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Sammanfattning 
Detta är en fallstudie med fokus på läsförståelse och läsförståelseundervisning i teori och praxis. 
Syftet med studien är att beskriva och jämföra hur lärare i två flerspråkiga skolor arbetar för att 
främja och utveckla elevernas läsförståelse. I studien, där urvalet består av fyra lärare anknutna 
till arbetslag i årskurs 2 och 3, görs en jämförelse mellan deras tankegångar och praktiska 
arbetssätt med läsförståelse och det som forskningen ser som gynnsamt. 

Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod med anknytningar till hermeneutisk ansats, där 
jag har kombinerat kvalitativa klassrumsobservationer och halvstrukturerade intervjuer. Utifrån 
datamaterialet görs beskrivningar av vilka arbetssätt och aktiviteter lärarna använder i arbetet 
med att utveckla och främja elevers läsförståelse, samt hur de organiserar och tänker runt 
ämnesområdet, läsning och läsförståelse.  

Resultatet visar att lärarna använder sig av olika arbetssätt och metoder i undervisningen för att 
främja elevers läsförståelse. Samtidigt ingår det flera befrämjande aktiviteter av samma karaktär i 
lärarnas undervisningar, då alla lärarna arbetar aktivt med, utveckling av elevers ordförråd och 
aktivering av förförståelse. Arbetet sker utifrån ett sätt som kan ses gynnsamt för att öka 
läsmotivationen hos eleverna. Resultatet visar även att det bara var lärarna med den längsta 
yrkeserfarenheten som bedrev en explicit läsförståelseundervisning, där de gav eleverna rika 
möjligheter att aktivera och använda olika sorters läsförståelsestrategier, vilket är ett arbete 
förenat med att främja läsförståelsen. Därigenom görs studiens slutsats gällande, vilket är att 
lärarkompetensen i form av yrkeserfarenhet räknat i år kan spela en viktig roll när det avser att 
arbeta för att främja och utveckla elevers läsförståelse, samt även för att få i stånd ett gott 
föräldrasamarbete.  
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Inledning och bakgrund 
Att lära alla barn läsa och att de verkligen förstår det lästa kan ses som en av skolans främsta 
uppgifter. Detta eftersom läsförståelse inte bara berör samtliga skolämnen, utan en god 
läsförmåga är av yttersta vikt för att på ett fördelaktigt sätt kunna verka i dagens informationstäta 
samhälle. I 1PIRLS 2006, betonas att det är både en medborgerlig rättighet och en skyldighet för 
individen att utveckla ett aktivt och funktionellt läsande (Skolverket, 2007).   

Men samtidigt som förståelsen är viktig måste även läsningen vara meningsfull för läsaren, vilket 
skulle kunna utryckas såsom Lagercrantz citerar författaren och poeten 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” 
(Lagercrantz, 1985, s. 19, min kursivering). 

Såväl samhällets ökade krav och skolans ansvarsroll när det avser att förbereda eleverna inför 
framtiden framhävs i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, där vikten av att 
undervisningen förutom kunskapsmål ska riktas mot studieteknik, läsförståelsesstrategier, kritiskt 
tänkande och metakognition lyfts fram i form av att  

Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla 
behöver i samhället. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och 
använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att 
kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. /…/ Genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera 
och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.  

               (Skolverket, 2006, s. 5) 

Beträffande kursplanen i svenskämnet framhävs också läsförståelse som ett strävansmål i form att 
skolan i sin undervisning ska eftersträva att eleven ”utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka 
och uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte 
och karaktär (Skolverket, 2009, s. 27). Att djupare förståelse kan nås genom en dialogisk miljö tas 
upp i ett annat strävansmål i kursplanen för svenska, där det anges att strävan ska omfatta att 
eleven ”utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med 
olika syften väcker samt stimulans till att reflektera och värdera” (Skolverket, 2009, s. 27). Även i 
kursplanen för svenska som andraspråk tas dessa två strävansmål upp, fast med en tydligare 
betoning på att eleven i undervisningen får bearbeta texter med varierade svårighetsgrader samt 
att eleven utvecklar förståelse för ”syftet med läsningen”(Skolverket, 2009, s. 35).  

                                                        
1 PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är ett internationellt projekt, med huvudfokus på 

att utvärdera läsförmågan bland elever i årskurs 4, där 45 länder deltog år 2006. Studierna inom PIRLS har 

tidigare genomförts år 2001(Skolverket, 2007).   
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Att vara läskompetent innefattar mer än läskunnighet och läsförmåga beskriver Rosén och 
Gustafsson (2006), som definierar läskompetens i likhet med begreppet Reading Literacy, och 
såsom denna definieras av Campbell i den internationella studien PIRLS, vilket avser följande 

Läskompetens (Reading Literacy) är förmågan att förstå och använda de skriftliga språkformer som 
krävs i samhället och/eller värdesätts av individen. Unga läsare kan konstruera mening utifrån en rad 
olika texttyper. De läser för att lära, för att delta i läsgemenskap och för att det är roligt.  

    (Rosén & Gustavsson, 2006, s. 34) 

I ett internationellt perspektiv har undersökningar som PIRLS och PISA visat att svenska elever har 
en relativt god läsförståelse jämfört med de flera av de övriga deltagande länderna. Samtidigt pekar 
ändock PIRLS 2006, på en betydande nedgång avseende svenska elevers läsförståelse i årskurs 4, 
samt även på en minskad andel starka läsare jämfört med PIRLS 2001 (Skolverket, 2007). Parallellt 
med detta visar PIRLS 2006, att svenska lärare spenderar lite tid att samtala om böcker med sina 
elever jämfört med lärare i andra länder. Därutöver klargör även PIRLS 2006, att svenska lärare 
ägnar betydligt mindre tid till formell läsundervisning innehållande aktiviteter i syfte att utveckla 
lässtrategier och läsförståelse i förhållande till andra länder. (Skolverket, 2007). 

Omfattande forskning (Anemarkrud, 2008; Bråten, 2008; Myrberg, 2001; Myrberg, i Hedström, 
2009; Reichenberg, 2008;Westlund, 2009) menar att en medveten explicit satsning på 
läsförståelseundervisning ger framgång i läsutvecklingen. Anmarkerud (2008) betonar att en 
explicit undervisning, där lärare tydligt klargör och modellerar för eleverna hur lässtrategier kan 
användas är särskilt gynnande för svagpresterande läsare. 

Myrberg framhåller i en intervju att en ”duktig lärare ska kunna se vilka läsförståelsestrategier 
eleverna använder sig av” (Myrberg, i Hedström, 2009, s. 112). Med det avser Myrberg att läraren 
behöver vara insatt i och kunna följa elevens metakognition, det vill säga hur eleven tänker 
respektive inte tänker i sitt handlande. Samtidigt uttrycker Myrberg kritik mot förslaget för den nya 
lärarutbildningen, då den inte verkar satsa tillräckligt mycket på läs- och skrivpedagogiken i 
mellanstadiet och då särskilt på att utveckla elevers läsförståelse (i Hedström, 2009).  

Fokus i denna uppsats är läsförståelse och läsförståelseundervisning ur ett lärarperspektiv. 
Ambitionen är att synliggöra hur lärare i flerspråkiga miljöer arbetar med läsförståelse-
undervisning i praxis för att främja elevers läsförståelse. Resultatet i undersökningen kommer att 
kopplas till ett till ett teoretiskt resonemang, där aktuell läsforskning anknyts. Här kommer det 
bland annat dras paralleller till studier av Damber (2010) och Frank (2009), som båda i sina 
avhandlingar har pekat på betydelsen av en hög lärarkompetens när det avser att främja elevers 
läsförmåga och för att få stånd ett tryggt klassrumsklimat och ett gott föräldrasamarbete.  

Intresset till ämnesvalet i studien väcktes tidigt under min studieperiod i lärarprogrammet, då jag 
genomförde praxisnära observationer, av elevers läsning. Jag observerade då några elever i både 
årskurs 1 och 3 med svenska som andraspråk, som kunde läsa med flyt, fast mekaniskt och som hade 
brister i läsförståelsen relaterade till att de inte förstod mer än det mest konkreta i texten. Därigenom 
har mitt eget intresse för undervisning i läsförståelsestrategier successivt vuxit fram under hela 
lärarutbildningen. Men intresset och engagemanget fick dock ordentligt fotfäste i samband med att 
jag läste litteratur av Bråten (2008) och Westlund (2009) som båda berör ämnet läsförståelse. Med 
Bråtens visdomsord i bagaget och med Westlund och hennes bok: Att undervisa i läsförståelse som 
inspirationskälla har jag själv fått möjligheter att bedriva ett flertal undervisningar inom området och 
noterat att detta har varit positivt utvecklande för elevernas läsförståelse på kort sikt.  
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Syfte 
Syftet med min undersökning är att beskriva och jämföra hur lärare i flerspråkiga skolor arbetar 
för att främja och utveckla elevernas läsförståelse. Inom detta perspektiv är avsikten inte att vara 
värderande, utan främst att belysa främjande arbetssätt inom området läsförståelse.  

Frågeställningar 
För att nå mitt huvudsyfte har nedanstående frågeställningar utkristalliserats, vilka jag kommer att 
arbeta utifrån i studien:  

• Hur arbetar fyra lärare i två arbetslag för årskurs 2 och 3, i två olika grundskolor för att 
främja och utveckla elevernas läsförståelse?  

• Hur beskriver lärarna själva sitt arbetssätt, när det avser att främja och utveckla elevernas 
läsförståelse?  

• Hur beskriver lärarna god läsförståelse? 

Avgränsningar 
Mot bakgrund av att detta är en studie med begränsat omfång har jag valt att fokusera på själva 
undervisningen i läsförståelse samt ej på läsning och avkodning. Detta trots att läsning är en 
process, där det krävs minst två komponenter för att uppnå läsförmåga, vilka beskrivs av aktuell 
läsforskning som avkodning och förståelse av språk (Elbro, 2008; Frost 2002; Høien & Lundberg, 
1999; Lundberg, 2007; Myrberg, 2001). Att fokus ej ligger på avkodningen betyder inte att den är 
oviktig, utan jag är väl medveten om att fonologisk medvetenhet och automatiserad avkodning är 
viktiga förutsättningar för läsförmågan och läsförståelsen (Lundberg & Herrlin, 2008; Myrberg, 
2001; Snow, Burns & Griffin, 1998). Av omfångsmässiga skäl har jag även valt att ej beröra 
skrivundervisningen nämnvärt, trots att jag är medveten om att forskare menar att läs- och 
skrivutvecklingen går hand i hand (Liberg, 2008). Mitt fokus i denna studie kommer som sagt att 
främst att omfatta läsförståelse och undervisningen ur ett lärarperspektiv. Detta innebär även att 
mitt tredje avgränsningsområde gör sig gällande, då jag inte har för avsikt att belysa 
elevperspektivet eller de externa kringfaktorerna såsom exempelvis hemmiljö, föräldrars läsvanor 
och attityder till literacy, även om att dessa faktorer kan påverka utvecklingen av individens 
individuella läsförståelseförmåga (Snow et al., 1998). Slutligen kommer jag inte heller att beröra 
individuella lässvårigheter såsom dyslexi (Høien & Lundberg, 1999).  
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Begreppsdefinitioner  
Närmast kommer jag att kortfattat definiera de begrepp som är centrala i denna studie, för att 
senare i texten kunna återkomma till dem och ta upp dem i ett naturligt sammanhang.  

När jag använder begreppet flerspråkighet och en flerspråkig miljö avser jag en skolmiljö som 
omfattas av såväl andraspråksinlärare och tvåspråkiga elever, där det av naturliga skäl finns breda 
variationer beträffande språkbehärskning av svenska språket bland eleverna.  

Nationalencyklopedin (2010) definierar flerspråkighet som en användning eller behärskning av 
flera språk, samt benämner att flerspråkighet och tvåspråkighet är principiellt likadana fenomen. 
Håkansson (2003) definierar att tvåspråkighet, är när unga individer använder sig av mer än ett 
språk, vilket gäller oavsett om individerna är uppvuxna med två språk i hemmen eller om de har 
tillägnat sig två språk på annat sätt. Gällande andraspråksinlärare avser jag elever som tillägnar 
sig andraspråket efter att de har etablerat sitt förstaspråk, modersmålet. Håkansson (2003) 
benämner dessa andraspråksinlärare som successivt tvåspråkiga barn, då inlärningen av 
andraspråket börjar efter tre års ålder.  

I uppsatsen använder jag begreppet läsförmåga när jag refererar till teoretiker och talar om 
elevers läsförståelse. Läsförmåga skiljer sig lite gentemot begreppen läskompetens och Reading 
Literacy, då den sistnämnda kan tolkas innefatta en högre grad av läsengagemang och social 
läsgemenskap (Rosén & Gustavsson, 2006). När jag använder begreppet läsförmåga har jag dock 
utgått från ett internationellt mått på vad som kan ses basalt för individen att utveckla för att 
funktionellt och aktivt kunna verka i samhället, vilket är en läs- och skrivförmåga, som i PIRLS 
och OECD definieras som ”förmågan att använda tryckt eller handskriven text för att  

• fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer 
• kunna tillgodose sina behov och personliga mål 
• förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar” 

    (Skolverket, 2007, s. 28) 

Läsförståelse handlar enligt Bråten (2008) om att utvinna och skapa mening då man som läsare 
genomsöker och samspelar med skriven text. Närmare förklarat handlar läsförståelse om ett 
interagerande möte mellan läsare om text, där läsaren både tar emot och ger mening (Bråten, 2008).     

Inferenser är en slutledning, vilket innefattar den förståelse som läraren får av en text, där det 
inte endast handlar om att förstå det som uttrycks bokstavligen, utan även att förstå det 
underförstådda i texten (Lundberg, 1984; Westlund, 2009).  Att göra inferenser i texten brukar 
benämnas som att läsa på raderna, läsa mellan raderna och läsa bortom raderna (Lundberg & 
Herrlin, 2008; Westlund, 2009).  Franzén (2006) redogör närmare, att göra inferenser innebär att 
läsaren använder information från texten och kopplar den till sin erfarenhetsvärld samt försöker 
förstå olika delar i texten såsom ord och begrepp, då även det underförstådda för att därefter 
kunna dra egna slutsatser om författarens avsikt med texten.  

Bråten (2008) beskriver att läsförståelsestrategier avser ”mentala aktiviteter som läsaren väljer 
att sätta i verket för att tillägna sig, ordna och fördjupa information från text samt för att övervaka 
och styra sin egen textförståelse” (Bråten, 2008, s. 69).  
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Metakognition innebär ”att man kan reflektera över sina egna tankeprocesser och sin faktiska 
förmåga” (Westlund, 2009, s. 41). Lundberg (1984) förtydligar begreppet metakognition genom 
att förklara att det förutsätter en medvetenhet om den egna inlärningen, där det är möjligt att 
ifrågasätta sitt eget handlande under läsningen, samt att kunna använda lämpliga strategier 
beroende på läsningens syfte och textens genre.   

Nationalencyklopedin (2010) beskriver motivation som ”de faktorer hos individen som väcker, 
formar och riktar beteendet mot olika mål” (Nationalencyklopedin, 2010). Taube (2007) hänvisar 
till brittiska forskare (Williams, Burden & Lanvers, 2002) som menar att i samband med lärande 
finns det inre och yttre faktorer involverade i motivationen. De inre faktorerna i motivationen 
berör följande tre aspekter: egna attityder till det som ska läras, självbilden som en lärande individ 
samt sense of agency, vilket omfattar individens självuppfattning beträffande sin förmåga att nå 
sina uppsatta mål, medan de yttre faktorerna omfattas av exempelvis förväntningar och reaktioner 
från näromgivningen (Taube, 2007).  

När jag använder begreppen stöd och stöttning i uppsatsen innefattar det samma slags betydelse som 
i brittisk litteratur definieras som Scaffolding. Begreppet Scaffolding är i svensk översättning 
synonymt med stödstukturer och byggnadsställningar och härstammar ursprungligen från psykologen 
Bruner (Westlund, 2009). Gibbons (2002) förklarar att scaffolding både är tillfällig och 
framtidsorienterad samt att användningen av scaffolding i ett undervisningssammanhang 
symboliserar det tillfälliga stöd, hjälp och vägledning som läraren ger eleven för att eleven ska kunna 
utveckla nya kompetenser, begrepp eller nya nivåer av förståelse. Det möjliggör att eleven i ett 
senare skede ska kunna utföra liknande uppgift utan stöd (Gibbons, 2002). Detta arbetssätt är nära 
relaterat med Vygotskijs teori kring, den proximala utvecklingszonen, på så vis att lärarens stöd 
ligger på en lagom utmaningsnivå i förhållande till barnets mognadsgrad (Vygotskij, 1934/1999).  
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Teoretiska perspektiv 
Detta teoretiska avsnitt är uppbyggd i två huvuddelar bestående av ett teoretiskt perspektiv kring 
läsförståelse och andraspråksinlärning samt ett didaktiskt perspektiv som tar upp läsaktiviteter som 
främjar läsförståelsen. I den första delen presenteras närmast vad som utmärker goda läsare, 
läsförståelse och dess komponenter, där varje enhet lyfts fram och kommenteras separat. Därefter 
ordas det om, läsförståelseutveckling, andraspråksläsare, då främst i bemärkelse av generella 
aspekter rörande inlärning, språktillägnande och läsförståelse. Därpå fortsätter avsnittsdelen med 
att ta upp lärarkompetens och avslutas med att belysa klassrumsmiljöer utifrån perspektiv som 
trygghet, interaktivitet samt läs- och språkutvecklande. Den andra delen behandlar läsförståelse-
främjande aktiviteter i form av: hög- respektive tyst läsning, boksamtal, utveckling av ordförråd 
och aktivering av förförståelse. Avsnittet avslutas med att ta upp läsförståelseundervisning, där det 
presenteras tre framgångsrika metoder för undervisning i läsförståelsestrategier.  

Vad utmärker en god läsare? 
Taube (2007) preciserar goda läsare genom att direkt göra distinktionen att benämna att goda 
läsare är de läsare som har en god läsförståelse, eftersom det givna målet med läsning är att uppnå 
förståelse av texten. Välkända forskare (Høien & Lundberg, 1999; Sterner & Lundberg, 2002) 
beskriver att goda läsare präglas av att de är strategiska, konstruktiva, aktiva och flexibla. 
Närmare innebär det enligt Sterner och Lundberg (2002) att en konstruktiv och strategisk läsare 
själv kan välja lämplig lässtrategi och att de är flexibla och målstyrda på så vis att de vet syftet 
med varför de läser och vet hur de vill läsa. De övervakar och reflekterar runt sin läsning och går 
tillbaka, när de stöter på problem (Sterner & Lundberg, 2002). Høien och Lundberg (1999) 
beskriver att den goda läsaren utmärks av en aktiv karaktär, där de besitter en förhållandevis bred 
arsenal av strategier att nyttja vid problem. En aktiv läsare har en förmåga att kunna nyttja såväl 
känd och okänd information i texten för att uppnå en större förståelse till innehållet, medan de 
lässvaga läsarna vanligtvis är passiva i sin läsning (Høien & Lundberg, 1999). Reichenberg 
(2006) menar därtill att faktorer som passiv läsning och en negativ självbild hos elever kan bidra 
till att de inte läser aktivt. Vidare framhåller forskarna Reichenberg (2006) samt Sterner och 
Lundberg (2002) att de aktiva läsarna besitter effektiva kunskaper i hur och varför de ska använda 
strategier vid läsning samt poängterar vikten av att elever bör undervisas i att bli aktiva läsare. 
Den amerikanska forskaren Gambrell (1996) menar att en engagerad läsare kännetecknas av att 
den är motiverad, kunnig, strategisk och socialt interaktiv.  

Läsförståelse 
Tekniskt sätt kan läsförståelse beskrivas som sammanlänkande faktorer innehållande, avkodning, 
förståelse av språk och motivation (Taube, 2007).  Samtidigt handlar läsförståelse enligt 
läsforskare om” en aktiv konstruktiv process, ett samspel mellan läsare och text” (Høien & 
Lundberg, 1999, s. 152). Enligt Bråten (2008) är läsförståelse en komplex process bestående av 
komponenter såsom ordavkodning, språkkompetens, kognitiva förmågor, förkunskaper, kunskap 
om skriftspråk, förståelsestrategier och läsmotivation som tillsammans bildar en helhet. Bråten 
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(2008) klargör att samtliga dessa komponenter har en viktig betydelse för läsförståelsen samtidigt 
som de påverkar och är beroende av varandra på ett komplext sätt. Förutom detta menar han med 
hänvisning till amerikansk läsforskning att komponenterna inom läsförståelsen även påverkas av 
förhållanden kopplade till familjbakgrund, kamratrelationer, undervisning, klassrumsmiljö och 
sociokulturella omständigheter (Vellutino i Bråten, 2008).  

I en undersökning av Samuelsson och Bråten (i Bråten, 2008) där syftet var att jämföra vilken 
betydelse avkodning, förförståelse och användning av förståelsestrategier har för högstadieelevers 
läsförståelse, kunde konstateras att samtliga tre komponenter har en viktig betydelse för 
läsförståelsen, men att förförståelsen hade den största betydelsen. Samtidigt visade 
undersökningen att det går att ha svaga avkodningsfärdigheter, men ändå ha en god läsförståelse 
(Samuelsson & Bråten, i Bråten, 2008).  Parallellt med det betonar andra forskare (Elbro, 2008; 
Lundberg, 2006) avkodningens betydelse och att den kan ses som en förutsättning för att läsaren 
överhuvudtaget ska kunna läsa med behållning, eftersom annars blir det skrivna språket bara 
krångligt att förstå.  Däremot när det gäller andraspråkselever är det oftare språkförståelsen än 
avkodningen som kan ställa till problem vid läsning (Nielsen, i Elbro, 2008). 

För att kunna individualisera och anpassa undervisningen efter elevernas olika läsförståelse-
kompetenser menar Bråten (2008) att lärare bör ha kännedom om samtliga komponenter, 
eftersom elever kan ha svårigheter inom antingen en av dem eller flera av dem samtidigt.  

Ordavkodning 

Ordavkodning handlar om att i läsning kunna identifiera de enskilda orden i en text (Bråten, 
2008). Elbro (2008) redogör att avkodning innebär att läsaren ska kunna identifiera skrivna ord 
och språkljud, förstå vad det betyder och kunna uttala ordet/orden.  Identifieringen av ord kan 
enligt Elbro (2008) generellt ske på två sätt. Antingen genom avkodning eller att läsaren gissar 
ordets betydelse utifrån kontexten det vill säga text- och bildsammanhanget.  Författaren (Elbro, 
2008) klargör att nybörjarläsarna ofta använder kontexten som ett slags hjälpmedel i deras 
avkodning. Medan den goda läsaren som har automatiserat sin avkodning sällan behöver ta stöd 
från kontexten för att förstå texten. Goda avkodningsfärdigheter ses av Elbro (2008) och Taube 
(2007) som en nödvändig förutsättning för att kunna uppnå god läsförståelse.  Om avkodningen 
inte är automatiserad, utan mycket mental energi läggs på avkodningen genom att läsaren får 
traggla sig igenom orden kan det innebära besvär med förståelsen (Elbro, 2008; Lundberg, 2006). 
Lästräning uppges av forskare (Bråten, 2008; Elbro, 2008) vara det bästa sättet att nå en 
automatiserad ordavkodning. Det gäller med andra ord att läsa mycket och ofta för att främja 
automatiseringen (Bråten, 2008; Elbro, 2008). Läsning med flyt eller så kallat läsflyt kan ses som 
ett mått på uppnådd automatisering (Bråten, 2008;Taube, 2007).  

Verbal språkkompetens 

Bråten (2008) redogör att verbal språkkompetens hänger samman med ordförråd, grammatik, 
språklig medvetenhet, verbalt minne och menar att läsaren bör ha tillräckliga kunskaper och 
förmågor inom alla dessa områden för att kunna uppnå god läsförståelse. I detta sammanhang ses 
dock ordförrådet som den viktigaste enskilda faktorn kopplad till språk – och läsförståelsen 
(Bråten, 2008; Elbro, 2008). Det är relativt vanligt att andraspråkselever som har en bristande 
verbal språkkompetens också har svårigheter med läsförståelsen (Bråten, 2008; Elbro, 2008).   
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Gällande ordförrådet råder det samstämmighet bland omfattande forskning (Bråten, 2008; Elbro, 
2008; Høien & Lundberg, 1999; Taube, 2007) i att det finns ett starkt samband mellan omfånget 
på ordförrådet och läsförståelse. Høien och Lundberg (1999) beskriver att det är en viktig 
förutsättning för läsförståelsen att kunna förstå de flesta orden i en text och att en text inte bör 
innehålla mer än 20 % okända ord för att inte vara för svårläst för läsaren. Det finns också belägg 
som talar för att läsare med ett stort ordförråd har större förståelse av det lästa än de läsare som 
har ett mindre ordförråd (Pressley, i Bråten, 2008). 

Läsning framställs ha en viktig roll när det avser att utveckla ordförrådet. Liktydigt med att ett 
välutbyggt ordförråd underlättar läsningen (Høien & Lundberg, 1999; Elbro, 2008). Enligt Elbro 
(2008) och Lundgren (2006) rör sig läsning och ordförråd om ett cirkelresonemang, där läsning i 
stor mängd ses som en viktig källa till ett rikt ordförråd. Parallellt med att ett rikt ordförråd är en 
förutsättning för god läsförståelse. Härigenom tydliggörs även skillnader mellan eleverna genom att 
de starka läsarna som läser mycket blir bättre läsare och får ett rikare ordförråd. Medan de svaga 
läsarna med ett svagt ordförråd och som inte läser mycket riskerar att inte uppnå ett stort ordförråd 
och därigenom även en sämre läsförståelse än de starkare läsarna (Elbro, 2008; Lundberg, 2006). 

Gällande språklig medvetenhet, vilket omfattar medvetenhet om språkstukturer anges att särskilt 
syntaktisk- och pragmatisk medvetenhet är av betydelse för läsförståelsen (Vellutino i Bråten, 2008). 
Syntaktisk medvetenhet innefattar kunskaper om språkets regler och en kännedom om vad som är 
grammatiskt acceptabelt (Bråten, 2008). En syntaktisk medvetenhet medverkar till att eleven kan 
upptäcka felläsningar beroende på ogrammatiska meningar. Det är möjligt att en elev som besitter en 
syntaktisk kompetens läser om ofullständiga meningar i syfte att förstå dem bättre (Bråten, 2008). 
Pragmatisk medvetenhet är kulturrelaterat och handlar om känslan för hur språket används i 
kommunikationssyfte och i olika sociala situationer. I en social dialog med andra handlar pragmatisk 
medvetenhet om att kunna följa och förstå partens språkbrukskonventioner gällande turtagning, 
röststyrka, intonation och intensitet samt att kunna anpassa dessa beroende på samtalets och 
budskapets art (Bråten, 2008). 

För att kunna läsa med god läsförståelse behöver eleverna ha vissa kunskaper i grammatik Bråten 
(2008). Närmare förklarat behöver elever ha åldersadekvata kunskaper om olika grammatiska 
enheter i språket såsom exempelvis ordklasser, ordstammar, prefix, suffix och uppbyggnads-
strukturer samt förstå vilken funktion de olika enheterna har i språket (Vellutino i Bråten, 2008). 

Läsförståelsen är även bundet till det verbala minnet, vilket handlar om förmågan att kunna ta 
fram innebördsrika språkliga enheter såsom ord, fraser och meningar, som finns lagrade i 
korttids-, arbets- eller långtidsminnet (Bråten, 2008).  

Kognitiva förmågor 

Bråten (2008) refererar till Vellutino som menar att kognitiva förmågor såsom uppmärksamhet, 
visuell föreställningsförmåga och generell intelligens har påtagliga betydelser för läsförståelsen. 

Förmågan till en konstant och selektiv uppmärksamhet spelar en viktig roll för lärandet och 
läsande både i generell mening och vid läsning (Bråten, 2008). Bråten (2008) klargör att elever 
som koncentrerat kan arbeta länge, utan att varken avledas och störas av inre eller yttre störningar 
har en fördel när det avser att förstå innehållet i texter de läser.  Uppmärksamhetsproblem kan 
dels bero på neurologiska störningar hos individen, men även på andra faktorer såsom ett 
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bristande intresse för textinnehållet, låg läsmotivation, lite förkunskaper, bristfälligt ordförråd, 
svaga ordavkodningsfärdigheter (Bråten, 2008).  

En god visuell föreställningsförmåga kan underlätta läsförståelsen, då läsare har en förmåga att 
kunna skapa, lagra och ta fram visuella föreställningar, så kallade inre bilder, av det texten 
förmedlar (Bråten, 2008).  

Avseende generell intelligens hävdar Bråten (2008) att det finns ett tydligt samband mellan 
denna och läsförståelse. Sambandet uppges ha konstateras i ett flertal intelligenstester, där 
förståelsefärdigheter som logiskt tänkande, kritisk analysering av information och att kunna dra 
slutsatser som inte uttrycks direkt i texten har undersökts (Bråten, 2008).   

Förkunskaper  

En del forskare (Samuelstuen & Bråten, i Bråten, 2008) menar att förförståelsen, det vill säga de 
bakgrundskunskaper som läsaren besitter innan denne läst en text, troligtvis är den viktigaste 
enskilda faktorn relaterad till vad olika personer förstår och minns av lästa texter. Andra forskare 
(Høien & Lundberg, 1999) påpekar att förkunskaperna har en viktig betydelse för läsförståelsen, 
eftersom det är välkänt att det är lättare att läsa texter med ett känt ämne än texter som behandlar 
ett okänt ämne. Detta eftersom läsförståelse handlar om ett samspel mellan läsare och text och om 
läsaren saknar relevanta förkunskaper blir mötet mödosamt för läsaren (Høien & Lundberg, 1999).  

Bråten (2008) anger att det finns två olika typer av förkunskaper. Den ena avser kunskapsbredden 
inom ett ämnesområde, det vill säga att till exempel inom ämnet historia ha bred kunskap om många 
olika historiska händelser. Den andra slags förförståelse avser kunskapsdjupet, vilket innebär att ha 
ingående och djup kunskap inom vissa delar av ämnesområden. Inom ämnet historia skulle 
kunskapsdjupet exempelvis kunna innefatta gedigna kunskaper om stenåldern (Bråten, 2008). Både 
den djupa och breda förförståelsen som eleven besitter och hänför till i lässituationen är viktig för 
lärandet och förståelsen. Betydelsen av att kunna nyttja förkunskaperna för läsförståelsen består i att 
det ger läsaren en potential att kunna dra slutsatser och tolka textinformationen i relation till de 
förkunskaper som läsaren redan besitter om innehållet (Bråten, 2008).  

Kunskap om skriftspråk 

Det är av betydelse för läsförståelsen att läsaren har kunskaper om skriftspråket så att denne 
känner förtrogenhet med skriftspråkets särdrag och känner till viktiga skillnader mellan muntligt 
och skriftligt språk (Bråten, 2008). Viktigt kan då exempelvis vara att känna till att skriftspråket 
ofta är mindre kontextbundet, mindre impulsivt och mindre personligt än det muntliga språket 
(Bråten, 2008). Kunskap om skriftspråk innefattar även kunskap om vad som kännetecknar olika 
genrer (Bråten, 2008).  Läsaren behöver kännedom om på vilka sätt språk och struktur skiljer 
olika genrer från varandra och vad som kännetecknar olika sorts texter, vilket exempelvis då kan 
handla om särdrag och skillnader mellan berättade texter, sakprosa och informativa texter. Detta 
därför att medvetenhet om olika textgenrers uppbyggnadsstuktur och vad som karaktäriserar dem 
hjälper eleverna att förstå textinnehållet på så vis att det skapar förväntningar innan och under 
läsningen om det som ska komma, som kan nyttjas vid förståelsen (Bråten, 2008).  Forskning har 
visat att läsare med god läsförståelse oftare besitter en gedignare och bättre genrekunskap än 
läsare med svagare läsförståelse, vilket resulterar i att läsarna med god läsförståelse har lättare att 
hantera och dra nytta av olika slags texter (Vellutino, i Bråten, 2008).  Brister inom läsförståelsen 



 
 

10 

kan dock vara relaterade till en viss typ av genre. En elev kan således till exempel ha lätt att förstå 
berättande texter och samtidigt svårare att förstå fakta texter (Duke m.fl. i Bråten, 2008). 

Förståelsestrategier 

Läsförståelsestrategier omfattas hos läsaren enligt Bråten (2008) av fyra olika slags mentala 
strategier, vars benämns som, minnes-, strukturerings-, elaborerings- och övervakningsstrategier. 
Vidare menar Bråten (2008) att de tre sistnämnda strategierna innefattar djupa strategier, vilka är 
kopplade till att utveckla en bättre läsförståelse.  Till skillnad från minnesstrategier som handlar 
om ytliga och enkla strategier anknutna till att på olika sätt närmast memorera ett textinnehåll. 
Närmare förklarat kan minnesstrategier exempelvis handla om upprepad läsning eller avskrivning 
av text i syfte att minnas innehållet. Medan de tre djupstrategierna, strukturerings-, elaborerings-, 
och övervakningsstrategier istället går djupare in i textstoffet och får det att ändras genom att 
stoffet omstruktureras eller integreras med läsarens förkunskaper (Bråten, 2008). 
Struktureringsstrategier används enligt Bråten (2008) av läsaren för att knyta samman, sortera 
eller gruppera information eller tankar som finns i texten. Detta kan exempelvis göras genom att 
skriva sammanfattningar och rita begreppskartor samt att försöka överblicka textinnehållet. 
Elaboreringsstrategier handlar om att göra texten mer meningsfull, vilket kan göras genom 
läsaren bearbetar, fördjupar, förskönar, berikar eller förädlar den nya textinformationen med 
tidigare kunskaper eller personliga erfarenheter. Övervakningsstrategier kan läsaren ta till när han 
eller hon vill granska och bedöma sin egen förståelse under läsningen, vilket till exempel kan göras 
genom att ifrågasätta sin egen förståelse av texten samt vid brister kanske ta till andra strategier än 
de som tidigare rannsakats för att förstå textinnehållet och göra texten meningsfull (Bråten, 2008). 
Samtidigt betonar Bråten (2008) att en strategisk läsning inte endast handlar om att läsaren kan 
nyttja förståelsestrategierna aktivt och effektivt, utan det handlar snarare om att vara flexibel i sin 
användning av strategierna och att kunna variera och anpassa dem till syftet med läsningen. 

Men hänvisning till amerikansk läsforskning framhåller Bråten (Duke m. fl.; Vellutino i Bråten, 
2008) att det finns välgrundad dokumentation i att elever som läser med god förståelse använder 
sig av djupa förståelsestrategier oftare och effektivare än de elever som har svårt att förstå det lästa.  

Läsmotivation  

Avseende läsmotivationen klargör Bråten (2008) att det handlar om själva drivkraften inom 
människor, hur engagerade de är och varför människor handlar på ett specifikt sätt och inte på ett 
annat. Enligt motivationsforskare Pintrich & Schunk (i Bråten, 2008) regleras människans 
motivation av de förväntningar, värderingar och mål som denne har. Bråten (2008) menar att det 
enligt denna tankegång är möjligt att dela upp läsmotivationen i komponenter som, förväntningar 
om bemästranden, inre motivation och bemästrandemål, även om komponenterna i realiteten 
samverkar och berör varandra. Förväntningar om bemästrande, handlar om läsarens 
värderingar av den egna läskompetensen och läsarens kapacitet att klara av specifika läsuppgifter. 
Dessa förväntningar uppges i första hand bygga på tidigare prestationer, samt därutöver även på 
iakttagelser av vad andra presterar. Positiv feedback i form av uppmuntran och återkoppling från 
lärare, föräldrar och kamrater är av betydelse för att elevers förväntningar om bemästrandet av 
läsningen ska stärkas (Bråten, 2008). En inre motivation har de elever som läser av intresse och 
för egen vinnings skull. Drivkraften bakom den inre motivationen kännetecknas av nyfikenhet, 
engagemang, frivillighet att läsa, tillfredställande samt en förkärlek till krävande texter, vilket står 
i ett motsatsförhållande till de som saknar den inre motivationen, då dessa läsare hellre väljer lätta 
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texter och i första hand läser det som dem har blivit ålagda att läsa (Bråten, 2008). 
Bemästrandemål, handlar om en strävan mot att bemästra ett lärandemål i syfte att förbättra sina 
färdigheter och att öka den egna kompetensen (Bråten, 2008).  Det optimala motivationsmönstret 
är dock att eleverna besitter alla dessa tre komponenter i en hög grad. Betydelsen av hög 
läsmotivation är viktigt, eftersom det leder till mycket läsning. Elever med hög läsmotivation 
läser mer och oftare än elever med låg läsmotivation samt därtill har de även ett större 
engagemang och koncentration, större uthållighet och vilja att bemästra svårigheter i läsningen än 
elever med lägre läsmotivation (Bråten, 2008). Dock menar Wigfield och Tonks (i Bråten, 2008) 
att det inte finns någon direkt koppling mellan läsmotivation och läsförståelse, utan istället är det 
själva läsningen som kan leda till ett utvecklande av god läsförståelse.  

Förutom dessa komponenter inom läsmotivationen lyfter Taube (2007) fram att yttre faktorer 
såsom förväntningar och attityder från lärare, föräldrar och kamrater kan påverka självbilden hos 
nybörjarläsarna på ett positivt eller negativt sätt och inverka på läsprestationen. Såväl trygga och 
motiverade barn som lite osäkrare barn kan få sitt självförtroende och läsintresse kraftfullt sänkt 
och även resultera i en passivitet till läsningen vid negativa kommentarer från omgivningen eller 
vid upprepade misslyckanden (Taube, 2007).  

Stanovich (2000) har utfäst begreppet, Matteuseffekten, som är hämtat från biblisk troslära och i 
relation till barns läsutveckling innebär att det finns stora variationer mellan starka och svaga 
läsare, avseende ordförråd och läslust och där glappet mellan dem tenderar att bli ännu större och 
resultera i att de starka läsarna blir duktigare och de svaga läsarna blir sämre.  

The very children who are reading well and who have good vocabularies will read more, learn more 
word meanings, and hence read even better. Children with inadequate vocabularies - who read slowly 
and without enjoyment - read less, and as a result have slower development of vocabulary knowledge, 
which inhibits further growth in reading ability (Stanovich, 2000, s. 184). 

Angående Matteuseffekten påpekar Myrberg (2001) att om inte tidiga stödresurser sätts in i 
skolan för att möta svårigheterna kommer luckan mellan de starka och svaga eleverna bli allt 
större och risken är stor att de svaga läsarna aldrig kommer nå den kravnivå på läsförmåga som 
samhället kräver. Hägglund (2008) framhåller att de svaga läsarnas motivation inför läs- och 
skrivaktiviteter kan öka om de får läsa litteratur som ligger nära deras egna intresseområden. 

Gambrell (1996) har under fyra års tid varit involverad i två större amerikanska undersökningar 
av elever i årskurs 1, 3 och 4 med fokus på att studera motivationens roll i ett literacy 
utvecklande, och på att identifiera hur klassrumskontexten och lärare praktiserar för att 
uppmuntra eleverna att läsa. Undersökningsprojektet resulterade i att Gamrell (1996) kunde 
identifiera fyra nyckelfaktorer som verkade förbundna med motivationen att läsa, vilka var 

1. Tillgång till böcker i klassrummet. 
2. Möjligheter till att välja böcker själva 
3. Bekantskapen med böcker 
4. Social interaktion med andra om böcker 

Angående de fyra nyckelfaktorerna visade studien att en rik tillgång på böcker i klassrummet är 
positivt för att gynna läsutvecklingen hos de yngre eleverna. Men samtidigt är en rik bokmiljö inte 
tillräckligt för att höja motivationen hos läsarna, utan det viktigaste är snarare vad som görs med 
böckerna. När det avser egna bokvalsmöjligheter är det viktigt, eftersom resultatet visade att över 
80 % av eleverna i årskurs 1, 3 och 4 fann de självvalda böckerna mest intressanta. Bara 10 % av 
eleverna i studien talade om böcker som hade blivit utvalda av deras lärare. Mot bakgrund till det 
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menar Gambrell (1996) att det finns stark korrelation mellan eget bokval och gynnandet av den inre 
motivationen.  Rörande, möjligheter att bli bekant med många böcker, framträdde i studien en länk 
mellan bokbekantskap och nyfikenhet på så vis att barnen ville läsa och var nyfikna på böcker som 
var bekanta. Barnen tyckte om att läsa böcker de visste något om, ofta hade de hört om den av en 
vän. Beträffande, möjligheter att interagera socialt med andra, gavs det rika samtalsmöjligheter 
inom alla tre nivåer på årskurser, då de noterade att eleverna interagerade med varandra om de 
böcker eller sagor de läst och deltog i aktiviteter där de bytte böcker, deltog i bokklubbar och 
diskussionsgrupper samt via högläsning av läraren (Gambrell, 1996).  Resultatet inom literacy och 
motivationsprojektet pekar enligt Gambrell (1996) på att klassrumskulturer som gynnar 
läsmotivationen utmärks av lärare som är explicita läsmodeller och där de fyra nyckelfaktorerna 
beaktas. Lärare är en explicit läsare, då de delar med sig av sina läsupplevelser med sina elever och 
visar hur läsningen engagerar och berikar deras liv (Gambrell, 1996). 

Läsförståelseutveckling i då- och nutid 

Schemateorin  

Schemateorin, som tillkom under 1970 – talet, beskrivs av läsforskare (Myrberg, 2001; Strømsø, 
2008) som en av de mer betydelsefulla forskningsinriktningarna när det avser pedagogiska 
strategier för att utveckla och förbättra elevers läsförståelse.  Denna teori beskriver hur mänsklig 
kunskap struktureras och lagras i minnet i form av mentala scheman, samt att läsaren är beroende 
av sina inlärda scheman, eftersom en aktivering av dem bidrar till förståelse av text (Myrberg, 
2001; Strømsø, 2008). Med stöd av scheman kan läsaren sortera intryck, gruppera och ordna 
lässtoffet samt utnyttja scheman för att minnas det lästa (Sterner & Lundberg, 2002). Myrberg 
(2001) beskriver att pedagogik utifrån schemaperspektivet med fokus på att förbättra läsförståelse 
exempelvis kan handla om att uppmuntra läsaren att göra egna inferenser till texten, att anlägga 
en personlig syn på texten, samt att kontinuerligt relatera texten till personliga förkunskaper ur det 
ämnesområde som texten omfattar. Myrberg (2001) lyfter dock fram att schemateorin har 
kritiserats från flera håll under 1990-talet, där en del forskare menar att teorin snarare bygger på 
högre vardagliga erfarenheter än vetenskaplig grund (Carver samt Sadoski, Paivio & Gotez, i 
Myrberg, 2001). Kritiken har även riktats mot att schemateorin är alltför snäv och bara brukbar 
vid lärande- och minnesprocesser, eftersom den inte tar upp skillnader i variabler som läsförmåga, 
läshastighet, disponibel lästid samt textens svårighet (Carver, i Myrberg, 2001).   

Genrekunskap  

Genrekunskap handlar om olika texters uppbyggnadsstrukturer och kan användas som en 
förståelseram vid läsning för att skapa sig en beredskap till textens form och innehåll (Westlund, 
2009). Anemarkrud (2008) hävdar att det är känt att goda kunskaper om olika sorters textgenre och 
textstrukturer underlättar förståelsen av text. Därav menar författaren (Anemarkrud, 2008) att det är 
viktigt att eleverna får läsa olika genretexter och att skillnaderna mellan de olika genrerna klargörs. 
Däremot kan det enligt Westlund (2009) vara svårt att under skolgången få god kännedom om alla 
muntliga och skriftliga genrer, eftersom de är mångfaldiga, exempelvis finns det: gåtor, ordspråk, 
dikter, sagor, deckare, romaner, informations- och instruktionstexter. Att förstå olika slags 
textgenrer ställer enligt Bråten och Strømsø (2008) betydligt större krav på läsaren än vid förståelse 
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av en slags text, eftersom det då behövs det förstå vad som kännetecknar varje enskild text, samt 
avgöra om textinformationen och källorna är trovärdiga och av relevans för uppgiften.  

Elbro (2008) lyfter fram att det finns ett tydligt samband mellan genrekunskap och läsförståelse, 
dock är orsakssambandet ännu ej helt klarlagt, mer än att forskning av Christensen har visat att 
vuxnas lässvårigheter kunde förklaras genom att omkring 40 % av variationen i förståelse av 
vardagstexter berodde på skillnader i genrekunskap bland be vuxna deltagarna. Beträffande 
elevernas läsförståelse och genrepedagogik finns det forskning (Nicholson, i Taube, 2007) som 
tyder på att undervisning om olika textstrukturer har gynnsam effekt på förståelsen av särskilda 
texter, däremot är det inte säkert att detta även omfattar läsförståelsen i allmänhet. Ändock ser 
Elbro (2008) och Anmarkrud (2008) med fördel på att genrekunskap lärs ut i undervisningen för 
att stärka elevers kännedom om olika skriftgenre. 

Andraspråksläsare 
Andraspråkselever är till skillnad från förstaspråkselever en väldigt heterogen grupp i avseende 
av individuella skillnader i språkbehärskning, skolframgång och kulturell bakgrund, vilket 
exempelvis beror på olika förutsättningar, språklig socialisation i majoritetsspråket, samt hur pass 
lång vistelsetiden har varit i Sverige (Hyltenstam, 2007). 

Ledande tvåspråkighetsforskare (Cummins, 2001; Hyltenstam, 2007) betonar vikten av att det nya 
inlärarspråket utvecklas parallellt med modersmålet, vilket i synnerhet gäller elever som har 
begränsningar i andraspråket. Forskarna (Cummins, 2001; Hyltenstam, 2007) framhåller att om 
modersmålet utvecklas, stärks även tillägnandet av det nya språket. Samtidigt poängterar Cummins 
(2001) att modersmålet även har en identitetsstärkande effekt på individen. Rodell Olgaç (1999) 
refererar till Cummins som understryker betydelsen av att läraren bekräftar mångfalden i 
klassrummet. Cummins (i Rodell Olgaç, 1999) anser att skolan har en viktig roll i att skapa ett gott 
interaktivt samspel mellan lärare och elev och elever sinsemellan. Läraren bör därtill skapa goda 
förutsättningar för eleverna att dela med sig av sina kulturella erfarenheter och sitt språk, eftersom 
ett lärande som utmanar elever att utveckla sitt modersmål och sin kulturella tillhörighet inrymmer 
ett ömsesidigt lärande mellan elever och lärare, som kan vara vinstbringande både 
inlärningsmässigt som för att uppnå en god klassrumsatmosfär (Cummins, i Rodell Olgaç, 1999). 

Axelsson (2008) hänvisar till Vibergs beteckningar, bas och utbyggnad för att beskriva skillnader 
mellan samtals- och kunskapsrelaterad språkbehärskning samt tar upp språkinlärningen vid ett 
andraspråkstillägnande. Basen består av den kunskap som alla verbala barn i sexårsåldern behärskar 
på sitt modersmål. När det gäller barn med svenska som modersmål innefattar det ett basordförråd på 
ca 8000 till 10000 ord, svenskans -, syntax, ljudsystem och böjningssystem.  Utbyggnaden innefattar 
främst de språk- och ämnesrelaterade kunskaper som barnet tillägnar sig i skolan (Viberg, i 
Axelsson, 2008). I gynnsamma fall kan utbyggnaden av elevers ordförråd under skolåldern vara 
cirka 3000 ord per år (Lindberg, 2006). Avseende tvåspråkiga elevers ordförråd i andraspråket 
uppger Lindberg (2006) att dessa elever ofta har ett betydligt mindre omfattande ordförråd vid 
skolstarten än förstaspråkselever. Axelsson (2008) framhåller att andraspråkselever behöver lära sig 
basen och utbyggnaden parallellt i skolan för att språkligt nå ikapp de enspråkiga eleverna och för att 
kunna tillägna sig ämneskunskap på det nya språket. Vidare refererar Axelsson (2008) till Cummins 
forskning som visat att det tar minst två år för barn att tillägna sig basen och mellan fem till åtta år 
för att behärska utbyggnaden. Att det tar lång tid för andraspråkselever att nå en infödd nivå inom 
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skolans olika ämnen, påvisar även Collier (i Viberg, 2004), vars studie också lyfter fram att det går 
snabbast att lära sig ett nytt språk för de barn som ankommer till ett nytt land innan puberteten.   

Snow, Burns och Griffin (1998) menar att föräldrarnas förhållande och attityder till litteracy har 
stor påverkan på barnet. Vuxna som ser litteraturläsningen som en källa till underhållning och där 
man regelbundet läser och samtalar med sina barn kommer att förmedla en positiv inställning, 
vilket kommer att underlätta barnens läs- och skrivutveckling (Snow et al, 1998). Denna tankegång 
och förhållningssätt är förenlig med hur majoriteten i Sverige ser på litteratur (Fredriksson & 
Taube, 2008; Liberg, 2008). Fredriksson och Taube (2008) poängterar att många andraspråkselever 
är mindre vana med litteratur hemifrån, vilket beror på att det finns stora kulturella skillnader när 
det avser språkliga förhållningssätt och läsvanor. Detta kan försvåra elevernas läsförmåga.   

Lärarkompetens  
Lärarkompetens kan beskrivas handla om ”en till individen knuten kommunicerbar kärna av 
kunskaper och erfarenheter som gör att hon eller han i kombination med sina personliga 
egenskaper kan utföra sitt uppdrag som lärare” (Frank, 2009, s. 80). 

Myrberg (2001; 2003) framhåller att forskning har visat att en hög lärarkompetens är av yttersta 
vikt, när det avser att stödja elevers läs- och skrivförmåga samt motverka att läs- och 
skrivsvårigheter uppstår. Av en konsensusrapport framgår att den skickliga läraren karaktäriseras 
av en teoretisk förståelse samt en bred pedagogisk och metodisk arsenal, där ett i praktiken 
varierat och strukturerat arbetssätt används som utgår från elevernas förmågor och individuella 
strategier (Myrberg, 2003).  Andra forskningsstudier (Damber, 2010; Frank, 2009; Gustavsson & 
Myrberg, 2002) har även de visat på att lärarkompetensen är av avgörande betydelse för elevernas 
resultat. Lärarnas kompetens i form av utbildning och erfarenhet anses av Gustavsson och 
Myrberg (2002) vara de faktorer som väger allra tyngst för elevernas studieresultat. 

Damber (2010) påvisade i sin avhandling att de klasser som är mer framgångsrika i läsning än 
andra, karaktäriseras av en lärarkompetens i form av lång yrkeserfarenhet mätt i antal år, ett 
positiv klassrumsklimat samt höga frekvenser av frivillig läsning. Detta gällde oavsett vilken 
socioekonomisk- och språklig bakgrund eleverna hade. I en multikulturell skola fann Damber 
(2010) åtta klasser, där eleverna uppvisade mycket goda läsprestationer. Dessa klasser utgjordes 
av lärare som satsade effektivt på läsundervisningen och där läsningen var högt värderad och 
ansågs vara kopplat till något som var roligt av både elever och lärare. Vidare visar 
resultatanalysen att lärarens förhållningssätt utgjorde ytterligare en nyckelroll i de framgångsrika 
klasserna, då i form av en äkta positiv attityd, höga förväntningar på elevernas kapacitet och 
möjligheter samt ett gott samarbete mellan lärare och med föräldrar (Damber, 2010). 

Frank (2009) har gjort en flernivåstudie baserad på data från PIRLS 2001, där hon undersökte 
vilka förhållanden och samband i skol- och klassrumskontexten, som har betydelse för elevers 
läsförmåga hos 9-10 åringar i Sverige. I sin avhandling visar Frank (2009) att lärarkompetensen 
är en av de absolut viktigaste faktorerna för läsprestationer. Frank (2009) klargör i resultatet att 
det i lärarkompetensen finns en signifikant relation till positiva läsprestationer, samt att de 
starkaste faktorerna då berör: innehav av lärarexamen, typ av lärarutbildning, antal undervisnings 
år i läraryrket och inom årskurs 3, ämnesbehörighet i relation till läspedagogik och lässtöd (Frank 
2009). Studieresultat visar att lärarkompetensfaktorn kunde förklara nära tio procent av skillnaden 
mellan klassernas läsprestation (Frank, 2009). Lärarkompetensen visade sig även i hög grad vara 
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en bakomliggande faktor till ett tryggt klassrumsklimat och i hur stor utsträckning föräldrarna var 
delaktiga i barnets skolarbete (Frank, 2009).  Med bakgrund av resultatet i avhandlingen menar 
Frank (2009) att lärarkompetensen bör beaktas inte bara när det avser att främja läsförmågan utan 
även när det avser att skapa ett tryggt klimat och att få i stånd ett positivt föräldrasamarbete. 

Gustavsson och Myrberg (2002) påpekar att i den mån skolan får resursförstärkning bör 
lärarkompetensen satsas på utvecklas via en systematisk och långsiktig insats, eftersom 
lärarkompetens är en resurs som kan skapas under en långtgående period, då yrkeserfarenhet, 
utbildning, kompetensutveckling är långsamma processer, som kan vara svåra att påverka.  

Klassrumsmiljö 

Trygg miljö 

Jönsson (2007) refererar till internationell forskning (Pratt & Langer) som menar att om 
klassrummet utgörs av en säker och trygg miljö ger det eleverna en trygghetskänsla av att våga 
tala och öppet uttrycka sina tankar mer fritt, utan att behöva oroa sig över att svara rätt eller på 
hur klasskamraterna reagerar. När det avser undervisning inom läsförståelse betonar också 
Andreassen (2008) att det är ytterst viktigt att det är en trygg, tolerant och tillåtande 
klassrumsatmosfär, så eleverna vågar pröva använda förståelsestrategierna och att göra fel. 

Frank (2009) visade i sin avhandling att det finns ett positivt samband mellan elevers 
trygghetskänsla i klassen och läsprestation. Utöver detta visade det sig också att det fanns ett 
positivt samband mellan en trygg skolmiljö och prestationer. I ett helhetsperspektiv beskrivs att 
de två dimensionerna av klimataspekten i form av elevers trygghetskänsla i klass- respektive 
skolmiljön tillsammans svarade för 31 procent av variationen mellan klassernas läsprestationer. 
Därav menar Frank (2009) att det finns belägg för att trygghetskänslan bör beaktas och omfattas 
inom såväl skol- och klassrumsklimatet, när elevers skolprestation ska tolkas.  

För att uppnå en trygg klassrumsmiljö betonar Taube (2007) vikten av att läraren måste vara en 
positiv och ödmjuk lyssnare, och ha en respektfull attityd mot alla elever. Författaren (Taube, 
2007) menar att det är viktigt att eleverna upplever att de ingår i en stimulerande social 
gemenskap, där allas tankar och känslor är lika värdefulla och att deras språk duger. Taube (2007) 
tydliggör att ingen elev ska behöva uppleva att lusten ersätts med osäkerhet och ängslan av att 
känna sig mindre betydelsefull än andra samt att detta är särskilt viktigt i mångkulturella skolor. 

Interaktiv miljö 

Enligt forskare (Snow et al. i Myrberg, 2001) grundas läsförståelse i förskoleåldern via en 
språklig interaktion med vuxna, högläsning och genom samtal om böcker. Vidare framhålls av 
forskning att utveckling av läsförståelse och ordförråd sker genom samtal om gemensamt lästa 
texter i klassen, läsning av olika texter inom samma område istället för enbart läroboksstyrd 
undervisning, samt genom att eleverna får läsa texter som utmanar deras fantasi och 
föreställningsförmåga (Myrberg, 2003). 

En viktig faktor för att utveckla läsframgång och för att skapa engagerade och motiverade läsare 
är att det i undervisningen ges rika tillfällen för eleverna till social interaktion, där de får samtala 
med andra om böcker (Gambrell, 1996). Samtalets betydelse avseende att samtala om såväl 
faktatexter och skönlitterära texter tas även upp av Reichenberg (2008), där hon menar med stöd 
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av kursplaner inom svenska, svenska som andraspråk och de samhällsorienterade ämnena att 
samtalet bör ha en nyckelroll i undervisningen, när det avser att stödja elever till att uppnå en god 
och framgångsrik läsförståelse. Likaså kritiserar hon den slags undervisning som utgörs av många 
enskilda arbeten och menar istället att nybörjarläsningen bör utgå från gemensam läsning följt av 
återkommande samtal till dess att eleven uppnått en självständig läsning. Reichenberg (2008) ser 
därmed samtalet som en viktigt redskap för att lärande ska kunna ske, eftersom det i samtalet sker 
aktiviteter relaterade till perspektivbyten av varandras tankar när ”man förhandlar, löser problem, 
argumenterar, jämför, tolkar, misstolkar, utvecklar idéer, ställer frågor och associerar. Dessutom 
byggs och befästs kunskap när den bearbetas” (Reichenberg, 2008, s. 68).  

Läs – och språkutvecklande miljö 

Att eleverna tidigt skapar sig en positiv inställning till läsningen lyfts upp av Lundberg och 
Herrlin (2005) som betonar att de måste få uppleva att läsning handlar om glädje, upplevelse, 
betydelse, budskap och förståelse. En viktig förutsättning för att eleverna ska kunna uppnå en 
självständig läsning är att det i skolan finns en riklig tillgång på böcker av varierat innehåll och 
med lämplig svårighetsgrad under hela låg- och mellanstadiet (Myrberg, 2001).  

I litteraturarbetet har läraren en viktig roll i att fungera som stödperson för eleverna, där 
stödjandet kan ske genom att läraren är mer som en samarbetspartner än någon som värderar 
elevernas arbeten (Jönsson, 2007). Vidare har läraren en viktig funktion i att skapa tid för läsning, 
samtal och att se till att det finns lämpliga böcker tillgängliga för eleverna att läsa (Jönsson, 
2007). Men även eleverna själva kan fungera som stödstrukturer för varandra genom att elevernas 
olikheter och skillnader avseende erfarenheter och tankar lyfts fram och utnyttjas som en tillgång 
i undervisningen (Jönsson, 2007). I en läsargemenskap innebär det således att både lärare och 
klasskamrater kan vara viktiga stödstukturer genom att fungera som medkreatörer och 
medtänkande personer (Jönsson, 2007). Stödstukturer uppges dock av forskning (Jönsson, 2007; 
Gibbons, 2002) vara föränderligt och varierande beroende ålder och kunskapsnivå, däremot bör 
stödet inte tas bort helt förrän eleverna klarar sig på egen hand.   

Klasstorleken har visat sig ha betydelse, där Gustavsson och Myrberg (2002) i en forskningsrapport 
lyfter fram att studier har visat att små klasser med ett elevantal mellan 13 till 17 elever per klass 
uppnår högre prestationsresultat än normalstora klasser, där det finns mellan 22 och 25 elever. De 
positivaste effekterna med små klasser avsåg särskilt under de tidiga skolåren och för elever, vars 
hemmiljöer karaktäriseras av svagare utbildningstraditioner. Fördelen med små klasser härleds 
kunna bero på aspekter som minskad stress- och arbetsbelastning för lärarna, ökad tid till 
undervisning, större möjligheter att individualisera och för att skapa en bättre samvaro och social 
kontext (Gustavsson & Myrberg, 2002). 

Gibbons (2002) har arbetat fram ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för hur lärare 
fördelaktigt kan arbeta med och för andraspråkselever i undervisningen. Inom detta arbetssätt 
förespråkas bland annat en integrerad språk- och ämnesundervisning samt intellektuella 
utmaningar, där eleverna har möjlighet att nå målen genom en social kontext, samarbete, höga 
förväntningar, stöttning och vägledning. Metodiken utgår från en sociokulturell syn på lärandet 
baserat på teorier från forskare som Vygoskij, Cummins och Halliday, där språkutvecklingen ses 
som en process, inom vart utveckling fördelaktigast sker i sociala sammanhang.  
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Aktiviteter för att utveckla läsförståelsen 

Högläsning  

Högläsning är detsamma som läsning tillsammans, gemensam läsning och innebär i skolan att 
läraren läser högt för eleverna (Jönsson, 2007). I högläsningsstunderna ingår det i regel ett samtal 
innan-, under- och efter läsningen, där innehållet diskuteras. Samtalen bidrar till att högläsningen 
kan framstå som en meningsfull gemenskap, där eleverna deltar med sina erfarenheter och 
tillsammans med klassen och läraren kan skapa gemensamma utgångspunkter till fortsatt 
litteraturarbete (Jönsson, 2007).  Jönsson (2007) visar i sin avhandling av litteraturarbetet i en 
klass följt under fyra år, från förskoleklass till årskurs 3 att eleverna fungerade som aktiva 
lyssnare i högläsningen, där lyssnandet tedde sig i form av uttalanden, frågor och associationer.  

Myrberg (2003) beskriver högläsning som ett viktigt pedagogiskt redskap för att ge barn i varierade 
åldrar kunskaper om sambanden mellan tal och skrift, eftersom uppläst text erbjuder en god 
tolkning av skriftspråkets struktur, även långt innan barnet själv har lärt sig läsa. Därtill menar 
andra forskare (Lundgren, 2006; Taube, 2007) att högläsningen är värdefull för att främja barns 
läsutveckling, eftersom den även skapar gynnsamma förutsättningar för barnet att uppmärksamma 
språkljud, ett ökat ordförråd, stimulans och ökad lust till att själv lära sig läsa. Högläsningen i 
skolan är enligt forskning (Snow et al, i Myrberg, 2001) av särskild relevans för barn som kommer 
från kulturellt missgynnande hem. Vidare ses en rik boktillgång som en nödvändighet i de tidiga 
årskurserna, samt att högläsningen sker ofta och att det parallellt med läsningen finns ett samtal där 
frågor ställs för att aktivera eleverna och för att få igång ett resonemang (Myrberg, 2003).  

Däremot, när det avser elevernas högläsning anser Elbro (2008) att denna slags högläsning inte 
har någon specifik funktion för någon, åtminstone inte i de fall där de svagare läsarna läser högt, 
medan de andra lyssnar, eftersom de svagare läsarnas svårigheter synliggörs, medan de starkare 
läsarna ödslar bort sin tid. Då läraren vill kontrollera eleverna perception i avkodning ses det 
istället lämpligare att elevernas högläsning sker individuellt eller i mindre grupper (Elbro, 2008).  

Tyst läsning 

Enligt Jönsson (2007) är den tysta läsningen, det vill säga elevernas enskilda läsning minst lika 
viktigt som högläsningen, när nybörjarläsare ska utveckla sin läs- och skrivförmåga. Genom den 
enskilda läsning kan det skapas möjligheter för eleven att stärka sin läsning, få upp ett läsflyt och 
hitta sin läsprofil utifrån personliga intressen, beroende på hur den organiseras och vilket 
utrymme den får i undervisningen (Jönsson, 2007).  Organiseringen av den enskilda läsningen 
kan vara på olika sätt, på en bestämd tid varje dag eller som en bänkbok, där eleverna får läsa när 
de har tid över.  Det sistnämnda, där läsningen fungerar som tidsutfyllning är dock inte att föredra 
eftersom det innefattar en risk att eleverna kommer uppfatta läsningen som lönlös och något som 
har låg prioritering samt att de långsammare eleverna kanske sällan eller aldrig får tid över att 
läsa (Jönsson, 2007). Jönsson (2007) visar i avhandlingen att den enskilda läsningen utmärkas av 
att vara ett väldigt individuellt projekt, där eleverna sällan diskuterar deras bokval med varandra. 
Bokvalet i den enskilda läsningen sker vanligtvis utifrån elevernas egna val, grundat på egna 
intressen, smak och förmågor, dock ibland med stöd av lärarens råd (Jönsson, 2007).   

Individuell läsning är enligt Elbro (2008) den bästa aktiviteten, då det avser att få upp ett läsflyt 
och främja avkodningen. Läraren kan i detta läge stödja genom att införskaffa intressant lässtoff 
med lämpliga svårighetsgrader till eleverna (Elbro, 2008).  Att tyst läsning varje dag är bra för att 
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automatisera avkodningen markeras även av Reichenberg (2008). Däremot när det avser att 
utveckla en god läsförståelse, menar hon dock att den tysta läsningen, inte fungerar för de barn 
som inte redan har uppnått goda läsförståelsestrategier, eftersom förståelsen är beroende av både 
uppmärksamhet och rika kognitiva faciliteter för att kunna nå ett gott resultat (Reichenberg, 
2008).  Men för att kunna uppnå en god läs- och skrivförmåga, där läsvana, inferensförmåga samt 
läsning för eget intresse och för nöjes skull ingår behöver individen enligt Myrberg (2007) rikligt 
med lästräning varje dag i skolan, samt även motiveras till att läsa mycket i vardagen, eftersom 
annars finns det en risk att individens läs- och skrivutveckling stagnerar.  

Boksamtal 

Med utgångspunkt från teoretiker inom ett sociokulturellt perspektiv (Vygotskij & Säljö, i Jönsson, 
2007), där samtalet och kommunikationen med andra anses vara av stor betydelse för att lära och 
skapa mening, blir boksamtal enligt Jönsson (2007) ett sätt att skapa djupare mening kring de böcker 
som eleverna och klassen läser. Molloy (2008) anser att samtalen om lästa böcker är lika viktigt som 
själva läsningen av dem. En djupare insikt kan alstras i samtalet kring böcker eftersom det i samtalet 
kan skapas rika möjligheter för läsaren att utforska sin egen röst, ta del av andras tankar och 
erfarenheter och dra kopplingar till egna erfarenheter, samt att tillsammans bygga upp en gemensam 
förståelse, som kan fungera som stöd för läsandet (Jönsson, 2007; Molloy, 2008). Utöver detta 
framhäver Molloy (2008) att erfarenhetsutbytet i litteratursamtal i bästa fall kan leda till nya insikter.  
Chambers (2007) beskriver att boksamtal handlar om att gemensamt konstruera mening genom att 
utbyta läserfarenheter med andra, där komponenterna i samtalet ofta kan handla om att utbyta 
entusiasm, utbyta och reda ut frågetecken och att upptäcka samband och mönster.  

Det kollektiva samtalet om texter som har lästs gemensamt i klassen betonas av Myrberg (2003) 
som viktigt för att utveckla elevernas läsförståelsestrategier. Enligt Molloy (2008) är läskunnighet 
varken någon garanti för elevers läsförståelse eller för att de har erfarenhet i hur litteratur kan 
läsas. Reichenberg (2008) hävdar att strukturerade textsamtal av såväl skönlitteratur som 
faktatexter, kan utveckla elevers läsförståelse. Detta förutsatt att läraren agerar som ledare i 
samtalet i nybörjarskedet och där lärandet sker utifrån i en medveten planering och pedagogik 
som ger eleverna struktur, stöd och stimulans på en utmaningsnivå nära deras utvecklingszon.  
Genom textsamtalen förväntas eleverna delta i reflekterande samtal om textinnehållet och dess 
struktur i syfte att gemensamt skapa mening (Reichenberg, 2008).  

Många tidigare studier (Ewalds, 2007, Molloy, 2002, Bergmans, 2007, Olin-Shellers, 2007, i 
Molloy, 2008; Skolverket, 2007) har dock visat att litteratursamtal inte är vanligt förekommande i 
såväl grundskolan som på gymnasiet, samt att i de fall samtal förekommer är de oftast sporadiska 
och oplanerade. Parallellt med detta visar Jönsson (2007) i sin studie, där hon själv var både 
lärare och forskare ändock på att goda boksamtal kan skapas inom de tidigare skolåren, där 
eleverna deltar aktivt för att förstå och skapa mening.  

Att utveckla ordförråd 

Eftersom det finns ett klart samband mellan ordförrådet och läsförståelsen framhåller Anmarkrud 
(2008) att en undervisning som är inriktad på att utveckla ett rikt ordförråd hos eleverna även är en 
undervisning för att främja läsförståelse. Enligt Bråten (2008) utnyttjar skickliga lärare de situationer 
som erbjuds i undervisningen för att lära eleverna nya ordbetydelser, utan att detta ses som 
huvudsyftet med undervisningen. Studier av skickliga lärare har visat att de konsekvent använder ett 
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moget språk, när de samtalar med klassen, vilket gör att eleverna får rikliga tillfällen att utvidga 
ordförrådet eftersom de möter orden och språket i ett meningsfullt sammanhang. Ett moget språk 
karaktäriseras av ett språk som inte är förenklat eller förytligat (Pressley, i Bråten, 2008).  

Textläsning är ett gott sätt att utveckla ordförrådet på (Elbro, 2008; Lundberg, 2006). Förutom att 
läsning leder till ett bättre ordförråd, vidgar läsaren sin omvärldskunskap och förstår tillvaron i den 
bättre genom läsning (Lundberg, 2006).  Dock är det viktigt att tänka på att inte alltför många ord i 
en text är okända för läsaren, eftersom då kan tragglandet ta emot och riskera att läsaren förlorar 
begripligheten av sammanhanget i texten (Lundberg, 2006).  Ett enkelt sätt att utveckla ordförrådet 
hos eleverna är att läraren ger eleverna tydliga definitioner och förklaringar av ord som kan stödja 
förståelsen vid läsning inom olika ämnesområden (Pressley, i Bråten, 2008).  Elbro (2008) uppger 
att ett bra sätt att utveckla ordförrådet är att läraren går igenom nyckelorden i en text med eleverna 
innan de läser texten, eftersom på så vis stöds även förståelsen av texten, vilket med fördel kan 
gagna de svagare eleverna till en större behållning av texten. Enligt författaren (Elbro, 2008) ligger 
dock den största utmaningen i att lära eleverna att självständigt kunna ta till sig nya texter, där ett 
sätt kan vara att lära eleverna att nyttja ordböcker, för att slå upp okända ord. 

Att aktivera förkunskaper 

Bråten (2008) beskriver att många problem med läsförståelsen under de första skolåren kan bestå 
i att eleverna saknar relevanta förkunskaper till de texter de läser och föreslår därför ett arbete för 
att främja att elevers kunskaper på bredden och djupet, vilket då kan ske genom att läraren ordnar 
en tillvaro som förser eleverna med informativa texter av många olika slag och med anpassade 
svårighetsgrader. Att hjälpa eleverna aktivera relevant bakgrundskunskap vid läsning kan enligt 
Elbro (2008) lämpligen ske genom att samtala om ämnesområdet och texten innan de inleder 
läsningen av en ny text. Denna sorts aktivering av ämneskunskaper har visat vara ett speciellt stöd 
för elever med brister inom läsförståelse, vilket då i praktiken kan te sig genom att läraren inleder 
läsningen med att samtala om ämnet med eleverna eller att läsa upp en inledande del av texten 
och sedan samtala om den med eleverna (Elbro, 2008). Även Lundberg (2006) påpekar vikten av 
att ge eleverna förförståelse av lästa texter, om de saknas och menar att som lärare är det också 
viktigt att alltid försöka utgå utifrån barnens förutsättningar, vara lyhörd och stöttande, eftersom 
barn kan ha olika förförståelse. Som exempel tar Lundgren (2006) upp att det kan hända att de 
mentala bilder och inre föreställningar som ett barn med ett annat ursprung än svenskt skapar sig 
vid läsning inte leder till bekräftelse i texten, fastän de kanske kan läsa texten med flyt.  I ett 
andraspråksperspektiv på undervisningen betonar Cummins (2001) att en aktivering av elevers 
förkunskaper och utbyggnad av deras bakgrundskunskaper ger eleverna möjligheter att nå både 
högre intellektuella kunskaper och mer språk. 

Elever kan också besitta relevanta förkunskaper, men att de inte självmant kopplar sina 
förkunskaper till texten. I sådana fall kan det enligt Bråten (2008) vara aktuellt för läraren att lära 
eleverna ställa varför – frågor till texten under läsning. Även konkreta frågor på texten kan vara 
av stor vikt för förståelsen, då elevens förkunskaper inte aktiveras spontant (Bråten, 2008).  
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Läsförståelseundervisning 

Varför undervisning i läsförståelsestrategier?  

Med hänvisning till en amerikansk konsensusrapport framhåller Myrberg (2001) att en rik tillgång på 
böcker i skolan inte är nog för att utveckla läsförmåga, utan istället måste läraren använda böckerna 
på ett medvetet och systematiskt sätt. Därtill uppges det som en viktig premiss att böckerna är av 
lämplig svårighetsgrad och av varierat innehåll genom hela låg- och mellanstadiet för att eleverna 
ska nå ”independing reading” (Snow et al. I Myrberg, 2001, s. 53). Kommittén anger att explicit 
undervisning i läsförståelsestrategier har visat sig ha positiva effekter för läsförståelsen (Snow et al. i 
Myrberg, 2001).  Även nordisk och nationell forskning (Anemarkrud, 2008; Bråten, 2008; Myrberg, 
2001; Myrberg, i Hedström, 2009; Reichenberg, 2008; Westlund, 2009) har betonat att en medveten 
direktundervisning i läsförståelse är gynnsamt för läsutvecklingen.  

Bråten (2008) betonar att en väl organiserad läsförståelseundervisning inriktad på läsförståelse-
strategier och på att befrämja elevers förkunskaper kan vara ett effektivt sätt att förbättra elevers 
läsförståelse, vilket även troligen kan vara till fördel för elever med avkodningsbesvär eller andra 
språk- och lässvårigheter. Parallellt med det betonar Anmarkrud (2008) och Westlund (2009) att 
det är viktigt att undervisningen i läsförståelse och lässtrategier sker integrerat i samtliga 
ämnesområden, eftersom syftet med att lära eleverna använda lässtrategier är att de ska skapa sig 
en djupare förståelse för ämnesinnehållet som den lästa texten behandlar. Författarna 
(Anmarkrud, 2008; Westlund, 2009) vidhåller att det borde vara alla lärares angelägenhet att lära 
sina elever att bli strategianvändare, oavsett vilket ämnesområde de undervisar inom.  

Gällande undervisning i läsförståelsestrategier betonar Anmarkrud (2008) att det är välkänt att en 
explicit undervisning är bättre än en implicit undervisning, samt att särskilt de svagpresterande läsarna 
gynnas av en explicit undervisning, där läraren modellerar och tydliggör för eleverna hur olika 
effektiva lässtrategier kan användas. Skillnaden mellan en implicit och en explicit undervisning ligger 
i, att i en implicit undervisning är det primära målet att eleverna ska få förståelse för den aktuella 
texten. Aktiviteterna där kan ofta handla om att läraren ställer kontrollfrågor till den lästa texten eller 
förklarar svåra ord innan de läst texten, medan målet med en explicit undervisning är att eleverna ska 
bli medvetna om vad de själva kan göra för att på bästa sätt få förståelse av texten (Andreassen, 2008).  

Läsförståelsestrategiundervisning 

Närmast presenteras tre vetenskapligt underbyggda läsförståelsemetoder med bevisat positiv 
effekt på läsförståelsen, där samtliga är multistrategiprogram, vilket innebär de via flera olika sätt 
lägger stor vikt vid att eleverna ska lära sig att tillämpa läsförståelsestrategier (Andreassen, 2008; 
Bråten, 2008; Westlund, 2009). De tre metoderna, vilka benämns som Reciprok Teaching (RT), 
Transactional Strategies Instruction (TSI) och Concept Oriented Reading Instuction (CORI) är 
alla upprättade av amerikanska läsforskare mellan perioden i mitten av 1980-talet fram till slutet 
av 1990-talet och har många gemensamma drag (Andreassen, 2008). Andreassen (2008) utröner 
bland annat att likheterna mellan TSI, RT och CORI består i att: 

• Metoderna baseras utifrån en konstruktivistisk syn på lärande och undervisning, där det är 
elevernas egna kognitiva förmågor som är av intresse att utveckla. Därav utgår lärandet 
från de förkunskaper som eleverna redan besitter och bygger vidare på dem. 

• Kognitiva strategier betraktas som grundläggande för att utveckla läsförståelse. 
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• En repertoar av kognitiva strategier anses kunna läras genom explicit undervisning, då 
läraren redogör och modellerar strategierna. 

• Den sociala aspekten för lärandet och dialogen framhålls som viktig i undervisningen, gärna i 
form av mindre grupper.  Lärarens roll i form av modell och samtalsledare framhålls.  

De tre modellerna kan betraktas som ett utvecklingsled till varandra, där skillnaderna speglar allt 
fler involverade aspekter i läsandet och lärandet (Andreassen, 2008; Westlund, 2009). 
Skillnaderna mellan RT och TSI består bland annat att RT är en kortare intensiv metod som 
byggs upp av fyra strategier. Medan TSI är ett långgående projekt som gärna kan pågå i flera år 
och innehåller mer flexibilitet och större betoning på ett sociokonstruktivistiskt synsätt än RT. 
CORI, vilket omfattar en begreppsorienterad undervisning knuten till olika ämnesområden 
betonar därtill motivationens roll i lärandet (Andreassen, 2008; Westlund, 2009). 

Reciprok Teaching, RT är en metod som skapades i mitten av 1980-talet av Brown och 
Palincsar, vars målsättning var att öka elevers förståelse- och minnesförmåga till textinnehåll 
samtidigt som de skulle bli medvetna om olika arbetssätt för att nå dit (Andreassen, 2008). 
Arbetssättet är inriktat på att ge eleverna erfarenheter i olika arbetssätt som de skulle kunna nyttja 
för att utveckla och bevaka sin egen läsförståelse (Andreassen, 2008). Detta arbete baserades 
enligt Andreassen (2008) och Westlund (2009) framförallt på att eleverna i anknytning till 
textläsning skulle lära sig att använda dessa fyra centrala strategier: 

• Att förutspå handlingen/ställa hypoteser 
• Att ställa egna frågor till texten 
• Att reda ut oklarheter i texten 
• Att sammanfatta huvudinnehållet i texten 

Vidare beskriver Westlund (2009) att utmärkande för RT metoden bland annat är att läraren 
vägleder eleverna i att tillämpa de fyra strategierna, att bli metakognitiva och reflekterande läsare, 
samt att detta ofta sker genom att läraren eller eleverna tänker högt. 

Andreassen (2008) uppger att utvärderingar av RT – metoden i flera studier har visat att det har 
varit svårt för elever att nå nivån att kunna formulera frågor och sammanfatta texter inom den 
tidsperiod som metoden pågår. Störst effekt har dock uppmäts i heterogena klasser, och med 
svagare elever, vilket kan förklarats med att de duktigare eleverna har fungerat som rollmodeller 
för de mer svagpresterande eleverna (Andreassen, 2008). Därutöver framhålls att RT har ger goda 
effekter om den utövas regelbundet och under hela skolgången (Westlund, 2009).  

Transactional Strategies Instruction, TSI lanserades i slutet av 1980-talet av Pressley och i 
samarbete med Wharton- McDonald samt kan ses som en vidareutveckling på RT-metoden, då 
den bygger på samma grundstrategier, men samtidigt tar upp några fler strategier som exempelvis 
att koppla textinnehållet på olika sätt till förförståelse, samt att anpassa lässättet och 
läshastigheten till den egna förståelsen (Andreassen, 2008). Andreassen (2008) beskriver att TSI 
utgår från två principiella dimensioner, en psykologisk dimension, inom vart lärare och elever 
bestämmer aktiviteterna i samspel och där lärarna ständigt omformar sin undervisning efter 
elevernas reaktioner. Samt en litterär dimension, vilket går ut på att det finns ett gemensamt 
meningsskapande, inom vart lärare och elever utbyter erfarenheter och tankar i relation till texten. 
Vidare beskrivs att strategierna integreras i ämnesinnehållet och att både lärare och elever 
modellerar strategianvändningen genom att tänka högt då de läser (Andreassen, 2008). Läraren 
lägger inte heller något värderande i elevernas svar i form av rätt eller fel, utan istället diskuterar 
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lärare och elever olika tolkningar och bedömer dess trolighet i förhållande till texten (Westlund, 
2009). Andreassen (2008) beskriver att TSI metodens långsiktiga mål är att eleverna självständigt 
ska kunna använda de förståelsestrategier, som har utövats i gruppen.  

Utvärdering av TSI har visat att elever som ingick i övningsklasser, där lärarna har använt TSI 
metoden i undervisningen fick ett betydligt bättre resultat på standardiserade läsförståelsetester, 
jämfört med kontrollklasserna (Andeassen, 2008; Westlund, 2009). Taube (2007) refererar till 
Wahrton–McDonald som rekommenderar undervisning inriktad på läsförståelsestrategier i 
undervisningen, då han tror att elever som omfattats av ”sådan undervisning kommer att >>läsa 
bättre, läsa mer, tala mer och tala mer begåvat om vad de läser<<” (Taube, 2007, s. 75). 

Concept Oriented Reading Instuction, CORI är en begreppsbaserad läsundervisning inriktat på 
centrala begrepp knutna till ett visst ämnesområde som ska läras ut (Andreassen, 2008; Westlund, 
2009). Denna metod, som Guthie är upphovsman till, utvecklades under mitten av 1990-talet med 
syftet att öka elevernas läsengagemang, främst inom miljö- och naturorienterade ämnen 
(Andreassen, 2008). I läsengagemanget som ses som kärnan i metoden ryms en samverkan av 
faktorerna: motivation, begreppskunskap, strategianvändning samt social interaktion, där alla 
faktorer beaktas i undervisningen (Andreassen, 2008).  

Westlund (2009) förklarar att utgångspunkten i CORI handlar om att bygga på elevernas naturliga 
nyfikenhet till ämnesområdet och att eleverna därigenom kan motiveras till läsning och kunskaps-
utveckling genom att använda kognitiva strategier. Andreassen (2008) klarlägger att en CORI 
inspirerad uppläggning av undervisningen ofta inleds med någon aktivitet i syfte att eleverna ska 
få förstahandserfarenhet till begreppen och att därigenom bygga upp den inre motivationen till att 
läsa. Strategianvändningen är vanligen den tredje faktorn och där ingår strategier som, aktivering 
av förkunskaper, frågeställande, informationssökande, sammanfattning och grafisk organisering 
(Andreassen, 2008). Andreassen (2008) beskriver strategierna inom CORI på följande sätt: 

• Aktivering av förkunskaper handlar om att läraren lockar fram den kunskap som eleverna 
redan besitter i ämnet, vilket kan ske både före och under läsningen i syfte att de ska 
kunna koppla innehållet till tidigare kunskap. 

• Frågeställande innebär att eleverna formulerar sina egna frågor till texten.  Detta, för att 
få eleverna att fokusera, styra förståelseprocessen samt för att öka motivationen att lära. 

• Informationssökande syftar på elevernas målmedvetna strategier avseende att kunna söka 
relevant information i texter och för att kunna få svar på sina frågor kring ändamålet. 

• Sammanfattning innebär att kortfattigt kunna sammanfatta de centralaste delarna i texten 
samt att eleven ska kunna identifiera de viktiga begreppen i varje avsnitt. 

• Grafisk organisering handlar om att visuellt kunna ordna och återge den textbaserade 
informationen, vilket kan ske genom att göra begreppskartor, tankekartor, diagram eller 
rita teckningar. Dessa kartor kan sedan användas som kognitivt stöd under läsningen för 
att sortera olika textdelar i förhållande till varandra samt efter läsningen, för att ge en mer 
komplett bild av textens över- och underordnade begrepp. 

Utöver användningen av ovanstående strategier, motivation, begreppskunskap, beskrivs att social 
interaktion ingår i form av dialog och samarbete i helklass och olika mindre och större 
gruppkonstruktioner ingår (Andreassen, 2008). Utvärderingsstudier av CORI genomförda av 
Guthie och hans medarbetar, där övningsklasser i årskurs 4 fick undervisning enligt CORI under 
90 minuter per dag under en 12 veckors period visar på signifikant bättre resultat gällande såväl 
läsförståelse, användning av lässtrategier och läsmotivation än kontrollklasserna, som då hade fått 
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en strategiundervisning likt RT respektive en mer traditionell undervisning (Andreassen, 2008). 
Förutom naturorienterade ämnen har CORI under senare tid utvecklats till att även omfatta de 
samhällsorienterade ämnena med goda resultat (Westlund, 2009). 

Metod 
Närmast presenteras att min studie utgår från en kvalitativ forskningsmetod med anknytningar till 
hermeneutisk ansats. Därefter tar jag upp att jag har valt att genomföra observationer och 
intervjuer samt hur urvalet valdes. Efter detta tas genomförandet, de etiska aspekterna och dess 
beaktande upp, för att slutligen föra ett resonemang kring tillförlitligheten i studien.  

Kvalitativ forskningsmetod 
I min studie har jag valt att utgå från en kvalitativ forskningsmetod, där jag har genomfört 
klassrumsobservationer och intervjuer av fyra lärare om deras arbete med läsförståelse.  
Anledningen till att jag valde en kvalitativ metod beror på att den ger möjlighet till en närhet, 
flexibilitet, fördjupad förståelse och helhetssyn, vilket jag tycker är viktigt då det främst är lärarnas 
egna erfarenheter och beskrivningar av arbetssätt som jag vill belysa (Bjørndahl, 2007; Repstad, 
2007). Enligt Repstad (2007) handlar kvalitativa metoder om att beskriva kvaliteter eller fram-
trädande drag hos något fenomen. Undersökningens inriktning och syfte bör stå i fokus vid val av 
metod (Bjørndahl, 2007). Kvalitativa metoder kan fördelaktigt användas när det avser att undersöka 
fenomen på djupet och där undersökningen enbart omfattar ett fåtal personer eller miljöer eftersom 
flexibiliteten att skildra olika nyanser är möjlig inom metoden (Bjørndahl, 2007; Repstad, 2007).  
Medan en kvantitativ metod istället kan vara mer fördelaktig att använda i undersökningar med en 
omfattande profil i form av ett stort antal enheter eller personer inblandade och då det avser att 
beskriva företeelser mer generellt på bredden eftersom arbetsmaterialet ofta består av siffror och tal 
samt är mer strukturerat än kvalitativa metoder (Bjørndahl, 2007; Repstad, 2007).   

Förutom en kvalitativ metod kan min undersökningsdesign benämnas som en fallstudie, då min 
studie omfattar ett fåtal informanter i form av fyra lärare (Bryman, 2009; Johansson & Svedner, 
2006). Parallellt med detta är studiens undersökningsdesign komparativ, eftersom mitt syfte är att 
jämföra hur fyra lärare i två olika skolor arbetar med läsförståelse (Bryman, 2009). 

Hermeneutisk ansats 

Hermeneutik är en filosofisk ansats som kan relateras till kvalitativ forskning inom samhälls – 
och humanvetenskaperna (Kvale, 2008). Utgångspunkten för en hermeneutisk förståelse är 
tolkningen av specifika texter, diskurser eller handlingar och vilka frågor som ställs i syfte att 
utvinna äkta och gemensam förståelse för helheten i en text (Kvale, 2008). I klassisk benämning 
användes hermeneutiken som tolkningslära i avseende att studera texter av litterära, religiösa och 
juridiska kvaliteter (Kvale, 2008; Repstad, 2007). Texter har på senare tid fått en utvidgad 
betydelse inom hermeneutiken och den kvalitativa metoden till att även omfatta muntliga 
diskurser inom exempelvis samtalsintervjuer, då både i dialoger, där intervjutexter skapas och 
sedan i tolkningsprocessen där texterna ska förstås (Kvale, 2008). Hermeneutiken framhåller 
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förkunskapens betydelse vid tolkningen, men intresset är dock att nå samförstånd vid 
tolkningarna (Kvale, 2008). Tolkningsprocessen betraktas ofta som en hermeneutisk cirkel, vilket 
handlar om en fruktbar cirkel, där det utifrån uppfattningarna om texten finns en ständig växling 
och mellan delarna och helheten (Kvale, 2008). Tolkningen är således alltid förändringsbar och 
det finns en möjlighet att träda in i cirkeln i syfte att nå fördjupad förståelse. I princip rör det sig 
om en oändlig reflekterande process, som i praktiken upphör när en rimlig, godtagbar, giltig och 
likartad mening är nådd, som är fri från inre motsägelser (Kvale, 2008).  

Som analysredskap har jag använt mig av hermeneutiken som tolkningsram både i fältstudierna 
samt efteråt i tolkningsarbetet av resultatet.  I fältstudierna använde jag mig av hermeneutiken 
under intervjuerna genom att jag lyssnade noga på respondenterna och ofta upprepade viktiga 
uttalanden och ställde följdfrågor för att försäkra mig om att jag verkligen hade uppfattat 
respondenternas utsagor korrekt. Även inom mina observationer använde jag mig av 
hermeneutiken på nästan samma sätt i och med att jag direkt efter observationen samtalade med 
lärarna och berättade i stora drag det jag hade identifierat under observationen. Detta i syfte att 
vinna gemensam förståelse samt för att ge dem ett tillfälle att kommentera eventuella feltolkningar 
av mig. Slutligen använde jag mig även av hermeneutiken som analysredskap när det avsedde att 
klargöra resultatet av studien, där jag konkret inledde med att läsa transkriberingsunderlagen från 
intervjuerna och renskrivningarna från observationen för att sedan sammanfoga dem för att se om 
jag kunde hitta genensamma mönster och skillnader mellan lärarnas arbetssätt.  

Datainsamlingsmetoder 
Som nämndes tidigare har jag som datainsamlingsmetod använt mig av intervju och observation, 
båda i kvalitativ form. Syftet med att kombinera de olika metoderna är att få ett bredare och 
tillförlitligare underlag för tolkningsprocessen (Repstad, 2007). 

Observation  

Med fokus på lärarperspektivet beslutade jag mig för att utföra kvalitativa observationer av 
undervisning inom helklass och i mindre grupper, där min avsikt var att fokusera på lärarnas 
arbetssätt, när det gäller att främja läsförståelsen. Begreppet observation kan inom pedagogiken 
uppfattas som en uppmärksam iakttagelse, där något som är av pedagogisk betydelse observeras 
koncentrerat (Bjørndahl, 2007).  Min observation var av karaktären observation av första ordningen, 
vilket innebär att den primära uppgiften var att observera lärarnas arbetssätt i undervisningen och 
inte att delta aktivt inom den pedagogiska verksamheten (Bjørndahl, 2007). Vid planeringen och 
utformningen av observationerna beslöt jag mig för att använda både en strukturerad och 
ostrukturerad loggbok för dokumentation (Bjørndahl, 2007). Den strukturerade loggboken bestod av 
tänkbara frågeställningar att fokusera på under observationerna samt ett schema med möjlighet att 
anteckna aktiviteter före-, under och efter läsningen (bilaga 2). Grunden till utformningen av 
frågeställningarna i observationsformuläret, bestod i att jag var väl påläst och insatt i ämnesområdet 
och litteraturen innan jag formulerade frågorna. Det innebär att jag redan innan jag gick ut på fältet 
visste vad jag ville fokusera på. Men i själva verket fungerade dock den strukturerade loggboken 
endast som ett tankeredskap för att kunna hålla fokus på det som kunde bli aktuellt att iaktta. Istället 
använde jag mig av den ostrukturerade loggboken, där jag förde löpande anteckningar under 
observationen (Johansson & Svedner, 2006). Fokuset var inriktad på både helheten och delarna i 
undervisningen, där helheten bestod i att kortfattat identifiera undervisningsformen och dess 
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aktiviteter i helhet samt urskilja om lärandet sker enskilt eller i ett kooperativt interaktivt lärande. 
Delarna bestod i att identifiera vilka aktiviteter som användes för att främja läsförståelsen. Närmare 
förklarat innebär det att jag observerade och identifierade vilka olika slags främjande aktiviteter och 
läsförståelsestrategier som läraren använde sig av eller aktiverade hos eleverna i undervisningen. I tre 
av de fyra observationerna ingick det någon form av läsning, då strukturerade jag aktiviteterna i 
loggboken utifrån tre delar, innan-, under- och efter läsningen.  

Intervju   

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer i form av, halvstrukturerade intervjuer med 
de fyra lärarna enskilt, därför att denna metodform erbjuder en möjlighet att förstå livsvärden ur 
respondenternas egna perspektiv (Kvale, 2008). Den kvalitativa forskningsintervjun 
karaktäriseras som ett målinriktat samtal, där det sker ett kunskapsbyggande utifrån ett ömsesidigt 
sampel mellan två parter som samtalar om ett ämnesområde av gemensamt intresse (Kvale, 
2008). En halvstrukturerad intervju är ett professionellt samtal, med nära angränsningar till 
vardagliga samtal, som definieras ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (Kvale, 2008, s. 13). 
Samtidigt beskrivs forskningsintervjun som en mellanmänsklig situation, där det råder en viss 
maktasymmetri i och med att intervjuaren skapar situationen, introducerar samtalsämnet och styr 
intervjuförloppet framåt genom frågor (Kvale, 2008). För att få ta del respondentens livsvärld är 
det viktigt att intervjuaren skapar en atmosfär, där respondenten känner sig bekväm och 
emotionellt tillfredställd till mods (Kvale, 2008).  Detta beaktades i intervjuerna bland annat 
genom att jag var nyfiken och lyssnade noga på respondenten och ofta kom med återkopplingar. 

Denna metodform erbjuder en flexibilitet när det avser att följa intervjumallen, där det är tillåtet att 
förändra och justera mallen beroende på vem som är samtalsparten och vart samtalet leder (Kvale, 
2008; Repstad, 2007). Jag använde en intervjumall uppbyggd utifrån temaområden såsom bakgrund, 
läsning, läsförståelseundervisning, motivation och valmöjligheter. Inom varje tema hade jag 
formulerat några öppna frågor samt tänkbara underfrågor (bilaga 3). Men beroende på vad 
respondenten svarade, bestämde jag vilka frågor och följdfrågor som skulle bli aktuella att ställa. 
Några gånger noterade jag att respondenten i ett svar av en fråga även hade bevarat andra frågor till 
viss del. Detta innebar att jag kontinuerligt innan varje ny fråga beslöt en lämplig frågeställning. En 
del frågor i mallen, som var mer riktade mot en helklassdimension ställdes inte till svenska som 
andraspråksläraren och specialpedagogen, eftersom dessa lärare endast arbetade med mindre grupper. 

Urval 
Mitt urval består av fyra lärare i två kommunala F-9 grundskolor belägna inom två olika 
ytterstadsområden i Stockholms län. Båda skolorna är belägna inom mångkulturella områden, där 
många av invånarna har en relativt låg socioekonomisk standard. Drygt 90 % av eleverna i båda 
skolorna har ett annat modersmål än svenska. Geografiskt sätt ligger skolorna inom ett näravstånd på 
cirka fem kilometers avstånd från varandra. Urvalskriterierna bestod av ett medvetet val, där min 
avsikt var att välja skolor, där många andraspråkselever går och att välja representativa arbetslag 
bestående av klasslärare och svenska som andraspråks lärare alternativt specialpedagog för att på så 
vis kunna spegla mitt syfte (Johansson & Svedner, 2006; Repstad, 2007). Avsikten med att spegla 
olika professionsinriktningar av läraryrket var att få en bredare och djupare insikt i hur lärarna 
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arbetar för att främja läsförståelse, än vad jag skulle ha fått om jag endast valde klasslärare. Detta 
eftersom jag förutsatte innan studien att de olika lärarprofessionerna arbetade på olika sätt.  

Den ena skolan, vilken jag hädanefter benämner som Norrbyskolan, eftersom alla namn i studien 
är fingerade, är en för mig välbekant skola. Den andra skolan, Söderbyskolan är en skola, som jag 
inte är insatt i deras pedagogik och organisation, mer än att jag vet att skolan har funnits länge, att 
de har en ny ledningsgrupp och att skolan generellt har förbättrat sina resultat på sistone.  

Avseende Norrbyskolan, tillfrågades ett arbetslag bestående av en klasslärare för årskurs 3 och en 
specialpedagog av mig personligen, om de var villiga att delta i studien, vilket båda två var. 
Förfrågan skedde i god tid innan studien. Att specialpedagogen tillfrågades och inte svenska som 
andraspråksläraren beror främst på att det inte finns någon lärare med svenska som 
andraspråksbehörighet för de tidigare skolåren i skolan.  Klassläraren och eleverna i årskurs 3 är 
bekanta för mig och jag är förtrogen med hennes arbetssätt.  Dock tror jag inte det kommer 
påverka resultatet utan snarare underlätta för att ge en mer verklighetstrogen bild.  

När det avser Söderbyskolan kontaktade jag biträdande rektorn via telefon och mail, där jag 
presenterade min studie och kom med en förfrågan om lärare inom arbetslag för årskurs 2 till 3 
var intresserade att delta i studien (bilaga 1). Skolledningen meddelade mig att klassläraren för 
årskurs 2 samt svenska som andraspråksläraren gärna ville delta i studien. Dessa lärare träffade 
jag först i samband med observationerna och intervjuerna.  

Det finns även ett bortfall i min studie som bör nämnas, vilket består i att jag inledningsvis hade 
planerat att studien skulle omfatta två arbetslag bestående av klasslärare för årskurs 2 och 3, samt 
en svenska som andraspråkslärare alternativt specialpedagog på vardera skolan. Lärare som föll 
under dessa kriterier på de två skolorna tillfrågades. Men i Norrbyskolan avböjde klassläraren för 
årskurs 2, med anledning av personliga omständigheter. Beträffande Söderbyskolan meddelade 
skolledningen mig att läraren för årskurs 3 hade avböjt på grund av tidsbrist och det pågående 
arbetet med nationella proven. Reduceringen från sex till fyra lärare ger givetvis ett smalare 
resultatunderlag än vad som var avsett från början. Men samtidigt skildrade de fyra lärarna en 
heterogen bredd avseende sina olika sätt att undervisa, vilket jag ser intressant att belysa, då det 
skildrar olika tänkbara sätt att arbeta för att främja läsförståelse.  

Etiska aspekter 
Oavsett vilket ämnesområde undersökningen berör är det viktigt att följa och förhålla sig till de 
rådande etiska reglerna för att skydda de involverade individerna i studien. I min studie har jag 
utgått från de forskningsetiska principerna inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning 
och tagit hänsyn samt följt de krav och rekommendationer som ingår i de fyra huvudkraven: 
Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet, innebär i korthet att undersökningsdeltagarna ska informeras om studiens 
syfte, vad det innebär för dem, om frivillighet och rättigheten att avbryta deltagandet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav beaktades av mig genom att jag noggrant och vid flera 
tillfällen informerade de berörda individerna om studiens syfte och deras villkor beträffande att 
deras medverkan var frivillig och att de när som helst var fria att avbryta sitt deltagande. 

I samtyckeskravet, ingår att deltagarna har en rättighet att själva bestämma över sin medverkan 
samt att föräldrar ska lämna sitt samtycke i de fall deltagarna är minderåriga (Vetenskapsrådet, 
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2002). Genom att alla undersökningsdeltagare i form av elever och lärare hade lämnat sitt 
samtycke att delta beaktades samtyckeskravet av mig. Däremot ansöktes det inte om samtycke 
från föräldrarna, då studien har ett lärarperspektiv och ingen bandupptagning från elever eller 
andra etiskt känsliga uppgifter om eleverna förekommer.  

Konfidentialitetskravet, innefattar att alla uppgifter om de deltagande individerna ska behandlas 
konfidentiellt samt att personuppgifterna ska förvaras oåtkomligt för obehöriga (Vetenskapsrådet, 
2002). Konfidentialitetskravet beaktas i och med att alla namn på deltagare inklusive skolornas 
namn anonymiseras och ingen annan information som kan avslöja deras identitet lämnas, vilket 
deltagarna informerades muntligt om. 

Nyttjandekravet, består i att de insamlade uppgifterna endast får användas för forsknings-
ändamål och inte utlånas eller användas i andra syften (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav tas 
hänsyn till genom att jag intygar att alla datauppgifterna endast kommer att användas i denna 
studie, samt att ljudupptagningarna från intervjuerna endast har avlyssnats av mig och att de 
kommer att raderas efter avslutad studie.  

Genomförande 
För att skapa tillit och en god atmosfär med respondenterna var min avsikt att ha en relativt hög 
grad av öppenhet om syftet med studien (Kvale, 2008).  Därav presenterade jag vid ett flertal 
tillfällen syftet med studien, både skriftligt och muntligt för respondenterna. Alla respondenter 
var därmed innan studien väl införstådda i att mitt syfte var att undersöka hur lärare arbetar för att 
främja läsförståelsen hos eleverna. Innan studien garanterade jag även samtliga respondenter att 
de skulle anonymiseras och att de var fria att när som helst avbryta deltagandet.  

Observationerna 

Samtliga observationer hade en öppen och redogörande karaktär. Öppenheten, bestod i att 
respondenterna var insatta syftet och det jag skulle studera. Vid kontakten innan observationerna 
hade jag informerat lärarna om att jag ville observera en undervisning, när de arbetade med 
läsförståelse. Redogörandet, bestod i att jag efter varje observation redogjorde för lärarna 
muntligt vad jag hade sett i observationen, hur jag hade uppfattat undervisningen i helhet samt 
vilka förståelsestrategier och främjande aktiviteter de har använt sig av. Anledningen till att jag 
berättade vad jag hade sett var främst att jag ville få bekräftat från lärarna själva att jag hade 
uppfattat situationen korrekt samt få igång en dialog av informell karaktär, där det fanns en 
möjlighet att söka djupare förståelse. I anslutning till alla observationerna infann sig även i 
realiteten ett kortare utrymme för informellt samtal, där vi samtalade om olika företeelser i 
undervisningen. I samband med att jag beskrev vad jag hade identifierat i undervisningen möttes 
jag i stort sett av positiv respons och instämmanden. Två lärare uttryckte det genom att påpeka att 
det var roligt att jag kunde se så mycket och att jag kunde sätta ord på det de gjorde.  

Tidsmässigt observerade jag undervisningar under totalt cirka 230 min (3 h 50 min).  Samtliga 
undervisningar som jag observerade började efter lunchtid mellan kl. 11:00 och 13.00. I 
Söderbyskolan genomförde jag en helklassobservation i årskurs 2 med 19 elever, där Lena var 
lärare. Undervisningen varade i cirka 70 minuter. I samma skola hos svenska som andraspråks-
läraren, Anna observerade jag en gruppundervisning på 30 minuter med två nyanlända elever från 
årskurs 3, som hade varit i Sverige under en kortare period än 6 månader. I Norrbyskolan var jag 
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närvarande en heldag hos årskurs 3 med 16 elever och läraren, Sara. Men observationen rymdes 
inom ett undervisningspass på 40 minuter.  Under en annan dag i samma skola observerade jag 
två undervisningspass hos specialpedagogen, Eva. Det ena passet varade under 60 minuter och 
omfattades av en grupp med fyra elever, tre av dem gick i årskurs 1 och en av eleverna gick i 
årskurs 2. I det andra passet deltog två elever från årskurs 3. Detta pass varade under 30 minuter. I 
samtliga klassrumsobservationer tänkte jag på att inta en plats i rummet med god utsikt på 
läraren, eftersom det främst var läraren jag studerade, därför satte jag mig i 
helklassundervisningarna hos årskurs 2 och 3 i mitten av rummet bredvid eleverna, på de bakre 
bänkarna med ögon riktade mot läraren. I de mindre gruppundervisningarna satt jag vid samma 
gruppbord, som eleverna och läraren, eftersom elevunderlaget var färre.   

Vid registreringen av observationerna användes penna och papper i form av en loggbok. I 
loggboken skrev jag ned anteckningar i form av stödord och kortare meningar, som jag efter 
dagens slut renskrev.  

Intervjuerna 

Alla fyra intervjuer hölls i en lugn miljö, utan avbrott i respondenternas egna undervisningsrum. 
Tidsmässigt varade samtalen mellan 20-45 minuter. Samtliga intervjuer genomfördes enskilt 
samma dag som observationerna inom en tidsperiod på två veckor. Alla intervjuer utom en 
genomfördes efter observationen. Detta gav en möjlighet för lärarna att ge exempel i samtalet från 
den observerade undervisningen, vilket de även ofta gjorde.  I det fall, där intervjun genomfördes 
innan observationen, gav det mig ändock en möjlighet att själv identifiera respondentens 
uttalanden i den anslutande observationen. Efter observationen infann sig även här ett kortare 
utrymme för informellt samtal, där jag kunde få mina funderingar bekräftade. 

I egenskap av intervjuare ser jag mig själv som en resenär, där jag strövade omkring och utforskade 
olika livsvärldar, med ett bagage i form av teorier om läsförståelse och läsundervisning (Kvale, 
2008). Det innebär med andra ord att jag var påläst inom ämnesområdet innan intervjuerna samt 
även att frågeställningarna i intervjumanualen hade grundats på litteraturen. Syftet med intervjuerna 
var att slutligen nå en berättelse i form av ny kunskap. Detta innebär även att samtalen ibland ledde 
till ny kunskap för mig samtidigt som jag hade möjligheten att föra in andra att på nya tankebanor 
och skapa ny förståelse genom att de kanske börjar reflektera kring sitt handlande (Kvale, 2008). 
Som nämndes tidigare har jag utgått från ett hermeneutiskt förhållningssätt. Detta innebär att jag i 
samtalet lade stor vikt vid att lyssna noga på respondenterna, återkopplade och kom med följdfrågor 
för att säkra förståelsen och för att kunna nå nya tolkningsutrymmen. Frågeställningarna och följd-
frågorna hade oftast karaktären av uppföljnings-, sonderande- och tolkande frågor (Kvale, 2008).  

I alla fyra intervjuer använde jag mig av diktafon för att spela in samtalet. Detta för helhjärtat 
kunna koncentrera mig på att lyssna på respondenten och för att undvika att missförstånd uppstår, 
genom att mina egna tolkningar blir för styrande. Samtidigt är jag medveten om att bandning 
innebär en risk att det blir mer ett formellt samtal och att respondenten kan bli hämmad på så vis 
att viss information kanske inte framkommer på samma sätt som om inspelningen ej hade skett 
(Repstad, 2007). Dock upplevde jag inte att situationen blev konstlad eller att respondenterna blev 
hämmade, utan de verkade avslappnade i samtalet. Vid min förfrågan att spela in samtalen 
förklarade jag även noggrant orsaken till bandningen och då godtog alla respondenter att en 
inspelning skedde. Bandinspelningen gav mig fördelen att kunna transkribera samtalen till en 
text. Intervjusamtalen transkriberades av mig själv. Kvale (2008) beskriver att transkriberingar 
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kan ha olika form, samt att intervjusyftet bör stå i fokus vid beslut av lämplig 
transkriberingsform.  Jag valde att skriva ut samtalen ordagrant i naturlig talspråksform, vilket 
innebär att jag även skrev ned pauser, upprepningar, återkopplingar som till exempel mm och ja 
samt emotionella uttryck som tvekanden och skratt. Anledningen till att jag valde att detaljerat 
återge samtalen i talspråksform beror på att jag ville ha en möjlighet att kunna göra utförliga 
analyser, där jag tydligare kan förstå och tolka respondentens utsagor på ett nära sätt genom att 
exempelvis upptäcka klarheter och eventuella osäkerheter i samtalet. Denna transkriberingsform 
gav mig även möjlighet till en självreflektion kring hur jag själv framstår som intervjuare och om 
det finns tillfällen, där jag har påverkat respondenten, dock verkade så inte fallet. När det avser 
intervjucitaten som finns i resultatdelen i denna uppsats, är de dock angivna i en 
skriftspråkligform istället för talspråkligform, för att underlätta förståelsen (Kvale, 2008).   

Tillförlitlighet 
Begreppen reliabilitet och validitet är två kriterier som ofta används både inom kvalitativ- och 
kvantitativ forskning, när det avser att bedöma tillförlitligheten och kvalitén i undersökningar 
(Bryman, 2009; Repstad, 2007). Gällande kvalitativ forskning kan dock innebörden i begreppen 
anpassas lite, eftersom denna metod oftast inte är lika statiskt mätbart som kvantitativ forskning 
(Bryman, 2009). Särskilt kan det inom kvalitativa metoder vara lite svårare att bedöma studiens 
reliabilitet, det vill säga pålitligheten och huruvida resultatet blir detsamma om undersökningen 
utförs på nytt, då det avser sociala verksamheter, eftersom människors svar kan vara föränderliga 
över tid (Bryman, 2009). Bryman (2009) påpekar att det finns ett ömsesidigt förhållande mellan 
begreppsparet, reliabilitet och validitet, även om dem kan särskiljas i en analytisk bemärkelse. 
Ömsesidigheten består i att begreppen förutsätter varandra genom att det måste finnas en mätbar 
stabilitet inom båda för att en hög kvalitet ska kunna uppnås. Det går således inte att hävda att det 
finns brister inom reliabilitet och samtidigt en hög validitet eller vise versa.  

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om pålitlighet, tillförlitlighet, då i avseende av mätningarnas noggrannhet och 
följdriktighet (Bryman, 2009; Repstad, 2007). Frågor som kan bli aktuella att besvara är: Hur hög 
grad av pålitlighet finns det i datainsamlingsmaterialet? Finns det några brister inom de använda 
metoderna? (Johansson & Svedner, 2006; Repstad, 2007).  

Målet med att använda två olika metodformer, observationer och intervjuer har för mig varit att 
skapa en hög tillförlitlighet i studien, gällande såväl av graden av reliabilitet och validitet. Genom att 
jag bandade alla intervjuer och transkriberade dem själv kan enligt Kvale, (2008) uppges som goda 
kriterier för reliabilitetsnivån, därför att då finns det ett pålitligt analysmaterial tillgängligt, som 
baseras på samtalstolkningar av en person med en textstil. Detta anses vara pålitligare än om ingen 
transkribering hade gjorts eller om utskriften hade varit utförd av flera personer, med olika textstilar 
(Kvale, 2008). Att mina transkriberingar hade gjorts i talspråkform, kan ses som ett annat tecken på 
pålitlighet, eftersom det gav mig möjlighet att kunna förstå och analysera respondentens utsagor 
noggrant, då även osäkerheter uppträder. Däremot att mina intervjuer var halvstrukturerade, vilket 
innebar att frågorna ställdes utifrån en flexibel intervjumall kanske gör att reliabilitetsgraden sjunker 
lite, eftersom det kan innebära svårigheter att utföra en identisk intervju, då frågeställningarna 
anpassades lite till respondentens svar och profession. Men å andra sidan borde det vara fullt möjligt 
att i en ny studie följa min metodbeskrivning och intervjumall, även om resultatet inte blir identiskt. 
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Validitet 

Med validitet eller giltighet avses sanningshalten och riktigheten i undersökningen (Kvale, 2008; 
Repstad, 2007). Det kan då ofta bli aktuellt att granska huruvida undersökningsmetoderna 
verkligen undersöker eller mäter det som var avsikten att undersöka (Kvale, 2008; Repstad, 
2007).  Kvale (2008) utvidgar validering till att även omfatta forskarens hantverksskicklighet i 
form av forskarens förmåga att anlägga en kritisk syn på sin undersökning, där kontroll och 
ifrågasättande ingår samt att detta förmedlas med en kommunikativ klarhet. Vidare menar Kvale 
(2008) att validiteten bör beaktas under hela undersökningen och inte endast i slutskedet. 

Min strävan har varit att skapa en hög validitiet i studien, därav har giltigheten beaktats under hela 
projektet, exempelvis har syftet hela tiden stått i fokus för såväl planeringen som genomförandet av 
metoderna, på så vis att jag försökte skapa ett väl anpassat underlag för fältstudierna. Avsikten har 
även varit att tona ned mina egna tolkningar och mer förutsättningslöst gå in i studien för att förstå 
respondenternas egna livsvärldar. Det gavs möjlighet till det genom att jag utgick från en 
hermeneutik ansats, vilket konkret innebar att jag lade stor vikt vid lyssnandet i intervjuerna, samt 
på att komma med relevanta följdfrågor, allt i syfte att nå djupare mening och att öka 
sanningshalten i studien. Gällande mina observationer vill jag hävda att det råder en relativt hög 
grad av tillförlitighet, vilket kan grundas på att jag har använt mig av respondentvalidering, det vill 
säga att jag rapporterade till respondenterna vad jag hade identifierat i observationerna i syfte att 
säkerställa om mina tolkningar överensstämde med verkligheten såsom de observerade lärarna 
uppfattade den (Bryman, 2009). Dock kanske validitetsgraden sänks lite i och med att lärarna inte 
fick tillfälle att kommentera hela det färdigställda resultatet i studien.  

Resultat 
Resultatredovisningen är uppdelad i två delar. I den första delen kommer jag att presentera 
resultatet från observationerna av de fyra lärarna separerat från varandra. Fokus i 
observationsskildringarna ligger i att identifiera och beskriva vilka aktiviteter inom läsförståelse 
det arbetades med innan-, under- och efter läsningen. Intervjuerna presenteras i den andra delen, 
som utgörs av en temabaserad sammanställning av allt resultat.  I den temabaserade 
sammanställningen har jag vävt samman allt insamlat datamaterial från såväl intervjuer som 
observationer och sammanfattat det under rubrikerna: lärarkompetens, läsundervisning och 
läsaktiviteter, läsmotivation, klassrumsmiljö, läsförståelseundervisning. Detta avsnitt inleds med 
en beskrivning av vad lärarna själva lägger i begreppet, god läsförståelse. 

Ambitionen är dock att resultatet ska besvara mitt huvudsyfte, vilket är att beskriva och jämföra 
hur lärare i flerspråkiga miljöer arbetar för att främja och utveckla elevers läsförståelse. Därav blir 
det närmast nedanstående frågor som kommer att belysas i resultatredovisningen implicit, även 
om inte frågorna tas upp och besvaras direkt.   

• Hur arbetar lärarna, i de två grundskolorna för att främja och utveckla elevers läsförståelse? 

• Hur beskriver lärarna själva deras arbetssätt när det avser att främja och utveckla elevernas 
läsförståelse?  
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Norrbyskolan, arbetslag för årskurs 3 
I arbetslaget för årskurs 3 på Norrbyskolan ingår, klassläraren Sara, specialpedagogen Eva samt 
en fritidspedagog. Fritidspedagogen arbetar i klassrummet tillsammans med klassläraren under 
flertalet av de schemalagda lektionerna. Specialpedagogen arbetar i ett eget rum. Till henne går 
de elever som är i behov av stöttning av olika slag.  

Litteraturtillgångar 

Norrbyskolan har ett eget skolbibliotek med en anställd bibliotekarie, som är öppet under skoltid. 
Klassläraren uppger att hon lånar många böcker från skolbiblioteket, oftast terminsvis, så böckerna 
finns tillgängliga i klassrummet länge. Även specialpedagogen lånar böcker från skolbiblioteket. 
Därtill lånar de också böcker från ett närliggande kommunalt bibliotek ibland.  

I klassrummet hos årskurs 3 finns det gott om böcker, i olika svårighetsnivåer. Böckerna uppvisar 
ett brett sortiment, där det bland annat finns bilder -, fakta- och kapitelböcker av olika genrer. 
Många av böckerna är nivågraderande.  Även specialpedagogens rum uppvisar ett liknande 
sortiment, dock med lite färre böcker. Men samtidigt är rummet betydligt mindre i storlek. 

Sara, klasslärare för årskurs 3 

Sara är klasslärare för årskurs 3, vars elever hon har haft från årskurs 1. Hon har varit verksam lärare 
i drygt fyra och ett halvt år, där hennes inriktning i lärarexamen är matematik i samspel med svenska. 

Observation 

Hos Sara observerade jag en ämnesintegrerad undervisning i svenska och geografi med fokus 
på läsförståelse. Undervisningen kan benämnas som läroboksstyrd, då innehållet baserades på 
atlas och läseläroboken, Pojken och Tigern. Undervisningspasset hölls i helklass bestående av 16 
elever. Längst fram i klassrummet fanns en nerdragen stor karta över Sverige. Samtliga elever 
hade varsin världsatlas och läsebok. Eleverna skulle läsa ett kapitel i läseboken som handla om 
Härjedalen och Dalarna. Vidare karaktäriseras den av ett kooperativt lärande, där interaktionen 
var god och delvis byggd utifrån elevernas frågeställningar. Eftersom jag har deltagit i Saras 
undervisningar tidigare kan nämnas att hon genomgående under samtliga ämnen i samtal med 
eleverna använder sig av frågan – Hur tänker du? kombinerat med uppmaningen – förklara hur 
du tänker! Även i denna lektion förekom liknande frågeställningar.  

Aktiviteter före läsningen 

Innan själva läsningen aktiverade läraren elevernas förkunskaper genom att fråga eleverna vad de 
har läst tidigare och vart i Sverige huvudpersonerna i böckerna hade rört sig. I samband med det 
inleddes ett samtal, där eleverna kort fick berätta handlingen under ledning av läraren.  Här fick 
eleverna också arbeta med sin atlas ett tag för att på så vis befästa kontexten på ett geografiskt sätt. 
Eleverna ställde frågor, som svar uppmanade läraren först alla elever att fundera tag, innan hon själv 
besvarade frågeställningarna. En elev ifrågasatte kartatlasen riktighet, vilket ledde till att läraren lyfte 
fram att dessa slags frågor kallas för ett kritiskt tänkande och förklarade för klassen att det är bra att 
ha, eftersom man alltid bör ifrågasätta sanningshalten i texter, även faktatexter, insköt hon.  

I sitt samtal med eleverna använder läraren genomgående ett moget språk, där hon inte förenklar 
språket, utan använder ett vuxet språk, med korrekta ord och begrepp som hon förklarar och 
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förtydligar för eleverna, när det behövs. Ett exempel på lärarens användning av ett moget språk 
var då en elev väckte ifrågasättande frågor till atlasboken. Det mogna språket yttrade sig först 
genom att läraren använde begreppet, invånare och förklarade för eleverna att i atlasböcker 
uttrycker de sig så, när de talar om den mängd av människor som bor i en stad. En elev frågade då 
genast – men, hur kan man veta det? Läraren uppmanade alla elever att tänka efter. Samma elev 
som tidigare ställt första frågan, var inte helt nöjd med svaret som hon hade fått, utan frågade 
även, - men hur kan de ändra antalet invånare i kartboken? Läraren besvarade frågan. I exemplet 
synliggörs att läraren använder ett moget språk i samtal med sina elever samt att undervisningen 
baserades delvis på elevernas frågeställningar. Detta innebär att lektionen inte blir exakt som 
planerat. Läraren berättade för mig efter lektionen att ett kritiskt tänkande inte var syftet att ta upp 
i undervisningspasset, men att det blev aktuellt eftersom elevens frågor krävde det.    

Aktiviteter under läsningen 

Läsningen av kapitlet i boken ordnades via högläsning, där eleverna fick läsa tre meningar var 
för varandra i helklass. Eleverna uppmanades samtidigt vara flexibla och inte avbryta mitt i ett 
stycke om det finns någon mening kvar. Under högläsningen infiltrerades en språklig miljö där 
eleverna tilläts fråga och förklara saker för varandra under ledning av läraren. Mycket av själva 
undervisningen baserades utifrån elevernas förförståelse och undringar. Under läsningen arbetade 
läraren mycket med att utveckla elevernas ordförråd.  Jag noterade eleverna som motiverade och 
vetgiriga, då de själva många gånger ställde frågor kring ords betydelse. Läraren förklarade dessa 
ibland direkt själv, fast oftast såg hon efter om det fanns någon elev som kunde förklara det 
aktuella ordet. Läraren lyfte även själv upp ord, fraser och uttryck ur texten och frågade om 
eleverna visste betydelsen av dem, samt förtydligade elevsvaren och gav förklaringar. Parallellt 
arbetades det även med synonymer. Vidare lyfte läraren upp kopplingen mellan bild och text och 
frågade eleverna om det hade förstått sambandet mellan den aktuella bilden och textinnehållet. 

Aktiviteter efter läsningen   

Undervisningen fick avsluta i förtid på grund av att en annan lärare hade inplanerat ett NO- 
projekt med eleverna. Normalt sett förklarade Sara att eleverna efter läsningen får arbeta i den 
tillhörande studieboken som innehåller olika variationer av frågor och skrivaktiviteter med fokus 
på läsförståelsen, där bland annat ordkunskap och grammatik ingår. I studieboken arbetar de 
enskilt eller i par. Men dessförinnan har eleverna förbereds bland annat genom att många av 
orden som behandlas i studieboken tas upp och förklaras i samband med läsningen, menar Sara. 

Sammanfattning 

Ur observationsbeskrivningen identifieras en ämnesintegrerad undervisning i svenska och 
geografi, som var läroboksstyrd med fokus på läsförståelse.  Undervisningen, baserades delvis på 
elevers frågeställningar, då exempelvis ett kritiskt tänkande lyftes fram. Vidare präglas 
undervisningen av ett kooperativt lärande med riklig interaktion mellan elever och läraren. Det 
förekom en högläsning, där eleverna läste högt i tur och ordning. Innan läsningen aktiverades 
elevernas förförståelse till textinnehållet via samtal och frågor av läraren. Under läsningen 
synliggjordes ett gediget arbete med att utveckla elevernas ordförråd, där läraren lyfte fram ord 
ur texten som förklarade med hjälp av ett moget språk, även eleverna frågade om många ords 
betydelser. Vidare infann sig ett kortare samtal om kopplingen mellan bild och text . 
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Eva, specialpedagog 

Eva är specialpedagog och knuten till arbetslaget, F till 3 på Norrbyskolan.  Eva är förskolelärare 
i botten, men vidareutbildade sig till specialpedagog, som hon har varit yrkesverksam i sedan år 
1988. Hennes ämnesinriktning i examen är svenska. I nuläget kompetensutbildas Eva i en kurs 
inom svenskämnet samtidigt som hon arbetar.  

Observation 

Trots att jag observerade två av Evas undervisningar är det främst det undervisningspass som 
omfattades av två elever ur årskurs 3, som belyses här. Den andra observationen, som omfattades 
av tre elever i årskurs 1 och en elev från årskurs kommer av utrymmesskäl endast mycket kortfattat 
tas upp och då främst för att beskriva tydliga skillnader i läsförståelsearbetet mellan årsgrupperna. 

Enligt Eva var syftet med undervisningspasset med de två elever ur årskurs 3 att arbeta med 
läsförståelse, vilket de gjorde i samband med gemensam läsning högt ur en kapitelbok. Det kan även 
benämnas som en läsförståelsestrategiundervisning baserad på RT – metoden, där Eva uppger att 
hon har hämtat inspiration från Westlund (2009). Läsförståelsestrategier som aktiverades var, att 
sammanfatta huvudinnehållet i texten, att reda ut oklarheter i texten (se, s. 23). Även undervisningen 
med de yngre eleverna kan kategoriseras, som att följa RT-metoden, fast där aktiverades även 
strategin, att förutspå handlingen, vilket gjordes med hjälp bilderna till texten. Förutom det bestod 
skillnaden i att de yngre eleverna fick betydligt mer stöttning och att deras undervisning hade större 
fokus på avkodning än med de äldre eleverna. Båda undervisningspassen karaktäriseras av ett 
interaktivt kooperativt lärande, där eleverna med stöd av läraren samtalade med varandra för att nå 
en gemensam förståelse. Eva använder ett moget vuxet språk i undervisningen, när hon samtalar 
med eleverna, på så vis hon inte förenklar sina ord och samtalstonen i samtalet. 

Aktiviteter före läsningen 

Under denna lektion skulle de två eleverna ur årskurs 3 påbörja andra kapitlet i en läsebok. 
Undervisningspasset inleddes med att läraren introducerade ett nytt arbetssätt för eleverna. Nu 
skulle de samtala och försöka minnas vad de hade läst tidigare och tillsammans göra en skriftlig 
sammanfattning av förgående kapitlet. Eva plockade fram ett symboliskt kort med ett par 
människor på och frågade eleverna – ”Vad handlade boken om? Vilka var huvudpersonerna?” 
Eleverna försökte minnas genom att bläddra lite i sidorna i det förra kapitlet. Eleverna samtalade 
och berättade handlingen under stöd av läraren. Stödet bestod här i att få eleverna att berätta hela 
sin tanke och att inte tappa tråden, samt att de skulle kunna sammankoppla sina tankar med 
varandra till en helhet som båda var nöjda med. Läraren bad en av eleverna att vara ”sekreterare” 
och skriva ned deras sammanfattning av kapitlet. Även vid skrivningen gav Eva eleverna stöd 
genom att få eleverna att kunna sammanfatta sig kortfattigt. De lässtrategier som jag ser i empirin 
är att eleverna gemensamt ska lära sig att sammanfatta en läst text, vilket även innerymmer att 
läraren aktiverar elevernas förförståelse till textinnehållet, genom att de samtalar om det lästa.  

Aktiviteter under läsningen 

Läsningen bestod av en högläsning, där eleverna i turordning läste cirka en sida var åt gången högt 
för varandra och läraren. Under elevernas högläsning arbetade läraren relativt mycket med att 
utveckla elevernas ordförståelse, där hon lyfte fram ord som stiltje, roug och väderkvarn ur 
textsammanhanget och förklarade dem tydligt för eleverna. Innan hon förklarade orden frågade hon 
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oftast eleverna först om de själva visste svaret. En elev påpekade att hon inte förstod några ord i 
texten. Den andra eleven förklarade att orden var ”ställen”. Läraren förtydligade elevens svar genom 
att precisera att det var namn på platser och städer i Gotland. Genomgående var att Eva förklarade 
orden klart och tydligt samt i två fall även konkretiserade ordens betydelse genom att rita dem. När 
eleverna började komma mot slutet av kapitlet frågade läraren dem om det fanns ytterligare några 
svåra ord i texten. En elev sa – ”jublade” fast i samma veva kom hon på betydelsen själv. Läraren 
förtydligade och utvidgade elevens förklaring till ordet. När det var dags för den sista eleven att läsa 
den avslutande sidan i kapitlet, läste hon mekaniskt. Eva avbröt snabbt läsaren och modellerade för 
eleven hur man kunde läsa med betoning samt förklarade att det blir mycket lättare att förstå texten 
om de läser som hon modellerade. Därefter fortsatte eleven att läsa. Nu med mer pauser och större 
variation på accenten och tonläget än förr. Utryckt med andra ord visar detta på att stödet i form av 
lärarens modellering ledde till att eleven behärskade läsningen bättre själv, åtminstone denna gång.  

Aktiviteter efter läsningen   

Efter läsningen anknöt läraren textens handling till elevernas erfarenhetsvärld genom att hon 
frågade eleverna om de samtyckte med det som stod i boken. Därefter frågade Eva eleverna, vad 
som hände i kapitlet de nyss läst. Eleverna samtalade om bokens handling under ledning av 
läraren som ställde frågor för att de skulle minnas och återkoppla kapitlet och för att de ska kunna 
sammanfatta texten gemensamt. Nu är det den andra elevens tur att vara sekreterare, förklarar 
Eva . Eleven påbörjar en skriftlig sammanfattning själv, medan den andra eleven utvidgar texten 
genom att anlägga konjunktioner såsom därför att och för att, vilket de besvarar tillsammans.   

Sammanfattning 

Ovanstående observationsmaterialet åskådliggör att specialpedagogen har genomfört en 
läsförståelsestrategiundervisning baserad på RT-metoden med två elever från årskurs 3. 
Läsningen bestod i en högläsning, där eleverna läste högt för varandra och läraren. I 
undervisningen arbetade de med två strategier. Den första var att sammanfatta huvudinnehållet i 
en text, vilket eleverna fick göra gemensamt muntligt och skriftligt, både innan och efter läsningen. 
Detta arbete omfattade även en aktivering av elevernas förförståelse till textinnehållet, då de innan 
läsningen samtalade och sammanfattade tidigare läst text. Den andra strategin innebar att eleverna 
gemensamt fick reda ut oklarheter i texten, vilket de gjorde via interaktion med varandra och med 
stöd av läraren, då de samtalade om textinnehållet.  I ett helhetsperspektiv präglas undervisningen 
av ett kooperativt dialogiskt lärande, där läraren via samtal arbetade relativt mycket med att 
utveckla elevernas ordförståelse och gav dem rikligt med stöd, för att kunna klara undervisningens 
uppgifter.  Stödet bestod bland annat i att läraren vid två fall konkretiserade ordens betydelse 
genom att rita dem, samt att hon modellerade läsningen i syfte att illustrera en läsning med korrekt 
betoning. Modelleringen ledde till att eleven i fråga förbättrade sin läsning avseende prosodin. 

Söderbyskolan, arbetslag för årskurs 2 
I arbetslaget för årskurs 2 på Söderbyskolan ingår klassläraren Lena, svenska som 
andraspråksläraren Anna samt en specialpedagog. Klassläraren arbetar mestadels själv i 
klassrummet. Medan de elever som är i behov av olika slags stöttning, går till svenska som 
andraspråksläraren och specialpedagogen som båda har egna rum.   
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Litteraturtillgångar 

Söderbyskolan har för närvarande inget organiserat skolbibliotek, vilket de dock uppges ha haft 
tidigare. Istället uppger både klassläraren och svenska som andraspråksläraren att de är flitiga 
besökare på det kommunala biblioteket som ligger närmare än 400 meter från skolan. 
Klassläraren uppgav i intervjun att hon tillsammans med en annan lärare startade upp ett litet 
skolbibliotek i höstas, med böcker som de samlat på sig under årens lopp, som också används.  

I klassrummen hos både svenska som andraspråks- och klassläraren kunde jag observera en rik 
bokmiljö, med varierad litteratur såsom fakta-, bilder - och skönlitterära böcker. En del av dem 
bestod av nivågraderade böcker. Hos svenska som andraspråksläraren fanns lexikon av olika språk. 

Lena, klasslärare för årskurs 2 

Lena är en utbildad lågstadielärare med den längsta yrkeserfarenheten av de fyra lärarna. Hon har 
arbetat som lärare i 33 år, varav 28 ½ år på Söderbyskolan. I hennes utbildning ingår alla 
skolämnen. Därtill har hon kompetensutbildats via diverse kurser under årens lopp. Senast en kurs 
inom språk. Lena är klasslärare för eleverna årskurs 2, som hon har varit lärare för sedan årskurs 1.  
Lena berättade att hon älskar sitt yrke och att hon nästan alltid har arbetat bland mångkulturella 
elever, förutom när hon började, eftersom då bestod området mestadels av svenskfödda.  

Observation 

Av klassrumobservationen hos Lena och eleverna i årskurs 2 framgick det tydligt att Lena 
använde sig av en begreppsorienterad undervisning inom NO, där tankekartor utgjorde ett stort 
inslag i undervisningen. Lena förklarade även själv att en stor del av undervisningen inom de 
flesta ämnesområden utgår från att vara begreppsorienterade. Detta gick också att se i rummet, 
där det fanns rikligt med bilder och begreppsord på engelska uppsatta på fönster, dörrar, bord 
etcetera. Lena förklarade dock att hon inte använde sig av någon specifik metodik, utan det var 
mest hennes egna erfarenheter av god undervisning som stod till grund för upplägget. Under 
observationsdagen var det 16 elever närvarande av de totalt 19 elever som ingår i klassen. 

I den begreppsorienterade undervisningen som jag observerade ingick det aktiviteter som lärarens 
högläsning, utveckling av ordförståelse, aktivering av elevers förförståelse och förståelsestrategier 
samt ett gemensamt arbete med tankekartor byggt utifrån elevernas egna ord. Samtalet och 
språkutvecklande dialoger var centralt, då eleverna ofta frågade frågor om det lästa, vilket 
förklarades och utvidgades av läraren. Eleverna verkade entusiastiska, då de ideligen anknöt till 
deras vardagserfarenheter. Läraren hade en tillåtande attityd och lät dem berätta under 
handuppräckning, fast när elevernas egna erfarenheter varade i nära 10 minuter och höll på att ta 
över lektionen avbröt läraren eleverna och anslöt dem till undervisningssyftet. 

Aktiviteter före läsningen 

Aktiviteterna innan läsningen bestod i grafisk organisering i form av tre utarbetade tankekartor 
som hade gjorts gemensamt av eleverna och läraren samma dag på morgonen.  Detta arbete 
observerades dock inte av mig. Men läraren berättade att tankekartorna byggdes på elevernas 
egna ord, genom att de var de som hade gett förslag på ord och begrepp till kartorna. Jag 
observerade också att det fanns tre tankekartor ritade på whiteboardtavlan som innehöll begrepp 
relaterade till hundar. Den första tankekartan utgick från begreppet, kroppsdelar. Från begreppet 
fanns det streck dragna till 14 olika ord och benämningar på hundens kroppsdelar, exempelvis 
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stod det tass, nos, tänder och svans. Den andra tankekartan byggdes upp av begreppet, raser. Här 
fanns det 12 olika hundraser angivna. Några av dessa var: collie, dalmatiner, schäfer. På den 
tredje kartan fanns begreppet, användning samt till detta fanns det sju användningsområden för 
hundar skrivna. Bland annat stod det sällskapshund, gårdshund, ledarhund och polishund skrivet.  

Aktiviteter under läsningen 

Läsningen bestod av en högläsning, där läraren läste en faktabaserad text om hundar högt för 
eleverna. Alla elever hade samma text framför sig och uppmanades av läraren att följa med i texten 
när hon läste. Läraren stannade ofta upp i läsningen, då hon aktiverade elevernas förförståelse 
genom att koppla texten och begreppen till tankekartorna och det de hade samtalat om på 
morgonen. I några fall avbröt hon läsningen för att mer specifikt arbeta för att utveckla elevernas 
ordförråd, då genom att ta upp ord och begrepp som exempelvis valp ur textinnehållet, vilket hon 
förklarade innebörden av. Även i dessa förklaringar kopplade läraren till tankekartan. I läspausarna 
var eleverna väldigt ivriga, entusiastiska och frågvisa, dels i att fråga frågor som berörde ytterligare 
kunskap inom ämnesinnehållet än vad texten hade förmedlat. Men också i att fråga om ordens 
betydelser, exempelvis undrade eleverna vad orden, fostra och motion betydde. Lena uppmuntrade 
elevernas fråganden, genom att påpeka att det var jättebra att de frågade när de inte förstod orden i 
texten. I samtalet som uppstod under läsningen använde läraren genomgående ett moget språk, 
utan förenklingar, istället utvidgade hon det lästa och förtydligade begreppen genom att sätta dem i 
ett större sammanhang kopplat till vardagslivet. Många elever ville gärna dela med sig av sina egna 
erfarenheter om hundar. Läraren kopplade då i den mån det gick samman elevernas erfarenheter 
med textinnehållet och tankekartorna.  Exempelvis anknöt Lena till elevernas erfarenheter vid ett 
tillfälle då hon förklarade vad som är rätt och fel avseende hunduppfostran samt drog paralleller till 
barnuppfostran. Genom att eleverna gavs utrymme att koppla textinnehållet till sina personliga 
erfarenheter inom ämnesområdet, möjliggjordes tillfällen i undervisningen, där eleverna skulle 
kunna använda sina förståelsestrategier som elaboreringsstrategier.  

Aktiviteter efter läsningen   

När högläsningen och samtalet var färdigt, följde en skriv- och klippövning, där eleverna skulle 
göra egna tankekartor med stöd av de färdigställda tankekartorna på tavlan.  Här skapades ett 
utrymme för eleverna att kunna aktivera och utnyttja sina förståelsestrategier i form av 
minnesstrategier. Eleverna fick nu en bild av en hund som de skulle klippa ut och klistra in i en 
bok. Därefter skulle eleverna skriva in vad kroppsdelarna på hunden heter och sitter i 
verkligheten, med hjälp av tankekartan och begreppen på tavlan. Om tid fanns fick de därtill 
fortsätta göra egna tankekartor. I arbetet möjliggjordes med andra ord utrymme för att en djupare 
och konkretiserad förståelse av ämnesinnehållet, då de fick arbeta med tankekartorna 
självständigt eller i par, även om det för många elever handlade mest om avskrivning från tavlan.  

Sammanfattning 

Av empirin från observationen framgår att läraren genomförde en begreppsorienterad undervisning 
inom NO, där utarbetning och bearbetning av grafisk organisering i form av tankekartor ingick som 
ett viktigt inslag i förståelsen. Utarbetningen av tankekartorna hade skett tidigare under samma dag 
och var baserad på elevernas ord och begrepp. I undervisningen förekom en högläsning, där läraren 
läste en faktabaserad text högt för eleverna. Under läsningens gång, stannade läraren ofta upp, då hon 
samtidigt arbetade mycket med att utveckla ordförrådet och aktivera förförståelsen hos eleverna, 
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vilket gjordes genom att hon ständigt kopplade textinnehållet och dess begrepp till tankekartorna. I 
läspauserna följde ett samtal, där läraren relaterade orden och begreppen i texten och tankekartorna 
och drog paralleller till ett större sammanhang i vardagslivet. Undervisningen präglades av ett 
kooperativt lärande med mycket samtal, där eleverna lyfte frågor om ord och textinnehållet samt ivrigt 
berättade om sina egna erfarenheter om hundar. Läraren lyssnade varsamt, förklarade oklarheter samt 
kopplade i viss mån samman elevernas erfarenheter till textinnehållet. I detta sammanhang skapades 
det möjligheter för de elever som kopplade textinnehållet till sina egna erfarenheter att kunna använda 
sina förståelsestrategier som elaboreringsstrategier, samt i den avslutande skrivaktiviteten, då eleverna 
skulle rita egna begreppskartor, gavs det möjligheter för dem att kunna aktivera sina minnesstrategier.  

Anna, svenska som andraspråkslärare 

Anna, arbetar som svenska som andraspråkslärare på Söderbyskolan och är knuten till arbetslaget 
för årskurs 2 och 3. Till Anna kommer förberedelseelever samt elever som är beroende av extra 
stöttning. Tidigare har Anna arbetat främst med nyanlända elever i förberedelseklass. Hon har en 
yrkes- erfarenhet på sex år, där inriktningen i hennes lärarexamen är svenska som andraspråk och 
engelska. För närvarande kombinerar Anna arbetet med två olika kompetensutbildningar. Den ena 
kursen är inom språkutveckling och språksvårigheter. Den andra handlar om bedömning.  

Observation 

Denna undervisningsobservation utgörs inte av en sammansatt läsning, utan istället en läsning, 
där eleverna ska läsa en mening åt gången och därefter bearbeta den. Därav har jag valt att inte 
strukturera upp den på samma sätt som de andra observationerna. Istället ger jag först en kort 
sammanställning av helhetsintrycket från undervisningen, för att därefter presentera empirin från 
undervisningen mer utförligt, där läsförståelseaktiviteterna uttrycks och exemplifieras.  

Undervisningen med de två nyanlända eleverna från årskurs 3 präglas av en tillåtande, respektfull, 
behaglig och kommunikativ atmosfär, som sjuder av språkutvecklande och förståelseinriktade 
aktiviteter och där stöttningen är central. Anna använder ett moget språk, fast med mycket 
stöttning i form av språklig kommunikation, kroppsgester, digitalt översättningsprogram och 
konkret material som bilder och lexikon samt visar en stor respekt för eleverna och deras 
modersmål. Elevernas modersmål beaktas och används i undervisningen för att skapa en större 
förståelse hos eleverna för svenska språket. 

Empiri från undervisningen 

Under detta undervisningspass arbetar Anna med två elever från årskurs 3. Båda eleverna är 
relativt nyanlända och har varit i Sverige i knappt sex månader. Eleverna har olika modersmål, 
spanska och serbiska. I undervisningen arbetar eleverna tillsammans med ett material från 
Berholt, som består av bilder och påståendemeningar. Eleverna ska läsa en mening i taget, titta på 
bilden, samtala och avgöra om påståendet är falskt eller sant. Till varje bild hör ca 20 meningar.   

Samtalet är centralt i undervisningen, som präglas av en enormt hög grad av språkutvecklande 
aktiviteter. Eleverna läser meningarna i turordning och samtalar med varandra om påståendet 
stämmer eller ej. Förutom att eleverna samtalade med varandra utmanade läraren dem ideligen 
genom att ställa utvecklande frågor om meningarna och bilderna. Vid förklaringar av ordens 
betydelser utvidgade läraren ofta dem genom att hon satte in orden i ett större sammanhang och 
relaterade dem till eleverna erfarenhetsvärld såväl språk- och vardagsmässigt. Detta kan 
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exemplifieras när läraren förklarade verbet ”flyter”, där hon anknöt till en säl på bilden som flöt i 
havet och förklarade att sälar inte kan flyta i simhallen som de kanske brukar göra ibland. Mycket 
av undervisningen kom att handla om utveckling av ordförrådet, vilket även inneryms en 
aktivering av elevernas förförståelse. Detta genom att arbetet med ordkunskapsutveckling ofta 
relaterades till elevernas hemland, där läraren många gånger frågade eleverna vad orden hette på 
deras modersmål och om ordens innebörd fanns i deras hemland. 

Stöttningen av läraren sker både via ett verbalt och ickeverbalt språk, där läraren via frågor och 
samtal försöker få eleverna att nå en djupare förståelse genom att anknyta till deras språkliga och 
kulturella erfarenheter från hemlandet. Detta skedde ofta genom språkliga aktiviteter kring 
ordförståelse. Ord som togs upp i undervisningen var exempelvis mossa, lingon, snigel, huk, sugen. 
Förutom att bara förklara ordet språkligt använde sig läraren av ett mycket gestikulerande språk, 
där såväl händer, armar som hela kroppen ingick. När läraren skulle förklara ordet, huk, gick hon 
ner på huk och visade ställningen samt när de samtalade om hur en snigel rör sig gick hon ned på 
golvet och illustrerade. Anna har en tillåtande attityd till att eleverna får använda modersmålet i 
undervisningen. Detta blev märkbart i undervisningen, där hon både frågade eleverna vad ord hette 
på deras modersmål samt genom att hon hade ett digitalt översättningsprogram närvarande dit både 
hon och eleverna vände sig för att få djupare förståelse av ord. Ett av barnen gick ideligen själv till 
datorn och översatte ord han inte förstod. Utöver det digitala stödet i undervisningen använde sig 
Anna även av ett lexikon, där hon konkret visade bilder av ordbetydelser som barnen inte kunde 
förstå eller relatera till, exempelvis var lingon och svamp sådana ord, där lexikonet användes.  

I anslutning till observationen infann sig ett informellt samtal, där Anna förklarade för mig att 
hon i sin undervisning tänker på att ha en lagom utmaningsnivå och ”ligga snäppet” över 
elevernas nivå. Anna använder själv ordet stöttning när hon säger att hon arbetar med elever i 
behov av extra stöttning. Vygotskij är central, påpekar hon.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar beskrivningen av observationen att svenska som andraspråksläraren 
genomförde en undervisning rik på stöttning, språkutvecklande- och förståelseinriktade 
aktiviteter såsom utveckling av ordförråd och aktivering av förförståelse med många kopplingar 
till elevernas olika modersmål. Undervisningen genomfördes med två relativt nyanlända elever från 
årskurs 3 och utgjordes av en läsaktivitet. Läsningen bestod i ett material, där eleverna via 
högläsning, skulle läsa en påståendemening i taget högt för varandra, samt tillsammans avgöra om 
påståendet var korrekt eller ej i förhållande till en bild. Såväl denna läsning som undervisningen i 
helhet präglas av ett kooperativt lärande, där samtalet var centralt, både mellan eleverna och mellan 
läraren. Läraren använde i samtal med eleverna ett moget språk, fast med tydliga ordförklaringar och 
gestikuleringar, där hon upprepade gånger utmanade eleverna och deras resonemang genom att ställa 
frågor till dem om meningarna och bilderna. Vid förklaringarna vidgade läraren kontexten, genom att 
sätta orden i ett större sammanhang som relaterade till elevernas erfarenhetsvärld, både vardags- och 
språkmässigt.  Som stöd till förståelsen användes mycket gester, lexikon och ett digitalt 
översättningsprogram, som möjliggjorde att eleverna kunde få orden översatta till sitt modersmål.  
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Temabaserad sammanställning  
Närmast följer en sammanställning av allt datamaterial, men där betoning av innehållet i de första 
rubrikerna ligger på intervjuerna. Resultatdelen avslutas med att återkoppla observationsmaterialet, 
vari skillnaderna och likheterna mellan lärarnas undervisningar belyses. Inledningsvis kan nämnas 
av resultatunderlaget att samtliga intervjuer styrker mycket av det som redan har identifierats under 
klassrumsobservationerna.  Det fanns således ingen märkbar diskrepans mellan lärarnas uttalanden 
i intervjuerna och deras agerande i undervisningen. Intervjuerna ger dock en möjlighet att försöka 
förstå lärarnas tankar i arbetet med läsförståelse i ett vidare perspektiv än bara det som kunde 
utrönas i de observerade undervisningarna, medan observationerna ger en konkretiserad förståelse. 

Hur beskrivs god läsförståelse? 

Samtliga fyra intervjuade lärare lägger in betydelsen av avkodning i beskrivningen av begreppet, 
god läsförståelse i någon bemärkelse samt att det också avser att förstå det lästa, vilket en av 
lärarna skildrade på följande sätt, ”god läsförståelse /…/det är lätt att läsa tekniskt men 
läsförståelse det är när man förstår vad texten handlar om”. 

Utöver det betonade två lärare vikten av att kunna göra inferenser. En av dessa lärare lyfte också 
fram betydelsen av ordförståelse i innebörden av god läsförståelse: ”att man ska kunna läsa en text, 
dels orden man läser, men även förstå, alltså kunna läsa mellan raderna och förstå sådan 
betydelse”. Medan den andra läraren lade in betydelsen av koncentration: ”det handlar väldigt 
mycket om koncentration. De som inte är koncentrerade, de har det ju jättesvårt /…/ en god 
läsförståelse förutsätter på något sätt att man går in i det man läser, och det är ju väldigt viktigt”.  

Lärarkompetens 

Samtliga fyra lärare är behöriga lärare och har en lärarexamen i bagaget, där svenskämnet ingår i 
någon form. En av dessa lärare besitter en svenska som andraspråkskompetens i form av teoretiska 
studier. En annan av lärarna har en lång pedagogisk erfarenhet av flerspråkiga elever. 

När det avser lärarnas yrkeserfarenhet finns det däremot skillnader i antal år de har arbetat som 
verksamma lärare. Bland klasslärarna finns lärare som har längst respektive kortast yrkeserfarenhet 
räknat i antal år. Den lärare med flest yrkesverksamma år tog lärarexamen 1978 och har arbetat 
som lågstadielärare i 33 år. Medan läraren med kortaste yrkeserfarenhet tog examen och började 
arbeta 2005. De två andra lärarna har varit yrkesverksamma sedan år, 1988 respektive 2004. 
Gällande kompetensutbildning, uppger tre av de fyra lärarna att de har genomgått en utbildning 
inom svenskämnet under det senaste året.  

Rörande föräldrasamverkan, är det en av de fyra lärarna som uttryckligen beskriver i intervjun 
att det finns ett samarbete med föräldrarna, kopplat till läsningen. Föräldrasamarbetet beskrevs 
bestå i att eleverna läser högt hemma, förklarar vad de läst samt att föräldrarna lyssnar, ställer 
motfrågor och diskuterar textinnehållet med sina barn:  

”de ska inte läsa läxan tyst för sig själva, utan där ska det sitta någon och då ska de också förklara vad de 
har läst och föräldrarna ska kunna ställa motfrågor, varför blev det så? vad hände? /…/och det är ju sånt 
som vi har pratat med föräldrarna om”.  
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Detta samarbete genomförs av den läraren som besitter den längsta yrkeserfarenheten av lärarna. 
Som förklaring till varför detta samarbete har inletts anger läraren i fråga att hon anser att det är 
svårt att lära eleverna uppnå en läsförståelse av självständig karaktär.  

Läsundervisning och läsaktiviteter 

Hur beskriver lärarna sin läsundervisning? 

I intervjuerna beskriver alla lärarna att de i sitt arbete med läsning arbetar på lite olika sätt, beroende 
på vad det avser. Detta var samtidigt en öppen intervjufråga, där lärarna som svar valde att betona 
olika aspekter rörande sin läsundervisning, därför är det lite svårt att ge en enhetlig, rättvis och 
komplett bild av deras läsundervisning, då det är möjligt att allt inte framgick i deras utsagor.  

Klassläraren för årskurs 3, beskrev att hennes läsundervisning generellt har handlat om att 
eleverna ska få läsa mycket och att de ska få möta litteratur av olika slag: överhuvudtaget har det 
handlat om att läsa mycket, att få dem att läsa så mycket som möjligt/…/bra litteratur/…/varierad 
kvalitet/…/ jag tror på det också att de liksom har mött bredden”. Detta menar hon har 
möjliggjorts genom att hon tidigt, i årskurs 1 och 2 implementerade en organiserad läsning, där 
eleverna dagligen får läsa tyst. Därtill framkom det att hon föredrar att ha undervisningar i 
helklass, istället för små grupper, då hon tror på dynamiken detta kan frambringa samt att hon i 
mångt och mycket försöker utgå från elevernas utsagor i undervisningen och bygga vidare på dem 
för att på så vis minimera lärarstyrningen. 

Klassläraren för årskurs 2, valde att ingående beskriva hur hon organiserar arbetet med 
elevernas läsebok i undervisningen, inom vars arbete det under loppet av en vecka bland annat 
ingick aktiviteter som högläsning, samtal, utarbetning av tankekartor, ordförståelse, aktivering av 
förförståelse, gemensam läsning, enskild läsning, läsläxa: 

 ”jag börjar egentligen alltid jag måste ju själv veta vad kapitlet handlar om och handlar det till exempel om 
cirkus, då börjar vi prata om cirkus och då använder jag mig gärna av en tankekarta och barnen berättar för 
mig, vad är en cirkus? Vad kan man se på en cirkus? Vad gör man? Det kommer in hur mycket ord och 
berättelser som helst/…/vi samlar ord och vi förklarar vad det betyder och alla ser cirkus framför sig och sen 
blir de intresserade och då berättar jag vad vi ska läsa/…/först lyssnar de bara och jag läser berättelsen/…/sen 
tar vi om det och då härmläser de efter mig/…/sen går vi igenom svåra ord, de frågar spontana frågor/…/sen 
får de det i läxa och på fredagen då läser de för mig”.  
 

När det avser specialpedagogen och svenska som andraspråksläraren, som båda arbetar med 
mindre elevgrupper eller enskilda elever, anger dem båda två att de formar sina undervisningar 
efter elevernas individuella behov. Men också att de ibland anpassar undervisningen efter lärarnas 
önskemål och klassens arbete.  

Svenska som andraspråksläraren uppger specifikt att hon anser att det är viktigt att arbeta med 
förförståelsen och ordförståelse i läsundervisningen: ”det är väldigt viktigt med förförståelse för 
att de ska förstå en text /…/att man går igenom texten noga, att de får visa vilka ord de inte kan, 
att man ställer lite kontrollfrågor”.  Eftersom många hennes elever är nyanlända i Sverige och 
har brister inom svenska språket används stöd för dem såsom gester, lexikon, bilder och digitalt 
översättningsprogram, som möjliggör att orden kan översättas på elevernas olika modersmål: 
”dels har vi ju datorn till hjälp och där finns det ju översättningsprogram/…/ sen använder jag 
när det går bilder och mycket kroppsspråk”.  
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Specialpedagogen beskriver sitt arbete med läsundervisning i F till 3 med att i förskoleklassen är 
det en förberedande läsning som tränas i form av Bornholmsmetoden, som är framställd av 
Lundberg (2007). Med de yngre eleverna tränas det avkodning mycket, medan läsningen med de 
äldre istället kan vara mer inriktad på att få upp ett läsflyt:  

”jag sitter ofta med elever två och två eller en och en och tränar avkodning mycket med dem här som inte 
riktigt har kommit igång än/…/och sen har vi ju Bornholmsmetoden i förskoleklassen, förberedande läsning 
och det ser vi också bra resultat på, så det är jättekul/…/för de äldre läser man kanske för att få upp flytet”. 

Samtliga lärare uppger att de nivågrupperar sina elever och att de ser nivågrupperingar, som en 
nödvändighet för att eleverna ska få stimulans och utvecklas i sin läsning. Däremot finns det smärre 
variationer av hur stark betoning de lägger i innebörden. En av lärarna med den starkaste betoningen 
ser nivågrupperingen som en självklarhet: ”absolut/…/det känns ju nästan som ett brott att inte ha 
nivågrupperingar utifrån vad som står i läroplanen/…/ ja eftersom man ska sträva efter att möta 
individen där den är och att den ska få utvecklas”. Tre av de fyra lärarna uppger även att de använder 
nivågrupperade läromedel och läseböcker, vilket jag också kunde observera fanns i klassrummen.  

Sammantaget framkom av intervjuerna att det i undervisningarna kunde ingå läsformer såsom: 
högläsning av lärare och elever, tyst läsning, parläsning, gruppläsning. Därtill lyfte klasslärarna 
fram läsvarianter som: staffettläsning, samt en läsning, där eleverna läste högt för klassen i 
samlingsstunder, medan vännerna skulle ge respons i form av övervägande positiv kritik. 

Tre av lärarna uppgav att tyst läsning ingår som en läsform i deras undervisning. Den tysta 
läsningen hos klasslärarna verkar dock se lite olika ut. Den ena klassläraren har lagt sin möda på att 
organisera en 30 minuters tyst läsning i helklass som sker vid en bestämd tidpunkt varje dag, vilket 
beskrivs av henne fungera bra och har lett till framgångsrik läsning: ”det fungerade jättebra/…/några 
knäckte ju koden så himla snabbt och då började de dra de andra”. Den andra klassläraren nämner 
inte hur den enskilda läsningen är organiserad i klassrummet, istället påpekar hon att vill att eleverna 
ska interagera med någon om textinnehållet, vilket framkom då hon talade om elevers enskilda 
läsning av läsläxan i hemmet: ”de ska inte läsa läxan tyst för sig själva, utan där ska det sitta någon 
och då ska de också förklara vad de har läst och föräldrarna ska ställa motfrågor…”.   

Samtliga lärare nämner att en högläsning föregår i undervisningen, där de läser högt för eleverna. 
Observationen bekräftade att en av klasslärarna bedrev en undervisning där högläsning ingick som 
en aktivitet. Samma lärare klargjorde i intervjun att hennes högläsning sker kontinuerligt ur en 
läsebok varje vecka. Den andra klassläraren berättade att hon tidigare läst mycket för eleverna, fast 
att det har minskat under det senaste året, men att hon ändock upplever att högläsningen är enormt 
viktig, särskilt för svenska som andraspråkselever, samt att det är väldigt omtyckt av eleverna: ”jag 
har ju läst väldigt mycket högt för dem, fast inte så mycket i 3:an tyvärr/…/ och jag har känt att det 
är otroligt viktigt att jag gör det, särskilt för de här svenska två eleverna/…/ å de älskar ju det”. 

Alla lärare gör även gällande att det ibland förekommer en högläsning, där eleverna läser högt, 
såväl enskilt med läraren, som i mindre grupper och i helklass. En av lärarna såg elevers 
högläsning i mindre grupper som ett sätt att öka elevernas mod till att läsa högt inför andra: ”vi 
läser och de får samtidigt vanan att läsa inte bara för mig utan för några andra, våga läsa…”. 
Av observationsmaterialet framgår också att det i tre av lärarnas undervisningar ingick elevers 
högläsning som en aktivitet. I två av dessa fall sker denna slags högläsning i mindre grupper om 
två elever och läraren. I en av undervisningarna ingick elevers högläsning som en 
helklassaktivitet, där 16 elever och läraren deltog.  
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Angående boksamtal, framgår det av såväl intervju- och observationsmaterialet att det 
förekommer samtal om texter av något slag i samtliga lärares undervisningar. I undervisningarna 
observerades interaktiva miljöer, där eleverna och lärarna samtalade om textinnehållet och där 
lärarna ställde frågor till eleverna om textinnehållet.  

Utöver förekomsten av litterära samtal i helklass och i mindre grupper, uppger båda klasslärarna i 
intervjun att de har skapat en tillvaro som möjliggör att eleverna också får samtala med varandra 
om de böcker de läst. Den ena klassläraren uppger att samtalen mellan eleverna sker i samlingar, 
samt vid läsningen genom att de ibland får utvärdera böcker i par. Den andra klassläraren 
förklarade att samtalen mellan eleverna bland annat möjliggörs genom en aktivitet som går ut på 
att eleverna skriver kortare bokrecensioner om de böcker dem har läst. Därefter får eleverna 
berätta för varandra om boken var spännande, rolig och om den var att rekommendera eller ej.  

Huruvida det förekommer genrepedagogik i verksamheten eller ej går inte att utläsa klart och 
tydligt från datamaterialet, mer än att en klasslärare beskrev att de arbetade med gemensam 
textanalysering i både fakta och skönlitterära texter. I skönlitterära texter görs detta genom att: 
”man liksom går in och verkligen analyserar en bok från olika håll” samt ”om man jobbar med 
faktatexter som vi gör en hel del och har gjort väldigt länge/…/ att man liksom verkligen tuggar 
igenom texten, vad betyder det? Vad står det? Och intill minsta ord sådär”, förklarade hon. En 
annan lärare uppger att hon gått en kurs i genrepedagogik samt att hon tror att det vore väldigt bra 
för eleverna om de utvecklade genrepedagogik i verksamheten, då hon tycker att det blir väldigt 
konkret att arbeta med olika texters egenskaper.  

Läsmotivation 

Angående läsmotivationen och läsengagemanget hos eleverna i årskurs 3 i Norrbyskolan anger 
klassläraren att hon upplever att eleverna har en väldigt hög motivation att läsa samt anger att de 
läser mycket och gärna. Detta stämmer ganska väl överens med specialpedagogens upplevelser av 
läsengagemanget och läsmotivationen i årskurs 3, då hon menar att den är generellt god, förutom 
hos någon enstaka elev som har avkodningssvårigheter.  I Söderbyskolan och hos årskurs 2 anger 
klassläraren att det finns en läsmotivation och ett läsengagemang hos eleverna, men påpekar 
samtidigt att detta är en process, som kanske inte alltid märks tidigt. Svenska som 
andraspråksläraren benämner läsmotivationen och läsengagemanget hos eleverna i årskurs 2 som 
väldigt varierad, beroende på var dem befinner sig i sin läsutveckling. En del som har 
automatiserat sin läsning uppges ha nått en lust, där de tycker att det är roligt att lästa. Samtidigt 
har inte alla elever nått dithän ännu, förklarar hon. Sammantaget framkommer det med andra ord 
att två av lärarna anser att avkodning och automatiserad läsning är en sorts förutsättning för 
läsmotivationen och läsengagemanget. 

Hur kan läsmotivationen ökas? 

Lärarna uppger att de har märkt att elevernas läsmotivation kan öka om de får läsa texter som 
behandlar ett ämnesområde som de är intresserade av eller som handlar om deras 
erfarenhetsvärld. Därtill angav en lärare att hon upplever att läsmotivationen hos eleverna ökar, 
då de får förförståelse: ”när det handlar om deras värld, vardag, verklighet, någonting de har 
upplevt, då är de ju jättepå och just om de får förförståelse att man pratar mycket, då blir de ju 
nyfikna”.     En annan lärare uppgav att det också kan vara bra att använda elevernas modersmål 
och teknik, såsom smartbord för att få elevers läsmotivation och läsengagemang att öka.  
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Angående bokval, uppger samtliga av de intervjuade lärarna, att eleverna självständigt får välja 
vilka böcker de vill läsa bland de böcker som finns i klassrummet. Lärarna berättar samtidigt att 
de har tänkt på att införskaffa ett läsmaterial från biblioteken som uppfyller elevernas 
intresseområden till klassrummen. Förutom att eleverna får välja böcker fritt i klassrummet, 
uppger en av lärarna att hon brukar besöka biblioteket regelbundet tillsammans med eleverna och 
att de även där får välja fritt, men att hon är med och hjälper dem att välja böcker i deras 
svårighetsgrad, för att inte läsintresset ska ge vika: ”man får ju vara med och lotsa dem för det är 
ju ingen ide att de väljer en för svår bok, för då faller intresset direkt”.  Dessa bokval är inom 
ramen för elevernas intresseområden, påpekar hon: ”ohja, det är ju A och O att de är 
intresserade av det”. De andra lärarna går sällan eller nästan aldrig till biblioteken tillsammans 
med eleverna. En av lärarna uttrycker dock att hon egentligen borde gett eleverna ett större 
utrymme att välja böcker själva, genom att besöka biblioteken tillsammans med dem oftare. 

Klassrumsmiljö 

Läs- och språkutvecklande miljö  

Av observationerna kunde jag utröna att det i samtliga lärares klassrum ingick en rik bokmiljö i 
förhållande till rumsstorlek. I klassrummen hos klasslärarna och eleverna i både årskurs 3 och 2 
fanns ett brett sortiment av varierad litteratur med bland annat fakta-, bilder- och skönlitterära 
böcker av olika genrer. En del av böckerna var nivågraderade. Hos både svenska som 
andraspråksläraren och specialpedagogen fanns ett liknande sortiment. Därtill fanns det även 
lexikon på olika språk i svenska som andraspråkslärarens rum.  

Gällande stöttning till eleverna, var det något som utövades av alla lärare i deras undervisning, 
dock användes stöttningen på olika sätt och i olika mängd av lärarna. Stödet utgjordes oftast av 
verbalt språk och kunde innebära ord- och innehållsförklaringar till kontexten. Två av lärarna 
använde även ett icke verbalt språk som stöd till elevernas förståelse i undervisningen, då bland 
annat i form av grafisk organisering via tankekartor, ritade bilder, bilder i lexikon samt gester. En 
av lärarna använde själv begreppet stöttning, då hon berättade att hon arbetade med elever i behov 
av stöttning. Samma lärare påpekade att Vygotskij är central, samt att hon försöker göra 
undervisningen lustfylld och med en utmaningsnivå på, ”snäppet över hela tiden/…/men att man 
tar hjälp av bilder/…/ och rita”. Hos en annan lärare kunde jag observera ett stöd som ledde till en 
förbättrad läsning hos en elev. Detta artade sig genom att en elev läste en text mekaniskt, varpå 
läraren avbröt läsningen och modellerade en läsning med betoning för eleven. Nästa gång eleven 
läste högt, infann sig en läsning med mer pauser, större variation på accenten och tonläget än förr.   

Samtliga undervisningar utgjordes av en interaktiv miljö, i form av ett kooperativt lärande, där 
samtalet var centralt, då eleverna samtalade i helklass eller grupp om textinnehållet och om 
undervisningens uppgifter gemensamt under ledning av läraren. I en av intervjuerna framkom det 
också att eleverna lär av varandra: ” de hjälper varandra väldigt mycket liksom, och även med 
läsning, om de fastnar i någonting så hjälper fiffiga kompisen ”. 

Det ställdes inga intervjufrågor till lärarna, rörande tryggheten i klassrumsmiljöerna. Dock upplevde 
jag i observationerna en trygg stämning i klassrummen, såväl i grupp och helklass. Tryggheten 
visade sig genom att eleverna kunde läsa och tala högt samt ställa frågor oberört inför kamraterna. 
Det var således inte heller någon elev som skrattade eller hånade någon elevs utsaga eller läsning. 
Lärarna uppvisade även de en respektfull och positiv attityd gentemot eleverna. En respektfullhet i 
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form av ett lyssnande på eleverna utsagor, visade samtliga lärare. En positiv attityd visades sig 
exempelvis genom att två lärare uppmuntrade elevernas insatser i den gällande undervisnings-
aktiviteten. Klassläraren för årskurs 2 uppvisade en respektfull och tillåtande attityd, genom att hon 
lyssnade varsamt till elevernas utsagor då de berättade om deras vardagserfarenheter under en längre 
tid i undervisningen. Samma lärare var också positiv till sitt yrke och till skolledningen, vilket 
framkom då hon i intervjun berättade att hon älskar sitt yrke samt att hon är väldigt nöjd med 
skolledningen, då hon anser att de är mycket målmedvetna. Svenska som andraspråksläraren hade 
därtill en positiv och tillåtande attityd till elevernas modersmål, vilket synliggjordes både i intervjun 
och i observationen, genom att eleverna fick bruka översättningsprogram i undervisningen samt 
genom att även hon själv ofta frågade eleverna vad olika ord hette på deras modersmål.  

Läsförståelseundervisning 

I arbetet med att läsförståelse framgick det av intervjumaterialet att tre lärare anser att det är 
viktigt att arbeta med ordförståelse. Två av dessa lärare uppger också att det är viktig att eleverna 
får förförståelse. En av dessa lärare, klassläraren för årskurs 2 beskrev att hon i sitt arbete med 
texter och läsförståelse utgår från elevernas verklighet och förförståelse samt därigenom ger dem 
förförståelse till textinnehållet, ofta med hjälp av tankekartor: ”jag använder mig mycket av 
tankekartor och utgår från deras verklighet, utgår från deras förförståelse/…/att man hela tiden 
ser till att ge dem en förförståelse för vad vi håller på med/…/ ordförrådet kommer in i det”.   

Klassläraren för årskurs 3, angav att läsförståelsearbetet förutom ordförståelse, brukar handla om 
gemensam textanalysering, både i fakta- och skönlitterära texter, vilket sker genom att de samtalar 
mycket om innehållet. Därtill uppgav samma lärare att de har arbetat en del med lässtrategier, då de 
har närgranskat texten: ”man tittar lite på stycken, och varje stycke handlar om olika saker, och hur 
man letar efter de här signalorden, och skumma, försöka skumma i texten och hitta det viktiga”. 
Denna slags undervisning uppges inte vara knuten till svenskämnet, ”utan den finns i alla ämnen”.  

Både svenska som andraspråksläraren och specialpedagogen angav att de arbetar lite olika och 
varierat med läsförståelse beroende på textinnehållet och vilka elever det avser. Specialpedagogen 
berättade att hon brukar arbeta lite med både läsförståelse och avkodning, oavsett om det är 
avkodning som den aktuella elevgruppen behöver öva på i första hand, men att läsförståelse då 
kommer in genom ett samtal, där hon ställer frågor och de tittar på bilderna innan läsningen. 
Tidsmässig brukar hon, ”ta en liten stund av varje, om man har en halvtimme så kanske man 
förbereder sig i fem minuter, läser texter i en kvart och sen pratar man ”. Detta upplägg avser 
både yngre och äldre elever. Svenska som andraspråksläraren förklarade att i en elevgrupp utan 
avkodningsvårigheter inleds arbetet ofta med att hon eller eleverna läser högt. Därefter stryker de 
under svåra ord, vilka hon går igenom och förklarar konkret med stöd av datorn eller gester. 
Därpå läser de texten gemensamt åter en gång och slutligen ställs frågor: ”vi stryker under orden, 
jag går igenom och förklarar vad de betyder/…/antingen med hjälp av datorn eller att jag 
visar/…/och så läser vi igenom igen och så ställer man frågor”. Om det däremot är förförståelse 
hon vill att eleverna ska få, då kan orden gås igenom innan läsning, förklarar hon.  

Avseende läsförståelsestrategier, uppger specialpedagogen i intervjun att hon har bedrivit 
undervisning inom läsförståelsestrategier lite grann, då utifrån RT- metoden och mest med eleverna i 
årskurs 1. Hon klargör att arbetet med läsförståelsestrategier handlar om avkodning, förståelse, 
ordkunskap samt ett arbete, där bilderna till texten används som stöd för att förutspå handlingen, 
urskilja karaktärerna och miljön, samt att reda ut handlingen i texten:  
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”det är ju både avkodning, förståelse och mycket ord och så/…/de tittar på bilderna först och sen gissar dem 
vad det kan handla om/…/ dem får ju liksom ledtrådar genom bilderna, då vilka personer eller djur handlar den 
här om? och var är dem någonstans? vilken årstid är det? vad händer? vad har de för problem?”  

En del av detta arbete kunde också identifieras i observationen från hennes undervisning med två 
elever från årskurs 3.   

Rörande elevers svårigheter inom läsförståelse i årskurs 2 och 3, uppger tre av lärarna att 
ordförståelse är en av de vanligaste svårigheterna för eleverna. Förutom ordförståelse uppger en av 
lärarna att ”läsa mellan raderna” är svårt. Två lärare, anger företeelser relaterade till textförståelse, 
varav en sa: ”att de läser orden relativt alltså med flyt men att de inte förstår vad de läser”. 

Fyra undervisningar i läsförståelse  

Av klassrumsobservationerna kunde jag i ett första skede identifiera att lärarna bedrev fyra till synes 
olika undervisningar i läsförståelse. Men genom att jag under observationerna strukturerade upp 
aktiviteterna inom undervisningarna utifrån främjande aktiviteter innan-, under- och efter läsningen i 
de tre fall där en sammansatt läsning förekom, kunde också många likheter utrönas i lärarnas 
arbetssätt och mellan undervisningarna. Likheterna berör aktiviteter som utveckling av ordförråd, 
aktivering av förförståelse, högläsning av något slag. Vidare utgjordes alla undervisningar av ett 
kooperativt lärande med riktligt av interaktion mellan elever och lärare. Skillnaderna berörde främst 
lärarnas arbetssätt eller vilken metodik de använde sig av i undervisningarna, samt vilka sorters 
läsförståelsestrategier som brukades i undervisningen. Därtill fanns det skillnader i vilken form av 
stöttning som lärarna gav, och i vilken omfattning stöttningen gavs.  

Aspekter som klassrumsmiljö, högläsning, stöttning har redan redogjorts tidigare i resultatet och 
tas därför inte återigen upp. Istället kommer betoningen i nedanstående resultatdel omfatta: 
läsförståelsestrategier, aktivering av förförståelse och utveckling av ordförråd. Närmast följer 
dock en sammanfattning av observationerna, där skillnaderna i undervisningarna främst tas upp.  

Skillnader i undervisningarna 

Norrbyskolan 

I Norrbyskolan, hos klassläraren och eleverna i årskurs 3, identifierade jag en ämnesintegrerad 
lärobokstyrd undervisning i svenska och geografi. Undervisningen baserades delvis på elevernas 
frågeställningar. Detta framgick när en elev ifrågasatte sanningshalten i atlasboken. Varpå läraren 
lyfte fram dessa tankar, samtalade runt dem och förklarade att det kallas för ett kritiskt tänkande. 
Efteråt berättade också läraren för mig att ett kritiskt tänkande inte var syftet att ta upp i 
undervisningen, men att elevens frågor krävde det. I intervjun bekräftades också att läraren i 
mångt och mycket försöker utgå från elevernas utsagor och bygga vidare på det.  

Hos specialpedagogen identifierades en läsförståelsestrategiundervisning baserad på RT- metoden 
med två elever från årskurs 3. I undervisningen arbetades det med två strategier. Den ena strategin 
var att sammanfatta huvudinnehållet i en text, vilket eleverna fick göra muntligt och skriftligt, 
både innan och efter läsningen. Den andra strategin innebar att eleverna fick reda ut oklarheter i 
texten, vilket de gjorde via interaktion med varandra och med stöd av läraren, då de samtalade om 
textinnehållet. Innan undervisningen berättade läraren att hon arbetade en del med RT-metoden, 
där hon har hämtat inspiration från Westlund (2009). Vidare kunde jag notera att läraren 
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modellerade en läsning med tydlig betoning, för en elev, som ledde till att eleven vid nästa 
läsning läste med förbättrad prosodi. 

Söderbyskolan 

Av observationen från Söderbyskolan, hos klassläraren och eleverna i årskurs 2 framgick det att 
läraren använde sig av en begreppsorienterad undervisning inom NO, där en grafisk organisering 
i form av utarbetning och bearbetning av tankekartor utgjorde ett viktigt inslag i undervisningen. 
Läraren förklarade också att en stor del av undervisningen inom de flesta ämnesområden utgår 
från att vara begreppsorienterad, men då att hon inte använde sig av någon specifik metodik, utan 
det var mest hennes egna erfarenheter av god undervisning som låg till grund för upplägget. 
Utarbetningen av tankekartorna hade skett innan läsningen och var uppbyggda utifrån elevernas 
ord och begrepp. Tankekartorna användes under hela undervisningen, genom att läraren under 
läsningens gång ideligen kopplade textinnehållet till tankekartornas ord och begrepp samt drog 
paralleller till ett större sammanhang i vardagslivet. Eleverna delade också återkommande gånger 
med sig av sina personliga erfarenheter rörande ämnesområdet. I undervisningen kunde jag 
identifiera att läraren i sitt arbete skapade möjligheter för eleverna att aktivera sina egna 
förståelsestrategier i form av minnes- och elaboreringsstrategier .  

Hos svenska som andraspråksläraren observerades en undervisning med två relativt nyanlända 
elever från årskurs 3. Undervisningen utmärktes av att vara extra rik på stöttning, 
språkutvecklande- och förståelseinriktade aktiviteter såsom utveckling av ordförråd och 
aktivering av förförståelse inom vars många kopplingar till elevernas olika modersmål gjordes. 
Som stöd till förståelsen användes mycket gester, lexikon och ett digitalt översättningsprogram. 

Läsförståelsestrategier 

Av observationsunderlaget har jag kunnat identifiera att två av lärarna har bedrivit en 
undervisning som har möjliggjort att eleverna ska kunna aktivera förståelsestrategier av olika 
slag. Dessa två lärare, var de lärarna som hade den längsta yrkeserfarenheten av alla, då de hade 
varit verksamma lärare i 33 respektive 22 år.   

Den ena läraren bedrev som sagt en läsförståelsestrategiundervisning baserad på RT-metoden, där 
eleverna fick arbeta gemensamt med två strategier, vilka var: sammanfatta huvudinnehållet i en 
text samt att reda ut oklarheter i texten. 

Den andra läraren bedrev en begreppsorienterad undervisning byggd på egna och tidigare 
erfarenheter av god undervisning. I hennes undervisning kunde jag identifiera att läraren i sitt 
arbete skapade möjligheter för eleverna att aktivera förståelsestrategier i form av minnes- och 
elaboreringsstrategier . Elaboreringsstrategierna gavs möjlighet för eleverna att aktivera genom 
att de fick tillfällen att koppla personliga erfarenheter till textinnehållet, då läraren också gav ett 
stort tidsmässigt utrymme att lyssna på deras utsagor. Efter läsningen möjliggjordes en 
användning av minnesstrategier, genom en skrivaktivitet, där eleverna skulle rita egna 
tankekartor, med stöd från de tankekartor som hade utarbetats gemensamt.  
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Aktiviteter av liknande slag 

Utveckling av ordförråd 

Av observationsunderlagen kan jag konstatera att alla fyra lärare arbetade aktivt med att utveckla 
elevers ordförråd och att detta arbete i samtliga fall skedde under själva läsningens gång. I en av 
undervisningarna hade ett arbete med ordförrådsutveckling även skett innan läsningen, i samband 
med utarbetning av tankekartor.  Ordförståelsearbetet utfördes annars oftast i läspauser, då lärarna 
förde ett samtal med eleverna, där de lyfte fram ord och begrepp ur textsammanhanget och 
förklarade tydligt för eleverna. I två av undervisningarna, vidgade lärarna ofta orden vid 
förklaringarna och satte dem i en större kontext i vardagslivet eller drog paralleller till elevernas 
erfarenhetsvärld. I samtliga undervisningar noterades att eleverna ibland själva lyfte fram ord de 
inte förstod och frågade vad de betydde. Hos svenska som andraspråksläraren kunde jag notera att 
en av eleverna ofta självmant sökte efter ordbetydelser på sitt modersmål via översättnings-
programmet på datorn som fanns tillgängligt under hela undervisningen. Av observationerna 
framkom det också att samtliga lärarna övervägande använde ett moget språk i samtal med 
eleverna, fast med vissa variationer. Det visade sig genom att de använde ett vuxet språk, med 
korrekta ord och begrepp, utan förenklingar, men där orden förklarades, då det behövdes.  

Vidare har det av intervjumaterialet tidigare redovisats att tre de fyra lärarna har angivit de anser 
att det är viktigt att arbeta med ordförståelse. Samma tre lärare har därtill uppgivit att 
ordförståelse är en av de vanligaste svårigheterna bland deras elever i årskurs 2 respektive 3.  

Aktivering av förförståelse 

Samtliga fyra lärare aktiverade elevernas förförståelse till textinnehållet i undervisningen på ett 
eller annat sätt. Detta skede i de tre fall, där det förekom en sammansatt läsning innan själva 
läsningen och då genom att lärarna samtalade med eleverna och ställde frågor. I ett av dessa fall 
aktiverades förförståelse, därtill genom att eleverna fick sammanfatta det de läst tidigare.  I den 
undervisning som karaktäriserades vara begreppsorienterad förekom aktivering av elevers 
förförståelse både innan- och under läsningen. Innan läsningen, genom att det var då 
utarbetningen av tankekartorna hade skett, där eleverna hade fått lyfta fram ord och begrepp som 
relaterade till ämnesinnehållet i texten. Under läsningen, genom att läraren ofta avbröt läsningen, 
för att samtala och koppla kontexten till tankekartorna.  I den undervisning, som bestod i att 
eleverna skulle läsa kortare meningar aktiverade läraren kontinuerligt elevernas förförståelse 
under hela läsaktiviteten genom att samtala och ställa frågor kopplat till text- och bildinnehållet 
samt i samtalet relatera till elevernas modersmål och erfarenhetsvärld.  

Av intervjumaterialet som redovisats tidigare framgick också att två av lärarna uttryckligen hade 
angivit att de tyckte att det var viktigt att arbeta med förförståelsen i läsförståelse undervisningen. 

Analys 
I detta avsnitt kommer jag återge sammanfattande delar från undersökningsresultatet och återkoppla 
till relevant forskningslitteratur, som har tagits upp under det teoretiska perspektivet i uppsatsen.  



 
 

48 

Hur beskrivs god läsförståelse? 

Resultatet visar att samtliga fyra intervjuade lärare är överens om att det krävs god avkodning 
samt en textförståelse för att kunna ha en god läsförståelse. Därtill lade två lärare in vikten av en 
djupare förståelse, att kunna göra inferenser. En av de sistnämnda lärarna lyfte också fram 
betydelsen av ordförståelse i innebörden av god läsförståelse. Medan den andra läraren markerade 
att det också handlar mycket om koncentration. Enligt Bråten (2008) och Taube (2007) ingår 
dessutom komponenten motivation eller läsmotivation i en läsförståelse, vilket ingen av lärarna 
har kommenterat. Däremot framkommer det under intervjuerna att lärarna är medvetna om 
motivationens drivkraft, då de ska välja litteratur till eleverna och klassrummen eftersom de är 
angelägna att införskaffa ett läsmaterial som motsvarar elevernas intresseområden. Läsforskare 
som Høien och Lundberg (1999) samt Bråten (2008) betonar därtill att förkunskaper har en viktig 
roll för läsförståelsen. Även detta togs inte upp direkt av någon lärare i detta sammanhang, men 
samtidigt har vikten av att arbeta med förförståelsen inom läsförståelsen klargjorts tydligt av 
lärarna i både deras utövande och i intervjun. Taube (2007) menar på att goda läsare har en god 
läsförståelse. Høien och Lundberg (1999) beskriver att den goda läsaren utmärks av en aktiv 
karaktär, där de besitter och kan nyttja strategier i sin läsning för att nå en större förståelse till 
textinnehållet. Att läsare med god läsförståelse skulle präglas av att vara aktiva och flexibla i sin 
läsning, var det ingen lärare som kungjorde. Därmed kan sägas att lärarna i denna undersökning 
sammantaget relaterar god läsförståelse direkt till automatiserad avkodning, textförståelse, 
kognitiva förmågor och språkkompetens. Samtidigt finns det en medvetenhet kring motivation 
och förförståelsen i det pedagogiska beaktandet hos lärarna, trots att de inte nämns inom denna 
fråga. En aktiv prägel på läsningen nämns det dock inget om i detta sammanhang. Men totalt sett 
anser jag att det fanns en relativt hög grad av medvetenhet hos lärarna rörande de aspekter de 
lägger i en, god läsförståelse, med tanke på att de inte fått tid att formulera svaren i förväg.  

Aktiviteter i läsundervisningen  

Tyst läsning 

Enligt Elbro (2008) är individuell läsning den bästa aktiviteten, för att få upp ett läsflyt och för att 
främja avkodningen. Andra forskare (Myrberg, 2007; Jönsson, 2007) framhåller att den enskilda 
läsningen är viktig, då nybörjarläsarna ska utveckla sin läs- och skrivförmåga. Men för att läsningen 
ska bli gynnsam och byggas på ett eget genuint läsintresse och en vilja att läsa behöver lästräning ske 
varje dag (Myrberg, 2007; Jönsson, 2007). En läsning som i skolan organiseras till en bestämd tid 
varje dag är att föredra, menar Jönsson (2007). Majoriteten av lärarna i denna undersökning uppgav 
att en tyst läsning ingår i deras undervisning. En av klasslärarna berättade att den tysta läsningen 
hade organiserats till att ske varje dag, då under 30 minuter. Denna läsning beskrevs av henne vara 
framgångsrik för eleverna, då många av eleverna nådde en automatiserad läsning fort, vilket 
fungerade som en positiv dragningskraft för de andra i klassen. Hur ofta den tysta läsningen 
organiserades hos den andra klassläraren framkom inte, istället berättade läraren att hon är mån om 
att eleverna inte bara läser tyst för sig själva, utan att de också ska interagera med någon om 
textinnehållet, vilket även avsåg läsningen i hemmet.  Av detta ser vi att åtminstone en av de två 
klasslärarna hade implementerat en organiserad läsning på en bestämd tid varje dag, som förespråkas 
av forskare (Myrberg, 2007; Jönsson, 2007). Medan den andra klassläraren verkade betona 
interaktionen framför en helt tyst läsning. Samtalets betydelse har också lyfts fram som viktigt av 
andra forskare (Gambrell, 1996; Reichenberg, 2008). Gambrell (1996) anser att den sociala 
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interaktionen har en nyckelroll, när det avser att skapa engagerade och motiverade läsare. Medan 
Reichenberg(2008) ser samtalet som ett viktigt instrument för att ett lärande ska kunna ske, genom 
att samtalet är förenat med perspektivbyten.  

Därtill menar Elbro (2008) att läraren kan stödja eleven i den tysta läsningen genom att 
införskaffa ett intressant lässtoff med lämpliga svårighetsgrader till eleverna.  Resultatet av denna 
undersökning visade att samtliga fyra lärare var måna om att införskaffa ett intressant läsmaterial 
från biblioteken som uppfyller elevernas intresseområden till klassrummen. Angående lämpliga 
svårighetsgrader uppgav tre lärare att de använder nivågrupperade läromedel och läseböcker, 
vilket jag också kunde observera i klassrummen. En av klasslärarna uppgav att hon regelbundet 
brukar besöka biblioteket tillsammans med eleverna, där de får möjlighet välja böcker fritt, men 
att hon då är med och hjälper dem att välja böcker i deras svårighetsgrad. Därutöver uppgav 
samtliga lärare att de nivågrupperar sina elever och att de ser nivågrupperingar som en 
nödvändighet för att eleverna ska få stimulans och utvecklas i sin läsning, dock fanns det smärre 
variationer av hur stark betoning lärarna lägger i innebörden av elevernas nivågrupperingar.  

Gällande den tysta läsningen gör jag sammantaget bedömningen att lärarna har organiserat en tyst 
läsning i enighet vad forskare förespråkar, avseende en bokmiljö med ett nivåanpassat lässtoff som 
motsvarar elevernas individuella intresseområden. Däremot är det lite oklart huruvida alla lärarna 
skapat tillvaro med regelbunden tyst läsning. 

Högläsning 

Myrberg (2003) framhåller att högläsningen är ett viktigt pedagogiskt redskap för att ge barn i 
varierade åldrar kunskaper om sambanden mellan tal och skrift, då uppläst text erbjuder en god 
tolkning av skriftspråkets struktur. Högläsningen bör ske ofta samt att det parallellt med läsning 
finns ett samtal, där frågor ställs i syfte för att aktivera eleverna och få igång ett resonemang 
(Myrberg, 2003). Särskilt viktigt anses högläsningen i skolan vara för de barn som kommer från 
kulturellt missgynnande hem (Snow et. al, i Myrberg, 2001). 

Samtliga lärare i denna undersökning nämner att en högläsning föregår i undervisningen, där de 
läser högt för eleverna. Av observationen bekräftades också att en av klasslärarna bedrev en 
undervisning där högläsning ingick som en aktivitet. Samma lärare klargjorde i intervjun att 
högläsning ingår kontinuerligt ur en läsebok varje vecka. Däremot var det ingen av lärarna som 
redogjorde något angående högläsning med skönlitterära texter och hur ofta den sker i så fall. En 
av klassläraren berättade att hon tidigare läst mycket för eleverna, fast att det har minskat under 
det senaste året, men att hon ändock upplever att högläsningen är enormt viktig, särskilt för 
svenska som andraspråkselever, samt att det är väldigt omtyckt av eleverna.  Av det relativt 
magra resultatunderlag som har framkommit, verkar det inte som högläsningen har den högsta 
prioriteringen hos lärarna, men samtidigt anser jag att det är svårt att dra några slutsatser huruvida 
lärarna arbetar som forskningen förespråkar eller ej. Dock noterades att det fanns en rik 
interaktion i samtliga observerade undervisningarna, där det samtalade om det lästa textinnehållet.  

Parallellt med detta gör alla lärare i undersökningen även gällande att det ibland förekommer en 
högläsning, där eleverna läser högt, såväl enskilt med läraren, i mindre grupper och i helklass. 
Observationsmaterialet bekräftar detta, då elevers högläsning ingick som aktivitet i tre av fyra 
undervisningar. I två av dessa fall skedde denna högläsning i en grupp med två elever och läraren. 
I ett fall ingick elevers högläsning som en helklassaktivitet, där 15 elever och läraren deltog. 
Gällande elevers högläsning, inför andra elever, anser Elbro (2008) att den är lönlös, både för de 
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svaga och starka läsarna, då de svagare läsarnas självförtroende kan ge vika, när deras brister 
synliggörs, samtidigt som de starka läsarna förspiller tid. Däremot menar han att det istället kan 
vara lämpligare för lärarna lyssna på dem individuellt eller i grupp, i de fall då avsikten är att 
kontrollera avkodningen. Vad lärarna i undersökningen har för avsikt med elevers högläsning i 
helklass har inte framkommit. Avseende elevers högläsning i grupp, framhåller en lärare att 
avsikten med den är att öka elevers mod till att våga läsa inför andra. Mot bakgrund till att Taube 
(2007) lyft fram att negativa kommentarer från omgivningen, lätt kan resultera i att 
nybörjarläsarnas självförtroende och läsintresse sänks har jag svårt att förstå vad den högläsning 
främjar som sker helklass. Å andra sidan identifierades dock ett tryggt klassrumsklimat, under 
samtliga undervisningar, där inga negativa kommentarer förekom, då eleverna läste högt.   

Boksamtal 

Enligt Jönsson (2007) och Molly (2008) kan boksamtal bli ett sätt att tillsammans skapa djupare 
mening om de böcker som eleverna och klassen läser samt leda till en djupare insikt, genom att 
läsarna får ta av sin egen röst och andras tankegångar. Myrberg (2003) lyfter fram att det kollektiva 
samtalet om gemensamt lästa texter i klassen är viktigt för att utveckla elevers 
läsförståelsestrategier. Reichenberg (2008) menar att strukturerade textsamtal av både skönlitteratur 
och faktatexter kan utveckla elevers läsförståelse, förutsatt att det ingår som en medveten 
pedagogik, där att läraren agerar som ledare i samtalet begynnelse och ger eleverna stöd och 
struktur. Av resultatet från såväl intervju- och observationsmaterialet i denna undersökning framgår 
att det förekom samtal om texter av något slag i samtliga lärares undervisningar. I undervisningarna 
observerades också interaktiva miljöer, där eleverna och lärarna samtalade om det som lästs via 
högläsningen och där lärarna ställde frågor till eleverna om textinnehållet. Men samtidigt var det 
ingen av lärarna som nämnde något konkret om hur samtalen är organiserade, om det används 
någon specifik samtalsmetodik eller ej och hur ofta boksamtalen förekommer. Studier som PIRLS 
2006 (Skolverket, 2007) har visat att boksamtal inte är en vanlig aktivitet i grundskolans tidigare 
år, där anges det att mindre än hälften av eleverna får delta i samtal om det de lästa minst en gång 
per vecka. Mot bakgrund att ingen lärare valt att lyfta fram boksamtalet specifikt finns det en 
möglighet att den går hand i hand med resultatet från PIRLS.   

Å andra sidan uppgav båda klasslärarna i intervjun att de har skapat en tillvaro som möjliggör att 
eleverna också får samtala med varandra om de böcker de läst. Den ena klassläraren uppgav att 
samtalen sker i samlingar, samt vid läsningen genom att de ibland får utvärdera böcker i par. Den 
andra klassläraren förklarade att samtalen mellan eleverna bland annat möjliggörs genom en 
aktivitet som går ut på att eleverna skriver kortare bokrecensioner om de böcker de har läst. 
Därefter får eleverna berätta för varandra om boken var spännande, rolig och om den var att 
rekommendera eller ej. Av detta resultat ser vi ändock att samtalet om lästa böcker elever emellan 
ingår som en planerad aktivitet, men samtidigt sägs inget om lärarens roll i boksamtalen.   

Genrepedagogik 

Anemarkrud (2008) hävdar att goda kunskaper om olika sorters textgenre och textstrukturer 
underlättar förståelsen av en text och menar därför att det är viktigt att elever i undervisningen får 
läsa olika genretexter och att skillnaderna mellan dess olika strukturer klargörs. Forskning 
(Christensen, i Elbro, 2008) har visat att det finns ett samband mellan genrekunskap och vuxnas 
läsförståelse. Annan forskning (Nicholsson, i Taube, 2007) tyder på att en genrepedagogik för 
elever, har gynnsam effekt på förståelsen av särskilda texter, dock är det inte klargjort om det 
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även omfattar läsförståelsen i generell mening.  Av resultatet i min undersökning går det inte att 
utläsa klart och tydligt att det förekom någon genrepedagogik i verksamheterna, mer än att en 
lärare beskrev att de arbetade med gemensam textanalysering. Detta skedde då i både fakta och 
skönlitterära texter, genom att de analyserade texterna från olika håll, bryt ned dem i mindre delar 
och samtalade om dess innehåll. En annan lärare uppgav att hon gått en kurs i genrepedagogik 
samt att hon tror att det vore väldigt gynnsamt för eleverna om de utvecklade genrepedagogik i 
verksamheten, då hon tycker att det blir väldigt konkret att arbeta med olika texters egenskaper. 
Annars vittnade mina observationer om att det fanns ett brett utbud av olika genrer i 
klassrummen, där det är möjligt att eleverna fick genrekunskap genom läsning, antingen på egen 
hand via tyst läsning eller genom högläsning. Det går dock inte att ge något säkert svar angående 
genrepedagogiken, mer än att det åtminstone fanns en lärare som hade en medvetenhet kring 
genrekunskapens betydelse, fastän den inte utövades ännu.  

Klassrumsmiljö 

Läs- och språkutvecklande   

En viktig förutsättning för att eleverna ska kunna uppnå en självständig läsning är enligt Myrberg 
(2001) att det i skolan finns en riklig tillgång på böcker av varierat innehåll och med lämliglig 
svårighetsgrad under hela låg- och mellanstadiet. Resultatet i undersökningen pekar på att det i 
samtliga lärarens klassrum var en rik bokmiljö. I klassrummen hos klasslärarna och eleverna i både 
årskurs 3 och 2 fanns ett brett sortiment av varierad litteratur med bland annat fakta-, bilder - och 
skönlitterära böcker av olika genrer. En del av böckerna var nivågraderade. Hos både svenska som 
andraspråksläraren och specialpedagogen fanns ett liknande sortiment. Därtill fanns det även lexikon 
på olika språk i svenska som andraspråks- lärarens rum. Att alla lärarna försedde sina elever med ett 
nivåanpassat lässtoff, framgick i intervjuunderlaget, då tre av lärarna angav att de använder ett 
nivågraderat lässtoff. Medan alla lärare angav att de nivågrupperar eleverna inom olika läsaktiviteter.  

Gustavsson och Myrberg (2002) har visat i en forskningsrapport att mindre klasser med ett 
elevantal mellan 13 till 17 elever på klass, uppnår högre prestationsresultat än normalstora 
klasser, där det finns mellan 22 till 25 elever, vilket avsåg speciellt i de tidiga åren, och för elever, 
vars hemmiljöer kan härledas till svagare utbildningstraditioner. Urvalet i denna undersökning 
bestod av fyra lärare, där två av dem var klasslärare för ett elevunderlag på 16 respektive 19 
elever per klass. De två andra lärarna bedrev undervisningar i mindre elevgrupper. Med andra ord 
ingår samtliga elever i relativt små klasser, vilket ses som fördelaktigt, enligt forskningen.  

Gällande andraspråksinlärare, betonar tvåspråkighetsforskningen (Cummins, 2001; 
Hyltenstam, 2007) vikten av att inlärarspråket fördelaktigast utvecklas parallellt med 
modersmålet, vilket avser särskilt de eleverna med begränsningar i andraspråket. Detta genom att 
när modersmålet utvecklas, så stärks även det nya språket (Cummins, 2001; Hyltenstam, 2007). 
Därtill har modersmålet även en identitetsstärkande effekt på individen (Cummins, 2001).  Inom 
detta perspektiv poängterar Cummins (i, Rodell Olagaç, 1999) vikten av att läraren bör bekräfta 
mångfalden i klassrummet, vilket kan göras genom att skapa en tillvaro, där det ges goda 
möjligheter för eleverna att dela med sig av sitt modersmål och sina kulturella erfarenheter. Ett 
sådant ömsesidigt utbyte mellan elever och lärare kan vara vinstbringande både inlärningsmässigt 
och för att uppnå en god klassrumsatmosfär, menar Cummins (i Rodell Olagaç, 1999). Resultatet 
i denna undersökning visade att det fanns en positiv attityd hos lärarna till att eleverna delade med 
sig av sina personliga vardagserfarenheter i undervisningen. Samtidigt kunde jag inte utröna om 
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det även innefattade elevernas kulturella erfarenheter i mer än den undervisning som skedde hos 
svenska som andraspråksläraren. Hos denna lärare synliggjordes en enormt hög grad av 
erfarenhets- och språkliga utbyten mellan läraren och eleverna. Detta visade sig tydligt då läraren 
uppvisade en äkta nyfikenhet för elevernas språk och erfarenheter i undervisningen, genom att 
hon ofta frågade de två nyanlända eleverna om ords betydelser på deras olika modersmål samt 
frågade dem om ordens innebörd även fanns i deras hemland. Även under intervjun klargjorde 
läraren att hon hade en tillåtande attityd till elevernas modersmål. Resultatet visar därmed att en 
av lärarna arbetar enligt teorierna, genom att eleverna får använda modersmålet i den utsträckning 
det behövs i undervisningen. Medan samtliga lärare delvis följer teorierna genom att de låter 
eleverna dela med sig av sina erfarenheter i undervisningsmiljön. 

Stöttande 

Jönsson (2007) menar att läraren i litteraturarbetet fyller en viktig roll i att fungera som en 
stödperson för eleverna, där stödjandet kan ske genom att läraren är mer som en samarbetspartner 
än någon som värderar elevers arbete. Samtidigt uppges att stödstrukturerna kan vara föränderligt 
och varierande beroende på ålder och kunskapsnivå, däremot bör inte stödet tas bort helt förrän 
eleverna klara sig på egen hand (Gibbons, 2002; Jönsson, 2007).  Dessa teorier kring stöttning är 
förankrade i Vygotskijs teoribildning kring den proximala utvecklingszonen, vilket innebär att 
läraren i handledning av elever lägger utmaningsribban ett snäpp högre än barnets mogningsnivå 
(Vygotskij, 1934/1999).  Resultatet i denna undersökning, visade att alla lärarna gav sina elever 
stöttning i deras undervisning, men att stöttningen gavs på olika sätt och i olika mängd av lärarna. 
Stödet utgjordes mestadels av verbalt språk och kunde innebära ord- och innehållsförklaringar till 
kontexten. Två av lärarna använde även ett icke verbalt språk som stöd till elevernas förståelse i 
undervisningen, då bland annat i form av grafisk organisering via tankekartor, ritade bilder, bilder 
i lexikon samt gester. En av lärarna använde själv begreppet, stöttning, då hon berättade att hon 
arbetade med elever i behov av stöttning. Samma lärare påpekade att Vygotskij är central, samt 
att hon försöker göra undervisningen lustfylld och med en utmaningsnivå på, ”snäppet över hela 
tiden/…/men att man tar hjälp av bilder/…/ och rita”. Hos en annan lärare kunde jag observera 
ett stöd som ledde till en förbättrad läsning hos en elev. Det skildrades genom att en elev läste en 
text mekaniskt, varpå läraren avbröt läsningen och modellerade en läsning med betoning för 
eleven. Nästa gång eleven läste högt, infann sig en läsning med mer pauser, större variation på 
accenten och tonläget än tidigare. Min bedömning är att lärarna arbetade enligt teorierna, vilket 
blev särskilt tydligt då en av lärarna påpekade att Vygotskijs teorier var centrala för henne. I 
exemplet där läraren modellerade en läsning för eleven synliggjorde enligt mig den proximala 
zonen i praxis, även om läraren inte uttalade det själv.  

Interaktiv 

Resultatet från observationerna visar att samtliga lärare i denna undersökning bedrev 
undervisningar, som utgjordes av ett kooperativt lärande, där samtalet var centralt. Detta visades 
genom att eleverna samtalade i helklass eller grupp om textinnehållet och genomförde 
undervisningens uppgifter gemensamt under ledning av läraren.  I en av intervjuerna framkom det 
också att eleverna lär av varandra: ” dem hjälper varandra väldigt mycket liksom, och även med 
läsning, om dem fastnar i någonting…”.   

Samtalet bör enligt Reichenberg (2008) ha en nyckelroll i undervisningen när det gäller att stödja 
elever till att uppnå en god och framgångsrik läsförståelse. För svenska som andraspråkselever 
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har skolan en extra viktig roll i att skapa ett gott interaktivt sampel mellan såväl elever 
sinsemellan som mellan lärare och elever (Cummins, i Rodell Olgaç, 1999). Att 
andraspråkselever behöver rika tillfällen att möta det nya språket på, kan förstås med anledning 
av att Axelsson (2008) pekar på att de behöver lära sig basen och utbyggnaden parallellt i skolan 
för att språkligt kunna tillägna sig ämneskunskaper på det nya språket och för att språkligt nå 
ikapp de enspråkiga eleverna. Forskning (Myrberg, 2003) beskriver att utveckling av läsförståelse 
och ordförråd sker i en undervisning, där det samtalas om gemensamt lästa texter, istället för en 
alltför läroboksstyrd undervisning. Denna undersökning lyfte fram att det endast var en av 
undervisningarna som karaktäriserades som läroboksstyrd, men även inom denna var samtalet 
centralt, då läsningen ofta avbröts för ett samtal runt textinnehållet och orden. En annan lärare 
angav i intervjun att läsningen i en elevgrupp, tidsmässigt brukar ske på följande vis: ”om man 
har en halvtimme så kanske man förbereder sig i fem minuter, läser texter i en kvart och sen 
pratar man”. Enligt min bedömning gav lärarna samtalet och den sociala interaktionen en stor 
plats i undervisningen, genom att alla undervisningar utgjordes av ett kooperativt lärande och 
därigenom arbetades det som teorin förespråkar.  

Läsmotivation 

Bråten (2008) beskriver att en hög läsmotivation är viktigt eftersom den leder till mycket läsning. 
Samtidigt framhålls att det inte finns något direkt samband mellan läsmotivation och läsförståelse, 
istället är det själva läsningen som kan leda till utvecklingen av god läsförståelse (Wigfield & 
Tonks, i Bråten, 2008).  Elever med hög läsmotivation läser mer och oftare, samt med ett större 
engagemang, koncentration och större uthållighet än elever med lägre läsmotivation (Bråten, 
2008). Angående elevernas läsmotivation och läsengagemang, angav klassläraren i årskurs 3 att 
hon upplevde att hennes elever har en väldigt hög läsmotivation till att läsa, samt att dem läser 
mycket och gärna. Denna information överensstämde med specialpedagogens upplevelser av 
läsmotivationen hos eleverna i årskurs 3, då hon angav att den generellt är god förutom hos någon 
som har avkodningssvårigheter.  I den andra skolan anger klassläraren att det finns en 
läsmotivation och läsengagemang hos eleverna i årskurs 2, men påpekade samtidigt att det är en 
process, som inte alltid märks tidigt. Ett liktydigt svar gavs av svenska som andraspråksläraren, 
då hon menade att läsmotivationen i årskurs 2 är väldigt varierad, men att en del som har 
automatiserat sin läsning, har nått en lust, där de tycker det är roligt att läsa, samtidigt har inte alla 
nått dithän, förklarade hon. Sammantaget visar resultatet att de äldsta eleverna generellt har nått 
en hög läsmotivation, förenad med en läslust. Medan läsmotivationen i årskurs 2, är mer varierad. 
Två av lärarna beskriver en automatiserad läsning som en sorts förutsättning för läsmotivationen 
och läsengagemanget, samt att det är en slags process. Detta anser jag tyder på en hög 
medvetenhet kring läsmotivationen hos lärarna och som är förenlig med forskarnas teorier.  

Gamrell (1996) har i klassrumskontexter studerat motivations roll för ett literacyutvecklande, där 
hon kunde identifiera fyra nyckelfaktorer som verkade förbundna med motivationen att läsa. 
Dessa var: tillgång till böcker i klassrummet, egna bokvalsmöjligheter, möjligheten att bli bekant 
med många böcker och möjligheten att interagera socialt med andra. Resultatet från Gambrells 
studie visar att klassrumskulturer som gynnar läsmotivationen utmärks av lärare som är explicita 
läsmodeller och där de fyra nyckelfaktorerna beaktas (Gambrell, 1996). Att lärarna i min 
undersökning fungerade som explicita läsmodeller har jag inte kunnat se. Men däremot har jag 
kunnat relatera resultatsvaren från min undersökning till Gambrells fyra nyckelfaktorer. 
Angående den första nyckelfaktorn, tillgång på böcker i klassrummet, har jag hos samtliga lärare 
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kunnat identifiera en rik bokmiljö. Beträffande den andra nyckelfaktorn, egna bokvalsmöjligheter, 
angav samtliga lärare att eleverna själva får välja böcker att läsa från klassrummens utbud. 
Däremot var det bara en lärare som regelbundet gick till biblioteket, och lät sina elever välja fritt 
därifrån också, dock hjälpte hon dem att hitta böcker i lämpig svårighetsgrad, fast det skedde 
utifrån eleverna intresse, intygade hon. Gamrell (1996) beskriver denna nyckelfaktor som särskilt 
viktig att beakta, eftersom hennes studie visade att över 80 % av eleverna i årskurs 1, 3 och 4 
hade angett att de självvalda böckerna var mest intressanta. Medan bara 10 % av eleverna talade 
om böckerna som hade blivit valda av deras lärare åt dem. Då resultatet i min studie visade att 
eleverna hade goda möjligheter att välja böcker själva från klassrummets rika utbud, anser jag att 
dessa två nyckelfaktorer beaktades i enighet med det Gambrell (1996) förespråkar. Gällande den 
tredje nyckelfaktorn, möjligheten att bli bekant med många böcker, gick det inte att få fram någon 
information om inom detta korta tidsperspektiv, genom att denna nyckelfaktor syftar på elevernas 
nyfikenhet på böcker (Gamrell, 1996). Gällande den sista nyckelfaktorn, social interaktion med 
andra om böcker, visar min undersökning att detta uppfylldes relativt väl av klasslärarna. Detta 
blev tydligt då båda lärarna berättade att de hade implementerat aktiviteter där eleverna fick 
möjligheter att samtala med varandra om böcker de läst. Detta skedde då genom samlingar, 
skriftliga och muntliga bokrecensioner, utvärderingar av böcker i par. Med utgångspunkt av att 
resultatet visade att två av de tre nyckelfaktorer som jag hade möjlighet att relatera till beaktades 
väl av samtliga lärare och att den sistnämnda faktorn beaktades relativt väl anser jag att dessa 
lärare i sin praxis arbetar få ett sätt som kan ses gynnsamt för att öka elevers läsmotivation.  

Ytterligare har samtliga lärare i undersökningen angett de är medvetna om att elevers 
läsmotivation kan öka, då de får läsa texter som behandlar ett ämnesområde de är intresserade av 
eller som handlar om deras erfarenhetsvärld, samt att de är måna om att inskaffa läsutbud som 
motsvarar elevernas intressen till klassrummen. Detta tyder enligt mig på att lärarna har en 
medvetenhet kring vikten i att agera som stöd i att hitta ett intressant lässtoff i enighet med det 
forskningsrönen (Elbro, 2008; Jönsson, 2007) har tagit upp.  En lärare tog därtill upp att 
läsmotivationen hos eleverna ökar då de får förförståelse. Detta kan förstås med anledning till att 
Høien och Lundberg (1999) har tagit upp att det blir lättare att förstå en text om den behandlar ett 
välkänt ämne. En annan lärare angav att hon har upplevt att det är bra att använda elevers 
modersmål och teknik, för att få läsmotivationen och läsengagemanget att öka. Genom att anlägga 
användning av modersmålet som ett sätt att öka läsmotivationen, ges ytterligare ett perspektiv på 
vikten att inlärarspråket fördelaktigast utvecklas parallellt med modersmålet som forskare 
(Cummins, 2001; Hyltenstan, 2007) lyft fram som viktigt i inlärningen av ett andraspråk.  

Läsförståelseundervisning 

Av resultatet från såväl intervjuerna som observationerna framgår att lärarna arbetar på lite olika 
sätt med läsförståelse, trots det finns det många likheter rörande vilka läsförståelsefrämjande 
aktiviteter de brukar arbeta med i undervisningen. Närmast presenteras en kort sammanfattning av 
resultatet från datamaterialet kring hur lärarna beskriver sitt arbete med läsförståelse. Därefter tar 
jag upp de främjande aktiviteter som aktiverades av fler lärare än en i de observerade 
undervisningarna, då bortsett från det som tidigare lyfts fram.  

Hur beskrev lärarna sitt arbete med läsförståelse?  

I arbetet med att läsförståelse framgår det i resultatet från intervjuerna att tre lärare anser att det är 
viktigt att arbeta med ordförståelse. Två av dessa lärare uppger också att det är viktig att eleverna 



 
 

55 

får förförståelse. En av dessa lärare beskrev att hon i sitt arbete med texter och läsförståelse utgår 
från elevernas verklighet och förförståelse samt därigenom ger dem förförståelse till 
textinnehållet, ofta med hjälp av tankekartor, inom vart ordförståelse arbetet också kommer in.  

En lärare angav att läsförståelsearbetet utöver ordförståelse, brukar det handla om gemensam 
textanalysering, både i fakta- och skönlitterära texter, vilket sker genom interaktion om innehållet. 
Samma lärare uppgav därtill att de har arbetat en del med lässtrategier, då de har närgranskat 
texten, tittat på stycken, letat efter nyckelord, skummat och försökt hitta det viktiga i texten. 
Denna slags undervisning uppges förekomma inom alla ämnen och är inte knuten till svenskan.  

Både svenska som andraspråksläraren och specialpedagogen angav att de arbetar lite olika och 
varierat med läsförståelse beroende på textinnehållet och vilka elever det avser. Specialpedagogen 
uppgav i intervjun att hon har bedrivit undervisning inom läsförståelsestrategier lite grann, då 
utifrån RT- metoden. Hon klargör att arbetet med läsförståelsestrategier handlar om avkodning, 
förståelse, ordkunskap samt ett arbete, där bilderna till texten används som stöd för att förutspå 
handlingen, urskilja karaktärerna och miljön, samt att reda ut handlingen i texten. En del av detta 
arbete kunde också identifieras i observationen från hennes undervisning med två elever från 
årskurs 3.  Medan svenska som andraspråksläraren förklarade att i en elevgrupp utan avkodnings- 
svårigheter inleds arbetet med läsförståelse ofta med att hon eller eleverna läser högt. Eleverna 
stryker därefter under svåra ord, vilka hon går igenom och förklarar konkret med stöd av datorn, 
bilder eller gester. Därpå läser de texten gemensamt åter en gång och slutligen ställs frågor. Om det 
däremot är förförståelse hon vill att eleverna ska få, då kan orden gås igenom innan läsning. 

Omfattande forskning (Anemarkrud, 2008; Bråten, 2008; Myrberg, 2001; Myrberg i Hedström, 
2009; Reichenberg, 2008; Westlund, 2009) är enlig om att en medveten explicit undervisning i 
läsförståelse är gynnsamt för läsutvecklingen. Bråten (2008) framhåller att en väl organiserad 
undervisning inriktad på läsförståelsestrategier och på att främja elevers förkunskaper kan vara ett 
effektivt sätt att förbättra elevers läsförståelse, samt troligtvis även kan vara till fördel för elever 
med avkodningsbesvär eller andra språk- och lässvårigheter. Målet med en explicit undervisning 
är att eleverna ska bli medvetna om vad de själva kan göra för att på bästa sätt få förståelse av 
texten (Andreassen, 2008). Konkret sett kan en explicit läsförståelsestrategiundervisning innebära 
att läraren modellerar och tydliggör för eleverna hur olika lässtrategier kan användas 
(Anemarkrud, 2008).  Sammantaget visar intervjuresultatet från denna undersökning att lärarna 
anser att det är viktigt att arbeta med ordförståelsen, vilket som kan ses som ett främjande 
arbetssätt. Speciellt eftersom många forskare (Bråten, 2008; Elbro, 2008; Høien & Lundberg, 
1999; Taube, 2007) hävdar att det finns ett starkt samband mellan omfånget på ordförrådet och 
läsförståelsen. Två av lärarna lyfte fram vikten av att eleverna får förförståelse. En undervisning 
inriktat på att främja elevers förförståelse ser Bråten (2008) som gynnsamt för läsförståelsen. En 
av lärarna beskrev att hon har arbetat med läsförståelsestrategier utifrån en forskningsbaserad 
metod. Om detta skedde explicit framkommer inte i intervjun. Men tillsammans med 
observationerna fick jag ändock intrycket att läraren i fråga arbetar på ett medvetet sätt och i 
enighet med den explicita läsförståelsestrategiundervisningen som forskningen ovan förespråkar.  
En lärare beskrev att de har arbetat en del med lässtrategier och att denna slags undervisning 
förekommer i alla ämnen. Anemarkrud (2008) och Westlund (2009) menar att det är viktigt att 
undervisningen i läsförståelse och lässtrategier sker integrerat i samtliga ämnen, eftersom syftet 
med att lära eleverna nyttja lässtrategier är att de ska skapa sig en djupare förståelse för 
ämnesinnehållet som den lästa texten behandlar. Mot bakgrund av detta verkade denna lärare 
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arbeta forskningsenligt, fast samtidigt kunde jag inte utröna något arbete med lässtrategier eller 
andra förståelsestrategier i den senare observationen av hennes undervisning.  

Identifierade aktiviteter i läsförståelseundervisningen 

Aktivering av förförståelse 

Høien och Lundberg (1999) menar att förkunskaperna har en viktig betydelse för läsförståelsen.  
Samuelstuen och Bråten (i Bråten, 2008) går ett steg till genom att hävda att förförståelsen, 
troligtvis är den allra viktigaste faktorn relaterad till vad olika personer förstår och minns av lästa 
texter. Observationsresultatet från denna undersökning visade att samtliga fyra lärare aktiverade 
elevernas förförståelse till textinnehållet i undervisningen på ett eller annat sätt. I de tre fall, där 
det förekom en sammansatt läsning skedde aktiveringen av elevers förförståelse innan själva 
läsningen och då genom att lärarna samtalade med eleverna och ställde frågor. I ett av dessa fall 
aktiverades förförståelsen, därtill genom att eleverna fick sammanfatta det de läst tidigare. Elbro 
(2008) ser denna slags hjälp, där läraren via samtal aktiverar relevant bakgrundskunskap hos 
eleverna innan läsningen som lämplig och menar att den kan vara till särskilt stöd för elever med 
brister i läsförståelse.  

I den undervisning som karaktäriserades vara begreppsorienterad förekom aktivering av elevers 
förförståelse både innan- och under läsningen. Innan läsningen, genom att det var då 
utarbetningen av tankekartorna hade skett, där eleverna hade fått lyft fram ord och begrepp 
relaterade till ämnesinnehållet i texten. Under läsningen, genom att läraren ofta avbröt läsningen, 
för att samtala och koppla kontexten till tankekartorna.  I den undervisning, som bestod i att 
eleverna skulle läsa kortare meningar aktiverade läraren kontinuerligt elevernas förförståelse 
under hela läsaktiviteten genom att samtala och ställa frågor kopplat till text- och bildinnehållet 
samt relatera det till elevernas modersmål och erfarenhetsvärld.   

Mot bakgrund av att samtliga lärare arbetade aktivt med att aktivera elevernas förförståelse till 
textinnehållet och genom att två av dem i intervjun lyft fram att förförståelsen är viktig att arbeta 
med, så anser jag att lärarna i hög utsträckning arbetade i enighet med teorierna. 

Utveckling av ordförråd 

Som nämnts tidigare har omfattande forskning (Bråten, 2008; Elbro, 2008; Høien & Lundberg, 1999; 
Taube, 2007) lyft fram att det finns ett starkt samband mellan omfånget på ordförrådet och 
läsförståelsen. Ett enkelt sätt att utveckla ordförrådet hos eleverna är att läraren ger eleverna tydliga 
definitioner och förklaringar av ord som kan stödja förståelsen vid läsning inom olika ämnesområden 
(Pressley, i Bråten, 2008). Med andraspråkselever kan det ses som extra viktigt att arbeta med 
ordkunskap. Det genom att Lindberg (2006) påpekar att tvåspråkiga elevers ordförråd i andra språket 
ofta är betydligt mindre omfattande vid skolstarten jämfört med förstaspråkselever. Men även med 
anledning av att andraspråkselever behöver lära sig både basen och utbyggnaden parallellt i skolan 
för att språkligt för att kunna tillägna sig ämneskunskap på det nya språket (Axelsson, 2008).  

Av observationsresultatet kan jag konstatera att alla fyra lärare arbetade aktivt med att utveckla 
elevers ordförråd och att detta arbete i samtliga fall skedde under själva läsningens gång. I en av 
undervisningarna hade ett arbete med ordförrådsutveckling även skett innan läsningen, i samband 
med utarbetning av tankekartor.  Elbro (2008) ser med fördel på att läraren går igenom 
nyckelorden i en text med eleverna innan de läser texten, då han menar att förståelsen av texten 
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stöds genom detta arbetssätt, vilket kan gynna de svagare eleverna till att uppnå en större 
behållning av texten. Vidare av resultatet kan nämnas att ordförståelsearbetet oftast bedrevs i 
läspauser, inom vart lärarna förde ett samtal med eleverna, där de lyfte fram ord och begrepp ur 
textsammanhanget och förklarade tydligt för eleverna. I två av undervisningar, vidgade lärarna 
ofta orden vid förklaringarna och satte dem i en större kontext i vardagslivet eller drog paralleller 
till elevernas erfarenhetsvärld. I samtliga undervisningar noterades att eleverna ibland själva lyfte 
fram ord de inte förstod och frågade vad de betydde. Hos svenska som andraspråksläraren kunde 
jag notera att en av eleverna ofta självmant sökte efter ordbetydelser på sitt modersmål via 
översättningsprogrammet på datorn som fanns tillgängligt under hela undervisningen.  

Därutöver framkom det av observationerna att samtliga lärare övervägande använde ett moget 
språk i samtal med eleverna, fast med vissa variationer. Det visade sig genom att de använde ett 
vuxet språk, med korrekta ord och begrepp, utan förenklingar, men där orden förklarades, då det 
behövdes. Enligt Pressley (i Bråten, 2008) använder skickliga lärare sig konstant av ett moget språk 
i samtal med klassen, vilket gör att eleverna får rikliga tillfällen att utvidga ordförrådet, eftersom de 
möter orden och språket i ett meningsfullt sammanhang.  

Enligt min uppfattning bedrev samtliga lärare ett gediget arbete med att utveckla ordförrådet hos 
eleverna, som gick hand i hand med forskningsrönens belägg. Detta styrks även genom att tre av de 
fyra lärarna i intervjuerna berättade att de ansåg att det är viktigt att arbeta med ordförståelse.  
Samma tre lärare har därtill uppgivit att ordförståelse är en av de vanligaste svårigheterna bland 
deras elever i årskurs 2 respektive 3. Med anledning av den starka korrelationen mellan ordförrådet 
och läsförståelse, framhåller Anemarkrud (2008) att en undervisning inriktad på att utveckla ett rikt 
ordförråd hos eleverna även är en undervisning för att främja läsförståelsen. 

Arbete med läsförståelsestrategier 

Amerikansk forskningskommitté (Snow et al. i Myrberg, 2001) anger att explicit undervisning i 
läsförståelsestrategier har ha positiva effekter på läsförståelsen. Förutom det har Bråten (2008) 
lyft fram att en väl organiserad undervisning inriktat på läsförståelseundervisning och 
förförståelse kan vara ett effektivt sätt att förbättra elevers läsförståelse.  Av 
observationsunderlaget framgår att det var två lärare, som bedrev varsin undervisning, där jag 
kunde identifiera att det fanns rika möjligheter för eleverna att tillämpa läsförståelsestrategier. 
Såväl strategierna och undervisningarna var dock av olika karaktär.  

Specialpedagogen, bedrev enligt egen utsaga en läsförståelsestrategiundervisning baserad på RT- 
metoden, där hon hade blivit inspirerad av Westlund (2009). RT-metoden är en forskningsbaserad 
metod, som bland annat går ut på att lära eleverna tillämpa fyra slags strategier och därigenom bli 
metakognitiva och reflekterande läsare (Westlund, 2009). Metoden har visat goda resultat om den 
utövas regelbundet och över en lång tidsperiod (Westlund, 2009).  Av de fyra strategierna som 
ingår i metoden identifierade jag att det arbetades med två av strategierna i undervisningen med 
de två eleverna i årskurs 3. Den ena strategin var att: sammanfatta huvudinnehållet i en text, 
vilket eleverna fick göra muntligt och skriftligt, både innan och efter läsningen. Den andra 
strategin innebar att eleverna fick reda ut oklarheter i texten, vilket de gjorde via interaktion med 
varandra och med stöd av läraren, då de samtalade om textinnehållet. Vidare kunde jag notera att 
läraren arbetade explicit med läsning och läsförståelse, vilket blev tydligt då hon agerade som en 
handledare och modellerade en läsning med tydlig betoning, högt för en elev. Båda strategierna 
utövades av eleverna gemensamt, under stöd och ledning av läraren. 
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Klassläraren för årskurs 2, bedrev en begreppsorienterad undervisning inom NO, där en grafisk 
organisering i form av utarbetning och bearbetning av tankekartor utgjorde ett viktigt inslag i 
undervisningen. Utarbetningen av tankekartorna hade skett innan läsningen och var uppbyggda 
utifrån elevernas ord och begrepp. Tankekartorna användes under hela undervisningen, genom att 
läraren under läsningens gång ideligen kopplade textinnehållet till tankekartornas ord och begrepp 
samt drog paralleller till ett större sammanhang i vardagslivet, där eleverna återkommande gånger 
delade med sig av sina personliga erfarenheter rörande ämnesområdet. I undervisningen kunde jag 
identifiera att läraren skapade rika möjligheter för sina elever att använda mentala 
förståelsestrategier i form av minnes- och elaboreringsstrategier samt kanske även 
struktureringsstrategier. Elaboreringsstrategier, fanns det en möjlighet för eleverna att nyttja 
genom att elevernas förkunskaper och personliga erfarenheter till ämnesinnehållet aktiverades och 
anknöts. Minnesstrategin fick de eleverna användning av, då de efter läsningen skulle göra egna 
tankekartor med stöd av de färdigställda kartorna. Struktureringsstrategin kan ha aktiverats hos en 
del elever vid utarbetningen av tankekartorna, genom att kartorna hade skapats gemensamt, innan 
läsningen. Bråten (2008) benämner att strukturerings- och elaboreringsstrategier, är två av de tre 
djupstrategier, som är kopplade till att kunna utveckla en bättre läsförståelse. Medan 
minnesstrategier mer handlar om ytliga strategier såsom memorering, avskrivning etcetera. I detta 
avseende synliggörs även av att specialpedagogen gav sina elever möjligheter att använda 
struktureringsstrategier, vilket skedde då eleverna skulle sammanfatta textinnehållet, eftersom 
skriva sammanfattningar och rita begreppskartor ingår i den strategin enligt Bråten (2008). 

Även om klassläraren klargjorde att hon inte arbetade efter någon specifik metodik, utan att det var 
hennes egna erfarenheter av god undervisning som stod till grund för upplägget, kunde jag ändock 
notera många likheter mellan hennes undervisning och CORI. CORI är likaså en begreppsorienterad 
läsundervisning, men där är läsengagemanget kärnan, inom vart strategianvändning ingår som en 
faktor tillsammans med, begreppskunskap, motivation och social interaktion (Andreassen, 2008). Av 
de sex strategier som ingår inom CORI kan jag se att läraren arbetar med tre av dem, vilka är: 
aktivering av förförståelse, grafisk organisering och frågeställande (Andreassen, 2008). 
Utvärderingsstudier av CORI visar på att de deltagande klasserna fick signifikant bättre resultat 
gällande såväl läsförståelse, som användning av lässtrategier och läsmotivation jämfört med 
kontrollklasserna, då de dagligen fått undervisning inom metoden och under en tidsrymd på tre 
månader. Mot bakgrund av att det har framkommit att klasslärarens begreppsbaserade undervisning i 
mångt och mycket liknar den forskningsbaserade metodiken, CORI, och genom att jag i hennes 
undervisning kunde utröna att den verkligen var riktad mot att aktivera läsförståelsestrategier hos 
eleverna, även om läraren själv inte kungjorde det, så ser jag hennes agerande i praxis som väldigt 
positivt när det avser att främja elevers läsförståelse. Detta avser likaså specialpedagogens insats i att 
främja elevers läsförståelse, då det redan har framkommit att hon bedrev en explicit 
forskningsbaserad läsförståelsestrategiundervisning, där ett flertal strategier möjliggjordes.  

Med andra ord har båda lärarna enligt mig bedrivit en läsförståelseundervisning av explicit 
karaktär, där de gett sina elever rika möjligheter att aktivera och använda olika sorters 
läsförståelsestrategier, vilket kan ses som ett arbete för att främja läsförståelsen.   

Lärarkompetens 

Omfattande forskning (Myrberg, 2001;2003; Damber, 2010; Frank, 2009; Gustavsson & Myrberg, 
2002) har påvisat att en hög lärarkompetens är av yttersta betydelse för elevers studieresultat och 
för att främja elevers läsförmåga. Utbildning och yrkeserfarenhet räknat i år, är några av de faktorer 
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inom lärarkompetensen som forskare (Damber, 2010; Frank, 2009; Gustavsson & Myrberg, 2002) 
anser har störst betydelse för elevers läsprestationer. Damber (2010) menar att detta avser oavsett 
vilken socioekonomiskt- och språklig bakgrund eleverna har. Av resultatet i min undersökning 
framgår att alla fyra lärare besitter en lärarkompetens i form av en lärarexamen, där svenskämnet 
ingår i någon form. Samtidigt visar resultatet att majoriteten av lärarna har genomgått en 
kompetensutbildning inom ämnesområdet det senaste året. Men att det endast var en av lärarna som 
hade en svenska som andraspråkskompetens, av teoretisk prägel. Dock hade en annan lärare en 
lång pedagogisk erfarenhet av flerspråkiga elever. Den största skillnaden inom lärarkompetensen i 
undersökningen låg i yrkeserfarenheten, då två av de lärare som hade längst erfarenhet hade varit 
verksamma inom yrket i 33 respektive 22 år. Resterande lärare hade en yrkeserfarenhet bestående 
av fem respektive sex år. Samtidigt visade undersökningen att det var främst lärarna med den 
längsta yrkeserfarenheten som bedrev en läsförståelseundervisning av explicit karaktär, med rika 
möjligheter för eleverna att kunna aktivera läsförståelsesstrategier av olika slag. Forskning 
(Anemarkrud, 2008; Bråten, 2008; Myrberg, 2001; Reichenberg, 2008; Westlund, 2009) ser en 
explicit läsförståelseundervisning inriktat på bland annat läsförståelsestrategier som gynnande för 
läsförståelse. Men eftersom det i denna undersökning inte ingick att mäta eleverna förmågor i 
läsförståelse, kan jag inte klart och tydligt hävda att lärarna med den längsta yrkeserfarenheten 
hade störst kapacitet att främja elevers läsförmåga.  

Lärarkompetensen i relation till tryggt klassrumsklimat och föräldrasamarbete 

I avhandlingar av Damber (2010) och Frank (2009) har det dessutom visats att lärarkompetensen 
även har en betydelse för att få till ett gott samarbete med föräldrar och för att skapa ett tryggt och 
positivt klassrumsklimat. Frank (2009) visade i sin avhandling att elevers trygghetskänsla i klass- 
och skolmiljö tillsammans svarade för 31 procent av variationen mellan klassers läsprestationer 
hos 9-10 åringar i Sverige. Enligt Andreassen (2008) är en trygg och tillåtande klassrumsatmosfär 
också viktigt inom en läsförståelseundervisning, så eleverna vågar pröva sig fram och göra fel. 
Taube (2007) betonar att för att kunna uppnå en trygg klassrumsmiljö, krävs det att läraren är en 
positiv och ödmjuk lyssnare samt har en respektfull attityd mot alla elever. I mitt 
undersökningsresultat framgår att jag upplevde en trygg stämning under samtliga observationer, i 
såväl grupp- och helklassundervisningar, trots att inga intervjufrågor ställdes till lärarna angående 
trygghetsaspekten. Tryggheten visades sig genom att eleverna kunde läsa, tala och ställa frågor 
högt, utan några negativa kommentarer eller hånande från någon kamrat. Samtidigt visade 
samtliga lärare upp en positiv och respektfull attityd, genom att de lyssnade på elevernas utsagor 
och lät dem gärna dela med sig av sina erfarenheter. En lärare visade också en tillåtande och 
positiv attityd till elevernas olika modermål, vilket exempelvis visade sig genom att de fick 
använda översättningsprogram fritt i undervisningen. Gällande föräldrasamverkan, har denna 
undersökning visat att det bara var den läraren med den allra längsta yrkeserfarenheten som hade 
organiserat ett fungerande föräldrasamarbete, kopplat till läsningen, då med avsikten att få stöd i 
arbetet med att få eleverna att uppnå en läsning av självständig karaktär. 

Om jag väger in klassrumsaspekten i avseende av trygghet i lärarkompetensen, kan jag konstatera 
att det var en trygg stämning i samtliga klassrum och att alla lärare verkade arbeta för att skapa en 
respektfull och positiv atmosfär, då genom att lyssna ordentligt på alla elever.  

Däremot, när föräldrasamarbetet relateras till lärarkompetensen synliggörs att det bara var läraren 
med den allra längsta yrkeserfarenheten, som hade fått igång ett fungerande samarbete. Därtill var 
det bara de två lärarna med den längsta yrkeserfarenheten som aktivt arbetade med explicit 
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läsförståelseundervisning. Min slutsats i undersökningen blir därför att lärarkompetensen i form av 
yrkeserfarenhet räknat i år kan spela en betydelsefull roll när det avser att främja elevers 
läsförståelse samt för att skapa ett gott samarbete med föräldrarna.  

Diskussion 
Närmast följer en slutdiskussion baserat på undersökningens resultat, där jag tar upp mina tankar 
kring detta och dagens skola. Därefter avslutas uppsatsen med några ord om fortsatt forskning. 

Resultat och slutsats 

Hur arbetar lärarna för att främja elevers läsförståelse? 

I min undersökning var syftet att beskriva och jämföra hur lärare i flerspråkiga skolor arbetar för 
att främja och utveckla elevers läsförståelse. Resultatet visar att lärarna använder sig av olika 
arbetssätt och metoder i undervisningen för att nå dithän. Jag ämnar inte kommentera alla dessa 
återigen och vad skillnaderna bestod i. Men utmärkande här var att två av lärarna, som besatt den 
längsta yrkeserfarenheten, bedrev läsförståelseundervisningar av explicit karaktär, där de gav sina 
elever rika möjligheter att aktivera och använda olika sorters mentala läsförståelsestrategier, 
vilket kan ses som ett arbete för att främja läsförståelsen och utveckla läsförmåga. Samtidigt såg 
även dessa undervisningar väldigt olika ut till formen. Den ena läraren bedrev en 
forskningsbaserad lässtrategiundervisning utifrån RT- metoden. Medan den andra läraren bedrev 
en begreppsorienterad undervisning, byggt på egna yrkeserfarenheter av god 
undervisningsmetodik, ändock synliggjordes flera likheter mellan lärarens metodik och en 
forskningsgrundad begreppsorienterad läsundervisning kallad, CORI.  Likheterna bestod att 
läraren nyttjade tre av dem sex strategier som ingår i CORI.  

Gemensamt för alla fyra lärare i undersökningen, var att samtliga lärare bedrev undervisningar 
som utgjordes av ett kooperativt lärande, där interaktionen var god mellan elever och lärare. En 
interaktiv klassrumsmiljö, där det samtalas om texter kan med stöd av forskning (Reichenberg, 
2008; Myrberg, 2003) ses som ett sätt att främja läsförståelsen. Gemensamt var också att samtliga 
lärare stöttade sina elever, dock användes stöttningen på olika sätt och i olika mängd av lärarna. 

Resultatet från observationerna har därtill visat att samtliga fyra lärare i sina undervisningar 
arbetar aktivt med läsförståelsefrämjande aktiviteter såsom, utveckling av elevers ordförråd och 
aktivering av förförståelse till textinnehållet.  

Därtill visar resultatet att lärarna arbetar på ett sätt som kan ses gynnsamt för att öka läsmotivationen 
hos eleverna, då genom skapa en rik bokmiljö i klassrummen med ett intresseinriktat lässtoff i 
lämpliga svårighetsgrader. En miljö, där eleverna hade egna bokvalsmöjligheter, samt där eleverna 
genom olika aktiviteter fick möjligheter att samtala med varandra om böcker de läst. Utöver det har 
lärarna uppvisat en medvetenhet i vad som får just deras elevers läsmotivation att öka.  

Rörande lärarkompetensen visade sig i ett första resultat att det främst var de två lärarna som hade 
den längsta yrkeserfarenheten, räknat i år som bedrev en läsförståelseundervisning av explicit 
karaktär, med rika möjligheter för eleverna att kunna aktivera olika läsförståelsestrategier. I detta 
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synliggjordes en föraning till att lärarkompetensen kunde ha samband med lärarnas kapacitet i att 
främja elevers läsförståelse.   

Resultatets slutsats gjorde sig dock gällande genom att jag kopplade samman lärarkompetens med 
faktorer som ett tryggt klassrumsklimat och föräldrasamarbete. I relationen mellan tryggt 
klassrumsklimat och lärarkompetens kunde jag inte utröna några skillnader, eftersom det i 
samtliga klassrum var en trygg stämning och alla lärare verkade arbeta för att skapa en 
respektfull, och positiv tillvaro i atmosfären, vilket visade sig genom att dem lyssnade ordentligt 
på alla elever.  I relationen mellan lärarkompetensen och föräldrasamarbete, synliggjordes 
däremot att det bara var den läraren med den allra längsta yrkeserfarenheten, som hade fått igång 
ett fungerande samarbete med föräldrarna kopplat till läsning och läsförståelse. Detta 
sammantaget med det första resultatet rörande lärarkompetensen och yrkeserfarenheten, gjorde att 
jag kunde utröna en slutsats i undersökningen, som består i att: Lärarkompetensen i form av 
yrkeserfarenhet räknat i år kan spela en viktig roll när det avser att arbeta för att främja och 
utveckla elevers läsförståelse, samt för att få i stånd ett gott föräldrasamarbete.  

Reflektioner kring läsarbetet 

Det första som förvånade mig lite var att trots att lärarnas undervisning i läsförståelse var väldigt 
olika till karaktären och ämnesinnehållet, så gick det att utröna många likheter rörande 
befrämjande aktiviteter för läsförståelsen när jag gick lite mer på djupet.  

Annars var det snarare det faktum att högläsningen inte verkade ha någon specifikt hög 
prioritering i lärarnas läsundervisning, som förvånade mig. Alla lärare nämnde att en högläsning 
förekom i undervisningen, där de läste högt för eleverna. Men ingen av lärarna valde att redogöra 
något mer konkret om högläsning ur skönlitterära texter, och hur ofta den sker i så fall, samt om 
det brukar finnas ett samtal i anslutning till högläsningen. En av lärarna klargjorde dock att 
elevernas läsebok ingick som en högläsning. Jag kunde också observera en högläsning, fast det 
var ur en faktabaserad text. En klasslärare berättade att hon tidigare brukade läsa högt mycket för 
eleverna, fastän att det hade minskat. Jag anser att det är ytterst märkligt att hon har valt att 
minska på högläsningen, när hon i samma veva berättar att hon upplever att högläsningen är 
enormt viktigt, särkilt för svenska som andraspråkselever och att den är mycket omtyckt av 
eleverna. Med tanke på att forskning (Myrberg, 2003; Snow et. al. i Myrberg, 2001) har lyft fram 
att högläsning är ett viktigt redskap för att ge barn i varierade åldrar kunskaper om sambandet 
mellan tal och skrift, samt att högläsningen anses särkilt viktig för barn som kommer från 
kulturellt missgynnande hem tycker jag att högläsningen borde ha ett stort utrymme och ske 
kontinuerligt i skolorna med eleverna i de lägre årskurserna. Därtill att det alltid förs ett samtal 
kring textinnehållet för att stärka förståelsen. 

Vad som förvånade mig kanske ännu mer var att elevers högläsning var en relativt vanlig aktivitet 
hos lärarna, då det framkom att eleverna fick läsa högt såväl enskilt med läraren, i mindre grupper 
och i helklass. Bara en av lärarna hade angett en avsikt med denna läsning, vilket då var att öka 
elevers mod att våga läsa inför andra. Jag har alltid varit lite skeptisk till elevers högläsning och 
förstår inte riktigt vitsen med den. Samtidigt som jag förstår att det kan vara svårt att kontrollera 
alla elevers läsflyt och få igång en klassdynamik om högläsningen inte ingår som en naturlig del i 
undervisningen. Å andra sidan om högläsningen sker i mindre grupper ser jag den som mindre 
negativ. Min skepsis till elevers högläsning beror nog på att jag själv har dåliga erfarenheter av 
den sen min skolgång. Jag minns hur mycket jag ogillade dessa stunder, och att jag stakade mig 
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mumlande framåt i texten, och kände en otrolig lättnad när jag hade läst klart, fastän jag inte 
direkt var en svag läsare. I ett andraspråksperspektiv har jag en känsla av att det kan upplevas 
väldigt tungt att läsa högt om man inte behärskar språket eller har automatiserat läsningen. 

Reflektioner kring skola, lärarkompetens och läsförståelse 

Min slutsats i undersökningen antydde att lärarkompetensen i form av yrkeserfarenhet räknat i år 
kan spela en viktig roll när det avser att arbeta för att främja och utveckla elevers läsförståelse, 
samt för att få i stånd ett gott föräldrasamarbete. Omfattande forskning (Myrberg, 2001;2003; 
Damber, 2010; Frank, 2009; Gustavsson & Myrberg, 2002) har tidigare påvisat att en hög 
lärarkompetens är av yttersta betydelse för elevers studieresultat och i avseende att främja elevers 
läsförmåga. Jag ser det som en medborglig rättighet att alla barn ska får utveckla en god 
läsförmåga under sin skolgång, därför tycker det är viktigt att beakta dessa forskningsrön och 
arbeta för att höja lärarkompetensen i skolorna. Gustavsson och Myrberg (2002) har samtidigt lyft 
fram att lärarkompetensen bör satsats på att utvecklas via en systematisk och långsiktig insats, 
eftersom kompetensutveckling är långsamma processer, både på individ och organisationsnivå, då 
skolorna är beroende av resursförstärkningar för att höja lärarkompetensen, samtidigt som 
yrkeserfarenhet och utbildning tar tid för individen.  Men oavsett om kompetensutbildning sker 
eller ej så bör skolan vara en plats som förbereder eleverna inför framtiden, där alla elever oavsett 
förutsättningar ska ha goda möjligheter att kunna förkovra sig och känna sig delaktiga i samhället 
på ett för dem meningsfullt sätt, anser jag att det borde vara en av skolans främsta uppgifter att se 
till att en god läsförmåga uppnås. Det ultimata, vore enligt mig att lärare inom alla ämnesområde 
har eller får kunskaper inom området, läsförståelse och kollegialt i samspel arbetar för att 
utveckla hos en god läsförståelse hos eleverna. Detta för att eleverna ska kunna tillägna sig 
textbaserad kunskap inom alla skolämnen på ett fördelaktigt sätt och för att skapa en god grund 
hos eleverna i läskompetens inför framtiden. Men även för att de ska kunna ingå i en meningsfull 
läsargemenskap, förena läsning med nöje och utveckla en äkta läslust.  

Metoddiskussion 

Att det i resultatunderlaget inte visade sig exakt i vilken utsträckning lärarna utövade boksamtal 
och huruvida de arbetade med genrepedagogik i verksamheten eller ej behöver inte betyda att det 
fanns en avsaknad av dessa i praktiken. Detta eftersom det kan tänkas fullt möjligt att dessa 
aktiviteter praktiseras men att de inte nämndes i intervjuerna på ett konkret och tydligt sätt. 
Speciellt med anledning till att jag gjorde i intervjun valde att inte rikta mina frågor dithän, vilket 
jag kanske skulle ha gjort. Men samtidigt var jag mån om att inte vara alltför styrande i min 
intervju och istället låta respondenterna framföra deras egna tankar och beskrivningar i största 
möjliga mån, fast då utifrån bestämda temaområden med tillhörande frågeställningar.  

Å ena sidan kan validiteten i min studie ifrågasättas eftersom den inte lyfter fram elevernas 
perspektiv och inte mäter elevernas läsförståelse utan resultatet endast baseras på ett 
lärarperspektiv i form av lärarnas tankar samt observation av ett fåtal undervisningspass. Jag 
medger att ett datamaterial baserat endast på lärarperspektivet i vis mån inte ger en helhetsbild av 
elevernas faktiska läsförståelse och även ger ett ganska fattigt resultat på hur lärarna arbetar 
främjande eftersom resultatet bara är byggt på fyra lärares ord och tankar och min observation av 
deras praxis. Men å andra sidan är detta en mindre studie, där det i syftet ingick att endast lyfta 
fram lärarnas perspektiv. Samtidigt skymtas och synliggörs även elevernas deltagande och 
agerande i viss mån inom datamaterialet, eftersom jag ger konkreta exempel från 
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undervisningarna och genom att lärarna lyfter fram vissa utsagor om eleverna, då bland annat togs 
elevernas läsmotivation och läsförståelse togs upp. 

Slutord  

Jag hoppas att det har varit en intressant läsning för läsaren och att uppsatsen kan bidra 
studerande och verksamma inom yrkesprofessionen att komma till insikt i vikten av att arbeta 
explicit med läsförståelseundervisning och att upptäcka att det finns många olika arbetssätt att 
undervisa på för att utveckla och främja elevers läsförståelse. Det genom att studien har visat att 
läsförståelsestrategier och andra aktiviteter såsom utveckling av ordförråd och förförståelse kan 
aktiveras eller användas på olika sätt och inom olika arbetssätt och metoder. Därtill har 
observationen av lärarnas praxis visat att läsförståelse är ett område som kan arbetas med inom 
alla ämnesområden och inte bara inom svenskämnet, även om det är i svenskämnet och av lärare 
med kompetens inom området fokus vanligtvis ligger och det är där utvärdering sker. Mot 
bakgrund till att barn är olika och barn har olika förutsättningar tror jag att det kan vara lämpligt 
att pröva sig fram och arbeta explicit med olika strategier och på olika sätt för att skapa 
gynnsamma möjligheter för alla elever att utveckla en god läsförmåga, som behövs så väl för att 
fördelaktigt kunna fungera och ingå i samhället.  

Fortsatt forskning 

Det har varit väldigt intressant, lärorikt och inspirerande för mig att få kliva in i olika klassrum 
och urskilja på vilket sätt några lärare av olika yrkesprofessioner arbetar för att befrämja och 
utveckla elevers läsförståelse. Att därtill även ha fått tillfälle att samtala med lärarna, där dem så 
generöst har delat med sig av sina tankar om litteraturarbetet, elevernas läsmotivation, läs- och 
läsförståelseundervisningen har även det varit mycket intressant, eftersom det har gett ett djupare 
och bredare perspektiv på undervisningen kring litteraturarbetet i helhet. 

I en fortsatt forskning tycker jag att det skulle vara väldigt intressant att undersöka vilka arbetssätt 
och läsförståelseaktiviteter som fungerar främjande för unga elevers läsförståelse på lång sikt i en 
studie som omfattar både lärar- och elevperspektiv. Jag anar att ett varierat arbetssätt med 
betoning på explicit läsförståelseundervisning är att föredra, då teorierna som lyfts fram i 
uppsatsen pekar åt den riktningen. 

Ytterligare anser jag att det skulle vara intressant att undersöka vilken betydelse 
genrepedagogiken har för unga elevers läsförståelse på kort och lång sikt, eftersom det finns lite 
forskningsresultat inom detta område.  

Det också vara intressant att undersöka hur lärare organiserar och utövar högläsningen och 
boksamtalen i skolverksamheter, samt hur mycket tid det läggs ned åt respektive aktivitet. 
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Bilaga 1 

 

Missivbrev 
Skickat via elektronisk post, mail till Söderbyskolan 
 

Ämne: förfrågan till lärare i åk 2 & 3 ang. intresse av att delta i min studie kring läsförståelse 

 
Hej! 
 
Mitt namn är Cecilia Nima. Jag är en lärarstudent från Stockholms universitet, som tar min 
examen (210 hp) till sommaren och har precis påbörjat min c-uppsats, med fokus på 
läsförståelse.   
Min huvudfråga är att undersöka hur lärare arbetar med flerspråkiga elever för att stödja, 
främja och utveckla elevernas läsförståelse. 
 
Nu vänder jag mig till lärare inom årskurs 2 & 3 och undrar jag om det möjligtvis finns ett 
intresse att delta i min studie. Jag skulle vara ytterst tacksam om en lärare från vardera 
klass, samt om en svenska som andraspråkslärare alternativt en specialpedagog knuten till 
arbetslaget är villiga att delta i studien.   
 
Iså fall skulle jag bli tacksam om det fanns möjlighet för mig att delta vid något eller några  
undervisningspass, där ni arbetar med läsförståelse i klassrummet. Samt om ni individuellt 
ville delta i en kortare intervju innehållande ett antal frågor i anslutning till ämnesområdet.  
 
Studien kommer att ha ett lärarperspektiv, utan att på något sätt vara värderande, utan 
avsikten är främst att lyfta fram det goda och synliggöra olika lärstrategier.  
 
Om ett intresse finns och om ni har möjlighet att delta, så vore det väldigt  
lämpligt någon gång under vecka 15 eller 16. 
 

Givetvis kommer jag i studien följa de etiska reglerna inom vetenskapsrådet, och intygar att samtliga 
deltagare kommer att anonymiseras. 
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Cecilia Nima 
Mobil: XXX-XXX XX XX  
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Observation 
 
Arbetssätt för att stödja, främja och utveckla elevernas läsförståelse 
 
Hur arbetar två lärare med olika yrkesprofessioner inom ett arbetslag för att stödja, främja och 
utveckla elevernas läsförståelse?  

(ordförråd, motivation, förkunskaper, muntligt talspråk, förståelsestrategier) 
 

1. Hur aktiverar läraren elevernas förkunskaper/förförståelse i undervisningen? 
2. Vilka läsförståelsestrategier aktiveras eller synliggörs i undervisningen? 
3. Hur gestaltas läsningen och läsundervisningen i klassrumsmiljön? 
4. Är undervisningen inriktad på att utveckla elevernas ordförråd?  Hur sker det i så fall? 

 
Schema - Fokus: Huvudfråga samt fråga 1-4 

Aktiviteter innan läsning     Aktiviteter under läsning Aktivteter efter läsning 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
Lärarens språkbruk 

5. Vilket språkbruk i form av ett moget - alternativt förenklat språk använder lärarna när de talar 
med eleverna?  Förklarar läraren ord och begrepp i sitt tal? 

 
Frågeställningar 

6. Vilka utrymmen ger lärarna i undervisningen för eleverna att synliggöra sina egna 
läsförståelsestrategier?  
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Intervjumanual   

Lyssna noga! – Följdfrågor: När?, var? Hur?, Hur ofta?, ge exempel! berätta hur du brukar… 

Bakgrund   

• I vilken/vilka årskurser undervisar du för närvarande? 
• Vilken inriktning har du i din lärarutbildning? 
• Hur många år har du arbetar som verksam lärare? 

 Litteraturtillgång 
• Tillgång till skolbibliotek, tillgång till böcker i klassrum etc. 

 Läsning 

• Beskriv ditt arbete med läsning?  
• Vilka olika former av läsning föregår i undervisningsmiljön?  
• Läser alla elever samma sorts texter?  
• Nivågrupperingar, hur ser ni på det? Har ni olika nivåer? 
• Har eleverna möjligheter att samtala om de böcker de läst? Hur sker det vanligtvis i så fall?  

  
• Hur beskriver du innebörden av god läsförståelse? 

Läsförståelseundervisning 

• Avseende läsförståelse, vilka är de vanligaste svårigheter eleverna i klassen har med 
läsförståelse?  

• Berätta hur du brukar arbetar med läsförståelse.  
• Vad i detta ser du som främjande för elevers läsförståelse?    

• Har du bedrivit undervisning inom läsförståelsestrategier? I så fall hur?  
• Hur ofta bedriver du denna slags undervisning?  
•  Är läsundervisningen knuten till svenska ämnet eller sker den även inom andra ämnen? 
• Upplever du att ditt arbetssätt främjar elevernas läsförståelse? 

• Hur arbetar du för att utveckla elevernas ordförråd?  

Motivation, valmöjligheter  

• Hur upplever du generellt läsengagemanget och motivationen till läsning bland eleverna 
i klassen?  

• Har du märkt något tillfälle då elevernas intresse och läsmotivation ökar?   
• Berätta hur du tänker när du väljer böcker och läslära till eleverna? 
• Har eleverna möjlighet att själva välja texter och litteratur att läsa? Och i så fall i vilka 

sammanhang har de större möjligheter att välja böcker själva?  

Övrigt  

• Finns det något ytterligare som du skulle vilja tillägga? 
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