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SAMMANFATTNING 

Simon Odh 

Läsförståelseundervisning i årskurs 5    Antal sidor: 30   

En studie om hur verksamma lärare i årskurs 5 arbetar med läsförståelseundervisning och 

vilka faktorer som påverkar elevers läsförståelseförmåga    

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i årskurs 5 beskriver att de arbetar med 

läsförståelseundervisning. De forskningsfrågor arbetet utgår ifrån är: Vilka 

läsförståelsestrategier beskriver lärarna att de använder och på vilket sätt sker det arbetet? 

Beskriver lärarna andra metoder för läsutveckling än läsförståelsestrategier? Om ja, i så 

fall vilka? Vilka faktorer påverkar elevers utveckling av läsförståelseförmåga, enligt 

lärarna?  

Studien har tagit sin teoretiska utgångspunkt i den sociokulturella teorin som utgår ifrån 

att lärande sker i ett socialt samspel med andra. Det finns flera centrala begrepp inom den 

sociokulturella teoribildningen som exempelvis mediering och den närmaste proximala 

utvecklingszonen. Den undersökningsmetod som har använts är semistrukturerade 

intervjuer. Resultatet av studien visar att båda lärarna arbetar medvetet med 

läsförståelsestrategier med syftet att förbättra elevernas läsförmåga. De båda använder sig 

också av flera andra metoder för läsutveckling som exempelvis olika hjälpmedel i 

klassrummen, läsning i par, förberedelse av textavsnitt med syftet att förhindra oönskade 

avbrott i elevernas läsning samt bok- och textsamtal. De beskriver också andra faktorer 

som påverkar elevers utveckling av läsförståelseförmåga. Där nämner de bland annat 

elevers förkunskaper, hemförhållanden, om eleverna har annat modersmål samt hur skolan 

är organiserad. Det är faktorer som lärare behöver ta hänsyn till när undervisningen 

struktureras. 

Sökord: Svenska, läsförståelseundervisning, läsförståelsestrategier, läsförståelseförmåga, 

sociokulturell teori 
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Abstract 
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Reading comprehension teaching for grade five                            Number of pages: 30 

A study about how active teachers in grade 5 works with education in reading and which 

factors that affects students reading ability 

The purpose of this study is to investigate how teachers in the fifth grade describe that 

they work with reading comprehension education. The research questions the study is 

based on are: Which reading comprehension strategies do the teachers describe that they 

use and in what way is that work performed? Do the teachers describe any other methods 

for reading development other than reading comprehension strategies? If so, which ones? 

Which factors affects the students  ́development of their reading comprehension ability, 

according to the teachers? 

This study has taken its point of departure in the socio-cultural theory that assumes that 

learning takes place in a social interaction with others. There are several central concepts 

in the socio-cultural theory formation as mediation and the closest proximal development 

zone. The research method that has been used is semi-structured interviews. The result of 

the study shows that both teachers work consciously with reading comprehension 

strategies with the aim of improving the students´ reading abilities. They both also use 

several other methods for reading development, such as different aids in the classrooms, 

reading in pairs, preparations, and book and text conversations. They also describe other 

factors that influence students´ development of reading comprehension. There they 

mention among other things, students´ prior knowledge, conditions at home, if the 

students speak another native language and how the school is organized. These are 

factors that teachers need to take into account when constructing the education.  
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strategies, reading comprehension ability, socio-cultural theory  
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1. Inledning 

Läsförståelse är ett ämne som varit närvarande i den svenska samhällsdebatten de senaste 

åren. I PISA-undersökningen (2015) hamnade Sverige på en 14:e plats (Skolverket, 2016). 

Sverige har dock går framåt sedan undersökningen 2012, men ligger fortfarande sämre än 

det svenska snittet från år 2000 (Fast & Odh, 2018). Jag ser problematiskt på hur de 

svenska resultaten dykt genom åren och det är alarmerande att se att Sverige inte förbättrat 

sig sedan millenniumskiftet. Läsförståelse är idag viktigare än någonsin då vi lever i ett 

informationssamhälle. Ett av skolans viktigaste uppdrag är just att förbereda eleverna att 

kunna agera i en komplex verklighet där mycket information ska bearbetas. 

Förändringstakten är också högre än innan där man behöver kunna kritiskt granska 

information, fakta och förhållanden (Skolverket, 2018).  

Sverige får också kritik för sitt arbete med läsförståelseundervisning. Forskning visar att 

undervisningen ofta är för inriktad på bänkböcker och recensionsskrivande där för mycket 

fokus hamnar på individen (Ewald, 2007; Knutas, 2008). Andra länder, som exempelvis 

Kanada, får istället beröm för hur de arbetar med läsförståelseundervisning. Där hamnar 

fokus istället på att samtala om det lästa. Nämnas ska också att Kanada i PISA-

undersökningen från år 2015 hamnade på första plats. 

Med utgångspunkt i informationen som beskrivits ovan blir det därför intressant att 

undersöka hur ett par lärare i årskurs 5 beskriver att de arbetar med 

läsförståelseundervisning. Det är också spännande att undersöka hur lärarna kopplar 

samman deras utlärande av bland annat läsförståelsestrategier med andra metoder för att 

på bästa sätt förbättra elevernas läsförståelse. Lärarnas undervisning måste också sättas i 

relation och ta hänsyn till elevernas egen komplexitet. Det blir därför vetenskapligt 

intressant att undersöka hur lärarna beskriver att de agerar i en sådan komplex verklighet 

där många faktorer kommer in och behöver samspela.  
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2. Bakgrund 

Nedan redovisas tidigare forskning. Bakgrunden tar upp olika styrdokument, barns och 

elevers läsutveckling, läsförmågor, läsförståelse, och lässtrategier. Andra faktorer som 

påverkar elevers utveckling av läsförståelseförmåga samt bok- och textsamtal tas också 

upp.  

2.1 Olika undersökningar 

Tidigare forskning inom området visar bland annat att undervisningen inom läsförståelse 

är för inriktad på att individen ska arbeta självständigt där få samtal sker om det lästa. Till 

exempel identifierade Ewald (2007) och Knutas (2008) de svenska bristerna inom 

läsförståelse som att undervisningen var för inriktad på bänkböcker och 

recensionsskrivande som endast läses av läraren. Det ledde till att undervisningen blev för 

individualiserad. Det var få gemensamma samtal om texter, ett stort ansvar på den enskilde 

eleven och för lite reflektion. Det är fortfarande så att man kan se detta i undervisningen 

idag. Sverige går framåt men ligger trots det sämre än vi gjorde vid PISA-undersökningen 

kring millenniumskiftet (Fast & Odh, 2018).  

I den senaste PISA-undersökningen (2015) hamnade Sverige på en 14:e plats. För att få 

perspektiv på den siffran kan man jämföra med andra nordiska länder där exempelvis 

Norge kom 7:a och Finland 2:a. Sverige har gått framåt i undersökningarna sedan 2012 

men ligger fortfarande under det svenska snittet från 2000 (Skolverket, 2016). 

2.2 Styrdokument 

Skolverket (2018, s. 258) anger att genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 

utveckla sin förmåga att ”läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika 

syften”.  

Skolverket (2018, s. 259) nämner också i det centrala innehållet för årskurs 4-6 under ”läsa 

och skriva” att eleverna genom undervisningen ska arbeta med ”Lässtrategier för att förstå 

och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade 

och sådant som står mellan raderna”. Det som menas är att genom arbetet med lässtrategier 

ska eleverna förbättra sin förmåga att läsa. Lässtrategierna är verktyget som används för 

att uppnå bättre läsförmåga. 
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I kommentarmaterialet i svenska står det bland annat att det är viktigt att läraren undervisar 

om lässtrategier för att eleverna ska förbättra sin läsförmåga. Det som menas med 

lässtrategier är något som läsaren gör med texten, alltså hur läsaren tar sig an texten och 

arbetar med den för att enklare utvinna information som både bokstavligt står där men 

också som läsaren själv behöver skapa sig en egen uppfattning om (Skolverket, 2017). 

2.3 Läsutveckling 

Läsutveckling kan beskrivas med fem steg där alla steg hänger ihop och samspelar med 

varandra. Det första steget handlar om fonologisk medvetenhet. Eleven behöver här vara 

medveten om att varje bokstav skapar ett visst ljud. Det första steget är svårt för många 

elever men det är grunden till att lära sig läsa (Lundberg & Herrlin, 2014). 

Nästa steg är ordavkodning, här förväntas eleven kunna avkoda bokstäver exempelvis 

genom att ”ljuda” fram dem. Man talar ofta här om att eleven börjar knäcka koden och att 

de då har tagit ett stort steg för att lära sig läsa. De har fortfarande inte förståelse för det de 

läser men de har ändå tagit betydande kliv framåt i sin läsutveckling. Ett viktigt redskap i 

det här stadiet är därför att det finns ett sammanhang när eleverna avkodar ord (Lundberg 

& Herrlin, 2014). 

Det tredje steget handlar om att skapa flyt i läsningen där eleven kan ordavkoda på ett 

effektivt sätt. Det ställer krav på att eleven klarar att läsa snabbt och korrekt för att lyckas 

få bra flyt i sin läsning (Lundberg & Herrlin, 2014). 

Det fjärde steget hänger ihop med det tredje. För att eleverna ska kunna skapa sig förståelse 

för det de läser behöver de ha bra flyt i sin läsning. De behöver också ha ett bra ordförråd 

där de vet vad orden betyder, ha förkunskaper eller bakgrundskunskaper om ett område för 

att enklare kunna läsa mellan raderna samt att de är strategiska när de läser, alltså att de 

väljer hur de läser något (Lundberg & Herrlin, 2014). 

Det femte och sista steget är läsintresse eller motivation. De tidigare stegen har varit 

inriktade på vad eleverna kan och klarar av men detta är istället inriktat på elevernas 

motivation till att läsa. För att eleverna ska bli duktiga på att läsa är en viktig förutsättning 

att de faktiskt läser och det är här de olika dimensionerna hör ihop. Om eleverna ska få 

motivation till att läsa, är en förutsättning att det finns flyt när de läser samt att eleverna 

förstår det lästa (Lundberg & Herrlin, 2014). 
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2.4 Läsförmågor, läsförståelse och lässtrategier 

För att eleverna ska kunna tillgodose sig och utveckla de läsförmågor som är typiska för 

den duktige läsaren måste läraren först samtala om läsförmågorna och beskriva vilka de 

är. Att läsa är en väldigt komplext sammansättning av förmågor som tar tid och träning att 

lära sig. Det är därför viktigt att läraren i ett klassrum är väl medveten om vilka förmågor 

man ska koncentrera sig och lägga tonvikten på för att hjälpa eleverna i deras läsutveckling 

(Calkins, 2015). 

Läsförståelse kan sammanfattas som en dynamisk och målorienterad process där förmågor 

som strategier, förkunskaper och motivation är innefattade. Det är viktigt att förstå att de 

här förmågorna samspelar med varandra och att alla behövs för att uppnå läsförståelse. 

Alltså räcker det inte att endast kunna ordavkoda och kunna läsa med flyt för att läsa med 

förståelse (Westlund, 2009). 

Läsförståelse är komplext då läsaren behöver hantera två steg för att bilda sig förståelse 

för det lästa. Det första är att läsaren kan genomsöka texten på ett grundligt sätt och 

bokstavligt ta ut det som står i texten. Det är essentiellt att det steget fungerar. Nästa steg 

är att läsaren interagerar med texten och skapar mening med det lästa. Det är här läsaren 

behöver sammanlänka det boken förmedlar med egna förkunskaper kring ämnet men också 

kunskaper om världen i allmänhet (Bråten, 2008). Det här kan ses som strategin att ”läsa 

mellan raderna”.  

När det kommer till lässtrategier finns det fyra grundstrategier man brukar prata om och 

det är att eleven försöker förutspå det som kommer hända i texten, att eleven ställer frågor 

till texten, att eleven försöker reda ut oklarheter samt att eleven sammanfattar textens 

innehåll. Det är viktigt att de här strategierna är målinriktade, anpassningsbara och 

strategiska. Det som Westlund menar med detta är att strategierna strävar efter att uppfylla 

ett syfte när eleverna läser texter. De ska kunna vara anpassningsbara och strategiska på 

det sättet att de kan användas i olika sammanhang med syftet att eleven enklare ska kunna 

ta till sig bokens eller textens innehåll (Westlund, 2009). 

2.5 Faktorer som påverkar elevers utveckling av läsförståelseförmåga  

Hur elever presterar inom läsförståelse kan bero på många saker. Bakomliggande faktorer 

som hemförhållanden, om eleverna har annat modersmål än svenska och socioekonomiska 
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förhållanden är några faktorer som påverkar. Liksom faktorer i klassrummet som val av 

text, hjälpmedel som finns i klassrummen, skolans organisation och även lärarens roll har 

en påverkan på hur eleverna presterar inom läsförståelse. 

Egelund (2012) nämner att elever som kommer från hem där det finns rika möjligheter att 

utveckla sin läsning i och med att det finns böcker, skrivbord, att de kan arbeta ostört samt 

att de har engagerade föräldrar presterar oftast bättre inom läsförståelse än de elever som 

inte har de möjligheterna. Elever som kommer från sådana hem får oftast med sig riktning 

och progression på hur de ska utveckla sin läsning. Med det avses att föräldrarna är 

engagerade i sitt barns utveckling och därför har koll på var barnet befinner sig men också 

vilken hjälp som kan behöva ges för att barnet ska fortsätta att utvecklas. De elever som 

inte har dessa förutsättningar tenderar att halka efter. Henrekson, Enkvist, Ingvar och 

Wållgren (2017) beskriver att skolan därför har ett omfattande ansvar att riktning och 

progression genomsyrar elevernas undervisning men att det är något som ofta saknas. 

Egelund (2012) nämner också att migrationen har en påverkan på de resultat som Sverige 

har uppvisat. De elever som inte är födda i det land där PISA-testet hölls är i ganska stor 

utsträckning identifierade som svaga läsare.  

Det finns även faktorer inom klassrummet som påverkar hur eleverna presterar inom 

läsförståelse. Läraren spelar en betydelsefull roll i elevernas kunskapsutveckling där 

läraren behöver vara anpassningsbar och få med många olika parametrar i sin 

undervisning. Forskning visar att undervisning i ordavkodning, lässtrategier och samtal om 

texter är viktiga inslag om eleverna ska utveckla sin läsförståelse. Läraren spelar därför en 

stor roll för elevernas kunskapsutveckling genom att både ha med dessa inslag i sin 

undervisning men också vara duktig på att lära ut sin kunskap. Ett betydelsefullt inslag när 

det kommer till lässtrategier är att läraren modellerar hur de ska användas. Med det menas 

att läraren tänker högt och visar hur strategierna används (Bråten, 2008).  

Lärarens engagemang när elever ska välja böcker eller texter kan också ha stor påverkan 

på elevers motivation till att läsa. Det är viktigt att elever får läsa texter som de känner en 

anknytning till. Forskning visar att elevers motivation till att läsa har en direkt koppling 

till vilket resultat de uppvisar inom läsförståelse. Bråten (2008) nämner några komponenter 

som är särskilt utstickande när det kommer till frågan om elever har läsmotivation eller 

inte. De komponenterna är att de har en förväntning eller tro på att de klarar av det som 

ska göras, att de har en inre motivation samt att mål är uppsatta för hur uppgiften ska klaras 
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av. Den inre motivationen kan ses som särskilt betydelsefull då eleverna läser för att de 

vill göra det. Här har läraren en viktig uppgift att hitta böcker och texter till eleverna som 

främjar det beteendet. De elever som gillar att läsa är oftast bättre läsare än de som inte 

gillar att läsa (Egelund, 2012).  

Skolan som organisation påverkar även de val som läraren har möjlighet att göra. Det är 

viktigt att skolan litar på att de beslut som tas av läraren är för elevernas bästa. Berg (2003) 

nämner att skolan som institution sätter gränser men att skolor genom det får ett frirum för 

det arbetet som sker i vardagen. Skolor har möjlighet att strukturera sin undervisning på 

det sätt som de anser kommer fungera bäst för deras elever. 

2.6 Bok- och textsamtal 

Boksamtal är ett viktigt inslag i läsförståelseundervisning för att eleverna ska utveckla sin 

läsförståelse. Chambers (2011) beskriver boksamtal som en komplex och social aktivitet 

som innefattar många olika funktioner. Han beskriver vidare att det smidigaste sättet att 

bli bra på boksamtal är att medverka i dem tillsammans med andra som redan vet hur de 

går till.  

Chambers (2011) nämner vidare att boksamtal är som ett gemensamt reflekterande där de 

känslor och tankar som har uppstått diskuteras. På motsvarande sätt betonar Calkins (2015) 

vikten av att barn behöver medverka i reflekterande samtal om det lästa. Genom de 

samtalen kommer eleverna bli bättre på att göra egna antaganden och komma med egna 

bidrag för att utveckla samtalet. Chambers (2011) beskriver fyra grundfrågor som man kan 

utgå ifrån när man arbetar med boksamtal och de är: Var det något du speciellt gillade? 

Något speciellt som du inte gillade? Något i boken som du inte förstod eller upplevde som 

svårt? La du märke till några mönster eller kopplingar som ägde rum i boken? 

Calkins (2015) beskriver att det är viktigt att vinsten är större än förlusten om man ska 

avbryta en elev när den läser för att starta ett samtal om det lästa. Hon nämner vidare att 

det är viktigt som lärare att ha kunskap om det eleverna läser för att kunna bidra i samtalet. 

Eleverna behöver faktiskt utvinna något av att läraren samtalar med eleverna om det lästa. 

Ett viktigt inslag är därför att klassen ibland läser samma uppsättning av bok där det finns 

bra material att diskutera.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i årskurs 5 beskriver att de arbetar med 

läsförståelseundervisning. 

Mot bakgrund av syftet vill jag undersöka följande frågor: 

• Vilka läsförståelsestrategier beskriver lärarna att de använder och på vilket sätt sker det 

arbetet? 

• Beskriver lärarna andra metoder för läsutveckling än läsförståelsestrategier? Om ja, i så 

fall vilka? 

• Vilka faktorer påverkar elevers utveckling av läsförståelseförmåga, enligt lärarna? 
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4. Metod  

Metodavsnittet innehåller en beskrivning av hur studien har utförts. Det visar vilken 

teoretisk grund studien har, hur urval har gått till, tillvägagångsättet, vilka etiska 

ställningstaganden som har tagits hänsyn till, studiens trovärdighet samt analys av det 

insamlade materialet.  

4.1 Teoretisk grund 

Denna empiriska studie är en kvalitativ studie baserad på den sociokulturella teorin. Teorin 

beskrivs som att lärande sker i ett socialt samspel med andra där barnet redan från start är 

socialt och språket fyller en social funktion genom att man kan tala med andra människor 

(Säljö, 2014). Lindqvist (1999) nämner att Piaget tidigare hade beskrivit det annorlunda, 

dvs att barnet istället är autistiskt för att sedan bli socialt, något som alltså Vygotskij 

motsatte sig.  

Mediering 

Ett grundläggande begrepp inom den sociokulturella teorin är mediering. Med det menas 

att människor använder sig av redskap för att förstå sin omvärld och verka i den. Det finns 

två olika slags redskap som man behöver skilja på och de är språkliga och materiella. Det 

språkliga redskapet kan vara en symbol, ett tecken eller ett teckensystem, exempelvis 

bokstäver, siffror, räknesystem och begrepp och de har sitt ursprung i den kulturella 

utvecklingen. Det som menas är att när man tänker eller kommunicerar använder man sig 

av dessa kulturella redskap. Vygotskijs triangel (se nedan) illustrerar hur medieringen går 

till (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014). 

 

 

 

 

 

Figur 1. Vygotskijs triangel som illustrerar mediering (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014). 
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Den andra typen av redskap som används inom mediering är de materiella. Lärare använder 

sig exempelvis av böcker, datorer och pennor som material för att kunna genomföra sin 

undervisning med sina elever. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det finns både en 

intellektuell och en fysisk sida. Exempelvis en bok är ett fysiskt material samtidigt som det 

innehåller bokstäver och skrift och då alltså också en intellektuell sida (Lundgren, Säljö & 

Liberg, 2014).  

Den närmaste proximala utvecklingszonen  

Ett ytterligare begrepp som används frekvent när man talar om den sociokulturella teorin 

är den närmaste proximala utvecklingszonen. Med det menas att när människor behärskar 

en viss färdighet är de också mottagliga för att lära sig någonting nytt. Genom hjälp från 

exempelvis en kunnigare kamrat eller läraren kan den lärande vägledas till att lära sig 

ytterligare. I början kan den lärande behöva mycket stöd men det avtar efterhand tills 

färdigheten behärskas utan stöd. Ett exempel på den närmaste proximala utvecklingszonen 

och hur den praktiseras är om en elev har lärt sig ordavkoda. Då kan, som nämns i 

bakgrunden, nästa steg vara att läsa med flyt för att kunna uppnå läsförståelse. Här behöver 

därför eleven få stöd i sin läsutveckling för att lyckas med det steget (Lundgren, Säljö & 

Liberg, 2014). 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

Den undersökningsmetod som jag använde mig av var kvalitativa intervjuer, för att se hur 

lärarna beskrev att de arbetar med läsförståelseundervisning. Metoden syftar till att fånga 

upp mycket information då den som blir intervjuad får svara fritt på frågorna som ställs. 

Det är viktigt vid kvalitativa intervjuer att det är den intervjuade och dess ståndpunkter 

som är i fokus, att det finns en öppenhet där det kommer fram vad den intervjuade upplever 

som relevant och viktigt samt att det finns uppföljningsfrågor då kvalitativa intervjuer 

strävar efter att få detaljerade svar (Bryman, 2008). Det som var viktigt här var att ingen 

objektiv sanning fanns utan det var vad lärarna beskrev om läsförståelseundervisning som 

var det betydande. 

I studien användes semistrukturerade intervjuer. Viktigt var att intervjupersonen har stor 

frihet att forma sina egna svar och det är väsentligt att vara flexibel där tonvikten ligger på 

hur den intervjuade upplever och tolkar frågorna (Bryman, 2008). Genom 
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semistrukturerade intervjuer fick jag relevant information för att kunna uppfylla mitt syfte 

och få svar på mina frågeställningar. 

4.3 Urval 

Denna empiriska studie har genomförts på två olika skolor inom en kommun belägen i 

mellersta delarna av Sverige. Den ena är en F-6 skola och den andra en F-9 skola. Studien 

har genomförts genom att intervjua två lärare som båda är verksamma i en årskurs 5:a. 

Valet att intervjua ett par lärare i årskurs 5 var av strategiskt slag då jag intervjuade 

personer som var av relevans för min problemformulering och mina syftesfrågor (Bryman, 

2008). Från början var tanken att intervjua fyra lärare men efter två sena återbud blev det 

två som intervjuades. Den ena läraren var en yngre ganska nyexaminerad lärare medan den 

andra var äldre och har arbetat inom skolan i cirka 40 år. Informanterna hittades på skolor 

där jag har haft mina verksamhetsförlagda utbildningar. Tre av de fyra som jag tog kontakt 

med hade tidigare varit mina handledare, medan den fjärde arbetade på en av de skolor 

som jag haft VFU på. Kontakten togs genom att en samtyckesblankett mailades där jag 

informerade om studien (se bilaga 2). 

Den urvalsmetod som användes var ett subjektivt urval, dvs jag visste vilka lärarna var och 

att de hade goda kunskaper inom läsförståelse. Därför ”handplockade” jag de här lärarna 

för att på bästa sätt uppfylla studiens syfte och frågeställningar. Lärarna hade både 

erfarenhet samt gedigen kunskap inom området (Denscombe, 2014).  

4.4 Tillvägagångsättet  

Innan jag kontaktade de lärare som jag skulle intervjua förberedde jag en intervjuguide (se 

bilaga 1). Frågorna skulle vara av relevans för mitt syfte och frågeställningar men det var 

också viktigt att frågorna var av öppen karaktär där de som blev intervjuade fick svara fritt 

(Hedin, 2011). För att få fylliga och kvalitativa svar funderade jag också över var det 

troligen behövdes följdfrågor. Eklund (2012) nämner att man både kan och bör ändra i sin 

intervjuguide under projektets gång. Det är viktigt att det går att anpassa frågorna beroende 

på vem man intervjuar. I mitt fall ändrade jag i min manual mellan intervjuerna då det var 

någon fråga som inte var av relevans för studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjuerna ägde rum i de klassrum som de båda lärarna normalt är verksamma i. Eklund 

(2012) nämner att platsen där intervjun sker är viktig. Det gäller att den som blir intervjuad 
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känner sig trygg, det kan därför också vara bra att småprata innan intervjun börjar för att 

bygga upp en trygghet och en bra relation. I mitt fall småpratade vi innan där jag försäkrade 

informanterna om min tystnadsplikt och att det inspelade materialet endast var för mina 

öron. Jag berättade för intervjupersonerna innan vad syftet med studien var men som 

Eklund (2012) nämner ska man inte benämna exakt vilka forskning- eller syftesfrågor man 

har. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudupptagning från min mobiltelefon. Eklund 

(2012) nämner flera fördelar med att spela in. Den som intervjuar kan ha mer fokus på det 

den intervjuade säger, får mer tid att observera andra beteenden hos den intervjuade, 

undgår vid analysen att förlita sig på anteckningar som skapats hastigt samt kommer ifrån 

att behöva förlita sig på det man minns. Det finns också nackdelar med att spela in och det 

är att den som blir intervjuad kan känna sig hämmad av inspelningen och det är något som 

kan ha uppstått i mitt fall. Den första läraren uttryckte i början en viss oro över att samtalet 

skulle spelas in. Läraren förstod dock att det var en nödvändighet för att jag skulle kunna 

komma ihåg det som sagts och gick därför med på att det spelades in. Den andra läraren 

uttryckte ingen oro men ville ha frågorna skickade i förhand till sig, något som jag gick 

med på. I mitt fall var inspelningen en nödvändighet för att kunna genomföra analysen av 

materialet efteråt.  

Den första intervjun tog 25:11 minuter och den andra tog 10:55 minuter. En möjlig 

förklaring är att den andra läraren önskade och fick frågorna i förhand (se nedan). 

Intervjuerna pågick under två dagar, en per dag vilket gjorde att jag kunde transkribera 

under samma dag som intervjuerna gjordes. Det medförde att jag kom ihåg viktiga detaljer 

som troligtvis annars hade försvunnit. Exempelvis intonation, betoning och uttal är svårt 

att få med i en utskrift men eftersom transkriberingen utfördes i nära anknytning till 

intervjun kunde mycket av det fångas upp (Denscombe, 2014). 

Transkriberingen nämns som tidskrävande men också som en viktig del av 

forskningsprocessen där forskaren kommer nära den insamlade datan. Informationen som 

finns att utvinna blir mycket enklare att analysera transkriberat än om ljudupptagningen 

befinner sig i sin primära form. I mitt fall var det tydligt då de intervjuade inte alltid talade 

i fullständiga meningar. Ibland behövdes deras ord rekonstrueras något för att andra som 

inte var närvarande vid inspelningen ska kunna förstå det som sagts (Denscombe, 2014). 
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Exempel på en sådan rekonstruktion var när informanterna sa meningar med konstig 

ordningsföljd. Jag som var där förstod vad de menade men med den ordningsföljden kunde 

det ha uppstått problem för andra att förstå det sagda. Därför rekonstruerade jag något 

ibland där det var nödvändigt.  

4.5 Etiska ställningstaganden 

Denscombe (2014) nämner att det finns fyra huvudprinciper för forskningsetiska koder. 

Den första är att man alltid måste skydda deltagarens intressen. I mitt fall innebar det att 

jag gav en försäkran om att det den intervjuade sa var högst konfidentiellt samt att den 

ljudupptagning som gjordes inte spreds eller visades för någon annan. Jag garanterade 

också att efter genomförd studie skulle ljudinspelningen raderas. Innan intervjun började 

garanterade jag både muntligt och skriftligt för intervjupersonerna att deras deltagande var 

frivilligt och att de hade rätt att avbryta intervjun när de ville. Viktigt är också att deras 

deltagande är baserat på samtycke vilket garanterades med hjälp av samtyckesblanketten 

(se bilaga 2). Vidare var det essentiellt att jag var öppen och ärlig med det jag gjorde. Jag 

var noggrann att från start meddela vad mitt syfte med studien var och vad deras roll i det 

hela innebar, men även vilken betydelse det hade för mitt arbete. Den sista principen som 

följdes var att intervjuerna som genomfördes följde den nationella lagstiftningen och de 

föreskrifter som står där (Denscombe, 2014). I mitt fall genomfördes det steget genom att 

lärarna avidentifierades för att uppfylla konfidentialitetskravet. I texten kallar jag dem för 

Jenny och Karin. 

4.6 Trovärdighet 

Det begrepp som man ofta talar om i kvalitativa studier är trovärdighet. Kvale och 

Brinkmann (2009) definierar begreppet trovärdighet som att undersökningen undersöker 

det som den ska undersöka. De nämner också att forskningsresultatens trovärdighet testas 

kontinuerligt genom hela forskningsprocessen. Trovärdigheten sätts i relation till flera 

olika parametrar så som forskarens tidigare erfarenheter samt hur metoden har genomförts, 

dvs urvalet, tillvägagångsättet och analysen. Jag har försökt att belysa så tydligt som 

möjligt hur urvalet har gjorts och hur insamlandet och bearbetningen av det empiriska 

materialet har gått till. 
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Två fiktiva namn, Jenny och Karin, har valts för att det ska bli tydligt vem som säger vad 

och för att kunna följa deras resonemang. Det hjälper läsaren att hålla ordning på om det 

framkomna skiljer sig mellan dem eller om de lyfter samma saker.  

Eftersom mitt urval var litet går det inte att göra en generalisering av hur andra lärare i 

Sverige beskriver att de arbetar med läsförståelseundervisning. Det är dock heller inte 

syftet utan syftet är att ge exempel på hur lärare i årskurs 5 beskriver att de arbetar med 

läsförståelseundervisning. 

4.7 Materialanalys 

Analysen av det insamlade materialet har utförts på följande sätt: Först lyssnades 

intervjuerna igenom och transkriberades. Det var svårt att hinna transkribera i normal 

hastighet vilket gjorde att jag fick sakta ner inspelningen något för att hinna med att 

transkribera. Trots det fick jag backa tillbaka flera gånger för att kunna transkribera allt 

som sagts. Det medförde att transkriberingen var tidskrävande men samtidigt fick jag 

lyssna på materialet flera gånger vilket var bra när jag senare strukturerade upp resultatet.   

Det transkriberade materialet lästes först igenom för att jag skulle kunna bilda mig en 

uppfattning av det sagda. Jag jämförde sedan de svar jag hade fått av de båda lärarna för 

att se vilka likheter och skillnader som fanns i deras svar. Syftet med det var att lättare få 

en överblick över resultatet. Resultatet strukturerades efter mina forskningsfrågor: 

Läsförståelsestrategier som används av lärare (5.1), andra metoder än 

läsförståelsestrategier som används av lärare för att utveckla elevers läsutveckling (5.2) 

samt faktorer som påverkar elevers utveckling av läsförståelseförmåga (5.3). Genom att 

jag jämförde vilka likheter och skillnader som Jenny och Karin nämnde kunde jag 

kategorisera innehållet och strukturera resultatet med hjälp av underrubriker i de olika 

delarna. Eftersom analysen har utförts med utgångspunkt i den sociokulturella teorin, 

genom att teorin har gett mig analytiska verktyg som gjort att jag kunnat skapa kategorier 

av mitt materialinsamlande utifrån utgångspunkter som kommer från just den 

sociokulturella teorin. Dessa utgångspunkter användes som analysverktyg för 

kategoriseringen av det transkriberade materialet. Exempel på kategorier är bland  annat 

hjälpmedel, läsning i par, EPA-metoden, förberedelser samt bok- och textsamtal, som 

alltså är delar av materialet, ett viktigt inslag.  
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5. Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet av det analyserade materialet. Lärarnas svar 

kommer kategoriseras med hjälp av underrubriker som framkommit vid analysen av 

materialet.  

5.1 Läsförståelsestrategier som används av lärare 

Resultatet visar att både Jenny och Karin arbetar medvetet med läsförståelsestrategier. De 

förstår vikten av att ha ett tydligt syfte med utlärandet av strategierna där det blir begripligt 

för eleverna varför de används. De sammanfattar läsförståelsestrategierna lite olika men 

båda beskriver hur de använder sig av dem i respektive klassrum. Jenny beskriver hur hon 

kollar av eleverna i början av varje termin för att se var de är i sin läsutveckling. Hon 

checkar av hur snabbt de läser, om de har ordförståelse och om de klarar av att svara på 

frågor som är kopplade till texten. Syftet med det säger hon är för att veta vilka 

läsförståelsestrategier som behöver arbetas med och vad det är som är viktigast att 

koncentrera sig på för att förbättra elevernas läsning. Hon nämner också vidare att de 

arbetar mycket med att bearbeta texten genom frågor som: Vilken färg är det på mattan i 

köket? Hur kommer det sig att mamma gick ut och handla? Det står inte i texten men det 

är här eleverna ska öva sig på att läsa mellan raderna. Jenny säger: 

Det är viktigt att träna barnen i vilka [som] är nyckelorden, vad det är som bär i 

den här texten, vad det står mellan raderna, vad texten vill förmedla för budskap. 

Jenny och Karin är väldigt medvetna om att hitta strategier där eleverna får arbeta med 

texterna för att utveckla sin förståelse av dem. De förstår vikten av att eleverna använder 

strategier för att få förståelse för det de läser och för att det ska kunna ske även om de inte 

alltid uttryckligen sätter namn på de strategier som finns. Karin betonar att hennes elever 

är vana vid att arbeta med Läsfixarna. Hon nämner att de har arbetat regelbundet med 

Läsfixarna sedan lågstadiet. Hon beskriver att eleverna därför är väl medvetna om varför 

de arbetar så. Det är också tydligt för dem vad syftet med det är. När eleverna ser figurerna 

vet de vad som gäller. Om de exempelvis har läst en text och ska sammanfatta den använder 

de sig av Cowboyen och då vet eleverna exakt vad som gäller. Hon beskriver vidare att 

Läsfixarna därför ger en tydlig bild av hur arbetet med läsförståelsestrategier går till och 

praktiseras. Hon beskriver här att de arbetar med spågumman där de diskuterar vad de tror 

kommer hända i boken, Cowboyen för att sammanfatta det lästa, Frågeapan där de ställer 



15 
 

frågor om saker de undrar eller inte förstår samt Konstnären där man ska skapa inre bilder 

av det lästa för att leva sig in i texten på ett bra sätt. Karin beskriver: 

Läsfixarna använder jag. Spågumman som ska förutspå texten, Cowboyen som 

ska sammanfatta och Frågeapan som ställer frågor till texten samt Konstnären 

som skapar inre bilder av det lästa. 

Det blir också tydligt för eleverna vad som kommer hända och de behöver inte spilla 

onödig tid till att konstant ha tidskrävande genomgångar där eleverna behöver sortera ny 

information. Genom att eleverna har arbetat med Läsfixarna under lång tid kan de därför 

spendera tiden till att verkligen arbeta med texterna. Karin säger: 

Det är ju för att det hänger med sen lågstadiet och då har de ju koll på det och 

man slipper gå igenom för mycket. 

Karin är i det här fallet noggrann med att påpeka att hon upplevde det arbetet som positivt 

och ett verktyg som förbättrade elevernas läsförståelse. 

Jenny och Karin arbetar medvetet med läsförståelsestrategier i förhoppning om att utveckla 

elevernas läsförståelse. Av deras beskrivningar att tyda förstår båda vikten av att eleverna 

lär sig om läsförståelsestrategier, att de måste praktiseras med ett tydligt syfte samt att de 

regelbundet används. 

5.2 Andra metoder än läsförståelsestrategier som används av 

lärare för att utveckla elevers läsutveckling 

Både Jenny och Karin är av uppfattningen att det behöver finnas flera metoder som 

samspelar och byggs ihop för att förbättra elevers läsutveckling. De beskriver läsning som 

ett brett område där många parametrar behöver samspela.  Lärarna använder sig av flera 

metoder för att ge bästa förutsättningar för varje elev att förbättra sin läsning. 

Hjälpmedel 

Både Jenny och Karin är av uppfattningen att det krävs mer än läsförståelsestrategier för 

att elever ska utveckla sin förståelse av det de läser. De anser att eleverna behöver ha 

tillgång till hjälpmedel som chromebook som är en form av dator, egna hörlurar samt 

ordböcker. Jenny betonar att de elever som har behov av att både lyssna och läsa en text 
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samtidigt behöver få möjlighet till det. Med hjälp av tillgång till chromebook samt egna 

hörlurar är detta möjligt att genomföra. Hon nämner också att det finns elever i klassen 

med annat modersmål än svenska och om så behövs, försöker hon även hitta texten på 

deras språk för att underlätta för dem att ta sig igenom de texter som läses. Karin nämner 

istället att användandet av ordböcker är ett stående inslag i hennes undervisning. Hon vill 

att de ska ta ett eget ansvar att leta upp ord de inte förstår i syfte att lära sig dem och 

förbättra sin ordförståelse. Jenny säger: 

Eleverna har ju sin egen chromebook, egna hörlurar. Jag försöker också tänka 

till vilka moment de kan behöva det så att de både kan läsa texten, lyssna på 

texten, läsa och lyssna på texten samtidigt. Sen har jag ju flera elever i min klass 

med annat modersmål, då kollar jag om texten finns på deras språk så att de kan 

lyssna men samtidigt också har möjlighet att se texten på svenska. 

Karin beskriver: 

Också användandet av ordbok är en vanlig metod eleverna lärt sig använda, de 

får skriva ner ord de inte förstår för att sen leta upp dem. 

Läspar och EPA-metoden 

Karin betonar vikten av läspar i hennes undervisning. Hon anser att det är en viktig metod 

för att förbättra elevernas läsning. Eleverna kan ställa frågor till varandra om de antingen 

undrar över något eller enbart för att diskutera någon sekvens som dykt upp. De kan också 

efter användandet av läspar diskutera texter gemensamt i klassrummet där Karin leder 

diskussionen men att den har sin utgångspunkt i det som framkommit från läsparens 

diskussioner. Diskussioner är något som både Jenny och Karin anser är viktigt. De elever 

som har svårt att ta sig igenom texter på egen hand får stöd av både kamrater och lärare för 

att lyckas med det. Här kommer också EPA-metoden in där eleverna först får läsa och bilda 

sig en egen uppfattning, sedan diskuterar man med en kamrat och sen sker diskussionen 

gemensamt i helklass. De elever som tidigare har haft svårt att förstå innehållet i texten får 

här tre möjligheter att få förståelse för det lästa. Karin säger:  

Ja men läspar har vi. För då kan de ju ställa frågor till varandra eller högläsning 

och vi diskuterar då texter på olika sätt. Vi jobbar också med EPA-metoden 

ganska mycket. Att man kör ensam, par och alla. 
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Förberedelser av textmaterial 

Förberedelser av textmaterial nämns av Jenny som en metod som är av vikt för elevers 

läsutveckling. Metoden förberedelse kan kallas för metod genom att den används för att 

underlätta och förhindra att eleverna stöter på problem och att det därför är en sorts hjälp 

till eleverna för att förbättra sin läsförmåga. Jenny beskriver hur hon tänker igenom var 

eleverna troligen kommer stöta på problem och försöker därför förarbeta textavsnittet och 

tänka igenom vilka ord som kommer vara svåra för eleverna. Ord som troligtvis kommer 

påverka elevernas läsflyt och därmed också deras förståelse. Hon nämner att det är viktigt 

att tänka på vilka kritiska aspekter som finns i texten men även att man är vaksam under 

lektionen på problem eleverna stöter på. Förberedelse beskriver hon som en viktig metod 

för elevernas möjlighet att ta sig igenom en text på ett tillfredsställande vis. Jenny säger:  

Sen måste man tänka till hur jag kan förarbeta ett textavsnitt, det kanske bara är 

två sidor man ska bearbeta men att man är medveten om vilka ord som kommer 

vara svåra för barnen och vad för kritiska aspekter som finns i den här texten. 

Det är mycket förberedelse för mig som lärare för att kunna hjälpa eleverna att 

ta sig igenom texterna. 

Bok- och textsamtal 

En metod som båda lärarna använder sig av och nämner som betydelsefull är boksamtalet. 

De arbetar båda medvetet med det för de vet vad det ger eleverna. Jenny betonar att de 

arbetar organiserat med att flytta resurser på skolan för att ge varje elev tid och utrymme 

att få uppstyrda samtal om det lästa. Hon beskriver vikten av organiserade boksamtal i 

smågrupper där varje elev ges möjlighet att utveckla sin förståelse om det lästa. Läraren 

beskriver också sin roll som betydelsefull i detta sammanhang där hon nämner att det är 

viktigt att modulera för eleverna. Där man hjälper eleverna med att: Så här tänkte jag eller 

så här svarar jag. Att man delger varandra tankar och skapar det utrymmet. Hon nämner 

vidare att de elever som inte får med sig riktning och progression från hemmet blir samtal 

om det lästa än mer betydelsefullt. De elever som inte läser på sin fritid, inte har föräldrar 

som hjälper dem eller om det inte talas svenska i hemmet är i behov av att få de delarna av 

skolan och läraren. Jenny beskriver: 

Ja alltså, uppstyrt, stöttning, schemaläggning glömde jag säga förut kan vara en 

viktig aspekt här att satsa resurser på att kunna ha mindre grupper. Förra gången 
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jag tog en fyra så då såg vi till att deras lågstadielärare var med i fyran så att vi 

kunde ha läsning i smågrupper. Så när min grupp hade sina sex guldveckor med 

”intensivläs” då hade de tre lärarna som hade haft åk 1 med + jag själv så då var 

vi fyra lärare där vi delade klassen i fyra grupper och hade boksamtal med en så 

liten grupp. Så klart är det en avgörande faktor för att barn som annars aldrig 

skulle ta sig igenom en bok utan vuxen guidning att diskutera vad händer här, 

och vad kunde hänt, jaha du svarar så och du svarar så båda är ju rätt man kanske 

kan koppla ihop de här. 

Och hur man har boksamtal och att det är viktigt att modulera att man hjälper 

barnen att så här tänkte jag och visa att så här svarade jag på den här frågan och 

så här tänkte jag. Då får de ett språk där man kan läsa varandras tankar och delge 

varandra tankar och lyssna på varandra och skapa det utrymmet. 

Karin beskriver liknande uppfattningar om hur hon upplever hennes elever när det kommer 

till att samtala om böcker. Hon anser det viktigt för elevernas utveckling att det sker samtal 

om det lästa där hon märker att eleverna blir påverkade i positiv bemärkelse. Hon nämner 

både elevers engagemang och hur deras arbetsmoral växer när de tycker det är roligt. Karin 

säger: 

Jag har ju märkt på mina elever hur de utvecklas av att diskutera texter och hur 

mycket det ger dem. De blir ju mer engagerade i undervisningen än när de bara 

sitter själva det blir tråkigt för dem. 

5.3 Faktorer som påverkar elevers utveckling av 

läsförståelseförmåga 

Förkunskaper och hemförhållanden 

Förkunskaper och hemförhållanden nämner båda lärarna som viktiga faktorer för elevens 

utveckling och det resultat som uppnås. Engagerade föräldrar som läser för sina barn från 

tidig ålder och hjälper till med läxor påverkar hur eleven kommer prestera. Jenny nämner 

föräldrarnas påverkan medan Karin nämner det eleven själv gör på sin fritid. De delar dock 

den uppfattningen att föräldrarna har en påverkan även om de beskriver det olika. Jenny 

kopplar ihop hemförhållanden med föräldrars påverkan där hon nämner att vad man får 

med sig från födseln, vad litteraturen har för prioritet i hemmet och att föräldrarna är 

medvetna om att det faktiskt är viktigt att läsa för sina barn är betydelsefulla faktorer för 

elevens utveckling. Föräldrarna beskrivs som drivande för sina barns läsutveckling och de 
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tar sig tid att både läsa för men också lyssna på sina barn när de läser. Karin beskriver 

istället bristen på föräldrars delaktighet i elevens läsning i hemmet. Hon upplever en brist 

på de kunskaper som eleverna får med sig hemifrån, vilket påverkar hur hennes elever 

presterar i skolan. Hon nämner dock att hon ser tydligt på de elever som är vana vid att 

läsa och att de har annan kunskap med sig när de kommer till skolan. Hon berättar också 

att det är viktigt att de får läsa saker där fantasin får arbeta mycket och man kan diskutera 

de sakerna efteråt. Jenny beskriver: 

Väldigt mycket handlar ju om vad man har med sig från födseln, alltså från liten 

liten. Vad har hemmet för plats i litteraturen och att man är lite medveten som 

förälder att det är viktigt att läsa istället för att bara titta på tecknade serier 

exempelvis. Bättre där fantasin får möjlighet att spela och man pratar om det 

man läst. 

Medan Karin säger: 

Ja men det märker man mycket att de som läser mycket på fritiden det går lättare 

för dem. Även hos de barnen som är vana vid att ha läst en kapitelbok hemma 

eller en sagobok hemma de har annat med sig. Det känns inte som att det är så 

många föräldrar som engagerar sig med att läsa med sina barn utan det blir mest 

ipad och så nu istället. 

Annat modersmål än svenska 

Elevers läsförståelse kan påverkas av att de har ett annat modersmål än svenska. De elever 

som inte är födda i Sverige utan har ett annat modersmål är i större utsträckning 

identifierade som svaga läsare. De båda lärarna beskriver att vilket modersmål eleverna 

förfogar över är avgörande för hur väl eleverna klarar att hantera texter. En av lärarna 

betonar hur man får arbeta för att underlätta när en del elever med annat modersmål ska ta 

sig an texter, delvis genom att kolla om texten finns på deras språk så att de kan se texten 

på svenska men kunna lyssna på sitt eget modersmål. Modersmålet tillsammans med 

hemförhållanden, bland annat om det talas och läses på svenska i hemmet, är parametrar 

som påverkar vilka förutsättningar eleverna har med sig för att klara de texter som 

bearbetas i skolan. Jenny säger: 

Och sen har jag ju flera elever i min klass med annat modersmål så då kollar jag 

om texten finns på deras språk så att de också har möjligheten att se texten på 

svenska. Se texten på svenska men kunna lyssna på sitt eget modersmål. 
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Skolans organisation 

Skolans organisation och samarbetet mellan lärarna och de som styr är en faktor som också 

påverkar hur elever ges möjlighet att prestera. Det behöver finnas resurser på skolan som 

kan hjälpa eleverna framåt. Skolans ledning behöver också vara väl medvetna om hur de 

resurserna ska användas samt vilket syfte varje val som görs har. Jenny nämner bra 

samarbeten som viktigt för elevernas utveckling. Samarbetet med skolans bibliotek där det 

ska finnas utbildad personal som kan hjälpa eleverna både med att välja böcker men också 

att tala om och presentera böcker i syfte att få eleverna mer intresserade av att vilja läsa. 

Jenny säger att: 

Sen skolbibliotek där man medvetet på en skola satsar ordentligt med 

skolbiblioteket i hjärtat med utbildad personal som har mycket tid som kan 

hjälpa till med både inköp av litteratur och hjälpa barn att hitta rätt. Kanske också 

prata om böcker och ha tid att sätta sig in och presentera böcker så är det en 

avgörande faktor. 

Jenny beskriver sen vidare att hur resurserna på skolan fördelas är betydelsefullt. Skolan 

behöver göra tydliga prioriteringar på var man lägger sina resurser. När ledningen planerar 

och flyttar resurser för att skapa tillfällen att kunna ha givande boksamtal är det ett tydligt 

exempel på en fungerande organisation. Hon beskriver vidare att det inte räcker att bara ha 

boksamtal utan det behöver vara organiserat på ett sätt som får eleverna att utvecklas. 

Jenny beskriver: 

Och då är det ju vad man bestämmer sig för att prioritera på skolan och vilka 

resurser man har. Och hur man använder allt extra och hur tänker vi till här nu 

om den tiden vi har. Är det värt att fyra lärare har en klass? Alltså fyra utbildade 

pedagoger, är det viktigt? Ja det är det när man organiserar det på det sättet. Och 

vi använder verkligen varenda sekund av det passet till att diskutera bokens 

innehåll och komma igenom boken. 

Karin betonar att skolan måste vara noggranna med vad för material som köps in. Böckerna 

ska vara elevnära med innehåll som verkligen intresserar eleverna. Hon nämner att på 

mellanstadiet så ställs det större krav på att eleverna ska kunna läsa mycket mellan raderna 

och bilda sig egna åsikter. Då är det viktigt att materialet behandlar saker som eleverna är 

intresserade av och vill ha en åsikt om. Hon riktar också kritik mot lärare som inte håller 

sig till elevnära texter utan använder sig av material som inte är av relevans för eleverna. 
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Hon anser att det får eleverna att inte vilja ta del av undervisningen för att det helt enkelt 

inte är tillräckligt intressant. Bra material är istället något som får eleverna engagerade där 

de vill ha åsikter. Ett exempel på det beskriver hon när de läste om och diskuterade 

skoluniformer. Eleverna blev väldigt engagerade och hade mycket åsikter. Karin beskriver: 

Något jag tänker på är att vissa lärare använder lite gammalt material och det 

gör ju inte att de blir särskilt intresserade. Det ska ju vara mer elevnära. På 

mellanstadiet blir det ju ganska mycket att man tänker inte bara att man ska hitta 

svar i texten utan också mellan raderna och bortom, lite mer egna åsikter och så. 

Och handlar det då om jättegamla saker så vill de inte ens. Det är därför en 

jätteviktig grej med elevnära texter. 

Jag hade en text med eleverna om skoluniform om det ska vara ja eller nej en 

argumenterade text. De blev jätteengagerade det fanns massor att prata om. 

Jenny betonar också att det behöver vara tydligt för eleverna vad det är man gör. Personalen 

på den skolan hon är verksam på, arbetar mycket med lärarmatriser där eleverna ibland 

också är med i skapandet av dem. Syftet med lärarmatriserna är för att eleverna ska förstå 

var de är just nu och hur de ska arbeta för att komma vidare i sin utveckling. Läraren 

nämner att det är viktigt att eleverna förstår att man kan påverka sin egen utveckling genom 

att förstå vad det är man behöver arbeta med. Det är dock viktigt att det är pedagogen som 

har det yttersta ansvaret där man strukturerar upp arbetet men att eleverna är med och får 

en förståelse för vad det är man strävar efter och vart man ska. Jenny säger: 

Vi håller på med ett gemensamt utvecklingsområde nu på skolan vi lärare som 

handlar om lärarmatriser för att få elever att förstå. Vart ska vi och hur kan jag 

jobba för att komma vidare ett steg. Det är ju också viktigt naturligtvis att man 

förstår att man kan påverka själv och det är inte så svårt att gå ett steg åt höger 

alltså komma lite längre i sin egen kunskap eller förmåga som man vill utveckla. 

Och då är det vi lärare som lägger upp det så klart, planerar jättenoga, man kan 

planera tillsammans med barnen men det bygger ändå på att det är jag som 

pedagog som har det yttersta ansvaret som lägger upp arbetsområdet. Och jag 

tror ju på att man ska ha med sig eleverna och skapa förståelse för att det är hit 

vi ska. 
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5.4 Resultatsammanfattning 

I resultatet framkommer det att de båda lärarna arbetar medvetet med 

läsförståelsestrategier även om de inte benämner dem vid namn. Jenny arbetar 

mycket med att eleverna får öva sig på vilka som är nyckelorden i en text, vad 

det är som bär i texten, vad det står mellan raderna samt vad texten vill 

förmedla för budskap. Karin däremot arbetar med sina elever med något som 

kallas för Läsfixarna. De har arbetat mycket med det ända sedan lågstadiet och 

eleverna är väl medvetna om vad det går ut på. Exempelvis ska Spågumman 

användas till att förutspå vad som händer i texten och Cowboyen ska 

sammanfatta texten.  

Jenny och Karin använder också andra metoder än läsförståelsestrategier för 

att utveckla elevers läsutveckling. Jenny nämner bland annat olika hjälpmedel 

som chromebook och egna hörlurar som betydelsefulla inslag i klassrummet 

så att eleverna både kan läsa och lyssna på en text samtidigt. Karin beskriver 

istället att eleverna får använda sig av ordböcker för att leta upp ord som är 

svåra och som de inte förstår. Läsning i par och EPA-metoden är andra metoder 

som används för att diskutera och ta sig igenom texter samt även boksamtal 

som används i samma syfte. Jenny nämner också hur hon försöker förbereda 

textavsnitt innan eleverna läser texterna för att underlätta för dem. 

Både Jenny och Karin nämner också faktorer som påverkar elevers utveckling 

av läsförståelseförmåga. Hit hör till exempel vilka förkunskaper eleverna bär 

med sig och från vilka hemförhållanden de kommer. Om eleverna talar ett 

annat modersmål än svenska kan vara en faktor som påverkar. Skolan som 

organisation har därför en betydelsefull roll för att hitta lösningar som hjälper 

eleverna i deras utveckling. Här nämns bland annat skolbiblioteken och att det 

finns utbildad personal där. Vilka prioriteringar som skolan väljer att göra är 

också viktigt där bland annat inköp och användandet av litteratur beskrivs som 

betydelsefullt för elevernas läsmotivation.   
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6. Diskussion 

Diskussionsavsnittet inleds med en metoddiskussion för att följas upp av en 

resultatdiskussion. I metoddiskussionen diskuteras vilket metodval som gjorts inom 

studien samt om mina egna erfarenheter har påverkat tolkningen av det empiriska 

materialet. Resultatdiskussionen sätter resultatet i samband med tidigare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Den undersökningsmetod som användes var kvalitativa intervjuer där syftet var att samla 

relevant och empirisk information som hjälpte mig att få svar på mitt syfte och 

frågeställningar. Valet att använda kvalitativa intervjuer, eller mer specifikt, 

semistrukturerade intervjuer har sin utgångspunkt i att frågorna som ställs där har en 

öppenhet där den intervjuade har stor frihet att forma sina svar. Det som är intressant är 

det som den intervjuade formulerar om frågorna. Vid semistrukturerade intervjuer ges 

också möjligheten att ställa följdfrågor för att få fram så detaljerade svar som möjligt vilket 

var betydelsefullt för att få svar på mitt syfte samt frågeställningar. Innan intervjuerna hade 

jag läst på om vad som var viktigt att tänka på innan, under och efter intervjuerna. 

Inledningsvis handlade det om att producera frågor som var av öppen karaktär och 

relevanta för min studie. Det var också betydelsefullt att fundera över var det troligtvis 

behövdes följdfrågor eftersom en del av syftet med semistrukturerade intervjuer är att 

erhålla så detaljerade svar som möjligt. Avsikten var att få så mycket som möjligt av 

informanternas tankar kring läsförståelseundervisning.  

Platsen var också viktig eftersom miljön som intervjuerna hölls i behövde kännas trygg för 

de som blir intervjuade. Jag lät Jenny och Karin bestämma platsen så jag tog en risk med 

att de kunde valt en plats som inte skulle vara optimal. De kunde exempelvis ha valt ett fik 

där det kanske hade varit svårt att höra det som spelades in och att jag därför hade fått 

anteckna. Detta hade kunnat påverka tillförlitligheten. Intervjuerna ägde dock rum i 

respektive lärares klassrum, vilket var bra.  

Genom att jag också hade läst på innan intervjuerna genomfördes visste jag att man inte 

ska lämna ut vilka forskning- eller syftesfrågor man har då det kan styra intervjuerna. I 

mitt fall gjorde jag detta till en av deltagarna då hon hade som krav att få dem i förväg om 

hon skulle ställa upp i studien. Eftersom jag redan hade fått två bortfall kunde jag inte 

riskera att tappa en deltagare till och gick därför med på att skicka frågorna till henne i 
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förväg.  Vilken påverkan detta har fått för studiens trovärdighet är svårt att säga men någon 

form av påverkan har det antagligen fått. Det är intressant att se hur tiderna på intervjuerna 

skilde sig åt där den läraren som inte fick frågorna i förväg talade cirka 14 minuter längre. 

Det är också svårt att veta vad det beror på men jag skulle gissa att det har att göra med att 

hon inte var lika styrd som den andra läraren som var ganska ”bunden” av att ha förberett 

sina svar. Under intervjuerna försökte jag att observera beteenden hos de intervjuade, 

exempelvis hur deras intonationer och betoningar var i samband med det som blev sagt. 

Eftersom jag transkriberade samma dag som intervjuerna genomfördes kunde mycket av 

det fångas upp genom att jag hade det färskt i minnet, vilket också stärker tillförlitligheten 

till studien. 

Från början var tanken att intervjua fyra personer men efter två sena bortfall blev det endast 

två. De personer som jag valde att intervjua var strategiskt valda då jag var i behov av att 

de skulle kunna bidra med utförliga, erfarenhetsbaserade svar, där båda har mycket 

kunskap om det de talar om. Det steget blev än mer viktigt nu då det ställdes högre krav 

på att de som intervjuades kunde bidra med svar som kunde hjälpa mig att svara på mitt 

syfte och frågeställningar då det genom bortfallen blev ett litet empiriskt material att arbeta 

med. Självklart hade det varit bättre med fler lärare att intervjua då det hade bidragit till att 

mer empiriskt material hade samlats in och jag kunde ha fått ett fylligare resultat. Som jag 

dock nämner i metodavsnittet under trovärdighet (4.6) är studien inte generaliserbar och 

det går inte att utifrån min studie uttala sig om hur andra lärare i Sverige beskriver att de 

arbetar med läsförståelseundervisning. Även om fyra lärare hade intervjuats hade det heller 

inte gått att göra en generalisering, dock hade resultatet varit mer utförligt. Men precis som 

jag nämner i metodavsnittet är det heller inte syftet med studien att göra en generalisering 

utan tanken är att ge en inblick i hur lärare i årskurs 5 beskriver att de arbetar med 

läsförståelseundervisning, vilket går att genomföra med endast två intervjupersoner. 

Anledningen att inte kontakta fler lärare efter bortfallen var baserat på tidsaspekten där 

studien redan var långt in i processen. Valet av ett subjektivt urval kan därför stärkas av 

att jag behövde personer som var av relevans till mitt syfte och frågeställningar för att få 

utförliga svar. Det ställdes också högre krav på mig att dels använda mig av relevanta 

följdfrågor för att erhålla fördjupade svar men också att intervjudeltagarnas svar 

utnyttjades fullständigt.  
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Valet av att kontakta lärare på två olika skolor med omfattande skilda erfarenheter var 

också av strategiskt slag. Eftersom endast två lärare intervjuades behövde jag få med 

variationsperspektivet för att uppnå ett bredare empiriskt material. Det steget var också, 

som nämnts ovan, än mer viktigt nu när intervjupersonerna var få till antalet. Hade jag 

exempelvis endast kontaktat lärare från samma skola hade det funnits en risk att de arbetar 

på liknande sätt och mitt empiriska material hade därmed strypts än mer. De lärare jag 

kontaktade hade skilda erfarenheter där den ena har arbetat inom skolan några år medan 

den andra har arbetat cirka 40 år i skolans värld. Vilken påverkan det har fått på resultatet 

är svårt att säga men jag tror att det är i positiv bemärkelse. Sannolikheten att de lärarna 

tänker likadant är inte speciellt troligt då de har väldigt olika erfarenheter om skolan och 

som lärare. Det som dock är en styrka i mitt arbete, anser jag, är den variation av 

erfarenheter som lärarna har. De har båda erfarenhet och relevans för ämnet men på skilda 

sätt, något som troligtvis ändå breddar det empiriska materialet något.   

Intervjuerna gjordes med hjälp av ljudupptagning från min mobiltelefon. Man kan här 

diskutera om valet av att spela in intervjuerna var det bästa sättet för att få svar på mitt 

syfte- och frågeställningar. Precis som jag nämner i avsnittet tillvägagångssätt kan 

ljudupptagning hämma den som blir intervjuad och det var något jag upplevde hände i 

intervjuerna. Den första läraren som blev intervjuad uttryckte en viss oro över att samtalet 

spelades in men efter jag försäkrat om att det endast var för mina öron och att det inspelade 

materialet inte skulle spridas gick läraren med på att samtalet spelades in. Vilken påverkan 

det här får på resultatet kan diskuteras men jag tror att det som framkallade rädslan hos 

båda var just att samtalet skulle spelas in och att de därför ville presentera bra svar. Det är 

därför värt att diskutera om något annat tillvägagångsätt hade varit bättre för att få svar på 

mitt syfte- och frågeställningar. Exempelvis hade observationer av lärarnas lektioner 

kunnat vara ett alternativ. Dock ska man ha det i åtanke att lärarna och eleverna blir 

påverkade genom att de vet att någon observerar och därför kan ändra sitt vanliga sätt att 

utföra lektionen på. En del frågeställningar hade också varit svårt att få svar på utan 

intervjuer och jag anser därför att även om lärarna troligen blivit påverkade av 

ljudinspelningen att det ändå är det bästa sätt att genomföra studien på. Sen är det svårt att 

säga i vilken utsträckning lärarna kan ha påverkats samt hur det i sin tur har påverkat 

studiens trovärdighet. Ljudupptagning var dock en nödvändighet för att kunna genomföra 

analysen.  
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Man kan diskutera om mina egna erfarenheter har påverkat tolkningen av det empiriska 

data som har samlats in. Troligen är det så, då det är svårt att undgå att bli påverkad av den 

egna erfarenheten. Något som jag funderat över är om man undermedvetet fyllt i svar som 

lärarna inte uttryckligen har sagt. Jenny uttryckte att en del av hennes elever läser mycket 

hemma och de får annat med sig. Genom min egen erfarenhet, då jag tidigare hört läraren 

säga att elevernas föräldrar ibland är medverkande i den läsningen, hade jag den 

informationen även om läraren inte uttryckligen sa det vid intervjun. Jag var därför 

noggrann med att ställa följdfrågor där det behövdes för att säkert veta att det var deras 

uppfattningar som fångades upp och inte mina erfarenheter om det. 

6.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer det föras en diskussion om studiens resultat. Det kommer sättas i 

relation till tidigare forskning och egna erfarenheter. Avslutningsvis kommer förslag på 

vidare forskning inom området att presenteras.  

Det blev tydligt för mig att de båda lärarna var väl medvetna om varför användandet av 

läsförståelsestrategier var viktigt och att användandet av dem gjordes med ett tydligt syfte 

att förbättra elevernas läsförståelse. De förstod vikten av att eleverna fick arbeta 

konsekvent med dem men också att eleverna förstod varför de skulle användas. Bråten 

(2008) nämner att läsförståelsestrategier är de aktiviteter läsaren gör för att bättre förstå 

det lästa. Westlund (2009) nämner vidare att det är väsentligt att eleverna inte 

automatiserar strategier som de är osäkra på eller som är fel. Här spelar lärarna en viktig 

roll i elevernas kunskapsinhämtning och förståelse. Lärarna behöver ha kunskap om hur 

läsförståelsestrategier praktiseras och att de behöver kunna modellera strategierna samt ha 

bra koll på hur eleverna använder sig av strategierna så att de inte automatiserar strategier 

som de är osäkra på eller som är felaktiga. Jenny beskriver att det är viktigt att eleverna får 

träna på nyckelorden i en text, vad det är som bär, vad det står mellan raderna och vilket 

budskap texten vill förmedla. Läraren här har en tydlighet med vad det är som anses viktigt 

för eleverna att träna på men jag saknade att hon inte beskrev mer om hur användandet av 

strategierna gick till. 

I kommentarmaterialet till svenska står det bland annat att om eleverna ska ges möjlighet 

att utveckla och förbättra sin förmåga att läsa är lässtrategier ett viktigt inslag (Skolverket, 

2017). Karin nämner istället sitt arbete med läsförståelsestrategier som bestående i att de 
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arbetar mycket med Läsfixarna. De använder sig av Spågumman som ska förutspå texten, 

Cowboyen som ska sammanfatta och Frågeapan som ställer frågor till texten samt 

Konstnären som skapar inre bilder av det lästa. Man får här en tydligare bild av hur 

strategierna faktiskt går till. Enligt Karin genomsyras det arbetet av en tydlighet och 

kontinuitet då eleverna arbetat med det sedan lågstadiet och de visste vad syftet var när de 

arbetade med Läsfixarna. Läraren anser också att användandet av Läsfixarna har sett till 

att eleverna förbättrat sin läsförståelse och hon tyckte det var ett material som var bra att 

utgå från. Det som är värt att diskutera här är kritiken som riktats mot Läsfixarna. Bland 

annat säger Damber och Nilsson (2014) att ”det finns en brist på vetenskaplighet som gör 

att man starkt kan ifrågasätta det här materialet”. Vidare står det i skollagen (SFS 

2010:800) att ”skolan ska vila på vetenskaplig grund”. Materialet får utstå kritik för dess 

brist på vetenskaplighet samt att det inte används på rätt sätt. Damber och Nilsson (2014) 

nämner i kritiken att materialet tenderar att fokusera för mycket på de individuella delarna 

där man glömmer vad delarna faktiskt tillför. Alltså om man använder Frågeapan som ska 

ställa frågor till texten så gör man det men man vet inte varför man gör det och det blir 

därför isolerad färdighetsträning. Materialet i sig verkar dock vara bra på att fånga upp 

lässtrategierna på ett mer elevvänligt sätt och i klassen och för den intervjuade läraren 

verkar det fungera bra. Man kan diskutera vidare om det är materialet i sig som är 

problemet eller om det är lärarnas kompetens om det. Min tolkning är att materialet i sig 

är bra men att det inte nyttjas på det sätt som är tänkt. Viktigt här är att se om det fungerar 

eller inte och se om eleverna förbättrar sin läsförståelse. Jag anser att lärarna behöver 

utveckla kompetensen kring läsförståelsestrategier för att själva kunna bedöma om 

materialet hjälper deras elever framåt och är bra eller inte. 

Lärarna berättar att det behöver komma in många parametrar i undervisningen för att 

eleverna bättre ska tillgodose sig undervisningen. Som nämns i bakgrunden behöver de 

elever som är i behov av att kunna lyssna på texten, samtidigt som de läser, få tillgång till 

det. De elever med annat modersmål kan behöva extra stöd och exempelvis få tillgång till 

texten på deras språk. Läraren har här en betydande roll för eleverna att överkomma hinder 

som annars stoppar dem i deras läsutveckling. Som också nämnts i bakgrunden, som kan 

kopplas ihop med läsutveckling och om eleverna har annat modersmål än svenska, 

beskriver Egelund (2012) att de elever som inte får med sig riktning och progression från 

hemmet tenderar att halka efter och de behöver därför få med sig det från skolan. Bråten 

(2008) nämner tidigare att läraren har en viktig roll att vara anpassningsbar och få med 



28 
 

flera parametrar i sin undervisning. Något som resultatet visar är att lärarna arbetar aktivt 

med att underlätta för sina elever. Jenny beskriver hur hon låter sina elever använda sig av 

chromebook och egna hörlurar för att både kunna läsa och lyssna på en text samtidigt. 

Häggqvist (2004) menar att hur skolan och läraren kan möta elevers individuella behov 

påverkar hur elever uppfattar skolans arbetsmiljö men också hur de klarar av att prestera. 

Jenny är också anpassningsbar på det sättet att hon försöker hitta texten på det modersmål 

som eleverna har, då hon har flera elever som har annat modersmål än svenska i klassen. 

Karin nämner istället dessa parametrar på ett annat sätt där samarbetet mellan 

klasskamraterna samt användandet av ordböcker är betydelsefulla inslag i hennes 

undervisning. Hon visar istället, till skillnad från Jenny, hur hon vill att eleverna ska ta 

ansvar för att diskutera och söka upp ord som de inte förstår. Hon finns med när eleverna 

behöver hjälp men vill att eleverna tar ett större ansvar för sin egen utveckling. Vilket som 

ger bäst påverkan på elevernas utveckling är svårt att svara på men det är intressant att se 

hur verksamma lärare får med flera olika parametrar i sin undervisning med syfte att 

förbättra elevernas läsutveckling och att de gör det på olika sätt. Hjälpmedel kan kopplas 

samman med begreppet mediering som används inom den sociokulturella teorin där 

chromebooks, egna hörlurar samt ordbok kan ses som materiella verktyg som används med 

syftet att förbättra eleverna och hjälpa dem i deras utveckling. 

I bakgrunden tas det bland annat upp om hur elevernas förkunskaper, hemförhållanden och 

skolans organisation påverkar deras läsförmåga. Egelund (2012) beskriver bland annat att 

elever som kommer från hem där det finns rika möjligheter att utveckla sin läsning genom 

att det finns böcker, skrivbord, att de kan arbeta ostört samt att de har engagerade föräldrar 

presterar oftast bättre inom läsförståelse än de elever som inte har dessa möjligheter. Det 

är något som resultatet också visar på det vill säga hur elevernas hemförhållanden och 

förkunskaper påverkar hur de presterar inom läsförståelse. Skolans organisation har därför 

en betydande roll att hjälpa eleverna så mycket som möjligt, speciellt viktigt är det för de 

elever som inte får med sig förkunskaper och hjälp från hemmet. Jenny beskriver att vad 

man får med sig som liten, vilken plats litteraturen har i hemmet och om föräldrarna är 

engagerade i sina barns läsning, påverkar eleverna i deras skolgång. Karin nämner liknande 

upplevelser där hon beskriver att man märker tydligt på de elever som brukar läsa på sin 

fritid, de har ofta mer med sig och det går oftast lättare för dem. Hon berättar också om 

bristen på föräldrars engagemang, att barnen oftast lämnas till användande av ipad istället 

för att föräldrarna tar sig tid att läsa med sina barn. Klapp Lekholm (2004) beskriver vilken 
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påverkan föräldrarna har på sina barn. Där nämner hon bland annat vilka attityder som 

föräldrarna har till skolan, den tid som föräldrarna spenderar med barnet, samtal om det 

som sker i skolan, möjliga utbildningsvägar samt föräldrarnas uppmuntran till det barnen 

studerar. Det är faktorer som påverkar barnen mycket. Det stärker det de båda lärarna 

beskrivit i resultatet. Det kan också kopplas ihop med den sociokulturella teorins mediering 

samt att föräldrarna här medverkar i elevens proximala utvecklingszon där föräldern är den 

mer kunnige och hjälper sina barn till nästa steg i sin utveckling. 

Som nämns i bakgrunden får Sverige idag motta kritik för sitt arbete med 

läsförståelseundervisning. Ewald (2007) och Knutas (2008) identifierade de svenska 

bristerna inom läsförståelse som att undervisningen var för inriktad på bänkböcker och 

recensionsskrivande som endast läses av läraren. Calkins (2015) beskriver att man behöver 

organisera samtal där barnen får reflektera över det lästa. Genom att de får delta i 

reflekterande samtal kommer de bli bättre på att göra egna antaganden och vara 

medskapande till att samtalet utvecklas. Jenny och Karin uttrycker tydligt att deras 

undervisning upptas mycket av att samtala om det lästa. Båda betonar vad samtalet om det 

lästa betyder för elevernas utveckling men också för att hjälpa de elever som aldrig annars 

skulle ta sig igenom en bok. Jenny beskriver framförallt hur de på hennes skola 

organiserade givande boksamtal där varje pedagog hade få antal elever där mycket tid 

avsattes för varje elev att diskutera. Precis som nämnts i bakgrunden är det viktigt att 

vinsten är större än förlusten om man ska avbryta elevernas läsande för att samtala 

(Calkins, 2015). Här anser jag det vara ett bra exempel på hur ett givande boksamtal kan 

organiseras. 

En annan betydande faktor för om elever kommer förbättra sin läsning är om de har 

läsmotivation eller inte. Som nämns i bakgrunden är de elever som gillar att läsa oftast 

bättre läsare än de som inte gillar att läsa (Egelund, 2012). Läsmotivation påverkas av flera 

olika parametrar. Bland annat nämner Bråten (2008) den inre motivationen som särskilt 

viktig då eleverna läser för att de vill göra det. Det finns dock parametrar som också 

påverkar den inre motivationen, något som resultatet bland annat visar på. Karin beskriver 

att en del lärare använder sig av material som eleverna tycker är för gammalt. Hon nämner 

att när texterna inte är elevnära vill de inte ens försöka då motivationen hos eleverna 

påverkas i negativ bemärkelse. Den inre motivationen påverkas därför av vilka böcker eller 

texter eleverna får ta del av. Läraren har därför en viktig uppgift att använda sig av material 



30 
 

som eleverna är intresserade av. Forskning visar på att elevers motivation till att läsa har 

en direkt koppling till vilket resultat de uppvisar inom läsförståelse (Egelund, 2012). 

Det som ovan presenterats i resultatdiskussionen blir nu intressant att diskutera och sätta i 

relation till hur skolans organisation arbetar för att främja varje elevs utveckling. Det är 

många parametrar som kommer in och samspelar för att alla elever ska kunna utvecklas 

och få samma förutsättningar. Skolan behöver vara organiserad och ha tydliga riktlinjer för 

hur skolan och personalen ska arbeta. Berg (2003) nämner att det är upp till skolor som 

organisationer att bestämma vad som är bäst för eleven eller eleverna. Alltså vilka 

aktiviteter man väljer att genomföra för att förbättra en elevs lärande är en professionell 

angelägenhet som grundas på egna överväganden, oftast från läraren. Skolan behöver 

därför lita på att de beslut läraren väljer att ta är med elevernas bästa i åtanke. Jenny 

beskriver bland annat några av de organisatoriska förutsättningarna på hennes skola. 

Samarbetet med skolbiblioteket underlättar för hennes elever. Det är betydelsefullt att 

personalen är utbildad där eleverna kan få hjälp att välja böcker. Det är också viktigt att 

personalen har tid att sätta sig ner och presentera böcker med syfte att lyfta läsintresset hos 

eleverna. Jenny betonar också att vilka prioriteringar skolan gör är viktigt för eleverna. 

Som nämnts ovan är organisationen av pedagoger vid boksamtal ett betydelsefullt inslag. 

Det är viktigt att skolan har en organisation som prioriterar boksamtal av denna dignitet 

där alla elever ges chansen att ta sig igenom böcker och utveckla sin förståelse för dem. 

Skolan som organisation hjälper eleverna i deras utveckling och för de eleverna som inte 

får stöd hemifrån är det extra viktigt att de får tillgång till givande bok- och textsamtal, 

riktning och progression, böcker samt utbildad personal som brinner för deras utveckling. 

Förslag på vidare forskning inom området  

Med den forskning jag har använt mig av i studien efterfrågar jag vidare studier om 

föräldrars påverkan på barnens läsutveckling. Som jag nämnt i min studie har det en stor 

påverkan men det vore intressant att undersöka mer exakt hur den påverkan samspelar med 

om eleverna är låg-, medel eller högpresterande. Det vore också intressant med vidare 

forskning om vad det är föräldrarna gör i hemmen som får störst påverkan på elevers 

läsutveckling, då det finns många sätt en förälder kan hjälpa sitt barn på när det kommer 

till läsning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervjufrågor: 

1. Vilka läsförståelsestrategier använder du vid arbete med att förbättra elevernas 

läsförståelse? 

2. Använder du andra metoder för läsutveckling än läsförståelsestrategier? 

- Om ja, vad för några och hur går dem till? 

3. Vilka andra faktorer än läsförståelsemetoder tror du påverkar elevers resultat 

inom läsförståelse? 

4. Tycker du arbetet du gör är tillräckligt för att eleverna ska utveckla sina 

kunskaper inom läsförståelse? Motivera 

5. Har skolan bestämda riktlinjer för hur man ska arbeta med läsförståelse? 

- Om ja anser du att det funkar bra? Om inte vilka förändringar skulle du vilja göra för att 

förbättra elevernas läsförståelse? 

6. Vad anser du som lärare är viktigast att fokusera på vid 

läsförståelseundervisning? 

7. Sverige får kritik att läsförståelseundervisning är för inriktad på bänkböcker och 

recensionsskrivande och därmed blir undervisningen för inriktad på individen. Är 

detta något du kan uppleva i ditt klassrum eller hur ser du på det? 

8. Något övrigt du känner att du vill tilläga? 
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Bilaga 2 Samtyckesblankett 

Hej! 

Jag håller just nu på med mitt examensarbete där jag skriver om hur några lärare arbetar 

med läsförståelseundervisning. En del av det arbetet består av att jag ska åka ut till skolor 

och intervjua verksamma lärare. Intervjun kommer att spelas in på grund av att jag 

behöver kunna återge dina svar i min studie. Dina svar kommer dock att anonymiseras 

genom användandet av fiktiva namn. Du har också rätt att avbryta ditt deltagande när du 

vill. Om detta låter intressant så ser jag framemot att genomföra en intervju tillsammans 

med dig. 

Med vänliga hälsningar Simon Odh. 

Jag har tagit del av informationen och jag ger mitt godkännande till att frågorna i 

intervjun får och kommer att användas i uppsatsen. 

Ort/datum: 

Namnunderskrift: 

Namnförtydligande:  

 

 

 

 


