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Reading comprehension, motivation and reading interest - A qualitative interview study on how teachers 
describe that they work to develop students' reading comprehension in grades 1-3 
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Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare beskriver att de arbetar och genomför undervisning för 
att utveckla elevers läsförståelse i årskurs 1-3. Syftet är vidare att undersöka hur lärare rapporterar att de 
bidrar till elevers motivation och läsintresse. För att uppnå studiens syfte formulerades forskningsfrågorna: 
Hur beskriver lärare begreppet läsförståelse? Vilka olika aktiviteter och strategier använder lärare som syftar 
till elevers läsförståelse i undervisningen? Vad är, enligt lärare, viktigt för att väcka elevers intresse och 
motivation till att utveckla läsförståelse? Studien har en sociokulturell teoretisk ansats och bygger på 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjuer har genomförts med verksamma lärare som arbetar med 
att utveckla elevers läsförståelse i årskurs 1-3. Vid analys av data har tematisk analys använts. Resultatet 
visar att lärare arbetar på ett varierat sätt med olika modeller, strategier och arbetsuppgifter. Ett framträdande 
arbetssätt bland studiens deltagare var arbete med högläsning och textsamtal där strategier bearbetades på 
olika sätt genom modellering och stöd av lärarna. En slutsats är att samtliga lärare använder sig av modeller 
som Reciprocal teaching (RT), Questioning the author (QtA), Transactional Strategies Instruction (TSI) och 
En läsande klass. 
 
The aim of this study is to find out how teachers describe their work and the implementation of teaching to 
develop students' reading comprehension in grade 1-3. The aim is further to investigate how teachers report 
that they contribute to students' motivation and reading interest. In order to achieve the aim of the study, 
research questions were formulated: How do teachers describe the concept of reading comprehension? What 
different activities and strategies do teachers use for pupils' reading comprehension in teaching? What is, 
according to teachers, important for arousing students' interest and motivation for developing reading 
comprehension? The study has a socio-cultural theoretical approach and is based on qualitative semi-
structured interviews. Interviews have been conducted with teachers who work on developing students' 
reading comprehension in grades 1-3. When analyzing data, thematic analysis has been used. The result 
shows that teachers work in a varied way with different models, strategies and tasks. A prominent way of 
working reported by the study participants was work with reading and text conversations where strategies 
were processed in different ways by modeling and support by the teachers. One conclusion is that all teachers 
use models such as Reciprocal teaching (RT), Questioning the author (QTA), Transactional Strategies 
Instruction (TSI) and A reading class. 
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1.  Inledning    

En automatiserad avkodning och ett gott läsflyt ligger till grund för läsförståelse och det är 

viktigt att lärare motiverar elever för att de ska bli goda läsare (Alatalo, 2011, s. 49). Enligt 

kunskapskraven i årskurs tre ska elever kunna läsa elevnära texter med flyt och använda 

lässtrategier. Elever ska visa att de har en grundläggande läsförståelse genom att på ett 

enkelt vis återge centrala delar av innehållet i texter. De ska kunna resonera kring innehåll 

och relatera budskap till sina egna erfarenheter (Skolverket, 2018, s. 263). Läsförståelse 

mäter enligt Programme for International Student Assessment (PISA) elevers förmåga att 

reflektera, använda och förstå texter i syfte att utveckla egna kunskaper och resurser för att 

kunna delta i samhället. Sveriges resultat i läsförståelse har förändrats sedan PISA-

undersökningen år 2000, men under senare år har det skett en förbättring om man jämför 

med PISA- resultaten år 2012. Resultatet i den senaste mätningen visade sig ligga på 

samma nivå som presenterades i PISA år 2009, vilket fortfarande är en lägre nivå än år 

2000 (Skolverket, 2016, s. 20, 22). Reichenberg och Emanuelsson (2014, s. 2) lyfter att en 

bidragande faktor till försämringen av elevers läsförståelse är att kurser i läs- och 

skrivutveckling tidigare varit valbara och således inte obligatoriska på alla 

lärarutbildningar. Det har bidragit till att alla lärare inte haft tillräckliga kunskaper i hur 

den tidiga läs- och skrivinlärningen ska bedrivas.   

I dagens lärarutbildning betonas att blivande grundlärare ska ges ämnesutbildning i läs- 

och skrivinlärning (Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 2). Utifrån tidigare framskriven 

litteraturstudie som berör vad forskning menar krävs för att barn ska utveckla läs- och 

skrivkunskaper (Ziemke & Viström, 2018), väcktes intresset för hur lärare arbetar med att 

utveckla elevers läsförståelse. Erfarenheter som jag har fått från mina verksamhetsförlagda 

utbildningar [VFU] är att elever ofta läser med ett flyt i årskurs 3, men att de trots detta 

kämpar med förståelsen av innehållet i texter de läser. Därför valdes detta problemområde 

för denna studie.  

Studien bygger på kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer med fyra lärare som 

undervisar elever i läsförståelse i årskurs 1-3. Intervjuer har spelats in och transkriberats. 

Materialet har kodats och analyserats enligt tematisk analys. Endast material av relevans 

för studiens syfte har använts (Bryman, 2011, s. 348).   



2 
 

2.  Bakgrund  

I följande kapitel presenteras studiens teoretiska ansats det sociokulturella perspektivet 

under rubrik 2.1. Under rubrik 2.2 presenteras styrdokumentens skrivningar i ämnet 

svenska och dess koppling till studiens syfte, och under rubrik 2.3 presenteras den 

språkutvecklande undervisningen. Fortsättningsvis beskrivs läsförståelse under rubrik 2.4, 

högläsning som ett pedagogiskt verktyg under rubrik 2.5 och läsförståelsestrategier under 

rubrik 2.6. Efterföljande beskrivs modellerna RT, QtA och TSI samt En läsande klass. 

2.1  Den  sociokulturella  teorin  

I den sociokulturella teorin betonas det sociala samspelets betydelse i barns utveckling. 

Utveckling hos barn sker genom deras biologiska förändringar och genom samspel och 

handlingar tillsammans med andra människor. Den sociokulturella teorin har fått ett stort 

genomslag med betoning på språk och kommunikation där kunskap befästs utifrån en 

social och kulturell omgivning (Nilholm, 2016, s. 56-58). Människan utvecklas och 

förändras i sociala samspel där ny kunskap inhämtas i den sociala miljö en människa 

befinner sig i (Eckeskog, 2013, s. 7). 

Säljö (2014) förklarar Vygotskijs teori om hur språket fungerar som ett medierande 

redskap. Mediering innebär att man med hjälp av kulturella redskap som exempelvis det 

talade och skrivna språket kommunicerar, tänker och förstår omvärlden. Över tid har 

kulturella redskap utvecklats och anpassats vilket formar vårt sätt att tänka, vår fantasi och 

vår förmåga att minnas saker. Språket ses i den sociokulturella teorin som ett dynamiskt 

och ständigt utvecklande teckensystem där människan utvecklar nya sätt att kommunicera 

och uttrycka sig på med hjälp av olika medierande verktyg. Inom den sociokulturella 

traditionen används begreppet appropriering som ett uttryck för att beskriva och förstå 

lärande, vilket innebär att lära sig bruka kulturella redskap och förstå hur de medierar i 

sociala sammanhang (Säljö, 2014, s. 298-301).  

Vygotskijs mest välbekanta begrepp den proximala utvecklingszonen hänger ihop med 

hans sätt att se på lärandet som en ständigt pågående process. När elever utvecklar en 

färdighet blir de mottagliga att lära sig nya saker (Säljö, 2014, s. 301-305). Den proximala 

utvecklingszonen är den zon Vygotsky (1978) menar ger eleven möjlighet till lärande 
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genom undervisning där stöd ges av lärare. Lärandet sker i en process som hjälper elever 

att utvecklas och inhämta nya kunskaper (Vygotsky, 1978, s. 86).  

 
 

Figur 1: En illustrerad tolkning av den proximala utvecklingszonen  

 

Den inre cirkeln i figur 1 illustrerar vad en elev klarar på egen hand utan stöd från lärare. 

Den mellersta cirkeln illustrerar den proximala utvecklingszonen och den yttersta cirkeln 

det som eleven ännu inte kan. 

Scaffolding är det pedagogiska begreppet för stöttning och grundar sig i Vygotskijs syn på 

lärande genom den proximala utvecklingszonen. Det innebär att en lärande person gradvis 

ges stöd i undervisningen genom att en lärare bygger byggnadsställningar för att ge elever 

möjlighet att utvecklas och inhämta kunskap på egen hand (Clark & Graves, 2005, s. 571). 

Jönsson (2007) förklarar scaffolding som stödstrukturer i undervisningen och menar att det 

handlar om att utnyttja den proximala utvecklingszonen och ge elever stöd i 

undervisningen utifrån deras individuella kunskapsnivå för att de på sikt ska klara av att 

lösa uppgifter självständigt (Jönsson, 2007, s. 238). Undervisning i läsförståelse och 

läsförståelsestrategier utgår i hög grad från Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen (Westlund, 2013, s. 50).  

2.2  Styrdokument    

Enligt Skolverket (2018) ska undervisningen i svenska ge elever förutsättningar att 

utveckla sitt språk för att inhämta ny kunskap, kommunicera och tänka. Genom 

undervisning ska elevers läs- och skrivintresse stimuleras. Undervisningen ska bidra till att 

elever kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften genom tal och skrift och 

Vad eleven inte 
klarar på egen 

hand ännu

Vad eleven 
klarar med stöd 

från lärare.
= Proximala 

utvecklingszonen

Vad eleven 
klarar på egen 
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därigenom få en tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket, 2018, s. 157). I 

kommentarmaterialet för svenska skrivs det fram att elever i undervisningen ska ges många 

möjligheter att läsa. I mötet med olika typer av skönlitteratur ska elever få ta del av 

berättelser och kunna förflytta sig mellan olika föreställningsvärldar, och på så sätt ges 

tillfällen att utveckla en glädje och lust till att läsa litteratur (Skolverket, 2017, s. 7). 

I skolan ska elever under lärares ledning erbjudas undervisning som leder till nyfikenhet 

och lust att lära i olika former, både enskilt och tillsammans med andra (Skolverket, 2018, 

s. 13). I det centrala innehållet lyfts fram att elever ska utveckla lässtrategier för att förstå 

och tolka olika typer av texter (Skolverket, 2018, s. 158). För att elever genom läsning ska 

få en djupare förståelse är det viktigt att lärare undervisar om lässtrategier. Denna 

undervisning innebär att elever ges verktyg för att kunna läsa, tolka och förstå i syfte att 

kunna ta till sig innehållet i en text på olika sätt (Skolverket, 2017, s. 10). För att nå 

godtagbara kunskaper enligt kunskapskraven i årskurs 3 förväntas elever kunna använda 

lässtrategier och läsa texter med flyt. För att visa en grundläggande läsförståelse ska de 

kunna återberätta viktiga delar av innehållet i texter på ett enkelt sätt. Elever ska även 

kunna resonera kring och koppla budskap i texter till deras egna erfarenheter (Skolverket, 

2018, s. 263). 

2.3  Språkutvecklande  undervisning  

Ett barns intresse för läsning grundas ofta i en nyfikenhet som föds i samband med insikten 

att en annan värld kan nås genom det skrivna språket, detta sker i samband med en 

förståelse för att skrift kan omsättas till ord och ljud (Lindgren & Lund, 2008, s. 10). Den 

fonologiska medvetenheten utvecklas från tidig ålder och pågår genom hela livet. 

Historiskt visar traditionen att undervisning med fokus på att automatisera avkodning 

startar i skolan. En förändring har under senare år skett, vilken visar att arbetet med 

språkutveckling och den fonologiska medvetenheten numera startar redan i förskolan. 

Genom att arbeta med den fonologiska medvetenheten i förskolan läggs en grund i barns 

språkliga utveckling, vilket leder till ett rikare språk där ett intresse för läsning och 

skrivning skapas. Aktiviteter och språklekar i förskolan lägger en grund i barns tidiga läs- 

och skrivutveckling som lärare sedan tar vid i skolan. Lärares uppgifter blir då att möta 

elever och stimulera dem utifrån deras individuella kunskapsnivå (Liberg, 2008, s. 64-65). 

Under det första skolåret är det viktigt att elever ges möjligheter att träna 

avkodningsstrategier och hjälpa elever att ”knäcka läskoden”. Undervisningen och mötet 
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av olika texter behöver ligga på elevers kunskapsnivå, vilket är nyckeln till att elever lyckas 

med att automatisera avkodningen och etablera läsförståelse (Alatalo, 2011, s. 45-48). Det 

är viktigt att elever introduceras tidigt i läs- och skrivaktiviteter för att utveckla goda 

läskunskaper. Barn som introduceras i språkutvecklande aktiviteter och läsning tidigt har 

visat att de har nått längre i sin läs- och skrivutveckling redan under vårterminen i årskurs 

1 (Krantz, 2011, s. 99–100). En automatiserad avkodning och ett gott läsflyt ligger till 

grund för läsförståelse och det är viktigt att lärare motiverar elever för att de ska bli goda 

läsare. Läsmotiverade elever läser tre gånger så mycket som omotiverade elever utanför 

skolan (Alatalo, 2011, s. 49).  

I undervisningen behöver lärare identifiera elevers svårigheter och anpassa undervisningen 

för att elever ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga (Alatalo, 2012, s. 11). För 

att kunna hjälpa elever i behov behöver lärare identifiera elevers svårigheter och vidta rätt 

åtgärder, vilket kräver att de har goda kunskaper om språkets struktur (Alatalo, 2011, s. 

134). Läraren behöver teoretiska kompetenser om viktiga utvecklingsprocesser och hur 

dessa samverkar i läs- och skrivinlärningen för att utveckla elevers kunskaper (Alatalo, 

2011, s. 26, 53; Moats, 2009, s. 393). Det krävs också kännedom om vilka metoder som 

stöds av forskning, något som är nödvändigt för att kunna planera undervisning och ge 

elever verktyg att öka sina kunskaper (Moats, 2009, s. 393). Det är inte metoder eller 

modeller i undervisningen som avgör om elever utvecklar en god läsförståelse, utan det 

som är av betydelse är att läraren planerar och strukturerar sin undervisning och anpassar 

den efter elevgruppen (Westlund, 2013, s. 50). Ingemansson (2018, s. 6) beskriver tre 

kriterier som bör stå i fokus för att motivera och öka elevers intresse till att läsa. Dessa 

kriterier är att läsning ska upplevas relevant och därmed behöver texter anpassas till läsaren 

och dennes utvecklingsnivå. Elever behöver också omges av och få tillgång till mycket 

böcker och olika typer av texter. De behöver även ges möjlighet till stöd och tid från lärare 

där de ges tillfällen att tolka och förstå innehåll av texter. 

Läraryrket har många sidor och undervisningen påverkas av många olika situationer. Det 

är därför viktigt att lärare skaffar sig god kunskap under sin lärarutbildning och genom 

fortbildning för att kunna genomföra god undervisning. Lärarens roll är av stor betydelse 

i relation till att identifiera elevers individuella behov (Alatalo, 2011, s. 112). 
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Sammanfattningsvis utgör avkodning och läsflyt en grund för elevers möjligheter att 

etablera en god läsförmåga och läsförståelse (Alatalo, 2011, s. 45-48). Att starta tidigt med 

läs- och skrivaktiviteter gynnar elevers utveckling där lärarens kompetens och förmåga att 

individualisera undervisningen är av stor vikt (Liberg, 2008, s. 64-65). Elevers läsning 

främjas av att ha tillgång till mycket böcker och olika typer av texter samt stöd från lärare 

(Ingemansson, 2018, s. 6). 

2.4  Läsförståelse    

För att uppnå läsförståelse krävs en sammansättning av flera olika komponenter. Några av 

dessa komponenter är att ha en god avkodningsförmåga och ett gott läsflyt, men också att 

kunna sammanfatta, återberätta och göra inferenser till det lästa, samt att ha en inre 

motivation och ett läsengagemang (Westlund, 2013, s. 52-58). Produkten av läsförståelse 

brukar beskrivas som avkodning X förståelse X motivation. En god avkodningsförmåga 

utgör grunden för att kunna läsa, men för att förstå det lästa behövs också ett ordförråd, 

därför behöver texter vara anpassade efter ordförrådets nivå (Lindgren & Lund, 2008, s. 

11). En studie av Reichenberg (2000) visar att elever med en etablerad god 

avkodningsförmåga inte nödvändigtvis förstår vad de läser, utan att läsaren också behöver 

ha ett väl utvecklat ordförråd (Reichenberg, 2000, s. 155). Förståelse handlar om läsarens 

egen uppfattning av omvärlden i relation till vilken förförståelse läsaren har av innehållet 

i en text (Lindgren & Lund, 2008, s. 12). Människors olika uppfattningar och erfarenheter 

påverkar hur de förstår det de läser (Reichenberg, 2000, s. 15). En god läsförmåga handlar, 

förutom att kunna avkoda en text om ett samspel mellan läsaren och texten. Det innebär 

att läsaren skapar en mening av det lästa genom att bearbeta och koppla innehållet i text 

till egna erfarenheter och upplevelser (Eckeskog, 2013, s. 21). Alatalo (2011) menar att 

elever med hjälp av att läsa mycket, går från att avkoda till att automatisera sin avkodning 

och läsa med flyt. Läsförståelse underlättas av att elever genom ett läsflyt ges möjlighet att 

utveckla ett rikligt ordförråd och läsförståelsestrategier i undervisningen (Alatalo, 2011, s. 

189).  

2.5  Högläsning  som  ett  pedagogiskt  verktyg  

Högläsning innebär ett arbete i en process där elever tillsammans med läraren bearbetar, 

associerar och samtalar kring texter (Eckeskog, 2013, s. 56). Högläsning är betydelsefullt 

då det skapar en gemenskap där alla elever kan ta del av berättelser och texter oavsett 
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läsförmåga. Textsamtal är ett mycket effektivt sätt att fördjupa tankar och befästa nya 

kunskaper (Ingemansson, 2018, s. 11). Den gemensamma lässtunden bidrar till att 

föreställningsvärldar öppnas genom att läraren stannar upp vid punkter, fraserar och 

använder rösten för att skapa inlevelse och dramatik vilket gör texter spännande. Istället 

för att fokus läggs på att elever får kämpa med avkodning och att läsa läggs fokus på 

innehållet i texten. I arbetet med högläsning kan läraren välja texter med ett mer komplext 

innehåll som kan bearbetas genom samtal och diskussioner i undervisningen där oklarheter 

bearbetas. Under högläsningen behöver lärare vara lyhörda kring huruvida elever lyssnar 

aktivt och om de signalerar att de inte förstår ett innehåll som i sådant fall behöver 

diskuteras gemensamt (Jönsson, 2007, s. 10). Föreställningsvärldar kring det lästa kan 

genom samtal förändras och omvärderas i relation till andras reflektioner och tolkningar 

(Jönsson, 2007, s. 23). Genom högläsningen tränar läraren elever i att använda strategier 

som så småningom blir verktyg för eleverna att använda när de läser på egen hand 

(Eckeskog, 2013, s. 56). Genom att svara på frågor kopplade till texter tränar elever på att 

göra inferenser där en del svar kan finnas i texten medans en del svar kräver att eleven 

relaterar till sina egna kunskaper och erfarenheter (Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 

5).  

2.6  Läsförståelsestrategier    

Läsförståelsestrategier är något läsare använder för att på ett konkret sätt kunna ta till sig 

en text, och att läsa olika typer av texter kräver olika strategier. Utvecklingen går från den 

tidiga läsinlärningen där elever lär sig knäcka läskoden, till att lära sig lässtrategier för att 

förstå och tolka olika typer av texter de möter (Skolverket, 2017, s. 10). Vid avkodning 

använder sig läsaren av tekniska strategier, och för förståelse av texters innehåll används 

mentala verktyg för att urskilja texters budskap. Anledningen till att undervisa om 

lässtrategier är att hjälpa elever reflektera kring det lästa (Jönsson, 2007, s. 26). För att 

elever ska ges en möjlighet att utveckla och fördjupa sin läsförmåga krävs undervisning 

om lässtrategier i skolan, vilket kommentarmaterialet i svenska betonar att skolan ska 

erbjuda (Skolverket, 2017, s. 10). En god läsförståelseundervisning bör innehålla varierad 

läsning med skilda syften i möte med olika typer av litteratur, där elever med hjälp av att 

samtala och använda innehållet av det lästa ges en möjlighet att tänka och reflektera 

(Jönsson, 2007, s. 21). Det är viktigt att lärare som undervisar i läsförståelsestrategier har 

kunskap om och använder strukturerade modeller i undervisningen. Det är däremot viktigt 



8 
 

att inte enbart förlita sig på en specifik metod, även om den vilar på forskning, eftersom 

elever lär sig på olika sätt (Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 2). Läraren behöver 

således variera undervisningen med olika metoder och arbetssätt. 

2.6.1  Reciprocal  teaching  -‐  RT  

Reciprocal teaching (RT) är en modell med fokus på ömsesidigt lärande, vilken är   

utformad i syfte att utveckla elevers läsförmåga och förståelse av texter genom 

systematiska samtal (Palincsar & Brown, 1984, s. 120). Modellen bygger på en kognitiv 

teori och en socialpsykologisk filosofi vilket innebär att lärandet och utvecklingen sker på 

två sätt, i första hand i en social kontext och sedan på en individuell nivå (Westlund, 2013, 

s. 47). RT-modellen definieras som byggnadsställningar till fyra olika strategier, vilka är 

att ställa förutsägelser, sammanfatta, ifrågasätta och klargöra (Palincsar & Brown, 1984). 

Att ställa förutsägelser innebär att läsare tränas i att förutspå texters handling med hjälp av 

exempelvis bilder och rubriker. Att sammanfatta handlar om att kunna återberätta och 

delge viktiga delar i texten. Utifrån återberättelser av texter ges lärare också en möjlighet 

att kontrollera elevers förståelse. Ifrågasättandet handlar om att läsare tränas i att ställa 

frågor till texten (Palincsar & Brown, 1984, s. 120). Enligt Lundberg och Reichenberg 

(2013) är detta en viktig strategi, då många elever som har svårigheter med förståelse vid 

läsningen är omedvetna om att de förväntas ställa frågor till texter och läser därför passivt 

(Lundberg & Reichenberg, 2013, s. 91). Att reda ut oklarheter innebär att göra texten 

begriplig för att skapa en mening av innehållet (Palincsar & Brown, 1984, s. 120).  

RT-modellen bygger på vägledda samtal där en expertläsare, exempelvis lärare, genom 

scaffolding ger elever tankestöttor i syfte att elever ska utvecklas till eftertänksamma och 

metakognitiva läsare (Westlund, 2013, s. 47). Strategierna behöver inte följa någon 

särskild ordning eller ens tillämpas vid samma tillfälle och det är vanligt att lärare arbetar 

med en strategi åt gången. Det är däremot viktigt att klargöra för elever att goda läsare 

omedvetet tillämpar strategierna samtidigt i sin läsning (Westlund, 2009, s. 78). 

Undervisning i de olika strategierna syftar till att elever ska bli aktiva i sin läsning med 

hjälp av lärares stöd vilket relaterar till Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen och scaffolding. Lärare ger elever stöd och verktyg i användandet av 

strategierna, vilket i sin tur ska leda till att elever kan använda dem på egen hand (Palincsar 

& Brown, 1984, s. 123). 
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Centralt i undervisning med RT-modellen är att lärare leder, demonstrerar och visar hur de 

olika strategierna används, genom att modellera och tänka högt. Detta är en viktig aspekt 

då det ger elever verktyg att förstå hur de kan ta sig an en text och förstå det de läser 

(Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 4). 

2.6.2  Transactional  Strategies  Instruction  –  TSI  	    

Transactional Strategies Instruction (TSI) är en modell som bygger på samma strategier 

som RT: att ställa förutsägelser, sammanfatta, ifrågasätta och klargöra. Undervisningen i 

TSI syftar till att elever ska lära sig när, hur och varför strategier ska tillämpas i deras 

läsning. Lärare undervisar ett fåtal strategier grundligt, snarare än många ytligt. 

Undervisningen ska hjälpa elever att göra förutsägelser, förstå och minnas innehåll i texter. 

Elever får även lära sig använda strategier i läsningen för att öka sin begreppsförståelse 

genom att söka sammanhang i det tidigare lästa och genom att läsa vidare i texten (Brown, 

El-Dinary, Pressley, & Coy-Ogan, 1995, s. 256-257).   

Strategier varken praktiseras eller lärs ut enskilt, utan i sammanhang genom 

meningsskapande textsamtal. I samtalen bidrar läraren till elevers förmåga att använda 

strategier genom att tänka högt, förklara och modellera strategiska resonemang. Elever blir 

delaktiga och ges möjlighet att skapa mening av texters innehåll genom samtal och 

diskussioner. Läraren ställer frågor till eleverna som får delge sina tankar om innehållet 

(Brown, 2008, s. 539, 543). Elever uppmuntras till att göra förutsägelser och ställa frågor 

till texter de läser. De ges möjligheter att samtala om sina tankar och känslor kopplat till 

innehållet. Eleverna lär sig också att koppla det lästa till sina erfarenheter, till genrer, 

författare och andra böcker eller texter som de har läst (Brown et al., 1995, s. 257). I arbetet 

med TSI kan läraren observera hur elever tar hjälp av tidigare kunskaper, metakognition 

och motivation, samt hur de tillämpar strategier (Brown, 2008, s. 539, 543). 

Undervisning i TSI kan genomföras på olika sätt och appliceras i olika typer av texter, 

såväl skönlitteratur som faktatexter. Undervisningen kan genomföras i små grupper, 

helklass eller parvis där ansvar gällande strategianvändningen är flexibel och fördelas 

mellan elever och lärare. Lärares ansvar för att modellera strategier avtar efter hand och 

övergår till eleverna, i relation till att deras förmåga att använda strategierna på egen hand 

ökar (Brown, 2008, s 538- 539). 
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2.6.3  Questioning  the  Author  -‐  QtA    

Forskarna Beck, McKeown och deras kollegor har genomfört studier enligt modellen 

Questioning the Author (QtA) i syfte att ge elever en möjlighet att skapa mening av 

innehållet i texter de läser (Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 5). QtA handlar om att 

uppmärksamma läsaren på att det finns en författare som förmedlar ett budskap bakom alla 

texter som skrivs (Beck, Mckeown, Sandora, Kucan, & Worthy, 1996, s. 383). Modellen 

kan användas exempelvis vid läsning av skönlitteratur eller faktatexter. Texter är ofta 

skrivna till en målgrupp men kan, trots det, vara komplicerade även för målgruppen. 

Författare kan uttrycka sig otydligt och inkonsekvent, och texter kan innehålla svåra ord 

eller sammanhang som leder till att läsaren tappar intresset och läser inaktivt (Reichenberg 

& Emanuelsson, 2014, s. 5). I arbetet med QtA tränas elever att bli aktiva läsare där de 

ställer frågor kring texter de läser. Lärarens roll är att ge elever möjligheter att ta en aktiv 

läsroll, vilket sker genom att texter delas upp i stycken på ställen där lärare vill 

uppmärksamma ett budskap som väcker tankar och funderingar, eller där det kan uppstå 

svårigheter med förståelse av innehållet. Vid läsningen stannar lärare upp i de olika 

styckena där utrymme lämnas för frågor, reflektioner och samtal kring innehållet i syfte att 

öka elevers förståelse av textens budskap. Läraren sammanfattar sedan innehållet innan 

läsningen fortsätter för att sammanhang och förståelse inte ska gå förlorad (Beck & 

McKeown, 2001, s. 203; Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 6). Två typer av frågor har 

utarbetats inom modellen, ingångsfrågor och uppföljningsfrågor. Ingångsfrågor handlar 

om att ta reda på vilket budskap författaren vill förmedla, vilket uppmärksammar eleverna 

på att det finns en författare bakom texten. Uppföljningsfrågor handlar om att koppla det 

man läst tidigare i texten och sina egna erfarenheter till det aktuella textstycket som läses, 

för att bygga en djupare förståelse av textens innehåll och förstå vad författaren menar med 

texten (Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 6).   

2.6.4  En  läsande  klass  

Modellen RT (Palincsar & Brown, 1984) har under några års tid fått stor uppmärksamhet 

i svenska populärvetenskapliga publikationer och i projektet En läsande klass som 

startades av barnboksförfattaren Martin Widmark. Projektet fick stor uppmärksamhet 

våren 2014 då en bok skickades ut till låg- och mellanstadieskolor i Sverige innehållande 

material i form av texter och lärarhandledning (Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 2). 

En läsande klass utgår från modellerna RT, TSI och QtA. Materialet ska ge lärare verktyg 
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att arbeta med strategier och ge elever i låg- och mellanstadiet större möjligheter att 

utveckla läsförståelse. Materialet, som består av lärarhandledning och texter för elever, är 

författad av fem lärare som själva arbetar med undervisning i läsförståelse. Tanken bakom 

projektet är att göra forskning om läsförståelse och läsförståelsestrategier lättillgänglig i 

undervisningen då materialet är konkret och direkt applicerbar för lärare (En läsande klass, 

2019). I figur 2 presenteras de 5 karaktärerna i En läsande klass som symboliserar olika 

strategier. 

   
 

Figur 2. En läsande klass fem strategier. Illustration Kristina Grundström http://www.enlasandeklass.se 

 

Spågumman handlar om att eleverna ska förutspå och ställa hypoteser om rubriker, bilder, 

genre och text. Strategin används före, under tiden och efter läsningen. Vid läsning av 

skönlitterära böcker ska strategin användas till att spå in i framtiden och ställa förutsägelser 

kring handlingen. Vid läsning av fakta används strategin där elever med hjälp av tidigare 

erfarenheter ska kunna förutsäga vad texten kommer att berätta. Reportern och handlar om 

att ställa frågor till texten på tre olika nivåer, på raden, mellan raden och bortom raden. På 

raden innebär att svar på frågor finns direkt i texten. Mellan raden handlar om att elever 

kan dra slutsatser utifrån svar på flera ställen i texten. Bortom raden handlar om att koppla 

innehåll till egna erfarenheter och göra textkopplingar. Konstnären handlar om att skapa 

inre bilder och föreställningar till texten med hjälp av sina sinnen. Detektiven handlar om 

att reda ut oklarheter som exempelvis ord eller nya uttryck. Cowboyen handlar om att 

sammanfatta de viktigaste delarna i en text (En läsande klass, 2019).   

Kritik har riktats mot modellen En läsande klass. Lärarhandledningen lyfter fram forskning 

av lässtrategierna i Reciprocal teaching som utarbetats av Palinscar och Brown utan någon 

referens. Martin Widmark har gjort egna tolkningar av modellen vilket innebär att 

materialet kan ifrågasättas. Forskarna Monica Reichenberg och Barbro Westlund anges 

som samarbetspartners i lärarhandledningens förord, vilket båda motsätter sig ha varit. 
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Westlund riktar dessutom stor kritik till materialet då hon menar att det både råder brist på 

vetenskaplig förankring och ger en förenklad bild av läsförståelse- och 

strategiundervisning. Forskning visar att försiktighet bör tillämpas när det kommer till 

receptionsinriktad undervisning. I undervisningen ska inte målet vara att tolka litteratur 

utan att utveckla en förståelse genom tolkning av den (Damber & Nilsson, 2014).  
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3.  Syfte  och  frågeställningar  

Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare beskriver att de arbetar och genomför 

undervisning för att utveckla elevers läsförståelse i årskurs 1-3. Syftet är vidare att 

undersöka hur lärare rapporterar att de bidrar till elevers motivation och läsintresse.  

Detta syfte avser jag uppfylla genom att besvara följande frågeställningar: 

•   Hur beskriver lärare begreppet läsförståelse? 

•   Vilka olika aktiviteter och strategier använder lärare som syftar till elevers 

läsförståelse i undervisningen? 

•   Vad är, enligt lärare, viktigt för att väcka elevers intresse och motivation till att 

utveckla läsförståelse? 
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4.  Metod  

I följande kapitel beskrivs metodval under rubrik 4.1 och materialinsamling under rubrik 

4.2. Kriterier för urval och presentation av studiens deltagare presenteras under rubrik 4.3 

och 4.3.1. Metod för analys av data presenteras under rubrik 4.4, forskningsetiska aspekter 

samt tillförlitlighet under rubrik 4.5 och 4.6. 

4.1  Metodval  

Jag har valt att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer med lärare som arbetar 

med språkutvecklande undervisning och läsförståelse eftersom studiens syfte och 

frågeställningar syftar till att undersöka lärares uppfattningar. Den kunskapsteoretiska 

ståndpunkten inom kvalitativ forskning är att ta reda på hur människor uppfattar olika 

fenomen i deras sociala verklighet (Bryman, 2011, s. 341).   

Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. En 

semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har formulerat en uppsättning frågor på 

förhand där ordningsföljden under intervjun kan variera. Valet av semistrukturerade 

intervjuer innebar att jag kunde utgå från allmänt formulerade frågor (se bilaga 1) med en 

möjlighet att ställa följdfrågor i anknytning till intervjupersonens svar. Intervjupersonen 

gavs också en möjlighet att fritt formulera sina svar under intervjun utifrån sina egna 

erfarenheter och upplevelser.  Intervjuns riktning kunde anpassas utifrån intervjupersonens 

svar och med hjälp av följdfrågor gavs jag en möjlighet att fördjupa mina kunskaper 

(Bryman, 2011, s. 206). 

4.2  Materialinsamling    

Semistrukturerade intervjuer genomfördes enskilt med fyra lärare. Tre av intervjuerna 

genomfördes i lärarens klassrum och en hemma i mitt kök, enligt avtalad tid. Intervjuerna 

tog cirka 30 minuter vardera och spelades in via en inspelningsapp i telefonen, något som 

godkänts av samtliga deltagare. Inspelning och transkribering av intervjuer bidrar till att 

information hålls i minnet och underlättar analysen av materialet. Insamlat material kan 

också upprepat kontrolleras och användas flera gånger (Bryman, 2011, s. 430). Delar av 

materialet har transkriberats då delar av intervjuerna inte var användbara eller av relevans 

för studiens syfte, men också för att en del av svaren var knapphändiga och ointressanta 

(Bryman, 2011, s. 432). Intervjuerna har lyssnats till flertalet gånger, och de delar som 
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varit av intresse för analysen har därefter transkriberats. Genomförande presenteras under 

rubrik 4.4 Bearbetning och analys av data. 

4.3  Kriterier  för  urval  

I undersökningen har fyra lärare med som arbetar i årskurs 1-3 intervjuats. Urvalet av tre 

lärare gjordes på en skola där jag genomfört min verksamhetsförlagda utbildning. En 

intervju genomfördes via personlig kontakt med en lärare som arbetar på en annan skola, i 

syfte att få lite spridning på insamlade data. Kriterier för studien var att lärarna skulle vara 

behöriga att undervisa i ämnet svenska och ha erfarenhet av att arbeta i samtliga årskurser 

1-3. Lärarna som intervjuades arbetar för tillfället i årskurs 2 och 3. På skolorna arbetar 

man som klasslärare och följer en klass under tre års tid. De lärare som intervjuades har 

därmed erfarenhet av att arbeta med språkutvecklande undervisning och läsförståelse i 

årskurserna 1-3. Bryman (2011) beskriver att forskningssituationer där forskare väljer 

informanter efter tillgänglighet benämns som bekvämlighetsurval (Bryman, 2011, s. 194). 

Urvalet grundas således på vilka lärare som vid forskningstillfället fanns tillgängliga och 

var närmast till hand att välja. 

4.3.1  Presentation  av  deltagare  

I tabell 1 presenteras de fyra lärare som deltagit i studien. 

 
Lärare 

 
Utbildning 

 
Arbetar just nu 

 
Lärare 1  
Intervju genomförd 2019-04-11  
 

 
Lärarexamen åk 1-7 med inriktning 
matematik och svenska år 2005.  

 
Åk 2 
 

 
Lärare 2  
Intervju genomförd 2019-04-12 
 
 

 
Lärarexamen åk 1-7 med inriktning 
matematik och NO år 2002. Har även läst 
svenska upp till årskurs 6. 

 
Åk 2 

 
Lärare 3  
Intervju genomförd 2019-04-12 

 
Lärarexamen åk f-6 år 2014. Har behörighet 
i ämnet svenska. 
 

 
Åk 2  

 
Lärare 4  
Intervju genomförd 2019-04-26 
 

 
Lärarexamen åk 1-7 med inriktning svenska 
och SO år 2000.   
 

 
Åk 3 

 

Tabell 1. Urval av deltagande lärare. 
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Som redovisas i tabell 1 har samtliga lärare varit verksamma i yrket olika lång tid. För 

tillfället arbetar tre av lärarna i årskurs 2 och en i årskurs 3 (se tabell 1). Lärarna har 

behörighet i ämnet svenska och erfarenhet av arbete i årskurs 1-3. I kommande resultat 

presenteras deltagarna som lärare 1, lärare 2, lärare 3 och lärare 4 för att avidentifiera 

lärarnas identitet. 

4.4  Bearbetning  och  analys  av  data  

I bearbetning och analys av data har intervjuer som spelats in avlyssnats och sedan 

transkriberats. Vid analys av data har det transkriberade materialet tolkats, kodats och 

analyserats. Kodning har skett genom att intervjufrågorna har delats in i tre kategorier 

utifrån studiens tre frågeställningar (se bilaga 2, figur 3). Endast material av relevans för 

studiens syfte har därför använts i studien. De valda teman utgör en grund i analysen av all 

data (Bryman, 2011, s. 348).  

  

Figur 3. Kodning av transkriberat material. 

Det transkriberade materialet har färgkodats i tre olika färger utifrån vilken frågeställning 

som besvarats. Varje enskild lärares material har kodats i en egen färgkombination. Data 

från samtliga lärare har sedan sammanställts i de olika kategorierna (se figur 3). Den 

tematiska analysen och kodningen av materialet har fungerat väl då det på ett tydligt sätt 

gått att urskilja likheter och olikheter mellan lärarnas svar på frågor i det transkriberade 

materialet.  

4.5  Forskningsetiska  aspekter  

I arbetet med denna studie har etiska överväganden gjorts med hänsyn till vetenskapsrådets 

(2002:6 ff.) fyra grundläggande individskyddskrav. Dessa fyra huvudkrav på forskning är: 

Lärare  1 Frågeställning 1 2 3

Lärare  2 Frågeställning   1 2 3

Lärare  3 Frågeställning   1 2 3

Lärare  4 Frågeställning   1 2 3

Sammanställning av 
lärarnas svar på 

frågeställning 1, 2 
och 3 

 
1 1 1 1 

 
2 2 2 2 

 
3 3 3 3 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).   

Samtyckeskravet innebär att ett samtycke har lämnats av alla deltagare i studien genom att 

fylla i en samtyckesblankett. I undersökningar med aktiv insats av deltagarna skall 

samtycke alltid inhämtas av forskaren. Det har framförts att det är frivilligt att delta i 

studien och att deltagarna närsomhelst har rätt att avbryta sitt deltagande i studien utan 

skyldighet att ange någon anledning. Informationskravet innebär att deltagare i min 

undersökning har fått ta del av information om undersökningen muntligt: Studiens syfte 

har beskrivits, och information om hur undersökningen kommer att genomföras. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter som behandlats i undersökningen 

är anonyma. I enlighet med nyttjandekravet har insamlat material endast använts i syfte för 

denna studie och slängts efter publikation i DiVaportalen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9–

14).   

4.6  Tillförlitlighet    

Reliabilitet handlar i den kvalitativa forskningen om bedömning av studiens tillförlitlighet 

som består av fyra kriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att 

styrka och konfirmera (Bryman, 2011, s. 354). Med tillförlitlighet innebär att resultatet 

skulle bli det samma om undersökningen skulle genomföras igen (Bryman, 2011, s, 49).  

För att öka studiens tillförlitlighet har intervjuer genomförts med hjälp av samma 

intervjuguide till samtliga lärare, och data har tolkats objektivt och redovisats på ett 

realistiskt sätt. Resultatet i studien påverkas av deltagarnas uppfattningar av olika fenomen, 

och intervjuer med andra lärare skulle därför kunna visa skillnader. Resultatet i studien 

synliggör däremot en samstämmighet mellan de olika lärarna vilket styrker studiens 

tillförlitlighet. Trovärdigheten säkerställs genom ett objektivt förhållningssätt i tolkning av 

all data. Överförbarhet fokuserar på att studera unika aspekter i lärarnas sociala verklighet. 

Dessa aspekter, i form av studiens insamlade data, kan sedan delges i andra miljöer. 

Intervjuerna har bidragit till en fördjupad kunskap om de olika lärarnas syn, arbetssätt och 

olika metoder i deras undervisning. Pålitlighet, eller reliabilitet, innebär att alla faser i 

forskningsprocessen kan redogöras för och studien kan då granskas i syfte att göra en 

kvalitetsbedömning. En möjlighet att styrka och konfirmera innebär att jag utifrån en 

förståelse att det inte finns en komplett objektivitet i den samhälleliga forskningen, har 
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handlat utifrån god tro och försökt utesluta personliga värderingar och slutsatser i 

undersökningen (Bryman, 2011, s. 354-355).  
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5.  Resultat  

I följande kapitel behandlas litteraturstudiens resultat. Under rubrik 5.1 besvaras 

frågeställning 1, Hur beskriver lärare begreppet läsförståelse? Under rubrik 5.2 besvaras 

frågeställning 2, Vilka olika aktiviteter och strategier använder lärare som syftar till elevers 

läsförståelse i undervisningen? Under rubrik 5.3 besvaras frågeställning 3, Vad är, enligt 

lärare, viktigt för att väcka elevers intresse och motivation till att utveckla läsförståelse? 

5.1  Lärarnas  syn  på  läsförståelse  

Samtliga lärare besvarar frågan om hur de uppfattar begreppet läsförståelse på lite olika 

sätt. Generellt handlar deras svar om att uppfatta ett innehåll av det man läser. Lärare 1 

anser att läsförståelse handlar om att kunna läsa med ett fokus för att förstå innehållet i 

texter. Lärare 2 beskriver att läsförståelse handlar om att läsa aktivt och göra en text 

begriplig för sig själv, vilket innebär att kunna ställa förutsägelser och ompröva dem, men 

också att koppla texter till egna erfarenheter och kunskaper. Det leder till att man ökar sin 

förståelse för ett innehåll man läser om, vilket lärare 4 också beskriver men tillägger att 

det i förlängningen även innebär att man förstår att det finns en författare bakom en text 

med ett budskap och syfte som förmedlas till läsaren. Lärare 3 menar att läsförståelse 

innebär att kunna uppskatta och ta till sig en text vilket delvis omfattar att inhämta fakta 

och kunskaper, men även att kunna gå in i en skönlitterär text och uppleva den.  

Samtliga lärare anser att elever i första hand behöver kunna avkoda ord och läsa med ett 

flyt för att kunna förstå innehållet i texter. Om flytet inte infinner sig läggs för mycket 

fokus på att avkoda, vilket leder till att elever inte kan fokusera på innehållet och att de 

tappar intresset för läsningen. Lärare 4 poängterar att läsning och läsförståelse handlar om 

en sammansättning av många delar vilka inbegriper avkodning, motivation och förståelse. 

Hen förklarar att motivation ökar elevers möjligheter att utveckla sin läsförståelse. Utöver 

läsflyt betonar samtliga lärare att det även är viktigt att ha ordförståelse för att förstå 

innehållet i texter de möter. Lärare 2 förklarar att det är viktigt att stanna upp vid läsningen 

där svåra ord förekommer och ta reda på vad de betyder för att förstå textens innehåll. 

Lärare 3 förklarar att texter behöver vara anpassade till elevens kunskaper med lagom 

mängd text och begreppsnivå för att läsförståelse ska infinna sig. Om förståelsen inte 

infinner sig leder det till att elever inte upplever någon poäng med att läsa eftersom det då 

varken ger glädje eller kunskap. Lärare 1 uttrycker att elever som inte utvecklar sin 
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läsförståelse i de lägre årskurserna får det svårt att komma ikapp sina kamrater på 

mellanstadiet som har läst mycket. Lärare 4 beskriver att konsekvensen av att elever inte 

utvecklar läsförståelse leder till att läsning endast blir en teknisk process där elever inte 

kan reflektera och ta ställning till innehållet i olika texter och medier.  

Samtliga lärare anger att det är viktigt att undervisa i läsförståelse. Lärare 1 förklarar att 

läsförståelse leder till att elever läser mer, vilket bidrar till ett större ordförråd och bättre 

läskunskaper. Läsförståelsen är viktigt även senare i livet i vilket yrke man än kommer att 

arbeta med. Lärare 4 betonar vikten av att undervisa i läsförståelse, vilket hen menar stöds 

i läroplanen. Hen förklarar också att läsförståelsen hjälper en elev att utvecklas till en god 

samhällsmedborgare som aktivt kan ta ställning, uttrycka åsikter och tänka kritiskt kring 

det man möter i texter och olika medier genom hela livet. På det sättet kan människor vara 

med och påverka och forma samhället. 

5.2  Lärarnas  undervisning  i  läsförståelse  

Samtliga lärare berättar att de arbetar mycket med högläsning för att utveckla elevers 

läsförståelse. Lärare 3 betonar vikten av att arbeta med högläsning med ett fokus på 

förståelse då lässtunden inte får bli endast en fruktstund. I arbetet med högläsning samtalar 

de om det de läser, både innan de läser, under tiden de läser och efter de har läst. Lärare 4 

anser att undervisning i läsförståelse handlar om ett förhållningssätt. I arbetet med 

läsförståelse anges vikten av att samtala kring olika typer av texter och koppla samtal till 

elevers erfarenheter. Hen delger även vikten av att arbeta med lässtrategier och att läraren 

modellerar för eleverna, vilket ger dem verktyg att förstå texters budskap och innehåll. I 

arbetet med modellering bearbetas texter tillsammans med eleverna genom att stanna upp 

i texten och diskutera innehållet utifrån olika strategier på ett konkret sätt. 

Samtliga lärare beskriver att de arbetar med strategierna enligt RT-modellen i sin 

undervisning och kopplar modellen till En läsande klass då de fem läskaraktärerna i 

modellen påvisar strategierna genom att spå in i framtiden, ta reda på bakomliggande 

faktorer, ställa frågor och sammanfatta. Syftet med att undervisa i strategierna är att på sikt 

kunna växla mellan dem och använda dem omedvetet när de läser på egen hand. Lärare 1 

och 2 beskriver att de använder sig av strategierna i en läsande klass men att de inte 

använder materialet eller benämner karaktärerna vid namn vilket lärare 3 och 4 gör. Lärare 

3 berättar att hen som nyexaminerad lärare arbetade med materialet En läsande klass vilken 
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innehåller en studiehandledning som behandlar en strategi och karaktär åt gången. Hen 

beskriver att undervisningen och arbetssättet blev väldigt uppstyrt, och att hen därför inte 

arbetar med materialet längre. Däremot tycker hen att strategierna är fem bra tankar att ha 

med sig när man arbetar med läsförståelse och använder därför strategierna med hjälp av 

karaktärerna i undervisningen. I arbetet med strategierna brukar lärare 4 till en början 

presentera läskaraktärerna enskilt genom att klä ut sig och berätta om strategin, vilket gör 

undervisningen spännande och rolig för eleverna. I undervisningen modellerar hen mycket 

tillsammans med eleverna innan de får prova att använda strategierna enskilt eller i grupp. 

Lärare 4 berättar även att hen vid tillfällen använt läsfixarnas material, däremot brukar hen 

oftast använda sig av strategierna och läsfixarnas bilder av karaktärerna utan att använda 

materialet. I arbetet med högläsning använder lärare 1 strategierna med hjälp av loggbok. 

Hen beskriver att de i uppstarten av arbetet med en högläsningsbok brukar granska bokens 

omslag och förutspå bokens handling. Eleverna får skriva sina egna tankar i loggboken, 

och i efterhand samtalar de gemensamt i klassen och delar med sig av sina tankar. Ibland 

får de skriva en fortsättning på boken, eller ett nytt avslut. De målar också bilder kopplat 

till texter de läser, eller hur de föreställer sig att huvudpersonen i boken ser ut. Lärare 1 

beskriver också att de arbetar med frågor kring texten och kopplar texten till erfarenheter i 

olika sammanhang med hjälp av strategierna.  

En lärare beskriver att hen i arbetet med strategierna exempelvis brukar visa omslaget på 

boken, läsa baksidan och tillsammans med eleverna förutspå vad boken kan komma att 

handla om, vilket symboliserar spågumman. När de ska börja på ett nytt kapitel brukar 

eleverna få sammanfatta handlingen av föregående kapitel enligt cowboyen. Under 

läsningen får eleverna ta reda på vad svåra ord betyder i texten enligt detektiven (Lärare 

2). Lärare 2 beskriver att det är viktigt att lärare stannar upp vid ord som de tror att elever 

kan ha svårt att förstå under läsningen. Detta menar hen är en viktig strategi, i synnerhet 

när det finns svenska som andraspråkselever i klassen. Hen berättar att det finns elever i 

hennes klass med svenska som andraspråk, därför har böcker med mycket bilder valts. 

Antingen har hen visat bilder i böckerna med hjälp av en dokumentkamera, eller valt 

böcker med tillhörande bildspel. Detta hjälpmedel har underlättat mycket för eleverna, och 

bidragit till att de blivit mycket mer aktiva under högläsningen. Lärare 3 beskriver, likt 

övriga lärare, arbetet kring en boks omslag vid uppstart av en ny högläsningsbok samt 

användandet av strategierna under läsningen. Hen beskriver att de samtalar mycket om 

bilder och skriver stöttor på tavlan som exempelvis, jag ser, jag hör och jag tänker, och 
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eleverna får med hjälp av dessa meningar berätta för klassen vad de tänker. Detta, menar 

hen, brukar uppskattas av barnen och gör att de får sätta ord på sina tankar. De kan låna 

varandras tankar och idéer, men kan också med hjälp av kamraternas tankar bygga upp en 

förståelse för innehållet i texter. När de använder konstnären får eleverna exempelvis måla 

bilder kopplat till det de läser om. Lärare 3 tycker att det är bra att eleverna har läsfixarna 

med sig och brukar även benämna strategierna vid deras namn. Hen tror att det är viktigt 

för att de ska komma ihåg dem och kunna använda dem själva vid den egna läsningen.  

Lärare 3 högläser och arbetar med läsförståelse varje dag, vilket upplevs lustfyllt hos 

eleverna. Vid högläsningen tycker lärare 4 att det är bra att vara förberedd och ha läst 

böckerna innan. Då kan man stryka under svåra ord i texten och ha tänkt igenom 

frågeställningar innan. Hen brukar ha olika arbetsuppgifter kring en bok, tillexempel att 

eleverna får rita bilder kring hur de tänker att det kan se ut på en plats. Eleverna behöver 

även ges möjlighet att reflektera och samtala kring olika texttyper de möter, såväl film som 

skönlitteratur och faktatexter. Olika metoder och strategier i undervisningen kan hjälpa 

läraren att synliggöra vad undervisningen och lärandet går ut på och ge elever verktyg att 

utvecklas. Det gör, menar hen, att undervisningen blir lustfylld. 

Utöver högläsning av skönlitterära texter där elever får tolka och samtala kring ett innehåll, 

arbetar en lärare även med faktatexter exempelvis i SO och NO (Lärare 1). Hen lyfter 

vikten av att arbeta med läsförståelse ämnesöverskridande eftersom det övergår i alla 

ämnen och förklarar att arbetet med loggboken har fungerat jättebra. Hen säger också att 

det ibland kan vara skönt att bara få läsa och låta eleverna leva sig in i berättelsen och se 

bilder framför sig. I övrigt arbete med läsförståelse beskriver läraren att hen arbetar med 

ett material som heter läs och skrivdags, vilket behandlar ordförståelse i hög grad, men 

även läsförståelse. Ett annat material heter Mellan raderna, vilket finns tillgängligt på olika 

nivåer som kan anpassas till elevers kunskapsnivå. Materialet består av texter med frågor 

till. På enkel nivå finns svar på frågor direkt i texten, och på en högre nivå får elever svara 

på frågor genom att tolka texter och hitta svaren Mellan raderna. Lärare 1 arbetar även 

mycket med läsförståelsekort med samma grundprincip som Mellan raderna, där enklare 

kort innehåller svar direkt i texten och svårare kort handlar om att förstå sammanhanget i 

texten för att kunna svara på frågor. Utöver det arbetar lärare 1 med Diamantjakten där de 

har en läsebok och en arbetsbok till som behandlar läsförståelse. Eleverna får läsläxa från 

diamantjakten varje vecka och får då svara på frågor kopplade till texten. Under andra 
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terminen i tvåan beskriver lärare 2 att hen börjat arbeta mer aktivt med läsförståelse. Lärare 

2 startade terminen med att likt lärare 1 arbeta med materialet Mellan raderna. Eleverna 

arbetade då tillsammans med en kamrat som var på ungefär samma nivå i sin läsning. De 

fick läsa högt för varandra, jobba med frågorna tillsammans och formulera svar som de 

fick skriva i en skrivbok. Hen modellerade för eleverna först, i syfte att ge dem strategier 

kring hur de kan ta till sig och förstå en text. 

När jag frågar om eleverna läser mycket i klassrummet berättar lärare 2 att hen önskar att 

det fanns mer tid till det och att alla elever har en lådbok som de läser lite i varje dag. Dock 

upplever hen att det känns som att eleverna inte hinner läsa många sidor innan de ska lägga 

ner boken igen. Tidigare under terminen har de haft två läsperioder i fyra-fem veckor då 

de arbetade med upprepad läsning, vilket innebar att eleverna fick läsa med en kompis 

varje dag. Eleverna läste då samma text varannan gång, tre gånger var. Vid nästa lästillfälle 

läses texten igen en gång var, sedan läser de nästa kapitel eller text tre gånger var, och så 

fortsätter läningen så varenda dag. Det blir väldigt intensivt, och lärare 2 förklarar att 

metoden egentligen handlar om att få upp sitt läsflyt, men att arbetet med läsflyt är viktigt 

för att kunna jobba med läsförståelse. Eleverna har även läsläxa varje vecka där de ska 

svara på frågor till texten. Lärare 2 anser att det är jätteviktigt att läsa mycket i årskurs 1 

och 2 för att få upp flytet. Hen menar att tiden i skolan inte räcker till och att det därför 

krävs hjälp hemifrån med läsläxan.  

Lärare 3 beskriver att klassen arbetar mycket med den egna läsningen, där eleverna ges 

möjlighet att läsa både enskilt eller tillsammans med en kamrat i korridoren, detta har hen 

tyckt fungerat bra. Ibland får eleverna arbeta med ett läsförståelsehäfte om de tycker att 

det är svårt att komma in i en bok. I arbetet med läsförståelsestrategier berättar lärare 3 att 

hen tidigare arbetat med läs-logg, vilket har fungerat både bra och mindre bra. Eleverna 

har då arbetat med olika uppgifter och strategier som behandlat innehållet av det de läser. 

En del elever har upplevt att det är tråkigt när de vet att de ska skriva i läsloggen varje 

gång, vilket i sin tur har påverkat deras motivation negativt. Därför arbetar de numera med 

strategierna på andra sätt.  

Lärare 4 berättar att hen i samtal om texter brukar luta sig mot modellen Questioning the 

author. Hen försöker då bygga upp en förförståelse kring texten genom att samtala om 

innehåll, ord och begrepp. De tittar också på olika typer av texters form och uppbyggnad 
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och skriver texter både gemensamt och enskilt. Hen menar att läs- och skrivaktiviteter 

hänger samman, och att en varierad undervisning leder till att elever utvecklar sitt språk 

och sin förståelse. Vidare beskriver lärare 4 att hen använder lässtrategierna i En läsande 

klass i elevernas läsläxa, där eleverna utifrån karaktärerna får tänka kring olika uppgifter 

kopplade till texten. Ibland får eleverna också läsa och svara på frågor till texten. Det kan 

då förekomma frågor där eleverna kan hitta svaren i texten, mellan raderna och bortom 

raderna.  

5.2.1  Lärarnas  tankar  kring  undervisning  i  läsförståelse  

En lärare lyfter vikten av att genomföra arbetet med läsförståelse tillsammans med eleverna 

för att de ska uppskatta det och utvecklas på bästa sätt. Elever behöver ta del av varandras 

tankar och de lär sig mycket av varandra genom samtalen. Det är även viktigt att inte köpa 

metoder eller modeller rakt av i undervisningen, utan hitta sitt eget undervisningssätt för 

att det ska bli roligt och lärorikt för eleverna (Lärare 3). I undervisningen med läsförståelse 

tycker en lärare att det är betydelsefullt att modellera mycket och att göra detta tillsammans 

med eleverna, för att de till slut ska kunna använda strategier omedvetet på egen hand, 

vilket är målet. Det är därför viktigt att inte bara dyka på texter, utan att bearbeta dem och 

fundera på vad det är för slags texter. Det är viktigt att att bygga upp förförståelse kring 

texten och dess innehåll innan läraren läser (Lärare 2). Lärare 2 lyfter även fram att 

strategin detektiven, som handlar om att lära sig nya ord, är central. Hen menar att det är 

viktigt att läsa om ord som är svåra att förstå, och inte bara läsa vidare.  

 

I arbetet med läsförståelse är det enligt lärare 2 betydelsefullt att tänka på att välja böcker 

som passar elevers intressen. En högläsningsbok behöver vara på en lagom nivå och inte 

innehålla för många svåra begrepp eller en invecklad handling, för att alla ska kunna hänga 

med i boken. Lärare 1 menar att det kan vara bra att välja en lite lättare bok, då en svårare 

bok kan leda till att vissa elever inte hänger med när de läser för en hel grupp. Lärare 4 

anser att det är viktigt att välja böcker som barnen visar ett intresse för, och att texter inte 

ska vara en för svår utmaning vid den egna läsningen. Är böcker för svåra för eleverna 

menar hen att eleverna måste lägga för mycket fokus på avkodning eller svåra ord, vilket 

kan leda till att eleverna inte förstår innehållet och tappar motivation och intresset för 

läsningen. Däremot anser hen att lärare kan välja att högläsa böcker som är svårare vilket 

ger utrymme för diskussioner som alla elever kan delta i. Lärare 4 beskriver också att 

högläsning bidrar till ett ökat ordförråd och upplevelser där eleverna kan leva sig in i olika 
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föreställningsvärldar som stimulerar och engagerar eleverna och leder till deras motivation. 

Hen betonar även att skolan behöver kompensera genom att läsa mycket i skolan då 

forskning visat att föräldrar läser mindre för sina barn hemma.    

I arbetet med olika typer av texter, men framförallt högläsning, beskriver samtliga lärare 

att de använder olika arbetssätt och strategier i undervisningen. Efter analys av insamlade 

data framkommer det att lärarnas undervisning till stor del berör samtal kring olika 

texttyper och dess innehåll, samt boksamtal kring skönlitteratur där klassen arbetar med 

lässtrategier. Samtliga lärare uppger också att de arbetar med läsförståelse genom att 

eleverna ska svara på frågor kring innehållet i olika typer av texter och läromedel. 

5.3  Motivation  och  intresse    

Samtliga lärare beskriver vikten av att omge elever med mycket böcker. För att inspirera, 

motivera och väcka elevers intresse beskriver de att de ofta går till biblioteket och lånar 

böcker. De beskriver att eleverna blir inspirerade och får många bra boktips av skolans 

bibliotekarie eller annan kunnig personal på skolan. Lärarna anger också att det är av 

betydelse att utgå från sina elever när de väljer böcker. Lärare 1 beskriver att hen har skapat 

en lugn morgonrutin där alla elever läser tyst i minst tio minuter varje morgon till lugn 

musik, vilket varit uppskattat av eleverna. Om någon elev läst en bra bok får den visa upp 

boken och presentera sitt boktips för klassen.  

Samtliga lärare beskriver att högläsning bidrar till att motivera elever att läsa böcker. Två 

lärare berättar att de anser att högläsningen är en motivation för eleverna eftersom den 

hjälper elever att ta del av spännande och roliga böcker som är för svåra att läsa på egen 

hand, då elever ibland behöver kämpa med texten (Lärare 2 & 4). Lärare 4 beskriver att 

högläsningen är motiverande då den gör att eleverna kan känna rytmiken, takten och 

känslan i berättelser. Högläsning leder till att eleverna får ett utbyte av läsningen vilket 

känns lustfyllt för dem. Två lärare beskriver att de brukar läsa en kort stund ur olika böcker 

som de lånat, för att sedan slå ihop dem och ställa tillbaka dem i hyllan, dels för att väcka 

nyfikenhet på böckerna och dels för att hjälpa elever att komma in i böcker snabbare 

(Lärare 2 & 3). Enligt lärare 3 är det ett bra sätt att väcka intresse och nyfikenhet då hen 

upplever att elever blir inspirerade till att läsa vidare. Eleverna får även höra att böcker kan 

vara uppbyggda på olika sätt. Lärare 3 betonar också vikten av att läsa böcker som hen 
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själv tycker är bra eftersom det leder till att hen kan förmedla budskap på ett mycket bättre 

sätt vilket inspirerar och motiverar.  

Lärare 4 belyser att det är viktigt att samtala mycket om böcker, både de som de läser 

tillsammans och böcker eleverna läser på egen hand. På det sättet används kraften som 

finns inom gruppen för att inspirera och tipsa varandra om sina favoritböcker. Lärare 4 har 

tidigare använt läsloggar där eleverna fått skriva bokrecensioner för att inspirera andra att 

läsa böckerna. Syftet med läsloggen har också varit att bli medveten om författarnamn och 

kunna jämföra böckers handlingar, karaktärer och miljöer med varandra. Hen upplever att 

eleverna i klassen har uppskattat arbetet med loggboken. Lärare 4 betonar betydelsen av 

att läsa högläsningsböcker i förväg. Hen menar också att det är viktigt att känna ett 

engagemang för böcker hen läser eftersom det leder till en förmåga att kunna förmedla 

innehåll och budskap på ett mycket bättre sätt. Det är också bra att känna ett engagemang 

själv för boken som ska läsas för att kunna förmedla en känsla.  

Sammanfattningsvis anser lärarna att högläsning är en bidragande faktor till motivation 

eftersom eleverna ges en möjlighet att ta del av spännande berättelser de inte kan läsa på 

egen hand. De anger också vikten av att omge elever med mycket böcker där de inspirerar 

och väcker nyfikenhet och lust att läsa.   
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6.  Diskussion  

Följande diskuteras studiens metod under rubrik 6.1. Under rubrik 6.2 diskuteras studiens 

resultat utifrån studiens tre frågeställningar vilka presenteras under rubrikerna 6.2.1, 6.2.2 

och 6.2.3. 

6.1  Metoddiskussion    

Eftersom syftet med studien var att undersöka lärares perspektiv snarare än elevers eller 

min egen uppfattning om undervisning i läsförståelse, valdes att genomföra kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med fyra lärare. Bryman (2011) beskriver att en kvalitativ 

metod utgår ifrån att ta reda på hur ett fenomen uppfattas av en deltagare i en viss miljö 

(Bryman, 2011, s. 341), och därför ser jag den kvalitativa metoden, mer specifikt den 

semistrukturerade intervjun som en styrka i studien. För att få ytterligare kunskap om 

lärares undervisning av elevers läsförståelse skulle eventuellt en enkätundersökning kunna 

ge en bredare bild över vilka modeller och metoder lärare använder i sin undervisning. 

Även observationer skulle kunna fördjupa min kunskap om hur lärare genomför 

undervisning i läsförståelse. Intervjuer lämpar sig dock bäst i denna studie eftersom 

intervjupersoner ges en möjlighet att beskriva området på ett utförligare sätt, vilket är 

studiens syfte. Det har bidragit till fördjupning av kunskap om lärares tankar kring 

läsförståelse.  

Undersökningsprocessen har följt viktiga steg enligt kvalitativ forskning vilket lett till ett 

organiserat arbetssätt. Den tematiserade analysen har bidragit till ett strukturerat upplägg 

gällande sammanställning av insamlat material och utformning av studiens resultat och 

resultatdiskussion. Intervjuer spelades in med fyra lärare varav två av intervjuerna gjordes 

samma dag. Intervjuerna har transkriberats och analyserats efter hand vilket lett till att jag 

blivit mer medveten om olika teman som beskrivits, som sedan kunde lyftas i senare 

intervjuer (Bryman, 2011, s. 430). Transkribering, tolkning och sammanställning av 

material har varit tidskrävande. Det var därför viktigt att avsätta tid till detta arbete och att 

välja antalet intervjuer efter den tidsaspekt som fanns till förfogande (Bryman, 2011, s. 

430). Intervjuerna tog ca 30 minuter vardera, och inspelningar samt transkriberingar av 

intervjuer gav mig en möjlighet att göra en noggrann analys genom att exempelvis gå 

tillbaka till materialet och kontrollera deltagarnas svar (Bryman, 2011, s. 428). Eftersom 

urvalet av lärare var ett bekvämlighetsval, beroende på tidsaspekter och vilka lärare som 
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snabbt kunde kontaktas, fanns det en tidigare relation till samtliga lärare. Detta gjorde att 

de var bekväma med intervjusituationen och att intervjuerna skulle spelas in, vilket ledde 

till intressanta intervjuer med rikliga och informativa svar från deltagarna (Bryman, 2011, 

s. 429).  

Det kan finnas svagheter med studien eftersom tolkningar som gjorts kan påverka studiens 

resultat då fenomen uppfattas på olika sätt av olika människor enligt Bryman (2011, s. 

368). En annan svaghet med studien kan vara att den enbart behandlar fyra lärares 

beskrivningar av deras undervisning i läsförståelse (Bryman, 2011, s. 369).  Däremot visar 

resultatet av denna studie att de fyra lärarnas undervisning innehåller många likheter med 

en samstämmighet i val av metoder, arbetssätt och deras synsätt på arbetet med 

läsförståelse. Studien är begränsad till intervjuer med lärare som har erfarenhet av arbete i 

årskurserna 1-3. De lärare som intervjuades arbetar för tillfället i årskurs 2 och 3. Detta 

berodde på att det vid tillfället inte fanns fler lärare tillgängliga. På skolorna arbetar lärarna 

däremot som klasslärare och följer en klass under tre års tid. Lärarna har därför erfarenhet 

av att arbeta i dessa årskurser och deras beskrivningar av arbete med läsförståelse utgår 

från årskurs 1-3. En annan begränsning med studien är att lärare på två skolor har 

intervjuats. Intervjuer med lärare från fler skolor skulle kunna visa en bredare bild av olika 

arbetssätt, eftersom man på olika skolor kan arbeta på olika sätt.  

6.2  Resultatdiskussion  

Följande diskuteras resultatet utifrån framskrivet material. Under rubrik 6.2.1 diskuteras 

frågeställning 1, Hur ser lärare på begreppet läsförståelse? under rubrik 6.2.2 diskuteras 

frågeställning 2, Vilka olika aktiviteter och strategier använder lärare som syftar till elevers 

läsförståelse i undervisningen? Under rubrik 6.2.3 diskuteras frågeställning 3. Vad anser 

lärare vara viktigt för att väcka elevers intresse och motivation till att utveckla 

läsförståelse? 

6.2.1  Läsförståelsens  innebörd  

Vissa färdigheter krävs för att uppnå läsförståelse: avkodningsförmåga, ett gott läsflyt, att 

kunna sammanfatta, återberätta och göra inferenser till det lästa samt att ha en inre 

motivation (Westlund, 2013, s. 52-58). Samtliga lärare i studien är överens om att elever 

först och främst behöver ha en automatiserad avkodningsförmåga och kunna läsa texter 
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med flyt för att uppnå läsförståelse. Om flytet inte infinner sig behöver elever lägga mycket 

fokus på att kämpa med avkodning snarare än förståelse av innehåll i texter. Samtliga lärare 

är också överens om att elever behöver ha ordförståelse. Alatalo (2011, s. 45-48) beskriver 

att det är av stor vikt att elever ges möjlighet att träna avkodningsstrategier och 

automatisera avkodningen under det första skolåret för att etablera läsförståelse (Alatalo, 

2011, s. 45-48). Även Lindgren och Lund (2008, s. 11) menar att en god 

avkodningsförmåga i första hand utgör grunden för att kunna läsa, men att ordförråd också 

är en viktig del, och att texter som elever läser därför behöver anpassas till elevers 

ordförråd.  

Samtliga lärare beskriver att läsförståelse handlar om att kunna ta till sig och förstå 

innehållet i texter. Två lärare tillägger att läsförståelse handlar om att göra inferenser och 

koppla innehållet i texter till sina egna erfarenheter (Lärare 2 & 4), vilket stämmer överens 

med Eckeskogs (2013) beskrivning som menar att en god läsförmåga handlar om att läsare 

skapar en mening av det lästa genom att bearbeta och koppla innehållet i texter till egna 

erfarenheter och upplevelser (Eckeskog, 2013, s. 21). Lärare 4 beskriver ytterligare att 

läsningens innebörd kan sammanfattas genom avkodning X förståelse X motivation som 

hen menar är de delar som behövs för att kunna läsa med förståelse. Dessa är tre 

komponenter som Lindgren och Lund (2008, s. 11) beskriver är produkten av att kunna 

läsa.   

Sammanfattningsvis har lärarna en samsyn av begreppet läsförståelse. De beskriver med 

egna ord deras syn på begreppet och att det krävs avkodningsförmåga och läsflyt, vilka är 

komponenter som även forskning lyfter fram (Alatalo, 2011, s. 45-48; Lindgren & Lund, 

2008, s. 11; Westlund, 2013, s. 52). En annan viktig del är att elever har ett ordförråd för 

att förstå innehållet i texter. Det är därför viktigt att texter som elever läser är anpassade 

till deras kunskapsnivå (Lindgren & Lund, 2008, s. 11). Lärarna lyfter också att förståelse 

av texters innehåll är viktigt eftersom det leder till att befästa nya kunskaper genom hela 

livet.  

6.2.2  Undervisning  i  läsförståelse  

Högläsning är en gemensam nämnare i lärarnas arbete med läsförståelse i undervisningen. 

Arbetet med högläsning och textsamtal är betydelsefullt enligt Ingemansson (2018), 

eftersom det skapas en gemenskap där alla elever kan ta del av berättelser och texter oavsett 
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läsförmåga. Textsamtalen anges också vara ett mycket effektivt sätt att fördjupa tankar och 

befästa nya kunskaper (Ingemansson, 2018, s. 11). Samtliga lärare betonar att de arbetar 

mycket tillsammans i gruppen och samtalar kring texters innehåll. Lärarna förklarar att de 

modellerar strategier vilket kan kopplas till Jönssons (2007) beskrivning om scaffolding 

där läraren ger elever stödstrukturer i undervisningen och utnyttjar den proximala 

utvecklingszonen, så att elever på sikt kan klara av att lösa uppgifter självständigt. Den 

gemensamma läsningen och samtalen bidrar till en större förståelse av texters innehåll, 

likaså arbete med loggbok vilket en lärare (Lärare 1) arbetar med. Stöd som bidrar till 

elevers lärande kommer dels från lärare men också från eleverna själva enligt Jönsson 

(2007, s. 238). Samtalet blir ett verktyg för att strukturera tankar där elever lär sig av 

varandra (Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 7). Arbetet som genomförs tillsammans i 

hela gruppen blir en inspiration och bidrar till den individuella utvecklingen (Jönsson, 

2007, s. 60). Samtliga lärare i studien beskriver, på olika sätt, att deras arbete med 

läsförståelse kan ses som ett förhållningsätt som handlar om att samtala mycket kring texter 

och dess innehåll, samt att koppla innehåll till elevers tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Högläsningen beskrivs av lärarna vara en aktivitet där elever ges möjlighet att kliva in i 

olika föreställningsvärldar vilket skapar både motivation, intresse och möjlighet till lärande 

genom gemensamma samtal. Jönsson (2007) menar att föreställningsvärldar kring det lästa 

också kan förändras och omvärderas i relation till andras reflektioner och tolkningar genom 

samtal (Jönsson, 2007, s. 52). I kommentarmaterialet för svenska skrivs det fram att elever 

i undervisningen ska ges många möjligheter att läsa. I mötet med olika typer av 

skönlitteratur ska elever få ta del av berättelser och kunna förflytta sig mellan olika 

föreställningsvärldar, och på så sätt ges tillfällen att utveckla en glädje och lust till att läsa 

litteratur (Skolverket, 2017, s. 7). Lärarna använder terminologi och arbetssätt enligt 

forskning och styrdokument vilket visar att de har goda kunskaper. 

Lärarna beskriver att de brukar vara noga med att välja böcker som ska intressera eleverna 

med en svårighetsgrad utifrån deras personliga kunskapsnivå. De menar att elevers egen 

läsning inte bör hindras av för avancerade texter med svåra ord och en avancerad handling, 

som gör att för mycket fokus läggs på avkodning och hindrar elever att förstå innehållet i 

texter. Det råder däremot olika åsikter om detta när det kommer till val av litteratur vid 

högläsning. Lärare 1 anser att det är bra att välja enkla böcker vid högläsningen, eftersom 

böcker med ett avancerat innehåll och svåra ord hindrar elever i gruppen att följa med i 

bokens handling. Lärare 4 anser istället att högläsningen ger läraren utrymme att välja 
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svårare böcker vilket bidrar till djupare diskussioner som samtliga elever kan delta i. Det 

leder till att elever utvecklar ett större ordförråd, vilket i sin tur ökar elevernas förståelse, 

och deras motivation till att läsa mer. Det sistnämnda styrks av Jönsson (2007) som 

beskriver att högläsning ger lärare möjlighet att välja svårare texter och böcker med ett mer 

komplext innehåll än elever är vana vid att läsa på egen hand. Elever som kämpar med 

avkodning ges då en möjlighet att ta del av mer avancerade texter och förståelse av 

innehållet i texter kan bearbetas, eftersom lärarens roll blir att leda undervisning där 

innehållet kan diskuteras gemensamt (Jönsson 2007, s. 10). Textsamtal är enligt 

Ingemansson (2018, s. 11), ett mycket effektivt sätt att fördjupa tankar och befästa nya 

kunskaper. Enligt Jönsson (2007) bidrar textsamtal till att elever får sätta ord på sina tankar 

och bearbeta innehållet av texter vilket leder till en ökad förståelse, motivation och en lust 

att läsa (Jönsson, 2007, s. 61- 62). 

Samtliga lärare i studien beskriver vikten av att genomföra aktiviteter tillsammans där 

läraren modellerar strategier i undervisningen i syfte att ge elever verktyg att på egen hand 

använda dessa strategier. Att lärare modellerar och demonstrerar hur man gör när man 

använder strategier som att förutspå, ställa frågor, reda ut oklarheter eller sammanfatta en 

text menar Reichenberg och Emanuelsson (2014, s. 14) är betydelsefullt. Detta eftersom 

de flesta elever inte har fått verktyg att förstå hur de ska tänka kring det lästa. Det 

framkommer i lärarnas beskrivningar av deras undervisning att de använder sig av 

forskningsbaserade modeller som RT, TSI och QTA i sin undervisning. Lärarna använder 

och kopplar strategierna till En läsande klass. Lärare 1 och 2 förklarar att de inte använder 

strategierna i En läsande klass genom att benämna karaktärerna vid namn i undervisningen. 

Lärare 3 och 4 beskriver däremot att det är fördelaktigt att benämna karaktärerna vid namn, 

då de yngre eleverna i årskurs 1-3 på ett enklare vis ges möjlighet att minnas strategierna. 

På sikt menar lärarna att eleverna ska kunna använda strategierna på egen hand. Hallesson 

(2016) beskriver att det i arbetet med läsförståelsestrategier är viktigt att göra elever 

medvetna om vilka strategier som finns i undervisningen och hur de ska användas 

(Hallesson, 2016, s. 20). Eckeskog (2013) menar dock att det finns en risk att fokus läggs 

på att kunna strategier eller symboler och att det inte är symbolerna i sig som är viktiga. 

Syftet är att elever ska bli strategiska läsare och utveckla läsförståelse (Eckeskog, 2013, s. 

97). 



32 
 

Lärare 4 beskriver att hen brukar introducera en strategi i taget för att sedan arbeta med 

dem varierat i undervisningen. I introducerandet av en strategi brukar hen spela rollspel 

genom att exempelvis agera spågumma och förutspå handlingen av en text. Detta leder till 

att undervisningen upplevs mer lustfylld och spännande av eleverna. Eckeskog (2013) 

beskriver undervisning om strategier där lärare använt sig av lek och rollspel på liknande 

vis och att metoden bidrar till att hjälpa elever att använda strategierna på ett mer effektivt 

sätt (Eckeskog, 2013, s. 70). Lek i undervisningen bidrar även till att elever på ett enklare 

vis kan koppla innehållet i texter till sin egen sociala värld (Jönsson, 2007, s. 239). 

Skolverket (2018, s. 13) skriver även fram att elever ska erbjudas undervisning som leder 

till en nyfikenhet och lust att lära i olika former, både enskilt och i sociala sammanhang. 

Utöver arbetet med högläsning beskriver samtliga lärare att de arbetar med läsförståelse 

genom att läsa och svara på frågor till texter. Lärare 1 och 2 nämner olika läromedel som 

de använder i undervisningen. Dessa involverar att svara på frågor där svar finns utskrivna 

direkt i texten men också frågor där eleverna måste läsa mellan raderna och bortom texten. 

Detta kräver en viss förförståelse hos eleverna. Reichenberg och Emanuelsson (2014, s. 5) 

menar att elever genom att svara på frågor kopplade till texter tränar på att göra inferenser, 

vilket kräver att elever relaterar till sina egna kunskaper och erfarenheter. Varga (2016) 

betonar vikten av att frågor kopplade till texten inte enbart ska fokusera på svar som finns 

i texten, utan en variation där elever också ges möjlighet att involvera sina egna tankar och 

känslor i processen för att utveckla dels läsförståelse men också en läsupplevelse. Det är 

också viktigt att elever inte enbart får svara på frågor, utan att de även ges möjlighet att 

ställa frågor till texten för deras utveckling av läsförståelse (Varga, 2016, s. 26).  

Sammanfattningsvis beskriver lärarna sitt arbete med läsförståelse på liknande sätt. 

Samtliga lärare arbetar med både högläsning och textsamtal på varierande sätt. De lyfter 

vikten av att arbeta tillsammans i gruppen. De gemensamma samtalen bidrar till att 

utveckla elevers kunskaper (Ingemansson, 2018, s. 11). Högläsningen och textsamtalen 

bidrar även till förståelse, motivation och en lust att läsa (Jönsson, 2007, s. 61-62). 

Samtliga lärare arbetar med modellering i syfte att ge elever verktyg att befästa strategier, 

kopplat till den proximala utvecklingszonen och scaffolding (Jönsson, 2007, s. 238; 

Vygotsky, 1978).  
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6.2.3  Motivation  och  intresse  

Det är viktigt att lärare motiverar elever för att de ska bli goda läsare (Alatalo, 2011, s. 49). 

Samtliga lärare i studien anser att högläsning och samtal kring texters innehåll bidrar till 

att motivera elevers intresse för litteratur. Jönsson (2007, s. 66) beskriver samtal som en 

bidragande faktor till läsförståelse och motivation, men anger också att läsaktiviteter där 

elever läser tillsammans och individuellt är en bidragande faktor till detta. Lärarna 

beskriver att de motiverar elever till att läsa genom att omge dem med många spännande 

böcker, och att de ofta går till biblioteket. I val av böcker menar de att det är viktigt att 

tänka på att de ska vara anpassade till elevers utvecklingsnivå och intressen för att motivera 

och engagera dem till att läsa mycket. Genom olika läsaktiviteter i klassrummet ges elever 

en möjlighet att lyssna till böcker, läsa enskilt eller tillsammans med kamrater. Lindgren 

och Lund (2008, s. 13) menar att elever genom att läsa mycket och regelbundet ges 

möjlighet att utveckla sin läsförmåga vilket i sig är en bidragande faktor till motivation. 

Elevers möjligheter till att läsa i skolan är därför viktig. 

Sammanfattningsvis har lärarna en samsyn i att högläsning bidrar till elevers motivation 

då det öppnas nya världar där elever får möta spännande historier (Jönsson, 2007, s. 66). 

Lärarna anger också vikten av att omge elever med mycket böcker där de inspirerar och 

väcker nyfikenhet och lust till att läsa. Detta arbete delas med bibliotekarier eller annan 

personal på skolorna som är insatta och arbetar med ungdomslitteratur. Elever utsätts då 

för många läsaktiviteter. Enligt Lindgren och Lund (2008) är det viktigt att avsätta tid till 

elevers läsning i skolan då det bidrar till en möjlighet för elever att bli aktiva och utveckla 

sin läsning, det i sin tur bidrar till elevers motivation (Lindgren & Lund 2008, s 13). 

6.3  Slutsats    

Denna studie bidrar till insikter om hur fyra lärare beskriver sitt arbete med att utveckla 

elevers läsförståelse i årskurs 1-3. Den tillhandahåller olika modeller och strategier som 

används i deras undervisning, vilka ska ge elever möjlighet att använda 

läsförståelsestrategier som ett redskap för att utveckla sin förmåga att läsa med förståelse 

och inhämta nya kunskaper. Studien bidrar också med hur lärarna arbetar för att motivera 

elever och väcka deras lust och intresse till att läsa litteratur. Undervisning i läsförståelse 

och läsförståelsestrategier är även något som styrdokumenten anger att elever ska ges 

undervisning i (se kap. 2.2). 
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Studien skulle genom vidare forskning kunna vidgas. Det skulle vara intressant att 

genomföra observationer för att ta reda på hur lärare arbetar med olika strategimodeller i 

verksamheten. Det skulle då vara spännande att genomföra undersökningar med olika 

undervisningsmodeller i olika klasser, för att sedan ställa dem mot varandra genom att 

jämföra elevers resultat över en tid. 
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Information och förfrågan gällande medverkan i en intervjustudie.  

 

Hej! 

Mitt namn är Carolina Viström, jag läser Grundlärarprogrammet med inriktning mot 

arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 på Jönköping University. I vår ska jag 

skriva en uppsats med syftet att ta reda på hur lärare arbetar för att utveckla elevers 

läsförståelse i årskurs 1-3 samt vad lärare anser vara viktigt avseende att väcka intresse och 

motivation till att läsa. 

 

Jag skulle vara tacksam om du vill vara med och delta i studien vilket innebär deltagande 

i en intervju som kommer att spelas in. Materialet kommer endast att användas för 

forskning och behandlas konfidentiellt, vilket betyder att intervjuerna kommer att 

avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser i sekretesslagen.  

 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst utan 

att ange någon anledning.  

Om du accepterar att medverka i studien kommer du att kontaktas per telefon för att 

bestämma en tid för genomförandet av intervjun.  

Hälsningar  

Carolina Viström 

Kontaktuppgifter 

Carolina Viström 

erca1512@student.ju.se 

Handledare 

Julia Forsberg 

ForJul@ju.se 
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Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Kan du tänka dig att delta i studien? 

Ja, jag har tagit del av ovanstående information och accepterar att delta i 

studien. 

Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte delta i studien. 

Signatur: Namnförtydligande: 

_______________________________ ______________________________ 

 

Din e-mejl: 

_______________________________________________________  
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Uppvärmningsfrågor 

•   Vad har du för utbildning?  
•   Hur länge har du arbetat som lärare? 
•   Vilken årskurs arbetar du i just nu? 

Intervjufrågor 
Besvarar frågeställning 1 

•   Vad innebär begreppet läsförståelse för dig? 
o   Vad innebär det att en elev förstår en text? 
o   Vad leder läsförståelse till? 

•   Anser du att läsförståelse är en viktig del av undervisningen? Motivera varför. 
o   Vad får det för konsekvenser om elever inte utvecklar läsförståelse? 

Besvarar frågeställning 2 

•   Hur arbetar du med läsförståelse i din klass? 
o   Använder du någon särskild metod eller strategi i arbetet med läsförståelse? 
o   Används olika strategier i olika syfte? 
o   I val av metoder hur bearbetar eleverna texter? 
o   Varför använder du dessa metoder? 
o   Kan du ge något konkret exempel på hur du arbetar med läsförståelse? 

•   Hur påverkar val av litteratur, strategi eller metod, undervisningen i läsförståelse? 
o   Används olika strategier kopplat till olika texttyper? 

•   Vad tycker du är viktigt att tänka på i undervisningen med läsförståelse? 
o   Finns det några hinder i ditt arbete med att utveckla elevers läsförståelse? 
o   Arbetar du på olika sätt med elever i svårigheter? 

Frågor besvarar frågeställning 3 

•   Hur motiverar du elever och väcker deras intresse för läsning? 
o   Ser du skillnad i intresse och motivation gällande läsning hos elever i din klass? 
o   Vad tror du att dessa skillnader kan beror på? 

•   Vad anser du vara viktigt i val av litteratur? 
o   Hur väljer du litteratur? 

•   Är det något du skulle vilja tillägga utöver det du redan sagt kring läsförståelse? 
o   Har du tips till mig i arbetet med läsförståelse?  


