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Hur undervisar lärare i läsförståelse? 

En intervjustudie om hur lärare beskriver sitt arbete med läsförståelse  

                                                                                   Antal sidor: 39    

   

Vi har genomfört en intervjustudie med nio lärare som arbetar i årskurs 4-6. Studiens metod är den 

kvalitativa metoden med utgångspunkt från det sociokulturella perspektivet. Intervjuerna syftade till att 

undersöka lärarnas beskrivningar av deras läsförståelseundervisning, metoder och strategier i 

läsförståelse samt faktorer som påverkar deras val av texter. Resultatet gav svar på studiens 

frågeställningar:  

 Hur beskriver lärare sitt arbete med läsförståelse?  

 Vilka strategier använder lärarna för att elever ska förstå innebörden av texter som de läser?  

 Hur anpassar lärare sin metod utifrån olika slags texter? 

 Vilka faktorer påverkar lärarens val av texter? 

Utifrån studiens resultat har vi med hjälp av litteratur och tidigare forskning tolkat att de lärare som 

arbetar med varierade metoder/läsförståelsestrategier och har ett gemensamt yrkesspråk underlättar 

lärandet i läsförståelseundervisningen. Bland metoder/läsförståelsestrategier som de tycker ger ett bättre 

resultat i läsförståelse är RT-metoden, CORI-metoden, VÖL-metoden och Venndiagram. De flesta av 

lärarna växlar metoder/läsförståelsestrategier beroende på vilken slags text de arbetar med. Texter för 

undervisning i läsförståelse väljer de utifrån elevernas nivå och intresse. 
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1. Inledning 

Vi är två pedagoger som arbetar i skolan med elever från årskurs F-9. Vi båda har tidigare gjort 

studier om hur elever beskriver sin läsförståelse och hur elever lär ett nytt språk. Genom våra 

tidigare undersökningar och litteraturläsning har vi blivit insatta i ämnet läsförståelse vilket också 

har gjort oss nyfikna och vetgiriga att göra ytterligare en studie, men denna gång utifrån 

lärarperspektivet inom läsförståelse.  

 

Vi menar precis som Reichenberg (2008, s. 8) att ”Finns det något värre än att inte förstå, när 

man tror att alla andra gör det?”. En av skolans viktigaste uppgifter anser vi är att lära elever att 

läsa och att förstå det de läser. En god läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av skolans 

ämnen. Därför bestämde vi oss för att med hjälp av den kvalitativa intervjun bilda oss kunskap 

om undervisning i läsförståelse genom att intervjua nio lärare som undervisar i årskurs 4-6. Den 

senaste PISA- (Programme for international Student Assesment) studien visar att det går sämre 

än tidigare för svenska skolans elever i läsförståelse. Skolverket uttrycker kunskapsutvecklingen 

inom skolan på följande sätt: 

 
Svensk skola befinner sig i ett allvarligt läge när det gäller kunskapsutvecklingen. PISA 
2012 bekräftar och förstärker bilden som föregående internationella 
kunskapsundersökningar, PISA 2009, PIRLS 2011och TIMSS 2011, tillsammans har 
påvisat, nämligen att svenska grundskoleelevers kunskaper i läsförståelse, matematik 
och naturvetenskap har försämrats under de senaste decennierna. (Skolverket, 2012b, 
s. 32)  
  
 

I den här studien vill vi undersöka hur lärare arbetar med olika läsfärdigheter och lässtrategier. 

Hur utmanar och utvecklar lärarna elevers läsande, från att läsa med flyt till att bättre förstå 

texters innebörd i sitt didaktiska arbete? Vår tanke är att fokusera och beskriva lärarnas 

undervisningsstrategier i årskurs 4-6. Valet föll inom dessa årskurser efter att ha läst vad 

läsforskarna Liberg, af  Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) har kommit fram till. Deras 

slutsatser är att elever till stor del får hjälp i sin läs- och skrivutveckling av skola, förskola och 

föräldrar med att knäcka läs- och skriftkoden. Men frågan är, menar de, om elever i tillräcklig 

utsträckning får hjälp med att möta och bemöta textmängder och att möta och bemöta specifika 

ämnesspråk? Dessa forskare menar att under 2000-talets första decennium har det blivit något 

fler elever som har med sig grundläggande läs- och skrivfärdigheter vid skolstart, men det har 

blivit färre elever som i årskurs 4 klarar mer avancerade former av textförståelse. I vår 

undersökning ställer vi oss dessa frågor: Hur beskriver lärare sitt arbete med läsförståelse och 

vilka strategier/ metoder använder de för att elever ska förstå innebörden av texter som de läser? 
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2. Bakgrund   

I detta kapitel behandlar vi centrala begrepp, styrdokument, internationella studier med resultat i 

läsförståelse, forskning om läsförståelse och olika läsförståelsestrategier/metoder. Vidare 

presenteras val av texter, lärarens roll i läsförståelseundervisning samt det sociokulturella 

perspektivet. 

 

2.1 Centrala begrepp 

Läsförståelse 

Begreppet läsförståelse innebär enligt Westlund (2009) att läsaren kan läsa texten, tolka och förstå 

det man läser. Hon ser begreppet läsförståelse som ett komplext fenomen som inkluderar 

färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation. Läsförståelse innebär även att kunna dra 

slutsatser oavsett vilken typ av text det är och oberoende av textens budskap. Hon beskriver att 

läsförståelse inte enbart ses som en kognitiv process eftersom läsarens motivation och 

ansträngning också påverkar läsförståelsen. Det krävs att läsaren själv måste vara aktiv i läsandet 

för att förståelsen ska uppstå. Däremot menar Westlund att läsförståelse på djupet innebär att 

eleven använder sig av kognitiva tankeförlopp som infattar att läsaren kan värdera, kontrastera 

och argumentera utifrån flera olika texttyper. 

 

Läsförståelsestrategier 

Elbro (2004) menar att läsförståelsestrategier är olika tillvägagångssätt som läsaren kan använda 

för att kunna integrera med en text. Strategier innebär enligt Westlund (2009), att läsaren 

använder medvetna handlingar i läsakten för att underlätta och skapa förståelse. Hon liknar 

strategierna vid en bro mellan det läsaren redan vet och ännu inte kan. Westlund beskriver vidare 

att det finns både ytliga och djupa strategier. De ytliga strategierna är oftast kopplade till den 

tidiga läsutvecklingen, som att anpassa läshastigheten, att läsa texten igen och att försöka förstå 

ord med hjälp av ledtrådar i texten. Med de djupa strategierna samverkar läsaren med 

textinnehållet på olika sätt menar Westlund, som att exempelvis plocka ut huvudbudskapet, att 

jämföra olika texter eller att kunna ifrågasätta texten. Hon skriver att de djupa strategierna 

används under den senare läsutvecklingen. Många gånger kombinerar då läsaren dessa olika 

strategier beroende på vilken text som läses (a.a.).  
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2.2 Styrdokument 

Lärare i alla årskurser ska i sin undervisning utgå från styrdokumenten, Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 (Skolverket, 2011a). Från årskurs 4 i svenskämnet tillkommer 

den argumenterande texten till skillnad från årskurs 1-3. Enkla former av ett kritiskt 

förhållningssätt till texter finns med i det centrala innehållet för årskurs 4-6. Från och med 

årskurs 6 är det kritiska förhållningssättet även ett kunskapskrav i kursplanen i svenskämnet. Det 

centrala innehållet i kursplanen anger vilket obligatoriskt innehåll som ska bearbetas i 

undervisningen. I kursplanen för svenska i årskurs 4-6 står det bland annat följande om 

lässtrategier: 

 
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. (Skolverket, 
2011a, s. 224) 

 

I kommentarmaterialet till kursplanen i svenska tydliggörs att lässtrategier är de konkreta sätt som 

läsaren använder för att ta sig an en text. Eleven ska få undervisning om hur det kan utföras på 

olika sätt, beroende av vilken texttyp som eleven arbetar med. För att eleverna ska kunna få en 

djupare förståelse och utöka sin läsförmåga är undervisning om olika lässtrategier en förutsättning 

och finns därför med i det centrala innehållet i kursplanen i svenska för årskurs 4-6. Kursplanen 

tar upp exempelvis tankekartor, stödord och även andra exempel på strategier som kan passa 

olika åldrar. Lärare och elever har givetvis möjlighet att välja andra strategier som fungerar bättre 

för den enskilde eleven. Undervisningens sammanhang och elevernas behov avgör vilka ord och 

begrepp som ska tas upp, exempelvis kan begrepp som kommer upp vid undervisning av texter 

av olika slag behandlas. Kunskaper om ord och begrepp handlar likväl inte bara om vikten av att 

ha ett stort ordförråd, kunskaper om ords och begreppsnyanser och värdeladdning ingår också 

(Skolverket, 2011b). 

 

I kursplanen för svenskämnet årskurs 4-6 står det även att i undervisningen ska eleverna få möta 

och få kunskaper om skönlitteratur. Det beskrivs också att undervisningen ska medverka till att 

eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa: 

 

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel 
faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, 
uppbyggnad och typiska språkliga drag. (Skolverket, 2011a, s. 225) 

 

Kommentarmaterialet i svenska klargör att det inte bara är skönlitteraturen som ska ta plats i 

svenskundervisningen. Eleverna måste också få möta olika sorters sakprosa, för även i sakprosan 
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får eleverna ta del av andras tankar och kunskaper om varierande frågor och på så sätt bidrar den 

också till elevernas kunskaps- och identitetsutveckling.  

 

I årskurserna 4–6 ges större plats åt innehållet om texters språkliga drag och uppbyggnad till att 

även innefatta parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger. 

Genom att eleverna skaffar sig kunskaper i texters uppbyggnad och hur olika texter liknar 

varandra och skiljer sig åt, blir deras medvetenhet större om hur de kan läsa olika typer av texter 

och vad de behöver ta i beaktande när de skapar egna texter (Skolverket, 2011b). 

 

2.3 Läsförståelseresultat i PIRLS  

PIRLS (Progress in international Reading Literacy Study) är en internationell studie som 

återkommer vart femte år bland barn i årskurs 4. I PIRLS prövas elevernas läsförmåga (reading 

literacy) genom tre aspekter av läsande: förståelseprocesser, syften med läsning samt läsvanor och 

inställning till läsning (Skolverket, 2007a). Undersökningsresultaten i PIRLS 2011 visar på en 

försämring i svenska skolor jämfört med andra länder, bland annat i läsförståelse (Skolverket, 

2012a).  

 

I PIRLS undersökning 2001 fick lärare svara på frågor hur de arbetade med läsundervisning. 

Resultatet visade att lärare i svenska skolor, jämfört med andra länders lärare, inte arbetade lika 

mycket med att lära eleverna dra slutsatser, generalisera, förutse händelseförlopp i texter eller att 

beskriva texters struktur och stil (Skolverket, 2003). I PIRLS 2006 konstaterades att det är 

nödvändigt att läsa mycket, men att detta inte görs tillräckligt i Sverige för att utveckla 

läsförmågan. Skolverket beskriver att tidigare studier också visar att eleverna behöver hjälp med 

att lära sig lässtrategier med avseende på både avkodning och förståelsearbetet. Trots en ökad 

användning av olika lässtrategier är det fortfarande färre elever i Sverige som får arbeta 

strukturerat med olika lässtrategier varje vecka menar Skolverket, detta jämförelsevis med elever i 

många av de andra deltagande länderna i undersökningen (Skolverket, 2007b). PIRLS samt andra 

internationella undersökningar visar också att en välutvecklad läs och skrivförmåga bland elever 

innefattar kunskaper om många olika texter (Skolverket, 2011b). 

 

PIRLS 2011 visar liknande resultat och resultatnedgången är framförallt synlig i form av elevernas 

försämrade läsning av sakprosa medan läsning av skönlitterära texter inte förändrats nämnvärt 

(Skolverket, 2012a). Skolverket anser att en förklaring till att svenska elever presterar sämre 
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resultat i PIRLS kan vara att i den svenska skolan inte undervisar om olika sätt att läsa texter 

(Skolverket, 2011b). Skolverket beskriver också att undervisning om lässtrategier verkar vara 

avgörande för elevernas möjligheter att bredda och fördjupa sin läsförmåga och därför är 

lässtrategier ett centralt innehåll i alla årskurser:  

Att läsa mycket är nödvändigt, men det är inte tillräckligt för att utveckla läsförmågan. 
Man måste också få hjälp med att utveckla olika lässtrategier. (Skolverket, 2011b, s. 11) 

 

2.4 Forskning om läsförståelse 

Det har forskats en hel del om läs och skrivundervisningen men mindre om läsförståelse. 

Westlund (2009) beskriver att läsförståelseforskningen är relativt ny jämfört med den forskning 

som gjorts avseende hur barn tar sig in i skriftspråket och knäcker den alfabetiska koden. Detta 

har lett till att de flesta klasslärare i grundskolan vet en hel del om hur man undervisar i 

avkodning men mindre om hur man undervisar i läsförståelse. Bråten (2008) menar att under 

1990-talet började läsningen betraktas som en aktiv process där läsförståelsen också skulle 

innefatta problemlösning, värdering, kritiskt tänkande, men också att varje läsares personliga och 

kulturella bakgrundskunskap har betydelse för hur bra och djupt hon kan förstå en text. Idag är 

de flesta läsforskare eniga om att goda avkodningsstrategier och flyt i läsningen har stor betydelse 

för läsförståelsen (Myrberg, 2007; Lundberg & Herrlin, 2005). Senare forskning har gett stöd för 

att läsare med god läsförståelse fokuserar mer av sin uppmärksamhet på att förstå orden än på att 

avkoda dem (Elbro, 2004; Westlund, 2009). Forskarna Liberg, af  Geijerstam och Wiksten 

Folkeryd (2010) menar att det är viktigt att eleverna har uppnått en automatiserad avkodning och 

ett gott läsflyt innan grundskolans mellanår, eftersom texterna blir då betydligt mer omfattande 

och speciellt sakprosatexterna är mer informationstäta och dessutom tillkommer också ett 

specifikt ämnesspråk. En viktig aspekt anser de är att elever i grundskolans mellanår och upp 

genom skolåren alltmer utan hjälp ska kunna gå in i stora textmängder och bearbeta och förstå 

innehållet utifrån olika positioner. Elever ska förstå bildspråk det vill säga budskap som förs fram 

av exempelvis ett foto. Elever ska kunna distansera sig från texten och sätta ihop det lästa med 

egna erfarenheter eller kritiskt granska innehåll, struktur och funktion. Liberg, af  Geijerstam och 

Wiksten Folkeryd (2010) förklarar, för att kunna utveckla elevers läsande och medverka till deras 

fortsatta utveckling måste läraren ställa sig frågor om på vilka olika sätt eleverna ska läsa texter av 

olika slag och hur elevers medvetenhet om sitt läsande kan fördjupas. Dessa forskare belyser 

tydligt vikten av att undervisa i läsförståelse. Lärare måste stödja elevernas utveckling av 

läsförståelse och de understryker att det är betydelsefullt att ge eleverna strategier för att hantera 

problem av olika slag. Lärare måste ge eleverna varierande sätt att läsa och tolka olika slags texter 
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(a.a.). En av skolans viktigaste uppdrag menar även Reichenberg (2008) är att se till att alla elever 

lär sig läsa, förstå och använda texter. Eleverna måste komma vidare i sin läsutveckling instämmer 

också Reichenberg och Lundberg (2011), därför måste lärare ges verktyg som gör att elever får 

utveckla sin läsförmåga och läsförståelse optimalt: 

 
Det räcker inte att låta elever läsa en skönlitterär bänkbok en kvart, tjugo minuter varje 
morgon. Det räcker heller inte att ha boksamtal om skönlitterära texter. Om vi bara 
arbetar med skönlitterära texter och förståelsen av dem och låter elever läsa faktatexter 
på egen hand, då lämnar vi eleverna i sticket. (Reichenberg & Lundberg, 2011, s. 140) 

 

 

Reichenberg och Lundberg (2011) menar att faktatexter kan vara mycket svåra, därför behöver 

eleverna strategier när de ska ta sig an dessa texter. 

 

2.5 Strategiska metoden och innehållsmetodiken 

Flera undersökningar visar enligt Lundberg (2010) att undervisning i läsförståelse är en svår 

uppgift som fordrar en genomtänkt fördelning mellan strategiinriktade och innehållsinriktade 

metoder, men han understryker att vikten av samtal om texter betonas särskilt. Lundberg 

hänvisar till en stor amerikansk undersökning som jämför två sätt att undervisa i läsförståelse i 

skolår 5: I den första- den strategiska metoden gav man direktundervisning om till exempel hur man 

summerar en text, hur man ställer frågor om texten och hur man gör inferenser, det vill säga att 

läsa mellan raderna. Eleverna får därefter öva på hur de använder sådana strategier när de läser en 

text. Det andra sättet- Innehållsmetodiken, handlar om hur man ska inrikta och hålla kvar elevens 

uppmärksamhet på innehållet i text som man läser. Dessutom hur man bygger upp inre mentala 

föreställningar av de tankar och idéer som finns i texten men även hur man skapar sammanhang 

mellan dem. Den innehållsorienterade metodiken gav det bästa resultatet när det gäller förmågan 

att förstå berättelser skriver Lundberg.   

 

2.6 Läsförståelsestrategier/metoder 

Westlund (2009) belyser att syftet med undervisning i läsförståelsestrategier är att göra eleverna 

till aktiva läsare. Detta sker genom att explicit undervisa i läsförståelsestrategier där läraren 

synliggör omedvetna processer. Vidare beskrivs fyra undervisningsmodeller/metoder utifrån 

Westlund (2009). Dessa metoder framhålls därför att vår kommun bedriver kompetensutveckling 

för lärare i bland annat dessa metoder. Undervisningsmetoderna innehåller betydelsefulla 

komponenter som en aktiv läsundervisning ska bestå av (a.a.). I följande avsnitt presenteras dessa. 
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2.6.1 RT (Reciprocal Teaching)   

Enligt Westlund (2009) är RT en djup metod som bygger på fyra strategier som goda läsare 

använder för att förstå en text. Modellen hjälper även svaga läsare att använda samma strategier 

som goda läsare. Forskningen visar att modellen ger effekt på läsförståelsen av både skönlitterära 

texter och faktatexter i alla skolämnen. Arfwedson (1992) och Andreassen (2007) beskriver att 

arbeta med RT- modellen 2-3 gånger i veckan under tre till fyra veckor ger goda effekter på 

läsförståelsen, men bäst effekt ger modellen vid regelbunden användning ett par gånger i veckan 

under hela skoltiden. RT- modellen är en handledd (scaffolded) diskussionsteknik, enligt Oczkus 

(2003). Han har förenklat modellen för att kunna använda den även med yngre barn och har gjort 

strategierna mer elevvänliga genom olika figurer. Westlund har försvenskat denna modell: 

 
1. Spågumman Julia (förutspår)       
2. Nicke Nyfiken (ställer frågor) 
3. Fröken Detektiv (Klargör otydligheter) 
4. Cowboy-Jim med lasso (fångar in det viktigaste). (Westlund, 2009, s. 79)   

 

För eleverna i de första klasserna kan man använda inplastade bilder på figurerna när man 

samtalar om text. Eleverna lär sig att själva använda dem till slut. Den här modellen innebär att 

strategierna till en början används på ett mycket medvetet sätt vid läsning av en text, för att sedan 

på sikt automatiseras. Arbetsgången med RT ser ut så här: 

 

 Läraren har valt ut en kortare text med hög kvalitet som klassen ska bearbeta. 

 Läraren börjar med att förklara strategin. 

 Läraren tänker högt medan han/hon tillämpar modellen och eleverna iakttar och 
lyssnar. 

 Eleverna provar själva på strategin i grupp eller enskilt på den fortsatta texten. 

 Läraren summerar vad man gjort genom att diskutera strategin tillsammans med 
eleverna – Varför användes strategin? Hur fungerade den? När kan den användas i ett 
annat sammanhang? 

 Eleverna tränar samma strategi vid upprepade tillfällen på olika slags texter, där de 
själva omväxlande agerar ”lärare” och ”elev”. (Westlund, 2009, s. 77) 

 

 

2.6.2 CORI (Concept-Oriented Reading Instruction)  

Westlund (2009) beskriver att begreppsorienterad läsundervisning har ett utgångsläge som bygger 

på elevernas nyfikenhet om hur naturen fungerar. Texterna som är knutna till ett större 

ämnesområde har som utgångspunkt elevernas egna frågor. Guthrie et al, (2004) beskriver att 

grundtanken i CORI är att motivation, strategianvändning, begreppskunskap och social 

interaktion samverkar där dialogen står i centrum. Westlund (2009) förklarar att CORI-metoden 

är en djupstrategi som innehåller flera delar: 
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 Aktivering av förkunskap genom att elevernas uppmärksamhet riktas på centrala begrepp 

i ämnet.   

 Genom att fokusera på de centrala begreppen motiveras eleverna att ställa frågor. 

 Informationssökningen är aktiv och att eleverna ska fundera över sina egna 

tankeprocesser. De ska använda olika lässtrategier och också diskutera effekten av dem. 

 Eleverna skriver ner tankar om sin arbetsprocess i en loggbok varje dag. 

 I grade 3 är målet att eleverna ska kunna integrera information från en till två olika 

faktaböcker och i grade 4 ska de kunna integrera information från ännu fler källor (göra 

en syntes).  

 Eleverna återger texten visuellt till exempel genom teckningar, diagram eller olika 

tankekartor. Sedan redovisar de sina kunskaper för varandra och därefter ges möjligheten 

att ställa frågor.  

 

Westlund (2009) beskriver att grafiska modeller används för att underlätta elevernas förståelse av 

texten. Eleverna får struktur i sitt tänkande och deras tankar synliggörs på papper. Att skriva om 

texten med egna ord (parafraser) eller skriva nyckelord är också ett arbetssätt. Undervisningen 

sker på flera nivåer, lärarledd undervisning om centrala begrepp som presenteras och lämpliga 

strategier som arbetas med samt grupp/par eller också enskilt arbete. Läraren undervisar varje 

dag hur lässtrategier kopplas till ämneskunskap, detta genom att lärare och elever använder 

begreppskunskap för elevernas möjlighet att utveckla sin läsförmåga. Vilka strategier eleverna ska 

använda beror på vilka texter som läses, detta måste läraren uppmärksamma eleverna på. CORI-

modellen används främst vid läsning av faktatexter. Enligt Guthrie et al, (2004) är CORI en 

forskningsbaserad modell som ger en dokumenterad effekt på läsförståelsen. 
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2.6.3 VÖL (Vet, önskar veta, lärt mig)  

VÖL kommer ifrån den klassiska studien K-W-L (Know- Want to learn-Learnt) av Ogle (1986). 

Denna undervisningsmodell menar Westlund (2009) används på faktatexter och syftet med 

modellen är att visa eleverna hur de kan integrera ny kunskap med tidigare bakgrundskunskaper. 

Läraren visar modellen på tavlan. 

 

V 
Vet 

Ö 
Önskar veta 

L 
Lärt mig 

   

 

Figur 1. Visar en grafisk modell som läraren ritar på tavlan, VÖL-strategin: Vet, 
Önskar veta, Lärt mig. (Westlund, 2009) 

 

Först funderar eleverna över det valda ämnet, vad de kan och önskar veta och fyller i första och 

andra VÖL-spalten. De läser sedan en kortfattad faktatext och fyller i den tredje kolumnen. 

Sedan diskuterar eleverna i grupper vad de kunde innan, vad de har lärt sig genom texten och till 

sist diskuteras hur de kan rita och skriva om texten. Tillsammans skriver eleverna en text om sin 

förståelseprocess. Efter att eleverna har praktiserat VÖL-metoden ställer läraren 

frågorna: ”Varför har jag lärt er den här strategin? Hur fungerade den för er? När kan man ha 

nytta av att kunna den här strategin i andra sammanhang? Skulle man kunna göra på något annat 

sätt? Berätta hur du tänker!” (Westlund, 2009, s. 275). Strategin behöver eleverna träna på enkla 

faktatexter vid flera tillfällen tills de förstår metoden och kan använda den allt självständigare. 

Eleverna ska efter ett tag lära sig att använda mer än en faktatext åt gången när de söker 

information. De ska lära sig att läsa selektivt, det vill säga att kunna plocka ut viktig information 

från oviktig och kunna syntetisera information från olika texter. Läraren kan även visa sina elever 

med ett papper som viks i tre delar, principen är den samma som på tavlan. I den första delen 

skrivs bokstaven V, som betyder det eleven redan vet. I mittendelen skrivs bokstaven Ö för det 

eleven önskar ta reda på, elevens frågor hamnar även här. I tredje kolumnen skrivs bokstaven L 

vilket betyder det eleven lärt sig. 

 

Westlund menar att uppföljande diskussioner med eleverna om syftet med VÖL-modellen är 

viktiga. Läsning av informativa texter kräver att läsaren är aktiv, selektiv och konstruktiv. Den 

första kolumnen i modellen gör eleverna medvetna om att de redan kan en hel del om de 

aktiverar sin kunskap som de har sedan tidigare. Den andra kolumnen aktiverar nyfikenheten 
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genom att eleverna ställer sig själva frågor och den tredje kolumnen ger besked om de fått svar på 

sina frågor och vad de har lärt sig genom texten (a.a.).  

 

2.6.4 Venndiagram (Kontrasteringsläsning)  

Ursprungsidén med Venndiagram kommer ifrån bland annat Zwiers (2004). Detta är en modell 

som används för att jämföra texter och genrer. Syftet är att uppmärksamma elever på att det finns 

en författare bakom varje text, en författare som har avsikter med sin text. Modellen är bra främst 

vid faktaläsning, men används även på skönlitterära texter. Läraren åskådliggör med 

Venndiagram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Ett Venndiagram består av två cirklar som delvis överlappar varandra. I det 
fällt som uppstår där cirklarna möts, skriver man det texterna har gemensamt och 
utanför skriver man det som skiljer dem åt. (Westlund, 2009 s. 278) 

 

 

Läraren berättar för sina elever att de ska sätta på sig detektivögon och försöka hitta likheter och 

skillnader i olika texter. På tavlan skrivs Mors lilla Olle och Rödluvan. Vem kan berätta vad Mors 

lilla Olle handlar om? Och vem kan berätta om Rödluvan? Vad är lika i sången och sagan? 

Läraren skriver på tavlan allteftersom eleverna berättar. I snittet mellan cirklarna skrivs likheter in 

och eleverna uppmuntras sedan att hitta skillnader som skrivs in i yttercirklarna. Läraren berättar 

varför man ska öva på den här modellen och ger tydliga instruktioner. När eleverna har lärt sig 

metoden kan de arbeta med den i grupper. Yngre elever kan jämföra kända sagor, sånger eller 

filmer. Efter hand kan en progression ske och läraren kan då skriva på tavlan områden som kan 

jämföras från olika faktaböcker. Centrala begrepp plockas ut. Eleverna diskuterar vad som är 

lika/olika i texterna och för in i diagrammet. Läraren kan variera denna övning genom att låta 
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hälften av klassen läsa en text och den andra halvan läsa en annan text på samma tema. Elevernas 

tolkningar framförs först muntligt för att sedan skrivas in i ett Venndiagram på tavlan. Efteråt bör 

diskussioner föras om författarens syfte med texten. Eleverna bör också fundera på i vilka andra 

sammanhang man kan ha användning av metoden. Alla stadier kan använda modellen, från att 

jämföra sagor och enkla faktatexter, till att jämföra till exempel franska och amerikanska 

revolutionen. Modellens huvudsakliga syfte är att läsaren ska kunna ifrågasätta texter och att 

elever ska bli medvetna om att texter inte alltid är uppriktiga och korrekta (Westlund, 2009). 

 

2.6.5 Frågornas roll  

Lundberg (2010) menar att undervisningen i första hand inte får bestå av kontrollfrågor på vad 

eleverna kommer ihåg av en text. Flera undersökningar har visat att enkla kontrollfrågor är en 

dominerande del i undervisningen i läsförståelse. Liberg (2010) instämmer också att lärare i 

svenska skolor arbetar med att kontrollera läsförståelse snarare än konkret undervisar i hur de ska 

göra för att uppnå själva läsförståelsen. Detta tydliggör även Molloy (2008):  

 
Om skolan presenterar en kunskap som är relaterad till prov och kontrollfrågor, lär sig 
eleverna svaren genom att gå runt texten för att söka svaren till dessa frågor. (s. 66) 

 

Molloy anser att detta leder till att eleven inte behöver gå in i textens egentliga innehåll för att 

kunna reproducera kunskap. Enligt Westlund (2009) bör lärare ofta ställa frågor till sina elever 

som manar till eftertanke och tolkning, lärare kontrollerar inte bara svaren som eleverna kan, utan 

är istället intresserad av hur elever svarar och argumenterar. Reichenberg (2008) konstaterar att 

flera undersökningar visar att elever som får frågor där det krävs eftertanke och problemlösning 

och som kan beskriva hur de kom fram sina svar, påvisar en bättre läsutveckling.   

 

En betydelsefull uppgift för lärare som vill främja aktiv läsning menar Reichenberg (2008) är att 

träna eleverna i att ställa frågor till texter. Hon beskriver att innan eleverna börjar läsa en text kan 

det vara bra att de ställer sig frågorna: Vad tror du att texten kommer att handla om? Varför tror 

du det? och Vad skulle du vilja ha reda på i texten?  Westlund (2009) menar att eleverna måste bli 

medvetna om att det finns olika sorters frågor och att de kräver olika svar. Svaret kan hittas direkt 

i texten och andra gånger måste man aktivera kunskaper som man redan har om ämnet och väga 

den kunskapen mot den nya informationen i texten. Vissa frågor kan bara besvaras personligt av 

läsaren, till exempel vad texten har betytt för läsaren. Westlund anser även att lärare bör fråga 

eleverna om vilka strategier de använder för att förstå texten. Detta utvecklar inte bara eleven 

utan även kamraterna som får höra hur andra kan resonera förklarar hon. Det är alltså inte enbart 
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rätt svar som ska bedömas utan också vilka strategier eleven använder för att argumentera på ett 

visst sätt. De bästa redskap en lärare kan ge sina elever för att de ska bli medvetna läsare är att 

stimulera dem att ställa olika typer av frågor på texten de läst. Frågorna ska utvecklas till att 

alltmer väcka tankar utöver texten. På så sätt kan elever kritiskt granska sina egna värderingar 

förklarar hon men också ompröva sina uppfattningar vid diskussioner. Hon menar även att elever 

ständigt bör försöka identifiera författaren bakom texten. Frågor som utmanar tankeförmågan 

enligt Westlund är: 

- Vad försöker författaren säga med den här texten? 
- För vem skrev författaren texten? 
- Hur använder författaren språket för att övertyga läsaren? 
- Hur presenterar andra texter och författare samma idé? 
- Hur kan man skriva om texten och presentera ett annat synsätt? (Westlund, 2009, s. 268) 

 
 

Lundberg (2010) anser att lärare även bör kunna lära eleverna att de själva ska kunna ställa sig 

vissa kritiska frågor om sin förståelse medan de läser: 

- Förstår jag verkligen innebörden av detta ord? 
- Är den här meningen begriplig? 
- Passar den in i vad jag vet sedan tidigare? 
- Vad är själva huvudpoängen i det här avsnittet? (Lundberg, 2010, s. 128)   

 

Lundgren, Säljö och Liberg (2012) framhåller att en god utbildning innehåller inte bara att elever 

kan svara på en mängd frågor utan att elever ska kunna formulera egna frågor, de menar att det är 

svårare men i längden viktigare för bildningsprocessen, elever blir aktiva till det de lärt sig och kan 

gå vidare i lärandet. Kroksmark (2013)  betonar att frågan i allmänhet är viktigare än svaret och 

konstaterar att frågan är grunden för dialogen.  

 

2.6.6 Dialogens betydelse 

Det finns två typer av dialog menar Segolsson (2011). En yttre verbal mellan människor och en 

inre mellan läsare och skrifttext. Oavsett vilken av dessa två sorter av dialog som fokuseras på är 

dialogen en fundamental förutsättning för kunskapsbildning, dialogen är ett av de viktigaste 

bildningsmedlen anser han. Vi tolkar saker olika och med andra tolkningar kan vi vidga vår egen 

förståelse på ett kvalitativt annorlunda sätt och med detta lära oss något nytt. På så sätt blir 

tolkningar en pedagogisk fråga när de kan delas med andra, då olika förståelser kan mötas och ge 

varandra näring. En strävan mot en lärande dialog måste därför utgå från viljan att sätta 

tolkningsalternativ i centrum understryker Segolsson (2011), där elevernas uppfattningar av 
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något, det vill säga deras beskrivningar av hur de förstår en sak ska utgöra grunden. 

Förutsättningen för att eleverna ska utvecklas till självständiga, bildande och kritiskt reflekterande 

medborgare med förmågan att granska den egna men också andras förståelse av en sak, är att de 

lär sig att i dialog med andra elever utmana sina uppfattningar. I ett pedagogiskt perspektiv ger 

dialogen en hjälp till en stor mängd möjliga tolkningar. Eleverna lär sig av läraren, läraren av 

eleverna, samt eleverna av varandra. På så sätt bör elevernas erfarenheter av något vara grund för 

all undervisning (a.a.). Lärande och kunskapsbildning är framförallt kollektiva processer menar 

även Lundgren, Säljö och Liberg (2012). De skriver att vi lär oss av varandra, när vi ser den 

andres perspektiv. Även Molloy (2008) menar att genom att berätta vad jag tänker till någon 

annan, kan det leda till ett meningsutbyte av olika uppfattningar och då kan ofta en ny förståelse 

för texten uppstå.  

 

2.7  Val av texter 

Alla läromedel granskades av en statlig nämnd fram till 1992. Den granskningen utförs inte 

likadant idag, utan nu recenseras böckerna av BTJ - Bibliotekstjänst. 

 
När den statliga granskningen försvann, lades stort ansvar på lärarna. De måste själva 
kunna avgöra vilka läromedel eleverna ska bruka. Det är ingen lätt uppgift. För att gå 
iland med det behöver lärare inte bara kunskap om läromedel utan också redskap att 
analysera dessa. (Reichenberg & Lundberg, 2011, s. 19) 
 

 
Liberg, af  Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) belyser att frågeområden som är viktiga att 

undersöka för att utveckla undervisningen och textarbetet är vilka texter eller textuppgifter som 

väljs, hur de introduceras för eleverna, hur de följs upp och hur de får fortsätta att leva efter att 

de är färdigskrivna eller lästa. Det vill säga att innehållet i texterna som eleverna skriver och läser 

ska kunna fungera som livslånga resurser för deras lärande och fortsatta utveckling. De menar att 

texter används och lever i talad kommunikation och tvärtom. Dessa forskare beskriver att i 

årskurs 3 och 4 förändras texternas utseende ganska radikalt. Från och med de här årskurserna 

och upp genom skolåren blir texterna alltmer omfattande och informationstäta med färre 

illustrationer och samtidigt blir texterna mer och mer abstrakta. Vetenskapliga begrepp och 

tekniska termer blir mer frekventa och för vissa elever blir det en chock när de möter den sortens 

texter. När man läser behöver läsaren kunna helst nittioåtta procent av orden i texten menar de 

nämnda forskarna. Elever som kan de mest frekventa orden, men inte förstår de ämnesspecifika 

orden kommer med andra ord att få problem med innebörden. Liberg, af  Geijerstam och 

Wiksten Folkeryd (2010) hävdar att studier också visar att det inte är lätt att med hjälp av 
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sammanhanget gissa sig till ordens betydelse. Många gånger leder det till fel uppfattning och kan 

dessutom leda till att eleven ger upp. De vetenskapliga begreppen och de tekniska termerna kan 

vara ord som exempelvis kristen + dom, näring(s) +liv, sol +förmörk(a) +else. Betydelsefulla 

aspekter som har diskuterats i samband med textval är att eleverna får arbeta med texter inom 

olika genrer och att eleverna får möta texter som utvecklar ett ämnesspråk (a.a.).  

 

Reichenberg (2008) menar att det är viktigt att som lärare ge sina elever aktiv hjälp i hur de ska ta 

till sig innehållet i faktatexter och även vilka läroböcker och andra texter lärare väljer till sina 

elever.  Reichenberg understryker att även om elever arbetar med bra läroböcker behöver elever 

aktiv hjälp, en bra lärobok ersätter inte lärarens hjälp. Som lärare är det viktigt att man väljer 

faktatexter som inte är för svåra utan ligger inom den närmaste utvecklingszonen och som då ger 

eleverna kognitiva stimulanser. Lundberg (2010) anser att det är viktigt att lärare ska göra kloka 

val för eleverna, lärare bör välja intresseväckande och meningsfulla texter samt ha tydliga mål för 

läsningen. Han utrycker även att det är en konst att läsa faktatexter. När elever ska läsa faktatexter 

krävs en annan studieteknik än vid läsning av skönlitterära texter. Westlund (2009) påtalar också 

vikten av att faktatexter behöver introduceras och bearbetas noggrant före läsningen. 

 

Molloy (2008) framhåller att det är svårare för elever att ifrågasätta författare till faktatexter än 

skönlitterära texter därför att skönlitterära texter alltid har ett skrivet författarnamn, medan i 

faktatexter är författaren mer anonym. Hon förklarar att om eleverna inte har fått en egen 

lärobok, utan endast fått läsa kopierade utdrag ur den blir denne författare ännu mer anonym. 

Det vill säga om inte läraren skrivit ut varifrån texturvalet är hämtat och vem som författat det, 

hur ska då elever kunna ifrågasätta en författare när denne anonymiserats? En annan aspekt av att 

eleverna inte ifrågasätter faktatexters författare är att de inte fått träning i att göra detta menar 

hon.  

 

2.7.1 Textsamtal 

Strukturerade textsamtal har grund i Vygotskijs teori menar Reichenberg och Lundberg (2011) 

och vill utmana eleverna i den närmaste utvecklingszonen. Reichenberg (2008)  menar att det är 

läraren som genom strukturerade textsamtal kan utveckla elevernas läsförståelse. Hon beskriver 

att samtalet före, under och efter läsningen är viktigt eftersom det ger eleverna lärarledd träning i 

hur man går till väga. Samtal om texter går på sparlåga i skolan konstaterar däremot Molloy 

(2008), men detta gäller emellertid inte för alla slags texter. Många elever får samtala om 

skönlitterära böcker och det är betydelsefullt att de därigenom får en viss träning i att diskutera 



15 
 

författarens budskap, ifrågasätta och föra fram olika tolkningar. Att samtala om skönlitterära 

texter har oftast mer tolkningsmöjligheter och gör det då lättare för eleverna att vara medskapare, 

än om man jämför med lärobokstexter. I dessa böcker kan ibland en del information vara dold, 

vilket kan leda till att det är svårt för läsaren att se hur saker och ting i texten hänger ihop. 

Reichenberg (2008) förklarar att i samtalet kan eleverna dela sina tankar, man förhandlar, löser 

problem, jämför, argumenterar, tolkar, misstolkar, ställer frågor utvecklar idéer och associerar. 

Westlund (2009) beskriver att genom samtalet kan eleverna både befinna sig i texten och gå 

utanför den. Eftersom lärare inte vet vilka ord som ställer till problem för eleverna kan samtal om 

texter vara klarläggande och betydelsefulla (Reichenberg & Lundberg, 2011). 

 

Liberg, af  Gijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) beskriver att i faktatexter finns en stor mängd 

av facktermer, detta ökar textens abstraktionsnivå och texten blir besvärlig att läsa för elever. 

Läsaren kan försvinna i texten för det finns inget subjekt, de förklarar att det är en nödvändighet att 

skaffa fram verbet igen, därför att läsaren ska kunna klara av att skapa mening och förståelse. 

Lärare måste då öva eleverna att göra om de här orden från substantiv till verb, exempelvis: 

mätning till mäta, undersökning till undersöka, reaktion till reagera och så vidare. Dessa forskare 

förklarar också att samtalet tillsammans med läsandet och skrivandet är betydelsefulla broar in i 

texter och för att gynna utvecklandet av en avancerad textrörlighet. Begreppet textrörlighet innebär 

förmågan att vandra i text det vill säga att kunna växla mellan olika sätt att läsa (Liberg 2010). 

Textbaserad rörlighet är när läsaren rör sig inom texten, horisontellt på textytan och mellan dess 

rader samt vertikalt in i textdjupet menar Liberg, af  Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010). 

Detta betyder att läsaren ska kunna återge information, plocka ut huvudbudskapet, sammanfatta 

texten, reflektera över formuleringar, fylla ut tomrum i texten, reflektera över motiv, relationer 

och känslor, generalisera med utgångspunkt i texten och kritiskt granska innehållet.  De förklarar 

även att i den utåtriktade textrörligheten (associerar till andra kunskaper) och den interaktiva 

textrörligheten (uttrycka om textens funktion och genre) vidgas sammanhanget, det vill säga läsaren 

rör sig ut från texten och in i andra texter och erfarenheter för att fördjupa förståelsearbetet. 

Elever som har kommit längre i sin läsutveckling menar Liberg (2010) är mer flexibla och har 

bättre förmåga att röra sig mellan de olika sätten. Hon anser också att för att elever ska utveckla 

förmågan att röra sig i texter behöver lärare arbeta strukturerat med varierade lässtrategier.  
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2.8 Lärarens roll i läsförståelseundervisning 

Läraren är bland den viktigaste faktorn för elevers lärande och uppnåenderesultat i skolan 

framhåller Bergöö och Jönsson (2013). Westlund (2009) beskriver att lärare som använder sig av 

likartade metoder/läsförståelsestrategier och samma begrepp förenklar lärandet för elever. Hon 

menar att om elever får lässtrategier att arbeta med ämnesövergripande, kommer de vidare i 

läsprocessen och når en bättre läsförståelse. Lärare måste också ha ett professionellt yrkesspråk så 

att lärarna talar samma språk som de som forskar på skolans undervisning. Detta möjliggör att 

lärare emellan kan diskutera bland annat läsförståelse kopplat till undervisning. Lärare har ett 

betydelsefullt ansvar för att utveckla elevers läsförståelse av olika slags texter menar Westlund. 

Hon beskriver att olika texter kräver olika lässtrategier/metoder för att kunna utveckla elevers 

läsande och medverka till deras fortsatta utveckling. Lärare behöver metoder som kopplas till 

teorier om inlärning för att kunna undervisa på ett effektivt sätt. Kroksmark (2013) menar att 

utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som är ett krav från 

skollagen (2010:800). Han förklarar att för att leva upp till skollagens krav måste lärare studera 

yrket, skolans arbetssätt och innehåll med vetenskaplig teori och metod.    

 

Westlund (2009) menar att elever måste få vetskap om lärarens mål med undervisningen och 

också ha kunskap om vad som förväntas av dem själva. Hon beskriver att eleverna måste känna 

att de klarar av de individuella mål som ställs i läsundervisningen och de ska lära sig att succesivt 

ta mer ansvar för sin egen läsutveckling och övervaka sin förståelse. Kroksmark (2013) menar att 

undervisning som lär eleverna att se på det egna lärandet och hur lärare undervisar är den 

undervisning som ses som mest utvecklande.  

 

2.9 Sociokulturellt perspektiv 

Denna undersökning utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Detta synliggörs också i den 

nuvarande läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011a). Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 

samt Säljös sociokulturella perspektiv på lärandet beskrivs enligt följande. 

 

I Vygotskijs (1934/1999) teori hör språket och kulturen ihop och lärandet sker interaktivt. 

Grundsynen är att barnets språk och kommunikation bildar bandet mellan barnet och 

omgivningen och lärandet sker i samspel med andra. Internaliseringen är viktig menar Vygotskij 

och utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande. Ett 

begrepp inom Vygotskijs teori är den proximala utvecklingszonen. Begreppet innebär att då 

barnet lär sig att delta i aktiviteter med andra individer som är mer kunniga utvecklas barnets 
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kognitiva funktioner. Efter att barnet har deltagit i den sociala interaktionen kan han därefter på 

egen hand använda dessa kunskaper. Vygotskij (1934/1999) belyser också skriftspråkets betydelse 

i samband med barnets utvecklingsprocess. Han menar att om skriftspråket ännu inte har mognat 

hos barnet, då måste man uppskjuta undervisningen till den tidpunkt då dessa funktioner har 

mognat. Vygotskij anser att undervisningen borde stödja sig på den närmaste utvecklingszonen, 

på funktioner som fortfarande inte har mognat och frigöra den gamla uppfattningen att 

utvecklingen måste genomgå sina mognadsfaser för att inlärningen ska kunna ske. Förr ställdes 

frågan: Har barnet blivit moget för att kunna lära sig läsa? Frågan om funktionerna har mognat 

finns fortfarande men Vygotskij menar att den lägsta tröskeln för inlärningen måste fastställas, 

men även att ha förmåga att fastlägga den högsta tröskeln för tillägnande av kunskap. Det är 

endast mellan dessa båda trösklar som inlärningen kan vara givande. Mellan de båda trösklarna 

finns den optimala perioden för inlärning av ett ämne. 

 
Pedagogiken bör inte orientera sig mot gårdagen i barnets utveckling utan mot 
morgondagen. Endast då kan den i inlärningsprocessen väcka liv i de 
utvecklingsprocesser som för närvarande ligger inom den närmaste utvecklingszonen. 
(Vygotskij, 1934/1999, s. 334) 

 

Kroksmark (2011) uppmärksammar att Vygotskij har haft stor påverkan på pedagogiken och 

didaktiken under 1900- talets sista decennier i vårt land. Säljö (2013) talar också om ett 

sociokulturellt förhållningssätt/perspektiv till lärandet. I perspektivet uppstår kunskap i ett 

sammanhang, i en social kontext menar han. Säljö beskriver att fysiska och språkliga redskap är 

bildande resurser som aktivt bidrar till att kunskaper och färdigheter lever vidare i samhället. Alla 

samtal är uttryck för mediering det vill säga att förmedla information och de sätt att tänka och 

diskutera som finns i samtalet kan tas över av någon av de närvarande, de deltagande utgör då 

resurser för varandra. I många sammanhang understryker han att det också är lättare att förstå 

resonemang, grundbegrepp och metoder när medieringen sker muntligt än när man läser en text 

om samma företeelser. 

 

Jönsson (2007) redogör för sättet att tänka kring undervisning med stödstruktur. Begreppet 

scaffold betyder byggnadsställning, det vill säga stödstruktur där undervisningen kännetecknas av 

ett synligt stöd. Med hänvisning till Vygotskij hävdar Jönsson (2007) att bygga stödstrukturer 

betyder att man drar nytta av den proximala utvecklingszonen, där eleverna befinner sig ger man 

ett sorts stöd i olika former så att de kan klara av att göra det de inte kan på egen hand. 

Undervisning med stödstruktur ska hjälpa till med helheten och vara konstruerad så att uppgiften 

går att lösa med hjälp av stödstrukturer. Exempelvis genom att en klass läser, skriver och samtalar 
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tillsammans kan eleverna ha varandra som stöd i att fördjupa och öka förståelsen. Stödstrukturer 

bör även inviga de förmågor och kunskaper som ännu inte mognat men håller på att mogna 

(Jönsson, 2007).  Enligt Molloy (2008) kan lärare stegvis införa nya metodiska redskap och se till 

att ett redskap behärskas av eleverna själva innan nästa introduceras. Lärare och elever kan 

tillsammans bygga upp den metodiska repertoar som krävs för att det ska bli en mer aktiv läsning. 

De metodiska redskapen som läraren introducerar kan därmed fungera som stödstrukturer för 

eleverna. Att känna sig trygg med detta arbetssätt underlättar inte bara inlärningen menar Molloy, 

utan det medför också att eleverna känner att de själva äger och behärskar de olika 

stödstrukturerna men också att de kan välja bland dem. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att beskriva vilka metoder och strategier som lärare använder för 

att utveckla elevers läsförståelse. Studien kommer även att beskriva hur lärare väljer texter att 

arbeta med. Undersökningens frågeställningar är: 

 
 Hur beskriver lärare sitt arbete med läsförståelse? 

 

 Vilka strategier använder lärarna för att elever ska förstå innebörden av texter som de 
läser? 

 

 Hur anpassar lärare sin metod utifrån olika slags texter? 

 
 Vilka faktorer påverkar lärarens val av texter? 
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4. Metod 

Den metod som har valts för undersökningen är den kvalitativa forskningsmetoden. I en 

kvalitativ studie är intervjuer en vanlig metod (Bryman, 2011). En sådan intervju söker erhålla 

beskrivningar av intervjupersonernas levda värld utifrån en tolkning av meningen hos de 

beskrivna fenomenen (Kvale & Brinkman, 2009). I detta kapitel kommer val av metod att 

presenteras. Därefter beskrivs den kvalitativa forskningsintervjun, tillvägagångssätt vid urval, 

genomförande och insamling av datamaterial till undersökningen. Till sist redogörs för 

tillförlitlighet, analys och etik i vår studie. 

 

4.1 Val av metod 

Val av metod bestäms av vilket syfte man har med forskningen. Det är lärarnas egna erfarenheter 

och uppfattningar om sin undervisning i läsförståelse som eftersöks i denna studie. Därför har vi 

valt att använda oss av den kvalitativa forskningsmetoden vid insamlandet av datamaterial. En 

kvalitativ metod har som mål att skapa förståelse snarare än förklaringar som är mer den 

kvantitativa studiens resultat. Utgångspunkten i den kvalitativa undersökningen är deltagarnas 

perspektiv vad de uppfattar som viktigt och betydelsefullt (Bryman, 2011). Stukat (2005) menar 

att kvalitativ forskning syftar till en förståelse för det material man samlat in genom att tolka dess 

betydelse och mening. Han menar vidare att det är viktigare att tolka och förstå resultaten än att 

studien framställer ett generaliserbart resultat. 

 

4.2 Kvalitativ intervju 

Enligt Bryman (2011) är intervjuer en vanlig metod vid kvalitativa undersökningar. Våra 

intervjuer var halvstrukturerad och genomfördes enligt en intervjuguide (se bilaga 1). Bryman 

anser att i kvalitativ forskning kan intervjuerna avvika i relativt stor utsträckning från den 

formulerade intervjuguidens struktur. Intervjuaren kan framföra nya frågor som en uppföljning 

av intervjupersonernas svar och ordningsföljden på frågorna kan också skifta, flexibiliteten är 

hög. Kullberg (2004) beskriver att intervjuaren kan anpassa frågornas ordningsföljd och ställa 

relevanta följdfrågor beroende på hur intervjun utvecklar sig. Kvale och Brinkmann (2009) 

framhåller att forskningsintervjuer har som mål att skapa kunskap och att intervjuaren och 

intervjupersonen skapar kunskap tillsammans. 

Det är betydelsefullt att intervjuaren är noga förberedd så att det går att anpassa intervjun efter 

situationen (Kullberg, 2004). Hon menar också att intervjuns resultat påverkas av hur 

intervjuaren har förberett, inlett och fullföljt intervjun. 
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4.3 Urval 

Urval av deltagande lärare för intervjun har skett genom syftesurval. Bryman (2011) skriver att ett 

syftesurval rekommenderas till kvalitativa forskningsintervjuer. Med utgångspunkt i 

forskningsfrågorna görs ett relevant urval av intervjupersoner och i studien var ett lämpligt urval 

nio lärare som under en längre tid arbetat med läsförståelsestrategier och som undervisar i årskurs 

4-6.   

 

Med utgångspunkt i forskningsfrågorna gjordes urvalet av nio lärare. Av dessa lärare har två 

tredjedelar gått en kompetensutveckling. Kursen ger kompletterande kompetens för lärare inom 

undervisning i läsförståelse. Storleken på urvalet beror på att en kvalitativ undersökning går mer 

på djupet, man ska upptäcka mönster och sätt att resonera (Larsson, 2011). För att kunna 

genomföra undersökningen vände vi oss till kompetenscentrum i vår kommun eftersom vi visste 

att de bedriver kompetensutveckling för lärare inom läsförståelse. Vi fick därigenom god hjälp 

med ett antal namn på lärare som har gått den nämnda kursen. Genom mailkonversation gjordes 

förfrågningar till lärarna om deltagande till vår studie. Efter positiva svar från de lärare som 

kontaktats gjordes ett urval. Vi skickade en kort informationen om undersökningen, 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer (se avsnitt 4.7) och en kort beskrivning om oss själva. 

 

4.4 Genomförande 

Efter att lärarna hade kontaktats bestämdes tid och plats för intervjuerna. Dessa intervjuer 

genomfördes i respektive skolor, i lärarnas klassrum, i grupprum och i lärarrum. Det centrala 

inom kvalitativ forskning menar Bryman (2011) är att studera människor i deras naturliga miljö 

och därför valde vi att åka till lärarnas skolor. 

 

Intervjuerna genomfördes av en av oss med en respondent i taget och vid dessa tillfällen 

informerades varje respondent om att intervjun skulle spelas in. Inför varje intervju påtalades 

även att respondenten har möjlighet att kunna avbryta. Vi informerade att datamaterialet från 

intervjuerna kommer att avidentifieras genom att transkribera om namnen till siffror och att 

undersökningen endast kommer att användas i forskningssyfte.  Under intervjun ställdes tydliga 

frågor och vi lyssnade noggrant på vad och hur de svarade. Efter läsning av relevant litteratur 

hade vi fått kunskap om ämnet, vilket gjorde att vi även kunde ställa andra frågor och följa upp 

svaren som respondenterna gav. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att i den kvalitativa 
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forskningsintervjun produceras kunskap socialt och att intervjuaren ska ha insikt i de teoretiska 

problem som är förknippade med att frambringa kunskap. 

 

I slutet av varje intervju kontrollerade vi respondenternas svar genom att fråga om vi hade 

uppfattat alla svar korrekt. Larsson (2011) menar att ibland är det berättigat att som avslutning i 

en intervju ställa ledande frågor på det som tidigare framförts för att kontrollera om intervjuaren 

uppfattat rätt. Förutsättningen är att respondenten redan klart gett uttryck för en uppfattning. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar också att om kontrollfrågor ställs under intervjun ökar 

kvalitén på intervjun, vilket också kan leda till en mer välgrundad analys. 

 

4.5 Tillförlitlighet och giltighet 

I studien har vi arbetat efter att ha stor tillförlitlighet i det vi undersökte. Intervjufrågor 

utformade vi noggrant med öppna frågor för att kunna ge respondenterna möjlighet till 

uttömmande svar. Tillförlitligheten har med hur intervjufrågorna har utformats och den bestäms 

också av noggrannheten i utskriften (Stensmo, 2002). Dokumentation under insamlingen av 

svaren i form av datamaterial har skett noggrant för att få en rättvis tolkning och analys. Den 

kvalitativa forskningsintervjun ska enligt Bryman (2011) producera kunskap socialt i interaktion 

mellan intervjuare och intervjuperson. Under intervjun följdes de svar upp som fokuserade på 

undersökningens frågeställningar. I en studie gäller att forskaren under hela processen, intar ett 

noggrant förhållningssätt vad gäller framställning av det empiriska datamaterialet och de analyser 

som utvecklats. Att forskaren ifrågasätter de egna grundantagandena är nödvändigt menar Kvale 

och Brinkmann (2009). En studies giltighet betyder att man undersöker syftet med studien, vilket 

vi anser att vi har gjort. Den valda metoden i vår undersökning har hjälpt oss att undersöka det vi 

ville ta reda på. Giltigheten har stärkts genom att fortlöpande låta andra personer läsa och kritiskt 

granska alla delar av denna studie, egna och andras antaganden har ifrågasatts och diskuterats. 

Detta har skett kontinuerligt genom samtal, dialog och opponering.    

 

4.6 Analys av intervjuer 

Enligt Starrin och Svensson (1994) har en kvalitativ analys som mål ”Att identifiera och 

bestämma ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder 

med avseende på a) variationer b) strukturer och c) processer” (s. 23). När man utför och 

analyserar intervjuer är det den teoretiska kunskapen om ämnet för undersökningen som kan 

hjälpa till att skapa ordning och mening (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter att vi hade genomfört 
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alla nio intervjuerna, gavs varje respondent ett nummer vid transkriptionen för att avidentifiera 

respondenterna. Sedan skrev vi ut intervjusvaren ordagrant med respondentens hela svar. 

Intervjuutskrifterna läste vi noggrant flera gånger i sin helhet för att få överblick över hela 

datamaterialet. Därefter markerade vi meningsbärande enheter utifrån våra forskningsfrågor och 

tog bort det som vi bedömde var repeterande svar eller betydelselösa svar i förhållande till 

forskningsfrågorna. Vi namngav, kodade och kategoriserade enheterna. Sedan förde vi samman 

de kategoriserade enheterna utefter våra frågeställningar. 

 

4.7 Etik 

Undersökningen följde Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Dessa krav delas in i 

fyra huvudkrav som ska säkra individens integritet: 

 

• Informationskravet som innebär att respondenterna informerats om studien och 

dess syfte. 

• Samtyckeskravet som framhåller deltagarnas rätt att själva bestämma om de vill 

delta i forskningsprojektet. 

• Konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter om respondenterna som ingår i 

projektet ska behandlas konfidentiellt. Personuppgifter ska föras oåtkomligt för 

obehöriga. 

• Nyttjandekravet som betyder att den insamlade informationen om enskilda 

personer enbart får nyttjas i forskningssyfte. (Vetenskapsrådet, 2002) 

 

 

Vetenskapsrådets (2002) fyra krav uppfylldes så här: Informationskravet uppfylldes genom att 

informera respondenterna om undersökningen. Vi påtalade att deras medverkan är frivillig och de 

fick även information om syftet med studien. Detsamma gäller samtyckeskravet, som innebär att 

vi fick deltagarnas medgivande att delta i undersökningen. Kravet om konfidentialitet innebär att 

deltagande individer och det insamlade datamaterialet behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Detta fullföljdes genom att avidentifiera materialet från intervjuerna med att 

transkribera om respondenternas namn till siffror. Nyttjandekravet betyder att insamlat 

datamaterial endast får användas till forskningsändamål. Detta krav uppfyllde vi genom att 

informera respondenterna att deras svar endast kommer användas i undersökningen.  
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5. Resultat 

I det här kapitlet ges svar på studiens frågeställningar. I resultatet redogör vi för de mönster som 

vi har sett utifrån det insamlade datamaterialet i form av lärarnas intervjusvar. Datamaterialet har 

vi systematiserat och kategoriserat i grupper utifrån studiens frågeställningar. De kategoriseringar 

som har utförts bygger på de gemensamma huvudperspektiv som vi har uppmärksammat i 

studiens datamaterial: 1. Lärarnas beskrivningar av sitt arbete med läsförståelse 2. Läsförståelsestrategier som 

lärare använder i sin undervisning 3. Hur läraren anpassar sin metod utifrån texttyp 4. Faktorer som påverkar 

lärarnas val av texter. Resultatet har koncentrerats under olika kategorier och väsentliga citat från 

lärarnas utsagor har använts för att göra resultatet mer tillförlitligt och förståeligt.  

 

5.1 Lärarnas beskrivningar av sitt arbete med läsförståelse 

I våra intervjuer har lärarna fått berätta hur de arbetar med läsförståelse och vad de ser som 

betydelsefullt i utveckling av elevernas läsförståelse. Utifrån de transkriberade intervjuerna har vi 

kunnat urskilja fyra olika kategorier hur lärarna arbetar med läsförståelse. 

5.1.1 Läsförståelseträning i ett socialt samspel 

De intervjuade lärarna arbetar på flera sätt när de tränar eleverna i läsförståelse. Lärarna beskriver 

att det sociala samspelet som en klass kan göra gemensamt är ett bra sätt för att utveckla 

elevernas läsförståelse. De berättar att på så sätt kan alla hjälpas åt och man synliggör sina tankar 

för varandra. Eleverna lär sig också att formulera sina tankar i ord men även att träna på att 

återberätta texter. Lärarna beskriver att elever behöver få kunskaper om hur de kan arbeta med 

texter på flera sätt. Den här metoden tycker lärare 1 ger en bra läsförståelseträning. Så här 

beskriver hon sitt arbete: 

  

Jag jobbar ofta med hela klassen, hela gruppen i samtal, då har jag texter med mig vi 
tittar på dom och vi diskuterar dom, rubrikerna, formen, strukturen och vad kan den 
här texten handla om […] Vad säger bilderna, och vem är det skrivet till? Vi läser och 
vi gissar och vi läser igen och vi stryker under svåra ord och vi slår upp dom. Vi 
jobbar med uppslagsböckerna, ordböckerna och bearbetar texterna väldigt noga och 
ibland plockar vi upp dom igen så får dom återberätta, vad var det som det här 
handlade om och så får dom berätta med egna ord det dom har läst. Det tror jag är 
bra träning. Då får man också se vad dom har förstått och inte förstått, och 
missförstått […]. (lärare 1) 

 

Några lärare beskriver att det är viktigt att elever vet att de kan få hjälp av klasskamrater om de 

inte förstår. Lärare 9 förklarar hur elever i hans klass hjälper varandra genom att han infört en 

fiffig kompis. Med det menar han att elever först frågar närmaste bänkkamrat om svaret, detta för 

att eleverna ska slippa den långa väntetiden för att få hans hjälp. Vinsten med detta är enligt 
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honom att båda eleverna lär sig, den som frågar men även den som svarar. En annan vinst är 

också att elever som hjälper varandra är mer sams än bråkar.  

5.1.2 Arbete med textgenrer 

De flesta av lärarna använder i sin undervisning böcker som är författade speciellt för träning av 

läsförståelse. Dessa böcker innehåller texter av olika nivåer och genrer. Lärarna väljer texter så att 

eleverna får träna på att läsa olika sorters texter. Exempelvis lärare 6 beskriver arbetet så här:  

  

Vi har en bok som vi jobbar efter, den tar upp olika genrer så att barnen får träna på 
att läsa olika sorters texter, det kan vara skönlitterärt, dikter, det kan vara faktatexter, 
olika slags texter. […] så här tränar vi varje vecka, just med den här rena läsförståelsen. 
(lärare 6)  

 

Lärare 2 berättar att hon, liksom andra lärare, ofta väljer texter från en bok som är speciellt 

skriven för läsförståelseträning: 

 

Det handlar om att läsa olika typer av texter, vi har en bok som jag vet att lärarna 
använder när det gäller läsförståelse. Den innehåller olika typer av texter, det kan vara 
brev, det kan vara kortare faktatexter, det kan vara berättande texter, det kan vara 
dikter, det kan vara mat-recept, en mängd olika texter och sedan får man frågor på det. 
Det beror på vad det är man ska jobba med, men olika typer av texter och då kan man 
göra jämförelser på olika texter, vad är det för skillnad på en saga och ett brev? Och 
vad är det för skillnad på en faktatext och en egen upplevelse, så man försöker göra 
jämförelser mellan olika typer av texter. (lärare 2) 

 

Lärarna arbetar med olika textgenrer tillsammans med eleverna. De tittar på hur texten är 

uppbyggd, vilka ord och vilken handling texten har. Lärare 3 och 5 tränar även eleverna på att 

förvandla texten från en genre till en annan. Lärare 3 övar läsförståelse genom att ge eleverna 

skrivuppgifter kopplat till läsningen med tanke på att förstå olika typer av texter. Hon menar att 

när eleverna förstår texttypen då övar de också på att byta textgenrer för att bättre förstå 

textinnebörden. Enligt lärare 3 tycker eleverna att det här sättet var roligt, de blev motiverade till 

att läsa samt att de också fick upp ögonen för olika sorters texter: 

 
…man tränar på att göra byten mellan ett brev, eller göra om en saga till ett brev eller 
göra om en faktatext till en dikt[…] Det är rätt så spännande faktiskt, och då kanske 
dom lättare får förståelse för olika typer av texter. Och hur en text är uppbyggd, det 
har dom ju mycket nytta av, dels om dom ska läsa men också framförallt när dom ska 
skriva själva. (lärare 3) 
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5.1.3 Frågorna och dialogens betydelse 

Lärarna berättar att frågor har en viktig roll i läsförståelse. De menar att det är bra att ställa 

många frågor eftersom det leder till tankeverksamhet. Om eleven har frågor att ställa så måste 

hon eller han hitta svaren i texten och då förstår man också meningen av texten, annars bara läser 

man. För lärare 7 är frågor och kommunikation betydelsefullt därför att man på så sätt fångar 

elevernas intresse. Hon uppmanar sina elever att våga fråga mycket så att de kan dra egna 

slutsatser.  Lärare 6 säger att om man inte ställer frågor när man läser så tänker man inte efter. 

Därför är det för henne viktigt i lärandet att eleverna lärt sig att ställa frågor, för att ställer man 

inga frågor vad lär man sig då? Hon menar att det är frågorna som driver läsningen framåt. 

Genom att lära sig ställa frågor så får eleverna användning av texten säger hon: 

 

Om jag har frågor att ställa så måste jag hitta svaren i texten och då förstår man 
meningen av texten. (lärare 6) 
 

Lärare 2 beskriver också att elever måste få träna sig i att ställa frågor som leder till att eleven 

tänker vidare: 

[…] att dom själva får fundera över och bli intresserade av, att själva börja tänka, dra 
egna slutsatser och jag tycker också att eleverna själva får träna sig på att ställa frågor 
kring det dom läser. (lärare 2) 

 

Lärare 5 beskriver att hennes elever ibland brukar få göra om rubriker till frågor. Hon beskriver 

även lektioner när frågor kommer upp där eleverna vill ha rätt eller fel svar, det är betydelsefullt 

men hon uppmanar också eleverna att ställa öppna frågor: 

 

Och det är så härligt när det är sådana frågor där dom får tänka till lite själva, att här är 
det inget rätt eller fel just utan nu är det vad du tycker och hur du motiverar dina 
tankar, och det kan skapa väldigt bra diskussioner i klassrummet, tycker jag. (lärare 5) 

 

De flesta lärarna berättar att kommunikation, diskussion och en öppen dialog kring texter är 

viktigt för läsförståelsen och för lärandet i helhet. Om dialogens betydelse i 

läsförståelseundervisning uttrycker lärare 4 sig så här:  

 

Ja, det är A och O att en text bearbetas, om en text inte bearbetas vad har vi då 
vunnit? På något sätt måste den bearbetas och där tror jag återigen, att dialogen är det 
viktiga […] eftersom läroplanens demokratiska uppdrag bygger på att vi har en 
deliberativ ansats, och deliberativ ansats innebär ju att det är fokus på dialogen. Därför 
måste dialogen genomsyra allt vi gör i den dagliga verksamheten, det är så jag ser det. 
(lärare 4) 
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5.1.4 Elever följer sin läsutveckling 

Lärare 2 beskriver att när det gäller undervisning i läsförståelse har hon arbetat med 

språkuppgifter, där eleverna själva får tänka vad är nästa steg? Att eleven kan följa sin egen 

läsutveckling. Hon beskriver arbetet så här: 

 

[… ] vi tittar på var eleverna befinner sig och så tittar man vidare på nästa steg, vad 
behöver jag träna för att utvecklas vidare. Jag tycker att den metoden är tydlig 
eftersom det är också det som är viktigt för eleverna att de får känna och förstå vad 
blir nu nästa steg som jag ska ta? (lärare 2) 

 

5.2 Läsförståelsestrategier som lärare använder i sin undervisning 

Resultatet av hur lärarna beskriver vilka läsförståelsestrategier de använder för att elever ska förstå 

innebörden av texter de läser har delats in i fyra kategorier: RT- Reciprocal Teaching, CORI -

Concept-Oriented Reading Instruction, Völ - Vet, önskar veta, lärt mig och Venndiagram – 

Kontrasteringsläsning.   

 

De här lässtrategierna/metoderna har valts för att datamaterialet visade att lärarna använder dessa 

metoder mer eller mindre i sin undervisning. RT och CORI använder de flesta av lärarna och de 

växlar mellan dessa metoder beroende på texttyp som de arbetar med. RT-metoden använder 

lärare 1, 2 och 6 på faktatexter och lärare 4, 8 och 9 använder denna metod på skönlitterära texter. 

CORI-metoden använder alla lärare delvis eller helt. Metoder som VÖL och Venndiagram 

används av lärare 5, 8 och 9. Några lärare berättar att ha ett gemensamt språk inom läsförståelse 

gör det möjligt att kommunicera metoder/läsförståelsestrategier därför tar vi upp detta i en 

kategori för sig. 

5.2.1 RT (Reciprocal Teaching) 

Under intervjutillfällena beskriver alla lärare utom lärare 3 och 7 att de arbetar med RT-metoden. 

De berättar att RT är en bra metod som ökar läsförståelsen. De menar att den är lätt att arbeta 

med även bland de lässvaga eleverna och den passar till flera olika åldrar. Lärare 1 beskriver 

arbetet med RT så här: 

 

fyra figurer som här ihop med det här […] vad kommer det här att handla om? Vad 
tror du? Vad är det du ser? Varför tror du så? […] ta reda på det som du inte förstår 
[…] Och slutligen samlar man ihop allt och sammanfattar muntligt eller skriftligt 
texten. Och då får man större läsförståelse än om man bara hade läst. Om barnen bara 
hade fått läsa detta tyst själva så hade dom fastnat på ord och små detaljer som dom 
inte förstår och dom hade inte fattat någonting. (lärare 1) 
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Lärare 4 använder också RT-metoden i sin läsförståelseundervisning. Hon menar att det är en bra 

strategi för att den är lätt att arbeta med och den hjälper alla elever till en bättre läsförståelse:  

 

[…] de fyra figurerna, strategierna, dom är super. Därför att eleverna lätt kan ta till sig 
dom, dom förstår det och dom behöver inte vara goda läsare för att förstå dom här 
strategierna. Det är också viktigt, naturligtvis, att jag förbereder dom med ordkunskap, 
ord som jag vet kommer förekomma i dom här texterna så att alla elever är på tåget 
när vi startar upp. (lärare 4) 

 

Lärare 1 beskriver att en läsförståelsemetod likt RT-metoden har funnits länge. Denna strategi har 

hon haft god hjälp av och därför tycker hon att det är en bra metod även för hennes elever. Hon 

förklarar också att RT även kan användas med lässvaga elever: 

 

Alla är med och alla förstår, alla kan hitta läsförståelse på det viset och kan utvecklas. 
Dom fattar så mycket av bilder och rubriker. För den metoden engagerar barnen[…] 
ta reda på vad det handlar om, fångar upp intresset så att man orkar ta sig igenom 
texten. Jag har ju själv haft lärare som inte gjorde på det viset och jag minns att man 

bara skulle sätta sig ner och läsa texten och dom lässvaga stöp direkt […] nu pratar 

många om den som en bra metod. (lärare 1) 

 

5.2.2 CORI (Begreppsorienterad läsundervisning) 

CORI är en metod som de intervjuade lärarna använder ofta när de arbetar med faktatexter. 

Exempelvis så använder lärare 2 strategin när hon arbetar med faktatexter. Hon utgår från ord 

som är viktiga och centrala i texten, från ord som hon anser att eleverna bör kunna. Hon kopplar 

ord med bilder och förklarar ordens betydelse. Orden skrivs på tavlan och tillsammans läser de 

orden och diskuterar. Det blir diskussion även kring bilderna som är kopplade till orden. Sedan 

får eleverna göra tankekartor och på så sätt tränar de på att återberätta innehållet av texten som 

de läst först. Dessutom får eleverna möjligheten att komma med egna tankar kring ämnet. Till 

slut får eleverna skriva egna texter eller redovisa muntligt det som de har skrivit. Så här beskriver 

lärare 2 sitt arbete med de ord som eleverna inte förstår. Exempelvis hjälper hon eleverna att 

härleda ord och så arbetar hon även i engelskan:  

Ja, vi brukar titta på ordet då, om det till exempel står teach och dom kanske inte vet 
vad det betyder, vet ni något annat ord som är liknande som dom känner igen. Och då 
kanske dom känner igen ordet teacher och då försöker vi titta vad kan det betyda. Ja 
det är ett verb och det andra är ett substantiv, vad kan det då betyda? Så vi försöker 
hitta liknande delar av ordet som man kanske känner igen, eller en förstavelse till ordet 
så att det kan betyda motsatsen till något eller en sista ändelse, det kan man titta på 
och det brukar vi försöka göra. (lärare 2) 

 

På liknande sätt arbetar även lärare 1. Hon väljer också att ta fram typiska faktaord som hör till 

texten. Så här beskriver hon sitt arbete med CORI-metoden: 
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[…] oftast är det sådana här bindeord, konjunktioner och krångliga ord som jordbruk 
vad är det liksom? Bonde vet dom, åker vet dom, ko vet dom men att driva ett 
jordbruk, vad är det? Vad är driva? Och vad är jordbruk? Där fastnar dom […] men 
jag tänker att jag ska samla på väggen alla dom här orden, få upp dom som man gör i 
genrepedagogiken […] men vi pratar mycket om orden, skriver upp dom och dom får 
jobba med dom […]. (lärare 1) 

 

5.2.3 VÖL (Vet, önskar veta, lärt mig)  

VÖL-metoden används av lärare 5, 8 och 9. De säger att de har börjat använda denna metod efter 

att de har gått läsförståelsekursen. De beskriver att den engagerar eleverna och det leder till 

mycket diskussioner. De får öva på att plocka fram sina förkunskaper, att ställa frågor och träning 

i vad som är viktigt i texter. Metoden använder de bara när de arbetar med faktatexter. Lärare 8 

beskriver att hon arbetar mycket med förförståelsen och därför tycker hon bland annat att VÖL-

metoden är en bra strategi.  Även lärare 5 beskriver att hon fick kunskaper om metoden när hon 

gick läsförståelsekursen, hon tycker att den är effektiv och nu använder hon den i sin 

undervisning: 

 

Ja, på den läskursen som jag gick nu så fick vi ju möjligheten att prova på lite olika 
metoder, och en som vi har använt här är VÖL-metoden. På V då skriver man vad 
man redan vet, på Ö skriver man det man önskar veta och på L skriver man det man 
har lärt sig. Så den metoden kan man använda i mycket och den har vi praktiserat. 
(lärare 5) 

 

5.2.4 Venndiagram (Kontrasteringsläsning)  

Lärare 5, 8 och 9 beskriver att när de arbetar med kontrasteringsläsning använder de ofta 

Venndiagram. De beskriver hur de jämför olika sorters texter med varandra, för att hitta 

skillnader men också för att hitta vad som är gemensamt med texterna. Lärare 5 har använt 

Venndiagrammet och menar att man har mycket nytta av metoden i läsförståelseundervisning. 

Lärare 9 förklarar arbetet med Venndiagrammet så här: Han beskriver att i två ringar skriver man 

upp vad som skiljer texterna åt och i mitten där ringarna skär varandra skriver man vad texterna 

har gemensamt. I citatet nedan redogör han för hur hela klassen övar med att diskutera och 

argumentera om texterna, han menar att metoden är både lustfylld och lärorik för eleverna: 

 

Venndiagrammet det var väldigt roligt där man skriver upp vad som är typiskt för en 
text, eller en person, eller ett träd, som vi också gjorde då och så har man ett annat 
träd bredvid eller en annan person och det som är i mitten är gemensamt och så hade 
vi diskussioner i grupper och det var som en politikerdebatt. (lärare 9) 
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5.2.5 Gemensamt språk för att kunna kommunicera 

metoder/läsförståelsestrategier 

Lärare beskriver att efter att de har gått läsförståelsekursen arbetar de med gemensamma 

metoder/lässtrategier och har ett gemensamt språk, vilket möjliggör att de nu förstår varandra 

och på så sätt menar de att de blir mer effektiva i sitt arbete. Lärare 4 uttrycker att det är viktigt 

att höja kompetensen bland pedagoger: 

Ja det är att vi höjer kompetensen bland pedagogerna. Att vi fokuserar på lärandet 
bland pedagogerna. (lärare 4) 

Hon precis som flera av de andra lärarna menar att det är viktigt att lärare och elever skapar ett 

gemensamt språk, det förenklar lärandet när de arbetar med olika lässtrategier.  

 
Vi ska använda oss av olika lässtrategier… Man pratar om strategier, att eleverna 
skapar sig strategier både i svenska och i matten och det är jättebra för eleverna förstår 
vad det handlar om. Man måste prata med eleverna om det, de ska veta att detta är 
strategier det här, det är inte bara jag som ska veta det, utan eleverna också. […] Och 
vi får kunskap som inte är tyst, för det är det vi har idag. (lärare 4) 
 

Hon menar att man måste kunna verbalisera kunskapen mellan lärare och elever och lärare 

emellan och då är det viktigt att lärare skapar gemensamma strategier. 

 

5.3 Hur läraren anpassar sin metod utifrån texttyp 

Förutom olika metoder/läsförståelsestrategier som vi har beskrivit i avsnitt 5.1 och 5.2 kan vi 

urskilja ytterligare tre kategorier i vår analys om hur lärare anpassar sin metod utifrån texttyp. 

Några lärare använder för det mesta en metod när de arbetar med faktatexter och en annan 

metod när de arbetar med skönlitterära texter. Någon lärare använder samma metod både med 

faktatexter och skönlitterära texter, men de flesta lärare använder flera varierade metoder både 

inom skönlitteraturen och på faktatexterna.   

5.3.1 Arbetet med varierade metoder till olika texttyper 

De flesta lärare beskriver att när de arbetar med faktatexter läser de först texten gemensamt. De 

skriver sedan ämnesspecifika ord på tavlan, förklarar ordens betydelse och ställer sedan frågor 

och för diskussioner om texten. Lärare 5 och 8 beskriver att de arbetar på liknande sätt även med 

skönlitterära texter. Några lärare utför ofta arbetet med skönlitterära texter i smågrupper och övar 

RT-metoden. Lärare 8 och 9 förklarar att förutom RT använder de VÖL och Venndiagram när de 

tränar läsförståelse med sina elever. Även lärare 5 beskriver att hon arbetar med VÖL och 
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Venndiagram i läsförståelseundervisningen. Hon uttrycker också att hon arbetar målmedvetet 

med växling av metoder:  

 
Jag blandar gärna metoder och strategier i min undervisning för att köra en metod är 
inte så säkert att den funkar för alla eleverna. Då är det bra att de får prova olika 
metoder […] det är inte så att jag håller mig till en metod utan jag blandar lite godbitar 
från olika metoder. (lärare 5) 
 

Flera lärare beskriver att i läsförståelseundervisning arbetar de lite olika beroende av vilken 

texttyp som de arbetar med och i vilket ämne. Lärarna beskriver att de går igenom och diskuterar 

texttypen i början, för att eleverna ska få förförståelse för texter som de ska arbeta med.  

 

Lärare 3 beskriver att eleverna måste få kunskap om olika slags texter för att lättare kunna skriva 

texter. Eleverna samlar fakta kring ett ämne, exempelvis ett djur eller en plats eller en historisk 

person och skriver sedan berättelsen i jag form, utifrån sig själva.  

 

Angående att skriva texter också, så har vi jobbat med att titta på olika typer av texter, 
och utifrån att man då samlar fakta om något, det kan vara vad som helst en kroppsdel 
eller ett djur eller en plats eller en historisk figur. Att författaren lever sig in i den 
personen eller platsen och har skrivit utifrån sig själv och skrivit en jag berättelse… 
Detta tycker eleverna om, de blir nöjda med sina texter och tycker att texterna får ett 
helt annat liv. (lärare 3) 

 

5.3.2 Samtalet som en stödstruktur 

Flera lärare beskriver samtalet som en stödstruktur både till skönlitterära texter och faktatexter. 

Lärare 1 uttrycker att det måste finnas en vuxen som för samtalet när man arbetar med 

skönlitterära texter: 

Samtalen är jätteviktiga när det gäller skönlitteratur och det måste vara samtal med 
någon som kan ställa frågorna också, inte bara barnen själva utan det måste också vara 
någon vuxen som läst samma text innan och som kan föra samtalet. (lärare 1) 

 

Lärare 4 beskriver att eleverna arbetar individuellt när de läser skönlitterära böcker, böcker som 

de väljer själva. Men läraren menar att välja och att läsa böcker är inte det viktigaste utan det 

viktigaste är att eleverna kontinuerligt får redovisa om vad de har läst och vad som har hänt i 

boken, under den muntliga redovisningen måste det hela tiden finnas en dialog.  
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5.3.3 Genrepedagogiken som ett lämpligt arbetssätt 

Lärare 1 och 7 nämner genrepedagogiken som ett lämpligt arbetssätt när man arbetar med olika 

sorters texter. En av lärarna har påbörjat att arbeta utifrån denna metod och ser på den som en 

betydelsefull metod i läsförståelseundervisningen. Hon uttrycker sig så här:  

 

Genrepedagogiken är en pedagogik som jag skulle vilja gå över i fullständigt om jag 
bara hade chansen att läsa in mig. Det grundar sig i det här att alla texter har olika 
genrer och det går man ju in på både med Språk Mosaik och i läsförståelseböckerna. 
Det är ett material som jag rekommenderar. (lärare 1) 

 

5.4 Faktorer som påverkar lärarnas val av texter  

Utifrån vår analys har vi kunnat urskilja två kategorier som påverkar lärarnas val av texter.  

5.4.1 Elevers nivå och intresse 

En gemensam nämnare för alla de intervjuade lärarna om vilka faktorer som påverkar lärarnas val 

av texter är elevernas nivå, elevernas intresse och deras lust att läsa. Enligt lärare 4 är dessa 

faktorer viktiga när hon väljer texter till sin läsförståelseundervisning: 

 

[…]fokus på eleven […] var han befinner sig utvecklingsmässigt men också vad den 
eleven har lust till. Jag måste hitta fram till hans lust […] vi tillsammans ska hitta det. 
Det är inte gångbart att komma med en bok, den här ska du läsa. Eleverna måste 
själva känna att dom hittar fram till den, sedan kan jag ju naturligtvis säga till om att 
det finns vissa böcker som jag vet passar dom. (lärare 4) 

 
 

Enligt lärare 1, 2 och 9 ska texterna inte vara för lätta men heller inte för svåra. Några lärare 

beskriver också att det kan vara rätt svårt att hitta lämpliga texter. Flera lärare använder böcker 

som är speciellt skrivna för att träna läsförståelse i sin undervisning. Böckerna finns i olika nivåer 

och texterna är anpassade efter barnens ålder och intressen. Lärare 1 berättar också att hon kan 

välja texter från Språk Mosaik där får man mycket råd och tips och den tränar läsförståelse men 

den grundar sig i skrivprocessen. 

5.4.2 Böcker/texters innehåll och layout 

Flera lärare menar att texter och böcker som de väljer ska ha ett bra innehåll, de ska vara 

illustrerade med bilder, fina färger och luftig layout för att eleverna lätt ska kunna hitta 

information som de söker. Lärare 1 beskriver vad hon tänker på när hon letar faktatexter: 

 

Det ska vara lite att bita i, de får inte ta bort alla svåra ord, det finns böcker med 
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knappt någon text alls men det är inte bra. Inte för mycket text heller tänker jag, korta 
fina böcker, fina färger, bra layout som inte är rörig, jag måste tänka på de barn som 
verkligen letar efter information på sidorna så att dom inte blir förvirrade. Tydliga och 
bra bilder som passar till texten och att det inte blir sådana ironiska eller skämtsamma 
saker som dom inte förstår utan det blir tydligt och faktamässigt. Sedan får man ibland 
ta det som finns på skolan. (lärare 1) 

 

Lärare 8 beskriver att det kan vara svårt att få tag på bra faktaböcker. På hennes skola tillverkar de 

mycket material själva, de letar efter bra böcker för att kopiera av. Hon uttrycker också att böcker 

som hon läste när hon gick på mellanstadiet finns fortfarande kvar i hyllorna på skolan: 

 

Böckerna som vi läste står ju kvar här fortfarande, böckerna som jag läste när jag gick 
på mellanstadiet och de är ju jättesvåra. Om jag plockar fram de böckerna till dem nu 
så dör de, det är jättemycket text och små bokstäver och gråa och bruna och så 
jättetråkiga. (lärare 8)  

  

Hon menar att dessa gamla böcker inte uppfyller dagens krav och skulle försvåra arbetet med 

läsförståelseträningen för eleverna.  

 

5.5 Resultatsammanfattning 

Den sammanlagda bilden utifrån intervjusvaren är att alla lärare arbetar på något sätt 

målmedvetet med läsförståelse.  Flera av lärarna beskriver att läsförståelsekursen möjliggjorde att 

de använder sig av fler varierade metoder i sin undervisning. De använder också en del 

gemensamma metoder/läsförståelsestrategier men även ett gemensamt språk inom läsförståelsen. 

Lärarna beskriver att de arbetar med läsförståelsen på flera olika sätt. Några lärare arbetar med 

enstaka metoder och kan även arbeta med delar av metoder. De flesta av lärarna arbetar med 

många metoder i arbetet med olika slags texter. Läsförståelsestrategier som nästan alla lärare 

använder i sin undervisning är RT-metoden. Denna metod menar de hjälper elever att förstå 

texter och även lässvaga elever får hjälp genom RT. Den är lätt att använda och elever tycker om 

att arbeta med den. RT-metoden använder några på faktatexter, andra lärare använder metoden 

inom skönlitteraturen. CORI-metoden använder lärarna på faktatexter. Några lärare beskriver att 

VÖL och Venndiagram är mycket användbara inom läsförståelseundervisning när de arbetar 

främst med faktatexter. De flesta av lärarna växlar mellan metoder/läsförståelsestrategier 

beroende på vilken sorts text som de arbetar med. Faktorer som påverkar lärarnas val av texter är 

elevens utvecklingsnivå, deras intresse och deras lust till läsning. De flesta av lärarna använder 

också speciella läsförståelseböcker som är en mix av fakta och skönlitterära texter av olika genrer. 

Böckerna är nivåanpassade med olika svårighetsgrader. Flera lärare beskriver också att frågor, 

klassamtalet och dialogen är betydelsefulla för elevers lärande.   
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6. Diskussion 

Det här kapitlet är delat i tre delar, metoddiskussion, resultatdiskussion och vidare forskning. 

Metoddiskussionen behandlar metoden som valts för undersökningen, samt studiens 

tillvägagångssätt. I den andra delen diskuteras och reflekteras resultatet av undersökningen. 

Slutligen läggs ett förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Vi valde att göra vår undersökning med hjälp av kvalitativa intervjuer. Under intervjuerna 

följde vi vår intervjuguide med öppna frågor och anpassade oss efter respondenternas svar. 

Frågorna ställdes tydligt och respondenterna fick försöka tydliggöra sina svar och även 

exemplifiera sina uppfattningar, så att vi kunde minimera risken för missförstånd vid 

tolkningen av svaren.  Kvale och Brinkmann (2009) menar att öppna frågor ger mest 

fullständiga svar eftersom frågor kan uppfattas olika av olika personer. Intervjuerna varade 

cirka 25 minuter per respondent vilket vi upplevde räckte för att kunna få tydliga och 

uttömmande svar. På slutet av varje intervju kontrollerade vi om vi hade uppfattat deras svar 

korrekt men vi ställde också frågan om det var något de ville tillägga om deras sätt att arbeta 

med läsförståelse.  

 

Stensmo (2002) menar att med intervjuns hjälp finns det stora möjligheter att få tillgång till 

de intervjuades upplevelser och erfarenheter. Eftersom vi hade möjligheten att kunna spela 

in samtalen kunde vi koncentrera oss på deras svar och följa upp svaren. Intervjuerna 

delades upp mellan oss och intervjuer utfördes med en respondent i taget. Vi upplevde att 

respondenterna var positiva till intervjun med tanke på att de tog tid på sig, var engagerade 

och intresserade när de svarade. På så sätt har vi fått beskrivningar av deras sätt att undervisa 

utifrån deras erfarenheter. När vi hade slutfört intervjuerna gick vi igenom det 

transkriberade materialet och tolkade respondenternas sätt att uttrycka sig. Vi hade 

svårigheter att kategorisera respondenternas svar utefter våra frågeställningar på grund av att 

några frågor var snarlika. Men till slut efter att vi hade läst svaren flera gånger upptäckte vi 

mönster, beskrivningskategorier och studiens slutresultat. Vi bedömer att det har varit en 

fördel med att ha varit två skribenter, eftersom det har möjliggjort att resonera och utveckla 

analysen på ett tillförlitligt sätt när det gäller tolkning av respondenternas uppfattningar. Vi 

tycker att metoden har fungerat bra, intervjuerna har bidragit till en god bild av lärarnas 

upplevelser och erfarenheter av deras arbete med läsförståelse. Genom vår studies 

genomförande har vi fått insikt i hur lärarna undervisar i läsförståelse. Vi intervjuade nio 
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lärare varav sex stycken har gått en kompetensutvecklingskurs i läsförståelse. Om vi enbart 

hade intervjuat lärare som inte hade gått den nämnda kursen, hade vi kanske fått en annan 

syn på hur lärare undervisar i läsförståelse.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva metoder/lässtrategier som lärare använder för att lära 

elever läsförståelse och hur lärare väljer texter att arbeta med i läsförståelse. Analysen av 

datamaterialet visar att lärarna arbetar på flera sätt när de tränar eleverna i läsförståelse. 

Klassamtalet med det sociala samspelet tycker lärarna är ett bra sätt att träna elevernas 

läsförståelse. Lärandet sker då i samspel med andra vilket stämmer med den sociokulturella teorin 

och som även synliggörs i våra styrdokument. Det strukturerade textsamtalet som grundas på 

Vygotskijs sociokulturella teori menar Reichenberg och Lundberg (2011) utmanar eleverna i den 

närmaste utvecklingszonen. Vi anser att genom samtalet och textsamtalet kan eleverna hjälpa 

varandra, ha varandra som stöd och få möjligheten att ta del av varandras kunskaper som ökar 

deras förståelse. Detta beskriver även en del av de intervjuade lärarna.  

 

Lärarna beskriver att de arbetar med faktatexter, skönlitteratur och texter inom olika genrer för 

att öka elevernas läsförståelse. De flesta av lärarna använder speciella läsförståelseböcker som är 

en mix av fakta och skönlitterära texter av olika genrer. Lärarna berättar att genom att eleverna 

får arbeta med olika slags texter får eleverna en ökad förståelse för texternas struktur och 

innebörd men de får också kunskap som gör det lättare att skriva olika texter. I samband med 

textval menar även forskarna Liberg, af  Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) att det är 

betydelsefullt att elever får arbeta med texter inom olika genrer. Ett par lärare berättar att deras 

elever får träna på att förvandla texten från en genre till en annan, detta menar de hjälper eleverna 

att få förståelse för olika typer av texter och att förstå hur texter är uppbyggda. Detta sätt att 

arbeta motiverar deras elever eftersom eleverna tycker att det är spännande och att det är ett roligt 

arbetssätt. 

 

Förutom dessa arbetssätt kan vi tolka ur datamaterialet att frågor och dialog är betydelsefulla i 

arbetet med läsförståelse. Någon lärare framhåller att fokus ska ligga på dialogen i lärandet vilket 

hon drar paralleller med en deliberativ ansats i läroplanen, att eleverna kontinuerligt ska få 

återkopplingar genom dialogen. Dialog och att ställa rätt sorts frågor är betydelsefullt menar 

lärarna, frågor som manar till eftertanke. Lärarna beskriver också frågor ur ett elevperspektiv. De 
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anser att elever måste ställa sig frågor när de läser texter eftersom detta hjälper eleverna att lättare 

förstå texten och därför är det viktigt att lärare lär elever att ställa frågor. Forskningen visar 

genom att lära sig ställa frågor så får elever användning av texten enligt Reichenberg (2008). 

Lundberg (2010) framhåller att lärare bör lära elever att elever själva ska kunna ställa vissa kritiska 

frågor om sin förståelse medan de läser. Vi menar, precis som de intervjuade lärarna, att lära 

elever att formulera egna frågor medan de läser hjälper eleverna till en ökad läsförståelse. Detta är 

viktigt för elevernas bildningsprocess framhåller Lundgren, Säljö och Liberg (2012). 

Intervjusvaren visar också ett annat sätt att arbeta med frågor. En lärare berättar att hennes elever 

brukar få göra om rubriker till frågor. Detta arbetssätt med faktatexter har visat sig speciellt 

effektivt på läsförståelsen visar också forskningen (Guthrie et al, 2004.) 

 

Vi kan också tolka ur datamaterialet att eleverna måste få vara delaktiga i sin läsutveckling och att 

läraren måste tydliggöra målen för elever för att göra dem delaktiga i läroprocessen, vilket en av 

lärarna uttrycker. Hon tycker att detta är en betydelsefull metod. Det var endast en lärare som tog 

upp denna betydelsefulla aspekt. Vi menar att det är viktigt att elever får veta vad de behöver 

träna på, vad nästa mål är för att komma vidare i läsprocessen och läsförståelsearbetet. 

Forskningen visar att undervisning som lär elever att se på det egna lärandet är undervisning som 

ses som mest utvecklande menar Kroksmark (2013). Westlund (2009) beskriver att elever också 

måste känna att de klarar av de individuella mål som ställs i läsundervisningen, den egna 

ansträngningen för eleven ska vara tillräckligt motivationsdrivande. Detta gör att elever lär sig att 

succesivt ta mer ansvar för sin egen läsutveckling och övervakar sin förståelse. 

 

Några av lärarna berättar under intervjutillfällena att läsförståelsekursen möjliggjorde att de lärare 

som gått kursen nu arbetar med gemensamma metoder och har ett gemensamt språk när de 

arbetar med metoderna/lässtrategierna, vilket möjliggör att de kan verbalisera lässtrategierna 

mellan varandra och med eleverna. Detta tycker vi förenklar lärandet och på så sätt menar vi att 

dessa lärare är mer effektiva i sitt arbete med eleverna. Detta menar även Westlund (2009) när 

hon uttrycker att lärare måste kunna kommunicera med varandra och med elever så att man inte 

talar förbi varandra. Dessa lärare lär elever varierade metoder/lässtrategier för att förstå olika 

sorters texter och eleverna får också lässtrategier som verktyg att arbeta med ämnesövergripande. 

Vi menar att vi lär på olika sätt därför måste variationen i undervisningen finnas med flera 

metoder/lässtrategier men också för att vissa metoder/lässtrategier endast används inom en sorts 

textgenrer. De här lärarna skapar goda förutsättningar för att elever lättare ska förstå olika slags 

texter och därigenom tillgodogöra sig mer kunskap. Kroksmark (2013) menar 
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att ”Lärarskickligheten huvudsakligen ligger i kompetensen att skapa förutsättningar för att 

eleven ska vilja och kunna lära sig något” (s. 17). En av de intervjuade lärarna i vår undersökning 

uttryckte tydligt att det är viktigt att höja kompetensen bland lärare, precis så som forskningen 

säger vilket även vi tycker är betydelsefullt. 

 

Tolkningen av intervjusvaren visar att en stödstruktur som de flesta av lärarna arbetar med är RT-

metoden. En lärare beskriver att en läsförståelsemetod likt RT- metoden har funnits länge även 

när hon gick i skolan. Av denna strategi har hon haft god hjälp av när hon själv har lärt sig att läsa 

och förstå och därför arbetar hon ofta med denna strategi tillsammans med sina elever. RT-

metoden menar även de andra lärarna är en bra metod eftersom strategin engagerar elever och 

fångar upp deras intresse så att de orkar ta sig igenom texterna. Betydelsefullt är också att 

strategin hjälper även lässvaga elever. RT-metoden arbetar vissa lärare med när elever läser 

skönlitterära texter vilket betyder att dessa lärare lär eleverna att öva strategierna när de läser 

skönlitterära böcker. Eleverna arbetar då parvis eller i grupp och eleverna får då inte tyst 

bänkboksläsning under lektionstimmen. Vi anser också att denna metod är tydlig för elever därför 

att den på ett enkelt sätt synliggör vilka strategier elever kan använda när de stöter på problem i 

textarbetet. RT-metoden kan elever använda både på faktatexter och skönlitterära texter vilket 

breddar metoden och användandet av strategin även i andra skolämnen. En viktig aspekt är också 

att denna metod kan elever använda under hela skolgången.  

 

En annan stödstruktur som lärarna arbetar med är CORI- metoden. Lärarna följer CORI- 

metoden ungefär på samma sätt, genom klassamtalet, att läsa texten, ta fram centrala begrepp, 

förklara ord, härleda ord och slutligen skriver eleverna om texten med egna ord. Liberg, af  

Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) förklarar att i årskurs 3 och 4 kommer facktermer in i 

texterna och det blir svårare för elever att förstå de här ämnesspecifika orden. Forskningen visar 

också att det inte är så lätt att med hjälp av sammanhanget gissa sig till ordens betydelse. Många 

gånger leder det till fel uppfattning och kan dessutom leda till att eleven ger upp.  

 

Några av lärarna beskriver att de arbetar också med VÖL- metoden och Venndiagrammet efter 

kursen i läsförståelse. Dessa stödstrukturer använder de mest när de arbetar med faktatexter. De 

tycker att båda metoderna/lässtrategierna engagerar elever och att eleverna får en ökad förståelse 

genom metoderna. Venndiagrammet tycker dessa lärare är en bra och effektiv metod eftersom 

elever kan jämföra texter och få mer kunskaper om olika texttyper och genrer. En lärare uttrycker 

att det blir rikliga diskussioner i grupper där eleverna lär sig att argumentera för sin åsikt. Det sker 
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på ett lustfyllt, lärorikt och intresseväckande sätt hos eleverna. Metoden tycker vi är extra 

betydelsefull eftersom eleverna kan hjälpas åt att värdera, kontrastera, argumentera och kritiskt 

granska utifrån olika texttyper men också ifrågasätta texter och dess författare. Molloy (2008) 

menar att elever inte fått träning i att ifrågasätta faktatexters författare. Med Venndiagram kan 

eleverna få denna träning. Att få förklara sin förståelse och att kunna kommunicera och 

argumentera för den tillsammans med andra påverkar förståelsen menar Westlund (2009). Hon 

menar att metoden hjälper eleverna till en djupare läsförståelse.  

 

De lärare som använder VÖL- metoden uttrycker att det är en bra metod för att den aktiverar 

elevernas förkunskaper men även att eleverna får fundera över vad det är de vill veta och vad som 

är viktigt. Även den här metoden leder till mycket diskussioner enligt lärarna. Vi menar att denna 

metod också kan hjälpa elever att tillsammans tolka vad som är viktigt och mindre viktigt i en text 

eller som Westlund (2009) beskriver att med hjälp av denna metod lär sig elever att läsa selektivt.  

 

Vid val av texter berättar lärarna att de väljer nivåanpassade texter, intresseväckande texter och 

texter med lämpligt innehåll. Förutom dessa viktiga faktorer väljer lärarna de texter som är 

illustrerade med bilder, fina färger och luftig layout så att elever lätt kan hitta information. 

Lundberg (2010) och Westlund (2009) anser också att val av texter måste utgå från elevers 

intressen och deras nivå och bör vara meningsfulla texter som har tydliga mål för läsningen. 

Viktigt i val av texter är att eleverna får möta många olika slags texter vilket både forskningen och 

de intervjuade lärarna menar. Lärarna uttrycker också att det ofta kan vara svårt att hitta passande 

texter. Lärare 8 beskriver att det är viktigt att hon inte väljer de föråldrade faktaböckerna som 

finns på skolan utan lärarna på hennes skola tillverkar mycket eget material till 

läsförståelseundervisningen. ”Böckerna som vi läste står ju kvar här fortfarande, böckerna som 

jag läste när jag gick på mellanstadiet och de är ju jättesvåra. Om jag plockar fram de böckerna till 

dem nu så dör de. Det är jättemycket text och små bokstäver och gråa och bruna och så 

jättetråkiga”. Om vi då jämför det lärare 8 beskriver i citatet ovan med faktorerna som lärarna 

menar är betydelsefulla när de väljer texter så skulle dessa gamla böcker definitivt inte uppfylla 

lärarnas krav idag. Vi menar att det inte får bli slentrianmässiga val av gamla böcker som kan 

finnas kvar på skolorna. Det ligger ett stort ansvar på lärarna när de väljer läroböcker anser 

Reichenberg och Lundberg (2011).  

 

Genom att koppla ihop vad forskningen säger med vårt resultat om hur vi ska kunna utveckla 

elevers läsande och deras fortsatta utveckling av läsförståelsen, konstaterar vi att lärare som ger 
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elever varierade sätt att läsa och tolka olika slags texter har större möjlighet att utveckla elevers 

läsförståelse. Westlund (2009) beskriver att olika texter kräver olika lässtrategier/metoder för att 

kunna utveckla elevers läsande och medverka till deras fortsatta utveckling. Vi menar att lärarna i 

vår undersökning som lär eleverna att arbeta med RT-metoden, CORI, VÖL och Venndiagram 

utvecklar elevernas kunskaper om varierade metoder/lässtrategier och förenklar deras 

läsförståelsearbete av olika slags texter. Eleverna tränas i att läsa på olika sätt genom dessa 

metoder. Förmågan att vandra i text det vill säga att kunna växla mellan olika sätt att läsa är att 

vara textrörlig, förklarar Liberg (2010). För att elever ska utveckla den förmågan behöver lärare 

arbeta med varierade lässtrategier menar hon. Vi anser att lärarna som arbetar med ovanstående 

metoder hjälper sina elever att bli mer textrörliga, både textbaserad rörlighet men också till en 

mer utåtriktad och interaktiv textrörlighet. Detta utvecklar elevers läsförståelse och de kommer 

vidare i läsprocessen.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

I den svenska kursplanen under det centrala innehållet för årskurs 4-6 finns ett kritiskt 

förhållningssätt till texter som ska behandlas i undervisningen. Från och med årskurs 6 finns det 

också med i kunskapskraven. Enligt Skolverkets aktuella analyser är det enkla former av ett 

kritiskt förhållningssätt till texter och de mer avancerade läsförståelseuppgifterna i PIRLS testet 

som eleverna i årskurs 4 får svårigheter med. Eleverna har knappt gått ett år i årskurs 4 när de 

testas i PIRLS och har endast påbörjat arbetet med det textkritiska förhållningssättet konstaterar 

Skolverket (2012c). Läsprocessen att reflektera kring hela texter och det kritiska förhållningssättet 

menar Lundgren, Säljö och Liberg (2012) inte finns med i kursplanen för årskurs 3.  

 

Våra funderingar och nyfikenhet ligger då i hur läroplaner ser ut i de tidiga skolåren i länder som 

exempelvis Japan, Sydkorea, Finland och Kanada som ligger bland de främsta i PISA 

undersökningen i läsförståelse (Skolverket, 2012b). Får elever inta ett textkritiskt förhållningssätt i 

sitt lärande och ett mer avancerat läsande redan i årskurs 3 i dessa länder? Eller finns det andra 

faktorer som påverkar deras höga resultat i läsförståelse. Det skulle ha varit en relevant och 

intressant fråga för oss att undersöka vidare. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

1. Beskriv hur du arbetar med läsförståelse i din undervisning? 

2. Vilka strategier/metoder/stödstrukturer anser du hjälper elever att förstå texters 

innehåll/innebörd?      

3. Beskriv arbetet med läsförståelse, kopplat till:                                                                       

 

a) Faktatexter        

b) Skönlitterära texter 

  

4.   Hur tänker du när du väljer texter (böcker) till läsförståelseundervisningen? 

      Vilka faktorer påverkar textval? 

 

5.   Frågornas roll i läsförståelse? 

   

Har du något du vill tillägga om ditt sätt att arbeta med läsförståelse? 


