forskningssyfte. 

 

 

Validitet och reliabilitet 
En undersöknings kvalité är till stor del beroende på dess validitet och reliabilitet. Enligt 

Thurén (2007, s.26) handlar reliabilitet om undersökningens tillförlitlighet; att undersökningen 

är korrekt gjord. Reliabilitet hör främst ihop med kvantitativa undersökningar, eftersom det 

krävs att situationen är standardiserad för att ha en hög reliabilitet. En kvalitativ undersökning 

är däremot inte standardiserad. Där försöker man tvärtom få reda på och förstå vad 

respondenten menar med, tänker om, samt uppfattar ett begrepp eller företeelse, vilket innebär 

att svaren inte blir likadana varje gång en bestämd fråga ställs (Trost 2005, s.112-113). Validitet 

innebär enligt Thurén (2007, s.26) att man i forskarrollen har hållit sig till att undersöka det 

man avsåg att undersöka, och inget annat. Kihlström (2007a, s.17) poängterar vikten av att vara 
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påläst, och ha någorlunda förkunskap kring fenomenet som ska undersökas, för att förstå det 

man ser och hör, samt för att kunna ställa relevanta frågor. 

 

Samtliga respondenter har fått samma intervjufrågor. Följdfrågorna har däremot varierat, 

beroende på respondenternas svar. Därmed kan aldrig två intervjuer bli identiska. Jag har en 

variation i mitt urval av pedagoger, både vad gäller kommuner, skolor, ålder, antal verksamma 

år och klasstorlekar. Detta anser jag är viktigt för trovärdigheten i undersökningen.  

 

 

Urval 
I den kvalitativa undersökningen väljer forskaren ut lämpliga deltagare utifrån undersökningens 

syfte. Jag har gjort ett medvetet urval av pedagoger, dels utifrån pedagoger som jag har kommit 

i kontakt med under min verksamhetsförlagda utbildning, samt genom ett fåtal privata 

kontakter. Jag har intervjuat nio pedagoger i min undersökning. Samtliga pedagoger är 

kvinnliga, har avlagd lärarexamen, och är verksamma i skolans tidigare åldrar, det vill säga från 

förskoleklass till skolår sex. Pedagogerna finns representerade i tre kommuner, på fem skolor; 

belägna på landsbygd, i förort samt storstad. Klasstorlekarna varierar, och likaså huruvida man 

arbetar åldersintegrerat eller ej. På en skola har man åldersintegrerade klasser i skolår F-2, och 

3-5. Respondenterna skiljer sig åt både vad gäller ålder, och antal verksamma år i yrket. Jag har 

eftersträvat en variation av pedagoger, eftersom jag vill få ta del av flera olika pedagogers 

tankar och synsätt, få olika perspektiv och därmed få en mer nyanserad bild av fenomenet.  

 

 

Genomförande 
Inför den här studien tillfrågade jag nio pedagoger, om jag utifrån undersökningens syfte fick ta 

del av deras tankar genom intervjuer. Jag har haft kontakt med respondenterna via mejl och 

telefon. Efter att ha läst litteratur inom ämnet läsförståelse, tagit del av aktuell forskning, 

rapporter, samt doktorsavhandlingar, fick jag en bra förförståelse inför insamlandet av empirisk 

data. I samråd med min handledare satte jag ihop relevanta intervjufrågor (se bilaga 1) som jag 

sedan hade som underlag till mina intervjuer.  

 

Pedagogerna har själva valt tidpunkt och plats för intervjuerna. Intervjuerna har genomförts 

med en pedagog åt gången, i enskilt rum på respektive pedagogs skola, alternativt i deras 

bostad. Mitt syfte var att respondenten skulle uppleva intervjun som ett samtal, trots att mina 

frågor var väl planerade. Jag försökte följa respondentens tankebanor, vilket innebär att 

frågorna har varierat i ordningsföljd (Trost 2005, s.34). Pedagogerna har fått samma frågor, 

dock har följdfrågorna varierat, utifrån hur varje respondent har svarat. Varje intervju har tagit 

cirka 40-50 minuter, och jag fick tillstånd av samtliga pedagoger att spela in intervjuerna. Jag 

har transkriberat, det vill säga lyssnat av och ordagrant skrivit ner vad som har sagts på samtliga 

intervjuer, för att underlätta analys och bearbetning av materialet.  

 

 

Analys och bearbetning 
Med stöd av Malmqvist (2007, s.122-127) gick jag systematiskt tillväga, genom att först läsa 

igenom all insamlad data (respondenternas svar), för att få en överblick över materialet. Sedan 

sorterade jag all data, utifrån mina frågeställningar och intervjufrågor. Jag klippte ut samtliga 

respondenters svar och klistrade in dem på tomma ark, så att varje respondents svar blev 
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samlade tillsammans under respektive fråga. Detta för att lättare kunna jämföra de olika 

intervjusvaren; och försöka urskilja mönster, likheter och olikheter.  

 

 

Resultat 
 

Nedan kommer jag att redogöra för min insamlade data utifrån de nio pedagoger som jag har 

intervjuat, i sammanlagt tre kommuner och fem skolor. Tre av pedagogerna arbetar i 

åldersintegrerade klasser, med F-2:or samt 3-5:or. Övriga sex pedagoger arbetar med homogena 

klasser, i skolår 2, 3, och 6. Pedagogerna varierar i ålder och med antal yrkesverksamma år. 

Den pedagog med flest antal yrkesverksamma år tog lärarexamen 1973, och den som har 

arbetat kortast tid i yrket tog examen 2004.  

 

I kommun A ligger Björkskolan, Ekskolan och Bokskolan. Här arbetar fem av de intervjuade 

pedagogerna, varav tre av dem har med ämnet svenska i sin utbildning. Två av pedagogerna har 

gått påbyggnadsutbildningar inom specialpedagogik med läs- och skrivinlärning. Två av 

skolorna har skolbibliotek, och eleverna har tillgång till bibliotekarie en stående tid varje vecka. 

För övrigt har de tillgång till biblioteket när helst de behöver. De elever vars skola saknar 

bibliotek, får tillgång till en annan skolas bibliotek en gång per vecka. Som komplement till 

detta har pedagogen gått med i en bokpool på ortens bibliotek, som förser klassen med en 

boklåda som byts ut varje månad.   
 

I kommun B ligger Lindskolan. Här arbetar tre av de intervjuade pedagogerna, varav en har 

med sig ämnet svenska som inriktning i lärarutbildningen. En av dem har läst en 

påbyggnadsutbildning inom svenskdidaktik, en har läst en påbyggnad inom läs- och skriv-

inlärning, samt arbetat som speciallärare och specialpedagog. Samtliga tre pedagoger har läst en 

kurs om undervisning i boksamtal. Lindskolan har skolbibliotek, och eleverna har tillgång till 

bibliotekarie en fast tid varje vecka. Övrig tid har eleverna fri tillgång till biblioteket på egen 

hand.  

 

I kommun C ligger Lönnskolan. Här arbetar en av de intervjuade pedagogerna. Hon har inte 

med svenskämnet i sin lärarutbildning, men har gått en kompetensutbildning i läsutveckling 

/läsförståelse. På Lönnskolan finns skolbibliotek. Eleverna har en fast bibliotekstid varje vecka 

med tillgång till bibliotekarie, samt fri tillgång till biblioteket övrig tid.  

 

 

Hur god läsförmåga definieras 
Samtliga intervjuade pedagoger definierar god läsförmåga med att ha en automatiserad 

avkodning; dvs. att kunna läsa med flyt, samt att förstå det lästa: 

 
”dom avkodar direkt…å det flyter på så bra så dom inte behöver lägga energi på att lösa det lästekniska 

så dom tappar förståelsen”. 

 
”läsförståelse…det kommer ju in automatiskt där…för har man god läsförmåga så har man ju oftast 

väldigt bra läsförståelse…de e ju i ett”. 
 

En pedagog lägger även in läshastighet i definitionen: 
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”att man till exempel hinner läsa texten på teven…textremsorna innan dom försvinner”. 

 

 

Hur god läsförståelse definieras 
Samtliga intervjuade pedagoger definierar begreppet god läsförståelse med att det förutom en 

teknisk avkodning av texten, innebär att förstå vad man har läst. Sju av pedagogerna ansåg att 

det förutom detta innebär att kunna läsa mellan raderna och dra egna slutsatser: 

 
”man måste kunna förstå underförstådda budskap å kunna hämta fakta från flera ställen också”. 
 

Tre av pedagogerna ansåg att eleven ska kunna återberätta det lästa. Två tog upp att eleven bör 

kunna berätta om karaktärerna i texten, samt förstå hur de känner sig: 
 

”då tycker jag att man ska kunna sammanfatta texten, berätta vad den handlade om…man ska kunna 

berätta nånting om karaktärerna…säga hur dom va” . 

 

”..och att kunna berätta hur personerna i texten känner sig” . 

 

Fyra av pedagogerna ansåg att eleven ska kunna relatera till sig själv och egna upplevelser: 

 
 ”den här situationen känner jag igen…det här har jag varit med om…att kunna koppla samman sin 

egen erfarenhet med texten…då har man god läsförståelse…när man kan sätta in sig själv i det 

sammanhanget…då har du ju förstått vad den texten handlar om” . 
 

Två av pedagogerna poängterade ordkunskapens betydelse: 

 
”då ska du ju kunna ta del av en text…där du ska förstå orden…att ha en god läsförståelse betyder ju att 

du måste ha en bra ordkunskap” .  
 
”när man förstår vad man läser…att man förstår innebörden i orden”. 

 
 

Arbetsmetoder med läsning 
Jag kommer här nedan att redogöra för vilka arbetsmetoder de intervjuade pedagogerna har 

berättat att de använder sig av i sin undervisning. Gemensamt för dem alla var att eleverna varje 

dag får avsatt tid för egen tystläsning. Samtliga pedagoger avsätter även tid för högläsning. 

Dock skiljer sig högläsningen åt i utformning och omfattning.  

 

Elevens tysta läsning 

Samtliga intervjuade pedagoger avsätter tid varje dag för elevernas tysta läsning, och 

poängterade vikten av det inslaget i undervisningen. Två pedagoger berättade att den stunden 

samtidigt kan vara svår för en del elever: 

 
”jag tror den där lässtunden är viktig… jag tror de e bra att lära sig att sitta tyst och läsa…men man 

har ju fått kämpa för detta, att de ska va tyst å lugnt…de ska va så…att man inte får gå runt”. 
 
”de e ju en härlig stund för många, och för många e de ett tillfälle att gå på toaletten, å driva runt lite i 

klassrummet…för att de e svårt…de e väldigt svårt, men vi försöker ändå ha de varje dag…å de ska va 
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en ganska lång tid, så att man ska hinna komma in i det…att det inte bara ska bli snuttar…man ska 

liksom ha möjlighet att komma in i sin bok å liksom gripas av det man läser” . 

 

Högläsning i olika omfattning och form 

Högläsning finns med som ett inslag i samtliga pedagogers undervisning, dock i olika form och 

omfattning. Fyra av pedagogerna har högläsning för eleverna varje dag. Tre läser högläsning tre 

till fyra gånger i veckan, medan två av pedagogerna läser högläsning mer sporadiskt. 

Pedagogerna använder högläsning som lustbetonat, exempelvis i samband med fruktstund. Två 

av pedagogerna nämnde att de ibland använder sig av en form av högläsning där eleverna får 

vara aktiva i sitt lyssnande. Tre av pedagogerna betonade att de är måna om bokval vid 

högläsning, så att eleverna får lyssna till olika genrer och att bokens svårighetsgrad ligger strax 

över den utvecklingszon som eleverna själva befinner sig i:  

 
”då väljer vi ut böcker som inte eleverna skulle välja…som vi inte tror dom skulle välja…och som vi 

tycker e bra…sen har vi också högläsning där vi mer vill att eleverna ska lyssna mer aktivt…där vi 

följer upp med frågor o diskussioner”. 

 
”de e just att de ska få höra en sån här komplicerad bok med så här mycke tankar om livet å utveckla 

det…så det har varit väldigt givande”. 

 

Elever inspirerar varandra 

Fyra av pedagogerna nämnde att de arbetar med bokrecensioner. Eleverna presenterar sin lästa 

bok för sina klasskamrater, där bokens titel, författare, handling, samt vad de tycker om bokens 

innehåll framförs. 

 

En pedagog arbetar med bokprat, där eleverna i grupper om två berättar för varandra om 

handlingen i sin lästa bok; alternativt berättar om sin bok för hela klassen:  

 
”det har ju varit jättepopulärt att när jag har läst en bok som jag tyckt om, att få gå fram å prata om 

boken” . 

 

Två pedagoger ger sina elever läsläxa i sin individuella bok. Sedan sitter eleverna i mindre 

grupper och läser upp sin läsläxa högt för varandra. Tanken är att de som läser mindre bra ska 

bli inspirerade av de bättre läsarna:  

 
”…så har dom sin läsläxa som de läser och så läser dom upp den för varann…de e de som e tanken då, 

att de ska kunna lyssna på dom som läser lite fortare…att man kan bli smittad av det när man e i en sån 

här grupp”.  
 
”…och de som har svårt med läsningen och vet att de ska läsa upp för sina kompisar i en liten 

grupp…då blir det lite tryck och motivation att träna hemma”. 

 

 

Arbetsmetoder med läsförståelse 
Förutom undervisning i läsförståelse där eleverna arbetar individuellt med att läsa en text och 

svara på tillhörande frågor till texten, arbetar samtliga av de intervjuade pedagogerna med 

någon form av samtal kring det lästa, dock i olika form. 
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Boksamtal – i olika utformning 

Fem av pedagogerna berättade att de arbetar med läsgrupper. Ett antal elever läser samma bok 

och har samtal i små grupper. Detta sker i olika utformning.  

 

En gång per termin, får fyra-fem elever läsa samma bok. Pedagogen gör frågor till respektive 

bok och grupp, som varje elev först besvarar skriftligt. Sedan jämför de och diskuterar sina svar 

i gruppen: 

 
”…om vi säger att fyra läser samma bok å att dom sen diskuterar den här boken med varann också å då 

kan jag ju ha gjort frågor kring en bok…var å en gör sitt individuellt…alltså svarar på frågorna…å sen 

kollar de här fyra å liksom…vad svarade du på den…de kan ju skilja sig lite…å de behöver ju inte vara 

fel för det”. 

 

En av pedagogerna och hennes arbetslag arbetar med läsgrupper främst i årskurs fyra, för att få 

upp läsintresset. De arbetar över klassgränserna, där de delar in samtliga elever i olika 

läsgrupper, och försöker ha en vuxen i varje läsgrupp:  

 
”vi har läst mycke tillsammans, så vi läser samma bok…å så försöker vi va en vuxen i varje grupp…å 

att man då kan diskutera, ta ordkunskap, å alltihop, hela köret, för å få upp läsintresset”.  

 

Tre av pedagogerna arbetar med läsgrupper utifrån Aidan Chambers (1993)  boksamtal: 
 

”då kan jag ge dom böcker så att det blir en utmaning…han pratar ju om såna där tröskelböcker, så 

man utvecklar sin läsning…å så att man läser varannan gång tyst för sig själv å varannan gång högt för 

varandra…å sen så har jag ett samtal med dom, å då utgår jag från dom här fyra frågorna, det schemat 

då…och det tycker jag…det ger faktiskt väldigt mycke…de e bra!”.  

 

Två av pedagogerna arbetar varje år med boksamtal utifrån hel klassuppsättning: 

 
”vi har en del klassuppsättningar…varje år har vi ett skönlitterärt tema å då bestämmer vi vad det ska 

handla om…å så köper vi oftast in den boken så alla får var sin bok…då jobbar vi ju mycket med vad 

menar dom?…hur man kan omsätta det med våra tankar?… just att, hur tänker vi om detta?…då 

utvecklar vi ju själva läsandet väldigt mycke”. 

 

 

Textsamtal – på olika sätt 

Tre av pedagogerna har textsamtal i samband med läsläxan. En författar själv texten till läs- och 

skrivläxan varje vecka, utifrån det arbetsområde klassen arbetar med för tillfället. Eleverna läser 

samma text, och uppgiften kring texten kan vara en skrivuppgift, ren ordkunskap, frågor till 

texten att besvara eller en större fråga att fundera kring. Läxan/texten diskuteras sedan 

gemensamt i klassen: 

 
”…att ha en gemensam text å utgå ifrån i läxa, så man kan prata om den… om man ska prata om 

innehållet å alla fattar vad vi pratar om för alla har läst samma text…de tycker jag e jätteviktigt…ska de 

va nånting man ska göra ihop så får de va samma text”. 
 

En av pedagogerna ger eleverna en förförståelse genom att ha samtal kring läsläxan innan 

eleverna läser själva hemma, samt att sedan ha ett gemensamt samtal kring den lästa läxan. 

Någon gång har eleverna även fått dramatisera den lästa läxan: 
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”…då pratar vi om texten vi ska läsa…så de e ett samtal före…sen läser dom texten…sen har vi ett 

samtal efter också…eller dom svarar på frågor till texten…så det kan ju se ut på olika sätt…nån gång 

har vi spelat in en film…dom fick spela upp en scen ur texten dom hade läst hemma…åsså filmade vi 

det…åsså tittade vi på det sen då”. 

 

Samma pedagog poängterar speciellt betydelsen av att vägleda eleverna till att träna sig i att 

tycka och tänka kring det lästa, och att alla tankar är värdefulla: 

 
”…att man också vänjer eleverna vid att det faktiskt e okej att tänka saker när man läser…då måste jag 

hjälpa dom att…vad tyckte du om det?, hur tror du dom kände sig?, då tränar sig eleven att tänka 

också…att jag kan faktiskt tycka och tänka om det som jag har läst…att jag kan bli medskapande i den 

texten…att mina tankar e nånting värda i det här sammanhanget”. 

 

En pedagog utgår ifrån en läsebok som finns i två olika svårighetsnivåer, samt att eleverna får 

olika lång text i läsläxa. Eleverna sitter i små grupper och läser upp den lästa läxan för 

varandra, samt diskuterar tillhörande frågor kring texten. Pedagogen inleder med att klassen 

muntligt får sammanfatta läsläxan, sedan går hon runt bland grupperna när de diskuterar. 

 
”då börjar vi ju sammanfatta vad vi har läst å hur var hon?, å varför tror du de?, å varför sa dom så om 

henne?, å man frågar lite runt texten å så”. 

  

En av de intervjuade pedagogerna har enskilda textsamtal med sina elever inför varje 

utvecklingssamtal. Pedagogen väljer ut en lämplig text där det finns möjlighet att läsa mellan 

raderna. Eleven får först läsa texten högt, därpå följer ett textsamtal mellan lärare och elev. I 

samband med textsamtalet dokumenterar pedagogen hur eleven ligger till i sin utveckling, samt 

ger goda råd för fortsatt träning.  
 

”dom får läsa för mig, en helt ny text…nånting…där det ger möjlighet att läsa mellan raderna, förutspå 

framtiden, vad tror du kommer hända?…å så”. 

 

 

Användning av olika läsgenrer i undervisningen 

Olika läsgenrer används i undervisningen bland samtliga av de tillfrågade pedagogerna. Dock i 

olika omfattning och med olika metoder. Genom högläsning och den egna tysta läsningen 

kommer eleverna i kontakt med skönlitteratur, spökhistorier, fantasy, deckare m.m. Eleverna 

kommer i kontakt med faktatexter i de naturorienterade och samhällsorienterade ämnena, 

genom tematiskt arbete, samt när de ”forskar”. I arbetet med faktatexter får eleverna träna på att 

plocka ut relevant information ur texten, samt återberätta med egna ord: 

  
”för det mesta så försöker man ju få dom å återberätta en faktatext…återberätta eller skriva med sina 

egna ord”. 

 
”nu har vi ju vart ute och kollat xxx…å då har de ju skrivit ner om xxx om vad vi pratat om…vad de 

kommer ihåg…å sen får de ju låna böcker också om de e ytterligare som de funderar på…så då e de ju 

fakta”. 

 

Tre av pedagogerna använder sig ofta av en ”steg-för-steg” metod med tankekarta, där eleverna 

plockar ut nyckelord ur den lästa texten med hjälp av märkpenna, för att sedan göra en 

tankekarta, och slutligen skriva en sammanfattning av texten med egna ord: 
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”vi försöker ge dom strukturer att ta till sig texten…å de kan ju vara till exempel att använda 

märkpenna å stryka över viktiga ord…så man har nånting å hänga upp berättelsen på…sen 

tankekarta…använder vi ju jättemycket å tycker de e ett väldigt bra redskap”. 

 

En av pedagogerna använder en metod vid läsning av faktatexter, där hon tillsammans med 

eleverna läser texten och går igenom textens budskap muntligt. Viktig fakta skrivs upp som 

stöd på tavlan. Eleverna får sedan använda sig av stödorden för att själva kunna återberätta 

texten: 

 
”då läser man ett litet stycke…va e de vi har läst?...va handlade detta om?...räck upp handen…vi kan 

samla fakta på tavlan…ok…å så kan du välja ut det som e viktigt…å så skriver du ner fyra utav dom 

eller nånting sånt…då övar man ju på att återberätta texten…då övar man ju på att återberätta texten å 

då gör man det högt å tydligt…å så kan man dessutom fundera på vad som e viktigt å inte”.  
 

En pedagog har låtit sina elever kritiskt granska och jämföra fakta ur två olika historieböcker: 

 
”vi har haft två stycken historieböcker där det stod olika saker…alltså att man faktagranskar…och 

diskuterar varför det stod olika saker…så det har vi också…såna diskussioner…inte jättemycket kan jag 

inte säga…men det kan uppkomma…faktaböcker e liksom…de e svårt för dom å förstå vad man e ute 

efter…så det här med faktagranskning…de e inte enkelt…de e svårt”. 

 

 

Hur relationen lärare – elev kan påverka läsförståelsen 
Respondenterna var överens om att pedagogen är betydelsefull för eleven; att eleven känner att 

pedagogen bryr sig, visar intresse och tror på eleven, samt att pedagogen är engagerad och 

uppmärksam för elevens utveckling.  

 

Två pedagoger poängterar vikten av att vara lyhörd och reflekterande: 

 
”det gäller ju liksom hela tiden att läraren e lyhörd för eleven å ser…hur når jag detta barnet å hur kan 

jag motivera?..(…)…å sen så uppmärksamma, stötta hela tiden…peppa, uppmärksamma framsteg å så”. 

 

”att man e väldigt lyhörd…för framsteg, å att man liksom ojj, nu märkte jag att…”. 

 

Två uttrycker vikten av att eleven känner sig trygg i relationen till läraren: 
 

”ett bra samtal kräver ju oftast en bra relation…eller en bra relation ger bra samtal…de tror jag e 

jätteviktigt…å de e viktigt att eleven känner sig trygg”. 

 

”de e ju hur viktigt som helst! Jag kan inte jobba om jag inte har en relation till eleven…man måste lita 

på varann…dom måste lita på att jag vill deras bästa”. 

 

Tre av pedagogerna nämnde vikten av att pedagogen har rimliga krav och förväntningar på 

eleven. Speciellt en pedagog beskriver hur det påverkar elevens utveckling och självkänsla: 

 
”de e nödvändigt…de ser man…de kan bli jättesura på en, men när man har klarat detta, då mår man 

bra å då känner man sig duktig…de e inte bara jag som säger det…att va bra…utan då ser dom själva å 

de e värt mycke mer än att nån säger nånting bara för å va snäll eller så”. 
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Hur klassrumsmiljön kan påverka läsförståelsen 
Klassrumsmiljön kan enligt de intervjuade pedagogerna påverka eleverna på flera sätt. Den 

fysiska utformningen av miljön i klassrummet anses viktig, för att eleverna ska få bra 

förutsättningar att koncentrera sig på sin läsning: 

 
”jag tror de ska va lugnt…de ska va bra ljus å så man känner sig positivt bemött…man måste kunna 

koncentrera sig å då måste miljön runt omkring vara sån att det går bra att koncentrera sig”. 

 

”jag tror det kan främja läsförståelsen mycke…jag tycker klassrumsmiljön e viktig över huvud 

taget…att man har det fint å bra omkring sig…de e liksom vår arbetsplats” . 

 

”de e klart att har man ett trivsamt klassrum, med bra belysning och att du sitter bra i din bänk”. 

 

Väl synlig, lättillgänglig och varierande litteratur är en annan faktor av betydelse:  
 

”det ska finnas mycke olika litteratur…inte bara ett slag…och att det finns lite att man ska träna på att 

läsa…att det finns olika sätt…å att man kan använda datorn till viss del…(…)…asså jag tror ju på att 

man har det framme, så det syns”. 

 

”…å sen att man har böcker i klassrummet…att dom blir inspirerade av böcker…att man visar att de e 

roligt med böcker…å viktigt å försöka ställa upp dom å liksom ge dom små skyltningar så att dom 

liksom blir…lite reklam sådär, att här har vi bokhyllan, gå gärna hit å så”.  

 

Vikten av ett tillåtande klimat kommer också fram. Tre pedagoger beskriver vikten av att ha ett 

tillåtande klimat i gruppen: 
 

”det tror jag ju verkligen kan hämma faktiskt…om man inte har ett gott å tillåtande klimat..(…)…det 

tycker jag e jätteviktigt…för har man nån som sitter å flinar åt en då gör du ingenting…de räcker ju 

med en blick, vet du” . 

 

”…att man har en relation med varandra i klassen…med lärarn då…att här får jag vara som jag e”. 

 

”…att det är tillåtet å att barnen inte mäter varann” . 

 

En av pedagogerna beskriver skillnaden med att ha boksamtal i liten grupp mot i helklass. I den 

lilla gruppen vågar de blyga och tysta komma till tals, samt att läraren vågar utmana de tysta 

eleverna: 

 
”ja, de e ju jättestor skillnad…de går inte att jämföra…och om de e nån jätteblyg så kan man våga 

ställa en fråga till den…för de gör man ju inte i stor grupp…våga utmana den…det skulle man aldrig 

utsätta nån för i stor grupp”. 

 

 

Mätbarhet och dokumentation  
Åtta av de nio intervjuade pedagogerna ansåg att läsförståelse är mätbar. De var dock noga med 

att poängtera att man som pedagog inte enbart kan förlita sig på till exempel ett nationellt prov, 

då eleven kan vara i dålig form just vid det tillfället, utan att det måste ske över tid, med olika 

diagnoser och övningar, i olika sammanhang, både muntligt och skriftligt för att kunna få en 

rättvis bedömning av eleven:  

 
”att mäta läsförståelse…då skulle jag vilja säga…att…ja…de kan man…med många pusselbitar”. 
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”de e klart att de går å mäta…men ett nationellt prov…de e ju också svårt…man kan ju inte bara gå på 

de, för dom kan ju ha ramlat på rasten å då e de inte lika intressant å läsa en text när dom kommer in”. 

 
”sen e de klart att när man har dom under en lång period å man pratar med dom å de får berätta…då 

ser man ju…för de e ju inte bara att de ska kunna skriva…inte bara göra ett kryss i om de e 

frågor…dom ska ju muntligen kunna säga va de e för nånting…de e ju lite en annan sak…så inget 

utesluter det andra…man behöver träna både och”. 

 

En pedagog var tveksam till huruvida läsförståelse är mätbar: 

 
”…de e ju väldigt svårt å göra riktigt mätbart…alltså när jag började som lärare hade man prov i 

läsflyt bland annat…de e klart att de e ju ett visst mått av mätning, men de fattas ju mycke där” 

 

Sju av de nio pedagogerna dokumenterar elevernas utveckling i någon form. En pedagog 

använder i viss mån portfolio, medan en pedagog dokumenterar utifrån olika diagnoser. Två av 

pedagogerna dokumenterar för sig själva och inför elevernas individuella utvecklingsplan (iup):  

 
”jag har inga läsutvecklingsscheman eller så…däremot dokumenterar man ju väldigt mycke i barnens 

iup”. 

 

”jag har rutade små papper, där jag skriver ett datum, namn å vad jag sist sa…detta e ju för mig 

själv…men jag tar ju upp det på iup…jag tar ju upp det på utvecklingssamtalen”. 

 

En av pedagogerna använder sig av ett verktyg som skolan har utformat: 
 

”jag har ett läs- o skrivutvecklingsschema som dom gjort här på skolan”. 

 

En av pedagogerna använder schemat i God läsutveckling (Lundberg & Herrlin, 2003) endast 

som stöd, medan en pedagog använder det som verktyg fullt ut: 

 
”å det schemat som han har, det har jag för varje barn å sen har jag olika färger så fyller jag i för varje 

barn…det e liksom mina verktyg…det e mitt komihågpapper, mitt stöd…man måste ju ha nåt sätt, nåt 

system” . 

 

 

Pedagogernas eget läsintresse 
Samtliga intervjuade pedagoger är intresserade av läsning och läser gärna som avkoppling. Tre 

av pedagogerna berättar att de inte hinner med egen läsning på fritiden på grund av att de är 

småbarnsföräldrar. De läser dock barnlitteratur för sina barn. En av pedagogerna är mitt i en 

utbildning och läser därför mestadels kurslitteratur. Tre av pedagogerna läser ingen barn- och 

ungdomslitteratur alls. Två av dem läser barn- och ungdomslitteratur i viss mån, för att hålla sig 

uppdaterade. En pedagog uppdaterar sig kontinuerligt med det senaste inom barn- och 

ungdomslitteratur:  

 
”å sen brukar jag faktiskt på sommarn låna en hel låda med nyutkomna barn- och ungdomsböcker å 

läsa in över sommarn…jag tycker de e såå roligt…varenda år läser jag en hel kartong…de finns så 

mycke bra böcker å du måste kunna kanske plocka en som e speciellt bra för dom som inte tycker om å 

läsa…de e ju dom man ska fånga”. 

 

Fyra av pedagogerna uttryckte nackdelen med att inte vara uppdaterad i den litteratur som 

eleverna läser. För att kunna tala om texten måste man som pedagog vara mer insatt i texten än 
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eleverna. Det är även viktigt när det gäller val av högläsningsbok, samt att kunna hjälpa 

eleverna med sina individuella bokval:   

 
”du måste veta mer än dom…för å kunna kolla djupet, annars så förstår du inte det…annars så e du inte 

med på det”. 

 
”de e en brist faktiskt…för man vet inte…när man ska tänka högläsningsböcker eller tipsa eleverna…så 

tänker man väldigt gamla böcker…jag e inte uppdaterad…å de märker jag…att de e en brist”. 

 
”allra helst skulle man ju läsa samma text som dom, men det kan man ju inte…där hoppas man på 

bibliotekarien som kan möta dom…nu när det hela tiden kommer sååå många nya titlar e de ju sååå 

många som man inte har en aaaning om”. 

 

”har märkt att de vore väldans bra, så att jag kan tipsa dom som aldrig hittar nån bra bok”. 

 

 

Reflektioner kring elevernas läsförståelse 
Till sist följer några reflektioner från pedagoger som på olika sätt uttrycker att deras elever har 

svårt med att förstå det lästa. Flytande läsning är inte lika med att förstå det lästa: 

 
”dom kanske klarar rent tekniskt å läsa en text, kan läsa den för mig…ganska bra hastighet o felfritt, 

men förstår ingenting”.  

 

Förstår man inte orden, blir det svårt att sammanfatta en text med egna ord: 

 
”jag blir förvånad när jag ser att de e så mycke ord som dom inte förstår… jag tycker de har blitt 

fruktansvärd försämring där…ska du skriva en resumé av en faktatext å du inte ens förstår orden som 

står där …det går ju inte då…då måste vi läsa tillsammans och se vad är det som är så svårt i texten”. 

 

En del elever reflekterar inte över sin egen brist på förståelse: 

 
”när de läser dubbelteckning till exempel…kan det bli nånting helt annat som inte passar in i 

sammanhanget…å då fortsätter de bara läsa…de va väldigt konstigt…förstod du detta?...nää jag förstod 

nog inte det riktigt”. 

 
”Ibland kan man bli förvånad när man hör vilka budskap en del elever missar…man kan ju fråga om det 

de har läst…och de vet inte vad de har läst…de kan inte svara på vad personen hette, vad den 

gjorde…ofta ser man det… att eleven är väldigt okoncentrerad…de har svårt att bli fångade av 

läsningen”. 

 

Många elever klarar av att hitta svaren direkt i texten, men har problem med att läsa mellan 

raderna: 

 
”gröna svaren finns direkt i texten…andra kategorin…där får du börja dra egna slutsatser…å den 

tredje…den måste du kunna läsa mellan raderna å kunna relatera å gå ett steg längre…dom gröna 

frågorna fattar dom ju…där står det ju klockan tre, då kan dom bara ta det direkt klockan tre…men sen 

när dom kommer in på gult… då e de redan svårt för då måste man börja fundera å de e ju mycke 

innehåll å svaret till första frågan står kanske inte längst upp i texten…den kanske står längst ner…å då 

blir de helt vridet med en gång”.  

 
”sen finns de frågor också som där man får läsa lite mellan raderna å de upplever jag att många har 

svårt med…där dom får tänka till lite…vad borde de va…å va kan man utesluta…å va e rimligt här 
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egentligen…de va många som fråga nu på nationella proven…men det står inte i texten…jag hittar inte 

dom orden i texten”. 

 

Många elever har svårt att avgöra vad som är viktig och relevant information i en text: 

 
”de e ju inte lätt att göra en tankekarta…för många lever skriver ju allt i tankekartan…de gäller ju…de 

e ju många saker man måste träna där…de gäller ju att välja ut de man tycker e viktigt då…å de klarar 

de flesta så småningom…på de viset får man ju också bearbeta texten flera gånger”. 

 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer jag att sammanfatta undersökningens resultat och återkoppla till aktuell 

litteratur och forskning, vilket jag har tagit upp under Bakgrund.   

 

Vad ingår i definitionen god läsförmåga 

Resultatet visar att samtliga nio intervjuade pedagoger är överens om att det förutom god 

avkodning krävs att förstå det lästa, för att definiera det som en god läsförmåga. Enligt 

Skolverket (2007, Rapport 305, s.29) ingår dessutom komponenten motivation/intresse i god 

läsförmåga, vilket dock ingen av pedagogerna lägger in i definitionen. Däremot kommer det 

fram under intervjuerna att pedagogerna är väl medvetna om intressets betydelse, då de försöker 

hjälpa till att hitta lämplig litteratur utifrån elevernas intresse, välja lämplig högläsningsbok 

m.m. Pedagogerna gör en omedelbar koppling mellan god läsförmåga, avkodning och 

förståelse, medan komponenten motivation/intresse kopplas mer indirekt och nämns intuitivt.  

 

Nedgång i elevers förståelse av det lästa 

Taube (2007, s.60-61) menar att förståelsen för det lästa blir lidande, om inte läsningen är 

automatiserad, vilket resultatet visar att pedagogerna är väl införstådda med. Likaså att det inte 

går att ta för givet att en elev som har läsflyt och hög läshastighet med automatik förstår och 

kan ta till sig det lästa. Detta lyfter både Myrberg (2003b, s.81) och Bråten (2008, s.80) fram.  

 

Resultatet i PIRLS studie (Skolverket 2007, Rapport 305), visar en nedgång i läsförståelse hos 

svenska elever.  Liberg (2003a, s.28-29) menar på att många unga klarar av att läsa en text, men 

de klarar inte av att förstå texten på ett djupare plan. Resultatet i denna undersökning 

överensstämmer med dessa fakta. Pedagogerna beskriver att många elever klarar av att hitta 

information på raderna i en text, medan de har svårigheter att göra inferenser, dvs. att läsa 

mellan raderna; tolka och integrera information, samt dra egna slutsatser. Jag har själv noterat 

detta när jag har varit ute på mina vfu-placeringar, vilket har bidragit till intresset för att göra 

denna undersökning.  

 

Undervisning i läsning och läsförståelse 

Myrberg (2003b, s.104-105) betonar vikten av att det finns inplanerad tid för läsning dagligen, 

och att det inte blir något som tas till när det blir lite tid över. Resultatet i den här 

undersökningen visade att de intervjuade pedagogerna är måna om att dagligen avsätta tid för 
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elevens egna tysta läsning. Prioriteringen av högläsning varierar dock mellan pedagogerna; där 

det är alltifrån en daglig aktivitet till sporadiskt förekommande. I de två klasser, där 

pedagogerna läser högläsning sporadiskt, blir därmed den skönlitterära läsningen i huvudsak 

individuell, vilket också Skolverket (Rapport 304, s.10-11) hävdar.  

 

Enligt Reynolds (2002, s.1-9) speglar undervisningen i skolan själva avkodningen mer än 

läsförståelse. Stensson (2006, s.13-14) menar att skolan främst ser som sin uppgift att lära 

eleverna avkodning och att tolkning samt förståelse sedan kommer av sig själv. Liberg (2007, 

s.60) hävdar att skolan är dålig på att vidareutveckla elevernas kunskaper inom läsning och 

skrivning. Resultatet i denna undersökning visar att det till viss del stämmer. Pedagogerna 

arbetar utifrån de kunskaper de fått med sig från utbildning och yrkeserfarenhet, samt efter de 

rutiner som råder på skolan. Avkodningen är grunden till att över huvud taget kunna läsa, och 

utan den kunskapen kommer man ingen vart. Därmed kan jag förstå att fokus i de tidiga 

skolåren i första hand blir att få med samtliga elever på ”läståget”.  

 

Intervjusvaren visar att pedagogerna är medvetna om att läsförståelse måste tränas, dock inte i 

den omfattning och med de metoder som forskningen förespråkar. Samtliga intervjuade 

pedagoger var överens om att eleverna bör förstå textens innehåll, så till vida att de kan 

återberätta det lästa och svara på frågor till innehållet. Pedagogerna är också överens om att 

eleverna ska kunna läsa mellan raderna, och göra kopplingar till sig själva och sin omvärld. 

Mina tolkningar från intervjuerna tyder på att det samtalas kring det lästa, pedagogerna ställer 

frågor till innehållet, eleverna arbetar individuellt med att svara på frågor till texter, och de 

sitter tillsammans i grupper och diskuterar. Det verkar dock till största delen stämma överens 

med Ewalds (2007, s.198-199) beskrivning om att textsamtalet till stor del handlar om ytlig 

textläsning, där det görs få kopplingar på ett djupare plan. 

 

Denna undersökning visar att kompetensutbildning inom läsförståelse är av stor betydelse över 

vilka metoder som används i undervisningen. De pedagoger som har fått utbildning i 

läsförståelse alternativt boksamtal, har beskrivit att de har textsamtal med förutom 

återberättande och innehållsfrågor, dessutom har tolkningsfrågor, beskrivning av textens 

karaktärer, diskussioner kring underliggande budskap, samt i viss mån författarens syfte.  

 

Vikten av pedagogens eget läsintresse och uppdatering på barn- och ungdomsböcker är flera 

överens om. Stensson (2006, s.38) poängterar vikten av att pedagogen själv är intresserad av att 

läsa och utveckla sitt läsande samt ha kunskap om hur man bygger upp en text. Ewald (2007, 

s.375) samt Skolverket (2007, Rapport 304, s.10-11) hävdar att lärare överlag saknar kunskaper 

om aktuell barn- och ungdomslitteratur. Resultatet från denna undersökning visar att samtliga 

nio pedagoger har ett stort läsintresse. Sju av pedagogerna uttryckte viljan av att hålla sig 

uppdaterad inom barn- och ungdomslitteratur, dock är av olika anledningar tiden en bristvara. 

Endast en av de tillfrågade pedagogerna uttryckte att hon kontinuerligt tar hjälp av 

bibliotekarien för att hålla sig uppdaterad på nyutkomna barn- och ungdomsböcker. Jag har 

själv märkt vikten av att vara uppdaterad och inläst på den litteratur eleverna läser. Vid 

boksamtal (vilket jag har prövat ute på min vfu)  är det absolut nödvändigt att ”kunna” boken, 

för att kunna hänga med i elevernas åsikter och tankegångar, vilket också Chambers (1993, 

s.62-63) poängterar.   

 

Undervisning i läsförståelsestrategier 

Samtliga nedan nämnda läsforskare och författare i ämnet förespråkar vikten av att skolan tidigt 

börjar arbeta med elevernas läsförståelseutveckling.  Det råder en enighet kring att läraren bör 

undervisa explicit i läsförståelsestrategier, för att uppnå en djupare förståelse hos eleverna 
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(Brown 2008), (Keene & Zimmermann 1997), (Liberg 2007), (Myrberg 2003b), (Pardo 2004), 

(Reichenberg 2008), (Reynolds 2002), (Rosén et al. 2008), (Stensson 2006), (Westlund 2009).  

 

Trots ovan röster från läsforskare hävdar samtidigt Skolverket (2007, Rapport 305, s.14) att 

läsförståelsestrategier knappt är omnämnt i grundskolans kursplan. Det kanske förklarar 

resultatet från den här undersökningen, vilket visar att endast en av de nio intervjuade 

pedagogerna har gått en fortbildningskurs i hur man kan arbeta med läsförståelse. Tre av 

pedagogerna har gått en fortbildningskurs i hur man utifrån Aidan Chambers (1993) metod, kan 

arbeta med boksamtal. Dock undervisar ingen av de intervjuade pedagogerna explicit i 

läsförståelsestrategier, vilket läsforskningen förespråkar; se exempelvis Reynolds (2002), Pardo 

(2004), Brown (2008), och Reichenberg (2008). Detta överensstämmer med Ewalds studie 

(2007, s.244-245), där det framgår att de flesta pedagoger saknade fortbildning inom läs- och 

litteraturundervisning. PIRLS studie (Skolverket 2007, Rapport 305, s.14) visar också att 

kompetensutvecklingen i läsförståelse är dålig bland lärare ute på skolorna, och med anledning 

av det har vikten av fortbildningsinsatser i bl.a. läsförståelsestrategier lyfts fram. 

Förhoppningsvis kommer medvetenheten kring aktuell läsforskning innebära fler satsningar på 

fortbildning inom undervisning i läsförståelsestrategier framöver.  

 

Undersökningens teoretiska ram utgörs av Vygotskijs sociokulturella perspektiv, där elevens 

lärande utvecklas i sociala sammanhang, och i nära samspel med vuxen/andra elever. Med stöd 

från den vuxne kan eleven lösa en uppgift som ligger något utanför elevens befintliga förmåga, 

den så kallade närmaste utvecklingszonen. Explicit undervisning i läsförståelsestrategier där 

läraren demonstrerar varje strategi inför eleverna, kan således kopplas till Vygotskijs teori. 

Lärandet sker initialt i ett socialt sammanhang, med hjälp av stödstruktur (scaffolding) och 

ansvaret/kunskapen förs gradvis över på eleven (Stensson, 2006), (Brown, 2008). Resultatet av 

denna undersökning visar att trots att inte pedagogerna undervisar explicit i läsförståelse-

strategier, präglas ändå de intervjuade pedagogernas undervisning av Vygotsikjs socio-

kulturella teori. Genom lärarens högläsning får eleverna ta del av litteratur vars svårighetsgrad 

ligger strax över den litteratur de läser på egen hand. I samtal kring det lästa som sker i stor 

eller liten grupp, får eleverna ta del av varandras upplevelser och tankar i ett socialt 

sammanhang. De olika former av arbete med tankekarta som redogjorts för i resultatet, är 

exempel på stödstrukturer för eleverna. Likaså att ge eleverna en förförståelse genom att 

tillsammans gå igenom den text, som eleverna sedan ska läsa på egen hand.  

 

Betydelsen av relationen lärare - elev 

Samtliga respondenter är överens om att relationen lärare – elev är viktig och värdefull. Eleven 

ska känna att läraren tror på honom/henne, det måste finnas en tillit i relationen, och ett 

engagemang och lyhördhet från lärarens sida. Jenner (2004, s.43-49) belyser pedagogens 

bemötande och kunskap kring vilka faktorer som styr vår motivation, samt att kunna skapa 

trygghet för att eleven ska våga och vilja, till en avgörande betydelse. Chambers (1993, s.56-59) 

tar också upp vikten av pedagogens bemötande, och betonar hur viktigt det är att inte avfärda 

vad barnen tycker och tänker, eftersom de då lär sig att anpassa sig till att leverera de svar som 

de tror att läraren vill ha och förväntar sig att få. Följden av detta blir enligt författaren, att 

eleverna tvivlar på sin egen läsupplevelse, vilket kan bidra till att de inte tycker om läsning.  

 

Westlund (2009, s.63) och Stensmo (2008, s.43, s.141) menar båda att metalärande är en viktig 

del i processen. Läraren ska stärka elevens motivation och självbild, genom att göra eleven 

delaktig och medveten om sitt eget lärande och utveckling.  Eleverna ska få kunskap om själva 

lärprocessen, och lära sig att medvetet använda sig av bra strategier. Resultatet i denna 

undersökning visar att pedagogerna poängterar vikten av att vara engagerad och lyhörd, samt 
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skapa trygghet och tillit. Metalärande finns till viss del i de intervjuade pedagogernas 

undervisning, till exempel genom samtal läraren och eleven har i samband med individuell 

utvecklingsplan. Det finns dock potential att utveckla metalärandet ytterligare i elevernas 

läsförståelse, genom att eleven blir medveten om sitt lärande och får kunskap om effektiva sätt 

att lära sig (Stensmo 2008, s.43).  

 

Betydelsen av klassrumsmiljön 

Myrberg (2003b, s.104-105) m.fl. förespråkar att textsamtal/boksamtal sker i sociala 

sammanhang och i en dialog, där eleverna får ta del av varandras tankar och upplevelser. Enligt 

Chambers (1993, s.56-59) ska eleven känna att är allt värt att berätta. Eleverna måste med andra 

ord känna sig trygga och våga ventilera åsikter, tankar och funderingar, utan risk för att bli 

avfärdade, få kommentarer eller bli skrattade åt.   

 

På min fråga om klassrumsmiljöns betydelse för läsförståelsen beskrev åtta av pedagogerna 

spontant viktiga faktorer i klassrummets fysiska miljö; bra ljusinsläpp, bra sittplatser, lugn och 

ro för möjlighet till koncentration, ordning och reda, en trevlig arbetsplats, att eleverna inte får 

springa runt i lokalen m.m. Endast en av pedagogerna tog direkt upp vikten av ett tillåtande 

klassrumsklimat, där eleverna måste känna sig trygga i gruppen. Tillåtande klimat i gruppen 

kom dock upp efterhand i samtalet med övriga pedagoger också. Likaså beskrev en av 

pedagogerna vilken stor skillnad det var mellan att ha boksamtal i liten grupp, där de tysta och 

blyga eleverna vågade komma till tals, vilket de inte vågar i samma utsträckning i helklass.  

 

Jag funderar över om pedagogernas spontana koppling mellan läsförståelse och klassrummets 

fysiska miljö innebär att den tysta läsningen samt individuella läs- och skrivuppgifter 

fortfarande till stor del dominerar läs- och skrivundervisningen, vilket Skolverket (2007, 

Rapport 304, s.10-11) hävdar. De medverkande pedagogerna har även samtal kring det lästa, i 

olika utformning och omfattning. Textsamtalen sker dock vanligen i mindre läsgrupper, 

alternativt i enskilda samtal mellan lärare och elev.  

 

 

Didaktiska konsekvenser 
Mitt syfte med denna undersökning var att undersöka hur pedagoger arbetar med att främja 

elevers läsförståelse. Denna undersökning visar att kompetensutbildning inom läsförståelse är 

av stor betydelse över vilka metoder som används i undervisningen. De tre pedagoger som har 

fått fortbildning i läsförståelse alternativt boksamtal, har beskrivit textsamtal som utöver 

innehållsfrågor och återberättande, präglas av tolkningsfrågor, beskrivning av textens 

karaktärer, diskussioner av underliggande budskap, samt i viss mån diskussion av författarens 

syfte m.m. Att ha goda kunskaper i hur man kan arbeta med läsförståelse spelar givetvis en 

betydande roll för undervisningen, men det är fler faktorer som spelar in.  

 

Ewald (2007, s.244-245) beskriver hur nyutbildade lärare i hennes studie kommer ut med stora 

visioner och ambitioner, men som ändå snabbt faller in i de läs- och undervisningsrutiner som 

råder på skolan. Detta anser jag stämmer väl överens med hur det ser ut på skolorna i min 

undersökning. Jag har intervjuat nio pedagoger i olika åldrar och antal yrkesverksamma år. Jag 

upplever att samtliga pedagoger har visat ett stort intresse och engagemang över sina elever och 

undervisning. Dock har jag gjort tolkningar utifrån intervjuerna att det finns uppenbara faktorer 

som försvårar och hindrar den enskilde pedagogen att fullfölja sina ambitioner och visioner. 

Ensamarbete i stor elevgrupp är en faktor som innebär att det är svårt att få tid och möjlighet 
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fullfölja sina ambitioner. En annan faktor är trångboddhet, som försvårar för pedagogerna att 

dela upp klasserna i mindre grupper och genomföra läsgrupper och textsamtal. Vad gäller 

läsgrupper och textsamtal, framkom under intervjuerna att pedagogerna har läsgrupper och 

textsamtal, men att det sker sällan, på grund av ovan nämnda faktorer. Enligt Pardo (2004) och 

Brown (2008) m.fl. krävs daglig träning i läsförståelsestrategier, för att kunskapen ska befästas 

hos eleverna.  

 

Jag upplever att de pedagoger som arbetar i väl fungerande arbetslag, har stor nytta och glädje 

av detta. Arbetslagets gemensamma kunskaper och erfarenheter, kommer arbetslagets samtliga 

pedagoger tillgodo. Arbetsuppgifter delas upp och det blir därmed mindre slitsamt för den 

enskilde pedagogen. Istället för dina och mina elever, är det våra elever. Jag anser att den 

delaktigheten och gemensamheten stärker varje pedagog i sitt pedagogiska uppdrag, till att få 

mer ork, engagemang och lust över till sina elever. Utifrån undersökningens resultat drar jag 

slutsatsen att följande faktorer tillsammans kan främja elevers läsförståelse: pedagogens 

kunskaper i undervisning i läsförståelsestrategier, större lärartäthet, mindre elevgrupper, 

pedagogens eget läsintresse och uppdatering inom barn- och ungdomslitteratur, samt arbete i ett 

väl fungerande arbetslag.  

 

 

Metoddiskussion 
Inför den här undersökningen stod jag i valet mellan verktygen Self-Report och kvalitativ 

intervju. Self-Report är en form av intervju, fast i skriftlig form, där respondenten får frågorna 

till sig nedskrivna och således i lugn och ro kan svara på dem när det passar honom/henne.  

Nackdelen med Self-Report, är att inte få möjlighet att göra följdfrågor.  I en Self-Report hade 

jag dessutom missat själva mötet med människan, vilket jag tycker är både intressant och 

givande. Ögonkontakten, kroppsspråket och röstens skiftningar är viktigt för helheten, vilket 

gjorde att jag valde den kvalitativa intervjun som redskap. I den kvalitativa intervjun kan 

respondenterna få frågorna i förväg. Jag valde dock att endast uppge ämnet/syftet för 

respondenterna i förväg. En nackdel med att inte veta frågorna i förväg, är att det kan bli en 

stressfaktor för respondenten att svara snabbt och direkt medan inspelning pågår. Samtidigt ser 

jag det som en fördel med intuitivt spontana svar. Med frågor som lämnas ut i förväg, 

alternativt användandet av Self-Report som verktyg, tror jag det är risk för mer tillrättalagda 

svar. I intervjun lämnar respondenterna ut sig mer, och därför är det viktigt att jag är noga med 

deras anonymitet.   

 

Det svåraste med intervjuerna har varit själva analysen och bearbetningen av intervjusvaren. 

Följdfrågorna har inte följt ett givet mönster på grund av respondenternas olika svar. Frågorna 

har inte heller kommit i samma ordning, eftersom jag har försökt följa respondenternas tankar. 

Med hjälp av Malmqvist (2007, s.122-127) kunde jag arbeta metodiskt med min insamlade 

data. Dock har åtskilliga timmar förflutit, medan jag har läst, och läst igen, ur olika perspektiv, 

för att skönja mönster, samt funderat över lämplig gruppering och kategorisering. Till en början 

hade jag tänkt mig en gruppering utifrån de olika pedagogernas antal yrkesverksamma år. Dock 

såg jag när jag analyserade insamlad data att en sådan gruppering inte var relevant. Jag kunde 

inte dra några paralleller mellan pedagogernas arbetsmetoder och antal yrkesverksamma år, då 

resultatet visade sig att andra faktorer också var betydelsefulla, såsom specifik utbildning inom 

litteraturläsning/läsförståelse, samt att vara ensam pedagog kontra att tillhöra ett arbetslag.  

 

Om jag inte hade varit så begränsad på grund av tiden, hade jag önskat att även utföra 

observationer som komplettering till undersökningen. Genom att lägga till observationer hade 

jag fått ytterligare en dimension av undersökningen, samt att studien därmed hade fått en större 
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tillförlitlighet. Respondenterna hade således dels berättat hur de tänker, upplever och gör, samt 

att jag i forskarrollen hade fått möjlighet att verifiera att det som framkommer i intervjun, 

verkligen omsätts i praktiken.   

 

I följande exempel räcker inte intervjun till som redskap, för att få svar på hur det förhåller sig 

med respondenterna i den här undersökningen: Enligt Reichenberg (2008, s.160) visar många 

studier att läraren är den som ställer frågorna och eleverna svarar. Ewald (2007, s.223-226, 

s.373) har i sina studier också märkt att boksamtalen är en monolog; läraren ställer frågor och 

eleverna svarar, och motfrågor från eleverna är sällsynta. Vidare hävdar Skolverket (2007, 

Rapport, 305, s.11) att när det lästa följs upp, sker det oftast med en kommunikation mellan 

lärare och elev, medan övriga i klassen är passiva lyssnare.  Rosén et al. (2008, s.118-119) 

lyfter betydelsen över på vilket sätt pedagogen ställer frågor till eleverna, vilket påverkar 

huruvida de utvecklas till svarsmaskiner eller tänkande, reflekterande individer. Detta och 

mycket annat hade varit intressant att observera och bilda sig en egen uppfattning om, samt 

kunna tillföra till undersökningen .  

 

 

Tankar kring fortsatt forskning 
Den här undersökningen har varit oerhört intressant och givande samt bidragit till att jag har fått 

tankar i flera riktningar kring vidare forskning: 

 

En kompletterande undersökning i form av observationer under en längre tid, för att se hur 

pedagoger arbetar, samt ha möjlighet att följa elevernas utveckling under processen.  

 

Intervjua elever och få ta del av deras upplevelser, tankar och funderingar kring läsförståelse. 

 

Undersöka arbetslagets betydelse – dels om och i så fall hur det främjar den enskilde 

pedagogen, samt om och i så fall hur det främjar elevernas lärande. 

 

Undersöka motivationens betydelse för lärandet. Att det har betydelse är välkänt, men hur 

mycket påverkas vi, och på vilket sätt? Hur mycket påverkar vi av den inre kontra yttre 

motivationen?  

 

Enligt Skolverket (2007, Rapport 305, s.8) gäller främst tillbakagången i läsförståelse starka 

läsare. Det hade varit intressant att undersöka närmare vad det beror på. 

 

 

Tack 
Till sist vill jag rikta ett stort tack till samtliga pedagoger som på sin fritid ställt upp och låtit 

mig få ta del av deras tankar, trots tidspress och hård arbetsbelastning. Jag vill även tillägna min 

handledare Mary-Anne Holfve-Sabel ett stort tack för värdefull vägledning med uppmuntran 

och förslag till förbättringar under arbetets gång. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 

Bakgrund 

 Vilken inriktning har du i din lärarutbildning? 

 I hur många år har du arbetat som lärare? 

 Vilken årskurs undervisar du i just nu? 

 

Inledning 

1a.  Hur är tillgängligheten av barn- och ungdomslitteratur här på skolan? 

b. Finns det skolbibliotek?  

c. Hur ofta har eleverna bibliotekstid? 

d. Vem väljer ut de böcker som finns i klassrummet? 

e. Utifrån vilka kriterier väljs böckerna ut? 

2. Vad innebär begreppet god läsförmåga för dig? 

 

Metoder 

3. Hur arbetar du med läsning för att förstärka elevernas läsförmåga? 

4a. Använder du dig av olika genrer i din undervisning?  

              b. I så fall vilka och på vilka sätt används de i undervisningen? 

5. Hur skulle du beskriva innebörden av begreppet god läsförståelse? 

6a.  Beskriv hur du arbetar med läsförståelse i din klass. 

b. Hur har du kommit fram till det sättet att arbeta på? 

c. Hur upplever du att ditt arbetssätt främjar elevernas förståelse? 

d. Har du funderingar kring eller erfarenheter av något annat sätt att arbeta på? 

 

Utvärdering 

7a.  Anser du att elevernas utveckling i läsförståelse är mätbar? 

                b. Kan du se utvecklingen av dina elevers kunskap kring läsförståelse? Hur? 

                c. Dokumenterar du elevernas utveckling? I så fall - på vilket sätt? 

 

Självbild 

        8. Vilka personliga egenskaper hos eleven, tror du påverkar elevens läsförståelse? 

 

Relation - och interaktion 

      9.  Vilka faktorer i relationen lärare - elev, anser du främjar elevens läsförståelse? 

 

Miljöfaktorer 

      10. Vilka faktorer i klassrumsmiljön anser du främjar elevers läsförståelse? 



 

   36    

 

Bilaga 2 - Missivbrev 
 

 

Hej! 

 

Jag heter Eva-Lotta Ortander, och läser sista terminen på Lärarprogrammet mot tidiga åldrar, 

med inriktning ”Grundläggande perspektiv i svenska, matematik och engelska”, vid Högskolan 

i Borås.  

 

Jag arbetar med en undersökning, som i nuläget har titeln: Meningen med att läsa, är att förstå 

det man läser – en studie i hur pedagoger arbetar med att främja elevers läsförståelse. Jag 

undrar om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju kring läsning och läsförståelse?  

 

Jag skulle bli glad och tacksam, om jag kunde få ta del av dina tankar kring läsning och 

läsförståelse, och kommer i så fall inom kort att ta kontakt med dig, så att vi kan bestämma en 

tid för intervju, som passar dig.  

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Eva-Lotta Ortander 

Tel. xxxxxx 

Mobil: xxxxxx 

E-post: xxxxxx   

 

 


