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Syftet med denna studie är att undersöka hur fem lärare i årskurs 1-3 utformar 

undervisning med läsförståelse i fokus samt hur de betraktar läsförståelse och 

textval. En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer av fem lärare har 

genomförts. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av 

innehållsanalys ur ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet av studien visar att 

lärarna menar att undervisning om läsförståelse är avgörande både för elevernas 

nuvarande skolgång men också för deras framtida utbildning och för resten av 

livet. Lärarna utformar undervisning med lässtrategier i fokus på olika sätt. Bland 

annat belyser de vikten av att som lärare modellera för att konkret visa eleverna 

vad och hur man menar. Fyra av lärarna har också arbetat med materialet En 

läsande klass för att utveckla elevernas läsförståelsestrategier. Lärarna i studien 

väljer texter till undervisningen utifrån tre olika grunder. För det första sker det 

utifrån vad de arbetar med i de övriga skolämnena, för det andra tar de också 

hänsyn till att eleverna enligt läroplanen ska möta olika sorters texter och försöker 

därför variera texttyper i undervisningen. För det tredje utgår lärarna från 

elevernas intressen.   
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Is the reading comprehension of pupils developing? 

A study about teachers work with reading comprehension in grades 1-3. 
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The purpose of this study is to examine how teachers in grades 1-3 design their teaching 

with reading comprehension in focus and how they feel about reading comprehension 

and choice of texts. A qualitative study with semi-structured interviews with five 

teachers has been carried out. The empirical material has been analysed by content 

analysis from a sociocultural perspective. Results from the study show that the teachers 

think that reading comprehension is crucial for the pupils´ current studies, their future 

education and the rest of their lives. Teachers design education with reading strategies as 

focus in different ways, for example they illustrate the importance of  teachers modeling 

in order to show what and how they mean. Four of the teachers have also been working 

with the material “En läsande klass” (A reading class) in order to develop the pupils’ 

reading strategies. When the teachers choose reading material for teaching they do it 

from three different points of view. They choose depending on what they work with in 

other subjects, they also take into account that pupils, according to the curriculum, are 

supposed to face different kinds of texts and that they therefore try to vary the types of 

texts used in their teaching. They also say that they choose texts depending on what the 

pupils find interesting.  
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Det senaste decenniet har den bristande läsförmågan för elever i svenska skolan 

diskuterats utifrån internationella undersökningar. Flera elevergruppers läsförståelse och 

därmed deras läsförmåga har försämrats (Reichenberg, 2008). Även Westlund (2009) 

uttrycker sig oroande om att elever inte kan lära sig när de inte kan läsa med djupare 

förståelse. Läsforskaren Ingvar Lundberg (1984) talar om vikten av att förstå helheten i 

en text. Han menar att det inte är tillräckligt att förstå mening för mening utan eleverna 

behöver förstå att meningarna hör ihop och att de tillsammans skapar en helhet.  

Situationen idag med starkt minskad läsförståelse hos våra barn och ungdomar har väckt 

tankar om att undersöka hur det står till i några av de lägre klasserna och om möjligt lyfta 

goda exempel på undervisning som utvecklar elevernas läsförståelse. Det är relevant att 

undersöka då kunskap om goda exempel på undervisning i läsförståelse behöver spridas.  

Avsikten med denna studie är att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 undervisar för att 

utveckla elevernas läsförståelsestrategier samt hur de betraktar läsförståelse och textval. 

Detta har undersökts genom intervjuer med fem verksamma lärare. Det insamlade 

materialet har sedan analyserats utifrån innehållsanalys.  

I kapitel 2 beskrivs bakgrunden till studien. Här beskrivs vad läsförståelse är och består 

av, elevers läsutveckling enligt forskning, lärares val av texter, skolans uppdrag samt 

studiens teoretiska perspektiv. Studien syfte och frågeställningar presenteras i kapitel 3. I 

kapitel 4 presenteras hur materialinsamlingen genomförts, vilket urval som gjorts, vilken 

metod som valts för analys samt de forskningsetiska principerna. I kapitel 5 presenteras 

resultatet av studien utifrån intervjuerna och i kapitel 6 diskuteras metodens för- och 

nackdelar samt resultatet. Avslutningsvis beskrivs förslag på fortsatt forskning.  

1 Inledning 
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I detta kapitel kommer tidigare forskning inom området läsförståelse att tas upp. Nedan 

redogörs först för ett antal begrepp som används i studien. Därefter följer en beskrivning 

av vad forskning visar är avgörande för att utveckla en god läsförståelse (2.1) och sedan 

beskrivs barns läsutveckling (2.2). Vidare redogörs för lärares val av texter (2.3) följt av 

vad skolans styrdokument belyser om läsförståelse och läsförståelsestrategier (2.4). 

Slutligen presenteras den teoretiska utgångpunkt som studien har (2.5).  

2.1 Begrepp  

Med begreppet fonem menas den minsta byggstenen i vårt språk som i sig inte betyder 

något men som har en betydelseskiljande funktion. Grafem är ytterligare ett begrepp som 

hör samman med begreppet fonem och som återkommer i studien. Grafem är ett annat 

ord för skrivtecken, alltså en bokstav som motsvarar ett bestämt fonem (Tjernberg, 

2011). I svenska språket finns dock närmare 40 fonem som tillhör de 28 grafem som 

språket innehåller, därmed ska flera ljud kopplas till samma grafem (Myrberg, 2007). 

Elevernas bakgrundskunskaper spelar en viktig roll för deras förmåga att kunna göra 

inferenser. Att vara fonologiskt medveten innebär att vara medveten om språkets form 

och att kunna bortse från ordens innebörd vid läsning av dem. Med syntaktisk 

medvetenhet menas en medvetenhet om språkets meningsbyggnad. Begreppet ortografisk 

läsning innebär att eleverna vid läsning genom den otrografiska strategin kopplar ord 

direkt till ett inre lexikon (Alatalo, 2011). Ortografisk läsning innebär att avkodningen är 

automatiserad och fokus kan riktas mot läsförståelsen (Lundberg, 2010).  

2.2 Läsförståelse 

Många definitioner finns för vad begreppet läsförståelse innefattar. En definition av 

begreppet är att det handlar om att skapa mening från en skriven text genom att den som 

läser interagerar med texten (Block, Gambrell & Pressley, 2002; Keene & Zimmermann, 

2013). För att utveckla god läsförståelse krävs kunskap inom fyra grundläggande delar. 

Kuhn (2005) lyfter fram läsflytets betydelse för utveckling av god läsförståelse. Ett 

utvecklat ordförråd är en avgörande del (Pearson, Heibert & Kamil 2007; Stanovich, 

2  Bakgrund 
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1986). Eleverna behöver också lära sig om och kunna använda olika lässtrategier (Hilden 

och Pressley, 2007). Till sist lyfts bildens betydelse för förståelse av texter fram.  Dessa 

fyra delar beskrivs ytterligare i de fyra kommande avsnitten.  

2.2.1 Läsflyt 
 

Läsflyt är en av de byggstenar som behövs för att nå god läsförståelse. Att läsa med flyt 

handlar inte enbart om att läsa med god hastighet utan rör ytterligare två aspekter, vilka 

är att ha förmåga att känna igen ord och att kunna läsa med rätt betoning, rätt ljudläge 

och fraseringar (Kuhn, 2005). Läsflytet är avgörande för läsförståelsen både vid tyst 

läsning och vid högläsning (Kuhn, Schwanenflugel & Meisinger, 2010). För att eleverna 

ska utveckla läsflyt krävs att de ges rika möjligheter att läsa sammanhängande text. 

Eleverna behöver också höra läraren läsa med inlevelse och intonation. Elevernas eget 

läsande kombinerat med lärarens högläsning hjälper eleverna att göra kopplingar mellan 

talat och skrivet språk (Kuhn, 2005). 

 2.2.2 Ordförråd  
 

Vårt talspråk ligger till grund för vårt skriftspråk. Det är därför av stor vikt att ordförrådet 

hos barn byggs upp redan när de är små och att det sedan fortsätter att utvecklas. Det har 

visat sig finnas en stark koppling mellan läsförståelse och ordförråd (Pearson, Heibert 

och Kamil, 2007; Stanovich, 1986). För att eleverna ska utöka sitt ordförråd räcker det 

inte att de slår upp ett ord i en ordlista och sedan försöker lägga betydelsen på minnet. 

Istället krävs att elevernas tidigare kunskaper integreras med det nya ordets betydelse för 

att de ska kunna koppla ihop ordet med många olika sammanhang och situationer. 

Eleverna behöver också ges möjlighet att använda och diskutera de nya ord de lär sig 

(Nichols & Rupley, 2004; Taylor, Mraz, Nichols, Rickelman & Wood, 2009).  

2.2.3 Lässtrategier 

För att utveckla läsförståelse räcker inte enbart att ha läsflyt och ett stort ordförråd. För 

att utveckla läsförståelsen behöver läsaren också använda sig av strategier för att förstå 

texten (Hilden & Pressley, 2007). Lärare har en stor utmaning i att undervisa elever i hur 

vi kan förstå det vi läser. För att eleverna ska få en fördjupad läsförståelse krävs 

kontinuerlig undervisning i hur olika lässtrategier fungerar. Varierad läsning och läsning 

för olika syften krävs för att nå en så effektiv undervisning som möjligt i läsförståelse. 

Det krävs också att läraren modellerar konkreta situationer och sedan ger eleverna 
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möjlighet att själva använda sig av strategierna för att de ska tillägna sig en utvecklad 

läsförståelse (Block, Gambrell & Pressley, 2002; Keene & Zimmermann, 2013). 

I en studie av Tengberg, Olin-Scheller och Lundholms (2015) framkommer att alla elever 

inte gynnas av att arbeta med läsförståelsestrategier. De eleverna med god läsförståelse 

har redan dessa kunskaper automatiserade. Vidare menar Tengberg et al (2015) att 

läsförståelsestrategier är till stor nytta för de elever som upplever läsförståelse som något 

problematiskt. Därmed är undervisning i läsförståelsestrategier gynnande för de elever 

som behöver utveckla sin läsförståelse. 

Westlund (2013) har genomfört en kvalitativ studie där fem lärare från grundskolan i 

Sverige och Kanada intervjuats och observerats angående lärarens bedömning av 

elevernas läsförståelse. I studiens resultat framkommer att lärarens kompetens och 

användning av begrepp i undervisningssammanhang är avgörande för att eleverna ska 

utveckla läsförståelse. 

Reciprocal Teaching (RT), Transactional Strategies Instruction (TSI) och Concept-

Oriented Rading Instruction (CORI) är tre exempel på liknande, forskningsbaserade 

modeller för att undervisa eleverna i läsförståelsestrategier. Alla dessa handlar om fyra 

grundstrategier, nämligen att kunna förutspå vad som ska hända i texten, att ställa frågor 

till texten, att reda ut oklarheter i texten samt att sammanfatta texten (Westlund, 2009). 

För att bli strategiska, självständiga läsare behöver eleverna veta vilka strategier de kan 

använda, hur dessa används och varför just de strategierna är användbara. Det är extra 

viktigt att de elever som har svårt för att lära sig läsa får hjälp att lära sig att använda 

strategierna för att utveckla läsförståelse (Gersten, Fuchs, Williams & Baker, 2001; 

Keene & Zimmermann, 2013). 

2.2.4 Bildens betydelse  
 

Vi lever idag i en värld av bilder. Precis som Säljö (2005) uttrycker är bilder viktiga för 

lärandet; bild och text samspelar. Vi använder bilder för att det vi vill förmedla genom tal 

och skrift ska bli förstått. ”Texter och bilder lever sida vid sida, och används som 

komplementära resurser i människors vardagliga samtal och lärande” (s. 161). Elevernas 

förståelse för en text ökar då texten ges stöd i from av en bild. De elever som är goda 

läsare har förmåga att ta hjälp av informationen i bilden för att bättre förstå texten. De 



 

5 
 

elever som är svaga läsare behöver vägledning för att kunna utnyttja bildens budskap för 

att förstå texten (Reichenberg, 2008). Även Lundberg (1984) menar att illustrationerna i 

barnböckerna är till stor nytta för att eleverna ska förstå sammanhanget och därmed 

kunna använda bilderna som stöd för att förstå texten. Genomtänkta bilder ger läsningen 

ett stöd som inte kan uppstå genom ordavkodningen. Bilderna kan skapa fantasi och 

motivation och stimulera känslor men bilderna kan också skapa förvirring hos läsaren om 

de inte är direkt kopplade till texten.   

2.3 Läsutveckling 

Synen på barns läs- och skrivinlärning delar forskningsfältet i två olika föreställningar 

om hur det går till när barn lär sig läsa och skriva. Den traditionella synen menar att 

barnet vid en viss tidpunkt är moget för att lära sig läsa och skriva. Inlärningen sker då 

genom formella metoder och utarbetade arbetssätt. Den traditionella undervisningen är 

baserad på böcker och bokstäver och är till största delen förlagd inom skolverksamheten. 

Den andra föreställningen om hur barn lär sig läsa och skriva handlar om att barnen redan 

från tidig ålder möter skriftspråket i många olika sammanhang tillsammans med andra 

barn och vuxna. Inlärningen är då inte förlagd till någon specifik plats utan kan ske var 

som helst (Fast, 2007). För att läsning ska ske krävs både avkodningsförmåga samt 

förståelse hos eleverna, dessa går inte att separera från varandra (Lundberg, 1984).  

Läsförståelsen är viktig i den tidiga läsutvecklingen. Tillsammans med fonologisk 

medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen och läsintresse skapar delarna en helhet som 

ligger till grund för elevernas läsutveckling. Dessa fem samspelar på så sätt att god 

fonologisk medvetenhet är en bra grund för ordavkodningen. God ordavkodning ger i sin 

tur en grund för en fortsatt utveckling av den fonologiska medvetenheten och för att i sin 

tur skapa flyt i läsningen. Flyt i läsningen mynnar ut i bättre läsförståelse som gynnar 

elevens flyt i läsningen. Vid en mer utvecklad läsförståelse uppstår ett läsintresse som i 

sin tur utvecklar en bättre läsförståelse (Lundberg & Herrlin, 2005).   

Vårt talade språk är grunden för att vi senare ska kunna knäcka koden när vi lär oss läsa. 

När barn lär sig läsa förstår de den alfabetiska principen, att kunna koppla fonem till 

grafem. De barn som har fått mycket läst för sig har lättare att kunna urskilja fonem. När 

vi läser uttalar vi orden tydligare än i det vardagliga talet vilket gör att dessa barn har 

lättare att urskilja just fonemen som är av stor vikt vid läsinlärningen. Genom att läsa 
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mycket när läskoden är knäckt ökar ordförrådet, genrekunskapen och läshastigheten. När 

den grunden är lagd ökar vikten av att förstå det lästa. För utvecklingen av läsförståelsen 

spelar ordförråd, bakgrundskunskap och syntaktisk medvetenhet en avgörande roll 

(Myrberg, 2007; Vellution, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004). 

När barnet kan läsa fonologiskt övergår det till att använda sig av en ortografisk strategi 

vid läsning där ett inre ortografiskt lexikon skapas. Men den fonologiska strategin vid 

läsning är viktig och används både av yngre barn men också av vuxna då vi stöter på nya 

ord eller läser på ett annat språk (Myrberg, 2007). En del barn lär sig att läsa utan någon 

specifik undervisning medan andra barn behöver organiserad undervisning av en kunnig 

lärare där undervisningen är systematiserad och bygger på beprövad erfarenhet (Moats 

1994; Myrberg & Lange, 2006). Det har visat sig att undervisning om språkets struktur är 

av stor vikt för elever som har svårt att lära sig läsa. Vidare ställer detta krav på läraren 

och lärarens undervisning (Moats, 1994).  

2.4 Lärares val av texter 

Lärarens val av texter påverkar eleverna. Varje text vi läser tolkar vi utifrån våra egna 

förutsättningar, därför kan våra tolkningar se väldigt olika ut. Lärare har stor makt över 

texterna som väljs till undervisningen. Först och främst har författarna till verket makt. 

Gäller det till exempel en faktatext har författarna valt ut vad de anser är viktigt att ta 

med och vad de anser kan sorteras bort. Därefter har läraren en stor makt vid valet av 

texter som tas in i undervisningen (Englund & Ledin, 2003). För att skapa en meningsfull 

undervisning behöver textens innehåll stämma överens med lektionens syfte. Texten bör 

också utgå från klassens intressen, tidigare erfarenheter och språkutveckling (Fast, 2001).  

2.5 Skolans uppdrag och kursplanen för svenska 

I läroplanen används begreppet lässtrategier. I denna studie har istället det mer precisa 

begreppet läsförståelsestrategier valts att användas då ett stort fokus är på strategierna för 

förståelse.  

 I de inledande bestämmelserna i skollagen framkommer att utbildningen i varje skolform 

ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas (SFS 2010:800). Skolan ska genom 

varierande undervisning främja elevernas lust att lära och ge dem möjlighet att utveckla 

sin språkliga förmåga. Vidare ska eleverna kunna läsa bekanta texter med flyt samt 
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kunna använda sig av lässtrategier på ett fungerande sätt (Skolverket, 2011a). Med detta 

menas att eleverna ska ges möjlighet att lära hur de angriper en text, alltså hur läsaren 

bearbetar texten för att förstå den. Att arbeta med lässtrategier finns som centralt innehåll 

genom hela grundskolan och med en tydlig progression (Skolverket, 2011b). Eleverna i 

skolan ska känna att de utvecklas i sitt arbete och att de gör framsteg. Det är därför 

viktigt att de känner glädje över de framsteg som de gör. I undervisningen ska eleverna 

också få möta olika sorters texter (Skolverket, 2011a). 

Läraren ska enligt läroplanens övergripande mål se till att varje elev får stöd utifrån var 

och ens enskilda behov, förutsättningar och erfarenheter. Läraren ska i undervisningen 

stärka elevernas vilja och tillit till sin förmåga vilket är viktigt att lyfta i undervisningen 

för att motivera elevernas utveckling i läsförståelse. Läraren ska också samarbeta med 

andra lärare för att eleverna ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt och nå 

goda resultat, bland annat vad gäller att använda strategier för att förstå en text 

(Skolverket, 2011a). 

2.6 Teoretiskt perspektiv 

Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Grundaren för det sociokulturella 

perspektivet är Lev Vygotskij och enligt honom hör språk och kultur ihop och lärande 

sker i interaktion med andra människor. Social kommunikation är avgörande för att vårt 

språk och vårt tänkande ska utvecklas (Vygotskij, 2001; Säljö, 2010).  

Ett återkommande och känt begrepp inom perspektivet är den proximala 

utvecklingszonen. Begreppet hör ihop med Vygotskijs sätt att se på lärande och 

utveckling som ständiga processer. Det handlar om att när individen väl kan behärska 

någonting, ett begrepp eller en färdighet, så är individen mycket nära att behärska 

ytterligare något. Till en början är den som lär sig något nytt beroende av en person som 

kan mer. Ett begrepp som ofta används för detta är scaffolding vilket betyder att ge stöd. 

Efterhand som personen lär sig mer desto minde stöd behövs och stödet kan så 

småningom upphöra helt (Säljö, 2010).  

Arbetet med lässtrategier kan tydligt kopplas till Vygotskijs teori. Genom att läraren 

modellerar och förklarar hur han eller hon använder olika lässtrategier för att förstå en 
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text ges eleverna möjlighet att med stöttning från läraren själva försöka förstå texten. 

Stöttningen blir en viktig byggsten i elevernas utvecklingsprocess (Säljö, 2010). 
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Syftet med studien är att undersöka hur fem lärare i årskurs 1-3 betraktar läsförståelse 

samt hur de beskriver undervisning som utvecklar elevernas läsförståelse och 

läsförståelsestrategier.   

 Hur betraktar lärare läsförståelse? 

 Hur utformar lärarna undervisning med läsförståelse i fokus? 

 Hur textanpassar lärarna sin undervisning?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 Syfte och frågeställningar 
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I detta kapitel beskrivs de metoder och tillvägagångssätt som har valts för studien. I det 

första avsnittet beskrivs hur materialinsamlingen genomförts (4.1). Därefter redogörs för 

det urval av informanter som gjorts (4.2). I avsnittet därefter beskrivs hur materialet 

analyserats (4.3) och slutligen redogörs för de forskningsetiska principerna (4.4).   

4.1 Materialinsamling  

I studien valdes en kvalitativ metod där intervjuer med lärare i årskurs 1-3 genomfördes. 

Därmed är studiens utgångspunkt att belysa lärarnas perspektiv. Bryman (2008) menar 

att en kvalitativ metod har fokus på ord snarare än kvantifiering vid insamling och 

analys. Med detta menas bland annat att fokus läggs på förståelse av en social verklighet 

samt hur människorna i kontexten uppfattar och tolkar denna verklighet (Bryman, 2008). 

För att få reda på människors åsikter är kvalitativa intervjuer den främsta metoden. Vid 

samtal ges en större kunskap om andra människors känslor och erfarenheter (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I studien valdes att använda intervjuer för att få utförliga svar från 

lärarna samt för att få mer djupgående svar på studiens frågeställningar. Intervjuerna var 

semistrukturerade vilket betyder att intervjuaren har en lista över specifika ämnen och 

frågor som ska beröras under intervjun men där intervjupersonen har frihet att svara på 

sitt eget sätt. I den semistrukturerade intervjun ges intervjuaren också utrymme att ställa 

följdfrågor på det intervjupersonen har sagt (Bryman, 2008).  

 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide (bilaga 2) med frågor som var anknutna till 

studiens syfte och frågeställningar. Först formulerades några frågor som kan ses som 

inledande frågor för att minska den eventuella nervositet som kan finnas hos deltagarna. 

Sedan formulerades huvudfrågorna utifrån studiens syfte och frågeställningar. Före varje 

intervju informerades återigen om syftet med studien samt om de forskningsetiska 

principerna. Tre av de fem intervjuerna genomfördes på den skola och i det klassrum där 

varje enskild lärare arbetar. En av intervjuerna genomfördes via telefon samt en intervju 

hemma hos läraren. Intervjuerna var mellan 12 minuter och 18 minuter långa. Vid varje 

intervju användes ljudinspelning via mobiltelefon för att vid analysen kunna gå tillbaka 

och lyssna fler gånger på intervjupersonens svar och uttryckssätt. Vid ljudinspelning 

4 Metod 
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behöver inte intervjuaren föra anteckningar utan kan koncentrera sig på samtalet och 

intervjupersonens svar (Trost, 2010).  

 

4.2 Urval 

Fem lärare som arbetar i årskurs 1-3 utgör urvalet. För att komma i kontakt med lärare 

skickades mejl till rektorer på 14 skolor i en och samma kommun där kort information 

om studien medföljde (bilaga 1). Ett urval att tillgängliga lärare har genomförts på grund 

av tidsbrist hos lärarna och bristande gensvar från rektorerna hos de kontaktade skolorna. 

De lärare som fanns tillgängliga för intervju var två lärare genom kontakt från VFU och 

tre lärare genom bekantskap. Vid den inledande kontakten har informationen om studien 

genomförts muntligt.  

 

För att avidentifiera de intervjuade lärarna har fiktiva namn i alfabetisk ordning använts. 

De fem lärarna som intervjuats arbetar på fyra olika skolor i två olika kommuner inom 

fem mils radie. Anna arbetar i en mindre kommun med ca 30 000 invånare. De andra fyra 

lärarna, Britta, Carina, Daniella och Edit, arbetar i samma kommun med ett invånarantal 

på cirka 140 000. Här följer en kort beskrivning av skolorna samt en kort presentation av 

de lärare som intervjuats. 

 

Anna 

Anna är utbildad grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3. Anna tog 

examen våren 2015 och har sedan höstterminen 2015 arbetat i årskurs 1 där hon är 

klasslärare. Anna arbetar på en landsortsskola med årskurserna F-6. På skolan går 

ungefär 110 elever och det finns endast en klass i varje årskurs.  

 

Britta 

Britta är utbildad 1-7 lärare med inriktning mot matematik och NO och arbetar just nu i 

årskurs 1 som klasslärare. Britta har arbetat sedan vårterminen 1998 och har under åren 

varit både på låg- och mellanstadiet. På lågstadiet har Britta arbetat i 9 år. Britta är 

anställd som förstelärare på skolan där hon arbetar. Britta arbetar på en F-6 skola som 

ligger på landet. Några av årskursena på skolan är parallella medan det i en del årskurser 

bara finns en klass. Det går ungefär 170 elever på skolan.  
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Carina 

Carina tog sin lärarexamen våren 1975 och har sedan höstterminen samma år arbetat som 

lärare. Utbildningen som Carina gick var under två och ett halvt år och var enbart 

inriktad mot lågstadiet där hon sedan har arbetat. Just nu är Carina klasslärare för årskurs 

2. Carina arbetar på en F-6 skola på landet. Carina är anställd förstelärare. Det går 

ungefär 170 elever på skolan. Några av årskurserna är parallella och andra inte. Carina 

arbetar på samma skola som Britta.  

 

Daniella 

Daniella är utbildad grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3. 

Daniella arbetar nu som klasslärare i årskurs 3 och har gjort det sedan hon tog examen 

för snart ett år sedan. Daniella arbetar på en F-6 skola med cirka 380 elever.  

 

Edit 

Edit arbetar som klasslärare i årskurs 2 och är utbildad lärare mot tidigare år med 

inriktning mot svenska och SO vilka hon nu undervisar i. Edit har arbetat som lärare i 

drygt 11 år och har under den här tiden också arbetat på mellanstadiet men har under de 

senaste sex åren enbart arbetat i F-3. Edit arbetar på en F-6 skola som ligger på landet. 

Det finns två klasser i varje årskurs på skolan. På skolan går ungefär 200 elever. 

4.3 Analys 

Efter att intervjuerna genomförts påbörjades transkriberingen av materialet, detta för att 

ordagrant kunna se vad som sagts under intervjuerna. Vid transkriberingen skrevs inte 

pauser, betoningar, suckar eller skratt med då det inte ansågs tillföra någon relevant 

information. För analys av det insamlade materialet har innehållsanalys med 

meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, kategorier och teman använts. 

Vid innehållsanalys är fokus att finna skillnader och likheter i materialet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Utskrifter av transkriberingarna lästes noggrant igenom och 

meningsenheter relevanta för studiens syfte och frågeställningar valdes ut. 

Meningsenheterna plockades ut och placerades i en matris för att få översikt över 

analysen. Meningsenheterna i matrisen kortades sedan ner till kondenserade 

meningsenheter vilka i sin tur minskades till koder. Koderna skrevs om till kategorier där 

gemensamma nämnare återfanns mellan de olika koderna. Flera kategorier 

sammanfördes och bildade ett gemensamt tema. Dessa teman har sedan använts som 
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rubriker i resultatkapitlet. Hela analysen samlades i matrisen (bilaga 3). För att 

säkerställa tillförlitlighet har en lärare från lärarutbildningen granskat min 

innehållsanalys och funnit att de framkomna teman och kategorierna är i 

överensstämmelse med materialet.  

 

Tabell 1. Mall för innehållsanalys 

 

 

Meningsenhet 

 

Kondenserad  

meningsenhet 

 

 

Kod 

 

Kategori 

 

Tema 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

4.4 Forskningsetiska principer 

 

Vid studiens genomförande har forskningsetiska aspekter tagits i aktning. Dessa fyra är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att information ska lämnas till de som deltar i studien vad 

dess syfte är, att det är frivilligt att delta och att de har rätt att när de vill avbryta 

medverkan i studien. Samtyckeskravet innebär att de tillfrågade själva väljer om de vill 

medverka i studien eller inte. Deltagarna i studien tillskrivs också anonymitet där inga 

personuppgifter eller andra uppgifter framkommer så att det går att identifiera de 

medverkande, detta kallas för konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet handlar om att 

insamlat material endast får användas för studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet har tagits hänsyns till genom att deltagarna i studien har informerats 

om dess syfte innan intervjuerna genomförts. Samtyckeskravet har uppfyllts genom att 

lärarna har fått bestämma själva om de velat bli intervjuade och det har poängterats att 

deltagandet är frivilligt. Konfidalitetskravet har uppfyllts genom att lärarna i studien har 

fått fiktiva namn i studien utifrån alfabetisk ordning. Inte heller skolornas eller 

kommunernas namn används i studien. Nyttjandekravet har uppfyllts på så sätt att det 

insamlade materialet enbart använts i syfte att svara på studiens frågeställningar.  
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4.5 Tillförlitlighet 

Begreppet tillförlitlighet innefattar fyra delkriterier vilka är trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Tillförlitlighet innebär att ställa 

frågan hur pålitligt studien har genomförts eller om ett annat resultat skulle uppstå om 

studien skulle genomföras ytterligare en gång (Bryman, 2008). Hur tillförlitlig en studie 

är handlar också om ifall intervjupersonernas svar skulle bli desamma då en annan 

forskare skulle genomföra studien (Kvale & Brinkmann, 2014). I studiens resultatkapitel 

presenteras resultatet genom citat från intervjuerna vilket också skapar tillförlitlighet. För 

att en viss studie ska kunna tillskrivas trovärdighet krävs att den genomförts i enlighet 

med de riktlinjer som finns (Bryman, 2008). Studiens överförbarhet handlar om hur fyllig 

och detaljerad bild som ges så utomstående personer kan bedöma om resultatet är 

överförbart även till andra miljöer. Bryman (2008) beskriver också begreppet pålitlighet. 

Det innefattar att för att kunna säkerställa resultatet i studien krävs att alla faser i 

processen är väl beskrivna. Det är också bra om utomstående personer har granskat de 

olika faserna i studien. Att styrka och konfirmera innebär enligt Bryman (2008) att 

forskaren utgår från att det inte går att nå en absolut objektiv sanning men att forskaren 

gjort sitt bästa för att vara så objektiv som möjligt. 
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I detta kapitel presenteras resultatet utifrån de sex teman som vuxit fram genom 

innehållsanalysen. Först redogörs för ett begrepp för förståelsen av resultatet. Därefter 

presenteras en översikt av de teman och kategorier som vuxit fram genom analysen. Det 

är utifrån dessa teman och kategorier som resultatet i studien presenteras. I det första 

avsnittet redogörs för temat läsförståelse (5.1) och därefter varför lärarna menar att 

undervisning i läsförståelse är viktig (5.2). Sedan redogörs för betydelsen av läsförståelse 

för framtiden (5.3) och hur lärarna utformar undervisning med läsförståelse i fokus (5.4). 

Till sist presenteras lärarnas arbetssätt (5.5) och deras val av texter (5.6). De tre första 

temana svarar på frågeställning nummer ett. Det tredje och fjärde temat svarar på 

studiens andra frågeställning och det sjätte temat svarar på den tredje frågeställningen.  

Tabell 2. Översikt över teman och kategorier 

Tema Kategorier 

Läsförståelse  Strategier  

Textförståelse 

Varför läsförståelse? Övergripande läsförståelse 

Textförståelse 

Hörförståelse 

Betydelsen av läsförståelse för framtiden Grundläggande läsförståelse 

Förståelse för att nå målen 

Läsförståelse för framtiden 

Utformning av undervisningen Läsförståelse naturligt i alla ämnen  

Läraren modellerar  

Figurerna underlättar inlärningen av strategierna. 

Lektion om läsförståelse. 

Stöttning 

Arbetssätt Arbete tillsammans  

Eleverna som resurser för varandra. 

Arbete enligt EPA (enskilt, i par, alla tillsammans) 

Läsförståelse och högläsning. 

Lärares val av texter  Val av texter 

Beroende på arbetsområdet  

Olika sorters texter 

Intressanta varierande texter  

 

Ett begrepp som har framkommit genom resultatet och omnämns i kapitlet är En läsande 

klass. Här följer en kort beskrivning. En läsande klass är ett material som är skapat av 

Martin Widmark. Projektet En läsande klass vill belysa vikten av att arbeta med 

5 Resultat 
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läsförståelse och ge eleverna strategier för att utveckla god läsförståelse. De fem 

läsförståelsestrategier som eleverna får lära sig är alla representerade av en figur. 

Strategierna handlar om att förutspå (spågumman), att ställa frågor till texten på tre 

nivåer (reportern), att skapa inre bilder av det lästa (konstnären), att reda ut oklarheter 

och lära nya begrepp (detektiven) och till sist att kunna sammanfatta det viktigaste i 

texten (cowboyen) (En läsande klass, 2016).  

5.1 Läsförståelse 

Genom läsförståelse ges en djupare mening till det man läser berättar Anna. Britta menar 

att läsförståelse innebär att kunna tolka och förstå det man läser. För Edit betyder 

läsförståelse att:  

kunna göra egna tolkningar och dra egna slutsatser. Det visar att man 

verkligen har en läsförståelse, att man har förstått det som finns i texten 

(Edit).  

För Britta innefattar begreppet läsförståelse att det först handlar om att eleverna ska 

knäcka läskoden. Hon berättar vidare att det sen handlar om att ställa frågor om texten, 

att eleverna kan återberätta det de har läst för att visa att de förstår vad de läser. Carina 

berättar vad strategier vid läsförståelse är för henne: 

Lässtrategier är att man kan titta på en text ur olika vinklar. Alltså inte bara, 

här är en text, läs den. Man får tänkta på varför den är skriven, man kan tänka 

på svåra ord och man kan tänka på frågor, man kan reflektera över texten 

(Carina).  

Daniella beskriver läsförståelse så här: 

Läsförståelse är att ha förståelse för det som eleverna läser och har läst 

(Daniella). 

5.2 Varför läsförståelse? 

 

Anna berättar att läsförståelse är viktig för att den förändrar och förstärker hela 

läsupplevelsen. Britta menar att det självklart är viktigt med läsförståelseundervisning för 
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att annars spelar det ingen roll att man kan läsa överhuvudtaget. Hon menar också att om 

vi ser till den aktuella läroplanens mål så är det oerhört viktigt att kunna förstå 

sammanhang och dra egna slutsatser och att kunna se den röda tråden i det vi läser och 

det vi tar till oss. Anna menar att läsförståelse används i princip hela tiden i 

undervisningen och i det vardagliga livet. Hon uttrycker att ”i alla sammanhang där vi 

har texter egentligen” finns läsförståelse. 

 

Carina berättar att i hennes klass finns några elever som ännu inte är så goda läsare men 

som ändå kan förstå det någon annan läser och på så sätt kan också de delta i att förstå en 

text. Det blir då tal om hörförståelse som kan ses som en del av läsförståelse. Britta 

nämner också en annan typ av förståelse vid arbetet med läsförståelse och det är 

textförståelse. Hon säger att: 

 

Läsförståelse är att man ska förstå vad man läser och inte bara den här 

mekaniska läsningen och att man faktiskt kan dra egna slutsatser och ta 

någonting från något annat och sätta in i sammanhanget också (Britta). 

 

Anna nämner också en viktig aspekt av varför läsförståelse är viktig. Hon menar att 

undervisningen i läsförståelse sker främst i svenskämnet men att det finns även i andra 

ämnen, bland annat i samhälls- och naturorienterande ämnen där en utvecklad 

läsförståelse behövs för att kunna ta till sig de olika sorters informativa texter som 

förekommer där. 

5.3 Betydelsen av läsförståelse för framtiden 

De intervjuade lärarna menar att läsförståelse är i fokus i varje ämne. Även om lektionens 

mål inte är att få en bättre läsförståelse finns den alltid med som en naturlig del överallt 

där det finns texter, menar Anna. I svenskämnet utvecklar eleverna förmågan att förstå 

och kunna använda strategierna medan de i andra ämnen får tillämpa kunskaperna om 

strategierna menar Edit. Daniella säger så här: 

 

Förstår de inte vad de läser så kommer de ju inte ha någon förståelse för 

någonting som görs i skolan. För det handlar ju inte bara om svenskämnet. 

För förstår man inte det man läser så klarar man ju sig inte, då kommer man 

ju inte nå målen (Daniella). 
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Carina och Daniella påpekar vikten av undervisning i läsförståelse för att eleverna ska 

kunna tillgodogöra sig undervisningen i nutid men också sett ur ett bredare perspektiv 

med fokus på framtida utbildning. Edit nämner också att det är viktigt med 

läsförståelseundervisning. 

 

Det är ju liksom grundläggande för att kunna bygga vidare på i alla skolans 

ämnen, att förstå det man läser […] så att det ska fungera vidare i skolan 

tänker man i första hand. Men sen är det ju också läsförståelse för resten av 

livet (Edit). 

 

Sammanfattningsvis ser lärarna i studien undervisningen i läsförståelse som en viktig del 

både för elevernas nuvarande förståelse och utveckling men framförallt i ett bredare och 

därmed livslångt perspektiv.   

5.4 Utformning av undervisningen  

Britta, Carina och Edit poängterar alla vikten av att modellera för eleverna hur de olika 

lässtrategierna fungerar. Edit säger att ”man kan inte ta för givet att eleverna själva kan 

komma på de här strategierna utan man behöver undervisa om vad det finns för 

strategier”. Carina påpekar gällande modellering att ”det kanske man har missat lite förr. 

En del (elever) har fattat det ändå men man får många fler med sig nu”. Britta menar att 

det är bra att berätta själv hur man tänker, hon förklarar det så här:  

 

Jag tror att det är viktigt att man pratar högt själv, hur man tänker och vad 

man själv får för bilder i huvudet och de slutsatserna man drar. För det är ju 

en del saker som man gör utan att man tänker på det och många elever 

behöver den puffen (Britta). 

 

Det de gemensamt menar är att vid undervisning om lässtrategierna är det viktigt att 

förklara varje steg man gör och berätta hur man kan förstå vissa saker som enbart nämns 

mellan raderna. Carina brukar vid dessa tillfällen använda sig av en exempeltext som de 

går igenom gemensamt i klassen där hon kan finnas med och förklarar för eleverna. 
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Britta, Carina, Daniella och Edit berättar att de arbetar med materialet En läsande klass i 

undervisningen där läsförståelse står i fokus. Carina berättar att materialet egentligen är 

menat att användas under en lektion varje dag. Hon säger att hon inte tycker att man 

behöver följa materialet så noggrant men menar att det är en stor tillgång vad gäller 

material och texter att arbeta med. Daniella har också använt sig av materialet och har då 

introducerat figurerna, en i taget, för eleverna. De har sedan fått arbeta med texter där de 

ska använda en specifik figur. I takt med att eleverna fått undervisning om hur de ska 

använda de olika strategierna kan texter användas där de får använda sig av en eller flera 

strategier samtidigt. Edit har också använt sig av materialet i undervisningen men varnar 

för att lägga alltför stort fokus på just själva strategierna utan snarare vad de fyller för 

funktion. Hon menar att de strategier som varje figur i En läsande klass representerar har 

funnits sedan tidigare och behöver inte benämnas genom speciella figurer. Carina som 

också har arbetat en del med materialet säger så här: 

 

Det här med hur man får barnen med och så, så är En läsande klass, eller det 

behöver inte vara En läsande klass för de strategierna hör ju inte bara till det 

men alltså, det här att du har som de här personerna då, detektiven och 

spågumman. Att det är ett bra sätt att få barnen att haja vad man menar 

(Carina). 

 

Dock menar Carina, liksom Edit, att det är viktigt med viss eftertanke innan man 

använder materialet utan eftertanke. Carina berättar också att hon inte vill att eleverna 

ska fastna i att se strategierna som bilder. Hon berättar att hon till exempel därför inte 

alltid har bilderna på de olika figurerna uppsatta i klassrummet. Även om hon inte alltid 

har dem framme berättar hon att eleverna använder sig av de strategier som figurerna står 

för.  

 

I intervjuerna har lärarna poängterat att läsförståelse är återkommande i flera ämnen i 

undervisningen. Alla lärarna framhåller att det självklart finns läsförståelse med som en 

naturlig del i alla ämnen där texter finns. Carina menar att det självklart blir störst fokus 

på undervisning i läsförståelse i svenskämnet men att det också kommer in i andra 

ämnen. Hon nämner då samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen samt i 

matematiken när det är fokus på textuppgifter och även i musik när till exempel 

psalmverser ska tolkas och förstås. Även Anna, Daniella och Britta berättar att 
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läsförståelse finns i de samhälls- och naturorienterande ämnena och framförallt i arbetet 

med faktatexter där det är mycket information som ska förstås.  

 

Daniella berättar att de tidigare har introducerat olika lässtrategier i hennes klass och att 

de nu har en lektion i veckan där fokus ligger på undervisning i läsförståelse. De arbetar 

då bland annat med olika läskort. Korten finns i olika svårighetsgrad och bygger på att 

eleverna enskilt läser en text och ska därefter svara på frågor om texten de läst. Daniella 

berättar att flera av frågorna bygger på att eleverna kan läsa bortom eller mellan raderna 

och arbetet utvecklar därmed elevernas läsförståelse.  

5.5 Arbetssätt 

 

För att lära strategierna tänker jag att det är bra att göra det i grupp först, 

alltså gemensamt. (Edit) 

 

Alla de intervjuade lärarna påpekar vikten av att först arbeta tillsammans hela klassen för 

att sedan arbeta i mindre grupper och slutligen i par eller enskilt. Carina berättar att hon 

brukar använda det här arbetssättet i sin klass. Anna berättar att hon tycker det är bra om 

eleverna får skriva ner sina tankar i en loggbok efter att de har fått något uppläst och att 

de sedan kan sitta gemensamt i grupper och diskutera det lästa eller om de har några 

frågor.  

 

Britta berättar att hon har arbetat med ett material, med fokus på läsförståelse, där 

eleverna blir indelade i grupper och läser en gemensam text och sedan diskuterar texten 

utifrån frågor tillsammans i gruppen. Stort fokus blir då på att förstå det lästa och att lyfta 

eventuella frågor och saker som man kan tolka på olika sätt. Britta säger också att om 

tillfälle finns är mindre grupper viktigt och att låta eleverna hjälpas åt och lära av 

varandra.  

 

Edit berättar att hon tror att det är viktigt att lära sig strategierna i grupp och att eleverna 

senare, när de känner sig bekväma med att arbeta med dem, kan arbeta mer på egen hand. 

I Edits klass har de nyligen arbetat med parläsning där eleverna fått utveckla sitt läsflyt 

och sin läsförståelse. Efter läsningen har eleverna tillsammans i paren fått diskutera 

kring, och svara på frågor om det de nyligen läst tillsammans. Edit berättar att hon tror att 
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”det är utvecklande att få fundera ihop med någon annan”, vilket är vad eleverna i hennes 

klass fått göra under arbetet med parläsningen.  

 

Att eleverna får arbeta tillsammans och lära av varandra tycker Britta är viktigt i 

undervisningen. Hon menar att mindre grupper där det också finns möjlighet till 

diskussion är bra för då får eleverna hjälp på vägen. Hon säger så här: 

 

Har man tillfälle där man inte har så där jättestora grupper och att man kan 

låta dem jobba tillsammans och hjälpa varann och lära varann. […] Ibland 

lyssnar de ju mer på vad en kompis säger, vad de har för tips, än vad en lärare 

har (Britta). 

 

Carina berättar att hon ibland använder sig av arbetssättet EPA. Det står för enskilt, i par 

och alla tillsammans. Arbetssättet bygger på att läraren ställer en fråga till eleverna. Då 

ges alla elever chans att själva fundera över frågan ett kort tag. Läraren säger sedan till 

när det är dags att börja prata med en kompis. Då diskuterar eleverna i par frågan som 

läraren ställt. Därefter ges paren möjlighet att berätta för de andra klasskamraterna vad de 

diskuterat. Oftast håller läraren samman den gemensamma diskussionen. Carina säger så 

här om att använda det här arbetssättet: 

 

Ett bra sätt som jag tycker är roligt, det är ju det här att de pratar med 

varandra, det här EPA. […] Just det här att de får mer input och att det tänker 

bättre ihop än ensamma (Carina). 

 

Både Anna, Daniella och Edit poängterar att de i sina högläsningsstunder fokuserar på att 

utveckla elevernas läsförståelse. Anna berättar att hon tänkt arbeta med 

läsförståelseundervisning kontinuerligt under året men att hon upplevt att tiden inte räckt 

till och hon hoppas nu att kunna ha detta som ett återkommande moment i årskurs 2. 

Daniella arbetar aktivt med att utveckla elevernas läsförståelse under 

högsläsningsstunderna. Hon värnar om högläsningsstunderna och ser dem som en viktig 

del i den dagliga undervisningen. Samtidigt som högläsningsstunderna är till för 

läsupplevelsen vill hon också passa på att stanna upp vid svåra ord och pratar gärna om 

boken med eleverna innan de börjar läsa den för att bland annat diskutera vilka ledtrådar 
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bilden och titeln på framsidan ger. Edit som också arbetar med läsförståelse i samband 

med högläsningen säger så här: 

 

I samband med högläsning så pratar vi ganska mycket om det är något så där. 

Vad tror ni kommer hända nu eller, man tänker framåt. Eller att man stannar 

upp vid svåra ord kanske eller uttryck eller så. Man pratar kring vad det 

betyder ganska mycket (Edit). 

5.6 Lärares val av texter 

När Carina väljer ut texter till undervisningen gör hon det oftast utifrån vad de arbetar 

med i skolans olika ämnen men hon väljer också texter som hon vet brukar vara 

uppskattade av barnen. Britta berättar att hon, liksom Carina, väljer texter utifrån det de 

arbetar med men att hon också väljer texter beroende på vad det är hon vill poängtera i 

undervisningen kopplat till läsförståelsearbetet. Anna berättar att hon försöker välja 

texter som är intressanta för barnen men att hon också försöker välja texter med aktuella 

teman.  

 

Carina berättar att de på hennes skola under året arbetat med läslyftet och att de där fått 

pröva många olika uppgifter där de behövt finna texter själva. I en uppgift arbetade de 

med delfiner och pratade om hur delfiner har det i det fria samt hur de har det på 

delfinarier. I detta arbete valde Carina att använda en text från en djurrättsorganisation 

och en text från djurparkens hemsida för att belysa olika synvinklar på samma ämne. 

Carinas textval var medvetet och gav eleverna möjlighet till ytterligare utveckling av sin 

läsförståelse.  

 

Daniella berättar att hon försöker välja ut olika sorters texter till undervisningen. Hon 

motiverar det så här: 

 

Man använder ju olika sorters textformer. Det kan vara en tidningsartikel, det 

kan vara en saga, faktatext och så. Så att eleverna får möta olika texttyper 

(Daniella). 
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Även Edit berättar att hon försöker välja ut olika sorters texter. Hon berättar att de 

nyligen arbetat med dikter och har också använt sig av faktatexter, beskrivande och 

instruerande texter och skönlitteratur. Edit berättar att när hon väljer texter försöker hon 

göra det utifrån vad som kan vara intressant för eleverna. Utöver det brukar hon också 

tänka på att försöka visa på en bredd vad gäller olika sorters texter för att eleverna ska få 

möta så många olika sorters texter som möjligt. 

 

5.7 Sammanfattning av resultatet 

I avsnittet läsförståelse berättar fyra av lärarna att det för dem handlar om att kunna ta till 

sig en text och att förstå det man har läst eller som någon annan läst för dem. I avsnitten 

varför läsförståelse och betydelsen av läsförståelse för framtiden tar tre av lärarna upp att 

de anser att läsförståelse är viktig för att eleverna ska kunna ta till sig undervisningen i 

skolan men några av lärarna ser det också i ett vidare perspektiv. Lärarna menar att 

läsförståelse är viktig för att eleverna ska kunna studera vidare efter avslutad grundskola. 

En av lärarna lyfter också att eleverna behöver utveckla läsförståelse ”för hela livet”.  

 

I avsnittet utformning av undervisning belyser Britta, Carina och Edit vikten av att 

läraren modellerar för eleverna. Med det menas att läraren visar hur han eller hon menar 

samt berättar tydligt om varje steg och varje tankeställning som läraren får. Fyra av 

lärarna har arbetet med materialet En läsande klass och då till viss del följer materialets 

uttänkta arbetsgång. Det arbetssätt som lärarna belyser som väl fungerande är att först 

arbeta alla tillsammans för att sedan övergå till att arbeta i mindre grupp eller i par. När 

eleverna är trygga med detta kan de också övergå till att arbeta enskilt. Lärarna menar att 

detta är ett bra arbetssätt, liksom att modellera, för då går de igenom och lär tillsammans 

och alla elever får mer input av varandra. När de senare är mer förtrogna med arbetssättet 

kan de övergå till att arbeta enskilt.  

 

Det sista avsnittet i resultatet är lärares val av texter. Där framkommer det att lärarna 

delvis väljer texter utifrån de övriga arbetsområden som de arbetar med i klassen just nu 

men att de också försöker välja ut olika sorters texter för att peka på en bredd för 

eleverna. Anna säger att hon brukar försöka välja texter som innehåller något aktuellt 

tema. Edit berättar att hon försöker välja texter som hon tror att eleverna verkligen kan 

tycka är intressanta.  



 

24 
 

 

 

 

I detta kapitel kommer valet av metod för studien att diskuteras (6.1) samt resultatet i 

förhållande till studiens bakgrund, syfte och frågeställningar (6.2). Avslutningsvis följer 

en slutdiskussion där förslag på vidare forskning tas upp (6.3). 

6.1 Metoddiskussion 

För att uppfylla studiens syfte och besvara dess frågeställningar genomfördes en 

kvalitativ studie. För studien valdes att genomföra semistrukturerade intervjuer. Genom 

den här typen av studie med ett litet urval kan inga generella slutsatser dras utifrån 

resultatet. En svaghet för studiens tillförlitlighet är att enbart en metod för 

materialinsamling har använts. För att ge en bredare och mer tillförlitlig bild av hur 

lärarna faktiskt arbetar hade det varit önskvärt att komplettera intervjuerna med 

observationer i undervisningssituationer. Då tiden var knapp valdes att istället enbart 

fokusera på att genomföra djupare intervjuer vilket i sig är en styrka för studien. För att 

få spontana svar lämnades inte intervjufrågorna ut i förväg. Det kan finnas både för- och 

nackdelar med detta. Hade lärarna tilldelats frågorna innan intervjutillfället hade de getts 

tid att förbereda sig och på så sätt hade djupare och mer ingående svar kunnat 

framkomma vilket hade varit en fördel. Vad som däremot kan ses som en nackdel om så 

hade skett är att lärarna möjligtvis börjat fundera över vilka svar som jag som intervjuare 

helst skulle vilja ha. Då finns en risk att de anpassat sina svar efter vad de tror att jag 

önskar att de svarar. Då ett tillgänglighetsurval gjordes kan diskuteras om studiens 

resultat påverkats av att intervjuaren sedan tidigare har en kontakt med lärarna. 

Förhoppningen är att detta utgjorde en fördel då lärarna antagligen var mer avslappnade 

inför och vid intervjutillfället då de visste vem intervjuaren var. Trots att inga generella 

slutsatser kan dras visas genom resultatet hur dessa lärare arbetar med läsförståelse i 

undervisningen, hur de ser på läsförståelse samt hur de resonerar vid valet av texter till 

undervisningen.  

 

Semistrukturerade intervjuer, som studien bygger på, anser jag vara en relevant metod för 

studiens syfte och frågeställningar då den ger utrymme för lärarna att ge fylliga och 

6 Diskussion 
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detaljerade svar (Bryman, 2008). Det som anges att studien undersöker, nämligen hur 

lärare ser på läsförståelse, hur de utformar undervisningen med fokus på läsförståelse 

samt vilka texter de väljer till undervisningen, uppnås främst genom intervjuer. För att 

djupare kunna besvara frågeställningen om hur lärare utformar undervisning med 

läsförståelse i fokus tror jag att observationer hade berikat det empiriska materialet rejält. 

Genom att enbart få svar på intervjufrågor blir det endast det lärarna själva berättar att de 

gör som denna studie bygger på. Hade däremot observation under lektioner med 

läsförståelse i fokus genomförts tror jag att jag som observerar hade getts ett bredare 

material då jag hade varit väldigt uppmärksam på allting som händer. Vissa saker som 

lärarna gör, medvetet eller omdevetet, kanske de inte tog upp i intervjun men som istället 

hade framkommit genom observation. Det hade också stärkt studiens trovärdighet om 

flera undersökningsmetoder använts. Intervjuerna som genomförts upplevs vara något 

korta och detta tros bero både på att intervjufrågorna inte var tillräckligt specifika och på 

att jag som intervjuare inte ställde tillräckligt med följdfrågor.  

 

För att bearbeta materialet som samlades in för studien valdes innehållsanalysen som 

analysmetod. Materialet analyserades i enlighet med hur Lundman och Hällgren – 

Graneheim (2012) beskriver innehållsanalys. Därmed användes meningsenheter, 

kondenserade meningsenheter, koder, kategorier och teman. Trots att Lundman och 

Hällgren – Graneheims beskrivning av hur innehållsanalys bör genomföras sker alltid en 

egen tolkning av texten vilket betyder att även om deras beskrivning använts som 

utgångspunkt har jag genomfört en innehållsanalys utifrån min uppfattning av hur det går 

till. En brist vad gäller analysen av materialet är den ringa erfarenhet jag har av att 

analysera insamlat material. Om jag kunnat mer om innehållsanalys kanske jag gått 

tillväga på ett annat sätt vilket kunde ha gett studien ett annat resultat. För att trots detta 

öka trovärdigheten för min innehållsanalys har jag bett att en av lärarna på 

lärarutbildningen att granska min analys utifrån mitt transkriberade material.  

 

Förhoppningen vid uppstarten av studien var att komma i kontakt med olika skolor som 

jag inte har någon tidigare erfarenhet av. Men då många skolor hade andra studenter som 

genomförde examensarbete och höll på med utvecklingssamtal fick jag istället ta kontakt 

med lärare från tidigare VFU-perioder och bekanta som arbetar som lärare. Det kan 

finnas både för- och nackdelar med att jag och lärarna känner varandra sedan tidigare. 

Nackdelar kan vara att jag har förutfattade meningar om lärarna samt en erfarenhet av 
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hur undervisningssituationer i deras klassrum går till. Detta kan senare funnits med då 

materialet analyserades och omedvetet adderats till analysen. 

 

Trots att ett smalt syfte och konkreta frågeställningar utformades för studien upplevdes 

det insamlade empiriska materialet som något bredare än vad som först var tänkt. Hade 

jag vid formuleringen av mina intervjufrågor varit ännu mer specifik i vad jag ville uppnå 

med studien hade eventuellt en mer djupgående studie kunnat skapas. I samband med 

intervjuerna följde jag relativt noggrant intervjuguiden. Om fler följdfrågor ställts vid 

intervjutillfällena hade materialet troligen blivit mer djupgående. Exempelvis borde fler 

frågor om hur lärarna verkligen utformar undervisningen ställts för att tydligare möta 

studiens syfte och frågeställningar. 

 

Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet enligt Vygotskij. 

Perspektivet valdes då det ansågs stämma väl överens med att lärande sker i interaktion 

med andra människor. I studiens bakgrund lyfts att läraren bör modellera i 

undervisningen för att visa på konkreta sätt för eleverna hur de kan använda sig av 

läsförståelsestrategierna. Detta kan kopplas till begreppet scaffolding, att ge stöd, som 

används inom det sociokulturella perspektivet. Möjligen hade studien istället kunnat utgå 

från perspektiv på läsutveckling vilket gett en annan syn på studiens resultat. 

 

En studies tillförlitlighet diskuteras ofta i samband med kvalitativa studier. Begreppet 

tillförlitlighet består av fyra delkriterier och dessa är trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. För att skapa trovärdighet i denna 

studie har vetenskapsrådets forskningsetiska principer följts. Denna studies överförbarhet 

bedöms utifrån de ingående beskrivningar som finns i studiens metodkapitel samt dess 

resultatkapitel. Pålitligheten har uppfyllts genom att under arbetets gång har 

studiekamrater och handledare granskat studien för att nå pålitlighet. I studiens 

metodkapitel finns också en tydlig beskrivning av hur arbetsprocessen genomförts. För 

att styrka och konfirmera har under genomförandet av studien försök gjorts att se 

objektivt på materialet för att egna tankar och värderingar inte ska påverka resultatet av 

studien. Det går dock inte att utesluta att egna åsikter och tankar uppkommit under 

arbetets gång. Liksom tidigare nämndes fanns en relation till lärarna som utgjort urvalet 

för studien. Då jag har kännedom om skolorna och en relation till lärarna sedan tidigare 

kan detta ha kommit att spela en omedveten roll under analysen av materialet på så sätt 
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att information som inte uppkommit vid intervjuerna men som jag ändå vet om adderats 

vid analysen. 

6.2 Resultatdiskussion  

Nedan diskuteras studiens resultat i förhållande till forskningen i bakgrunden samt 

studiens syfte och frågeställningar. Diskussionen sker utifrån de avsnittsrubriker som 

användes i resultatet där de tre första avsnitten hör samman med studiens första 

frågeställning, de nästkommande två avsnitten hör samman med studiens andra 

frågeställning och det sista avsnittet är kopplat till studiens tredje frågeställning.  

6.2.1 Läsförståelse 
 

Tre av lärarna i studien nämner att för att läsning ska uppstå krävs både att eleverna kan 

avkoda och att de har en förståelse för vad de läser. Det belyses också i bakgrunden att 

avkodning och förståelse är förutsättningar för fortsatt läsutveckling (Lundberg, 1984). 

En av lärarna i studien berättar att hon i sin klass har några elever som ännu inte är 

särskilt goda avkodare men att de trots detta kan ta del av och förstå en text. Läraren 

berättar att genom texter som de fått upplästa kan de delta och förstå. Dessa elever 

utvecklar på så sätt sin hörförståelse. Förhoppningsvis är det dem till nytta då de knäckt 

läskoden och själva behöver använda lässtrategier för att tillgodogöra sig olika sorters 

texter.  

6.2.2 Varför läsförståelse? 

När lärarna i intervjun ges möjlighet att beskriva vad begreppet läsförståelse innefattar 

för dem ger fyra av dem förklaringen att det handlar om att förstå det man läser och att 

skapa sig en uppfattning om texten man läser. Deras definition förutsätter därmed att 

eleverna kan läsa. Den femte läraren, Carina, betonar att man kan ha en god läsförståelse 

utan att själv kunna avkoda. Det Carina betonar här är att eleverna kan ha en väl 

utvecklad hörförståelse och att de kan förstå när någon läser högt för dem utan att de 

själva kan läsa. En av definitionerna för läsförståelse som används i denna studie är att 

det handlar om att skapa mening från en skriven text genom att läsaren interagerar med 

texten (Block, Gambrell & Pressley, 2002; Keene & Zimmermann, 2013). Följer man 

den definitionen bygger det på att individen själv kan läsa. Samtidigt upplever jag att 
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Carina har en god tanke om att eleverna kan delta oavsett läsförmåga och därmed kan de 

utveckla sin förståelse för texten även om det handlar om läsförståelse eller hörförståelse. 

6.2.3 Betydelsen av läsförståelse för framtiden 

I studiens resultat framkommer att undervisningen i läsförståelse inte enbart syftar till att 

utveckla elevernas läsförståelse för att de ska klara av sin skolgång. Det finns ett vidare 

syfte och det handlar om att eleverna behöver utveckla god läsförståelse för resten av 

livet. Skolans uppdrag är att förbereda eleverna för att leva och kunna delta i samhället. 

De ska också kunna orientera sig i vår komplexa värld och i det stora informationsflöde 

som omger oss (Skolverket, 2011a). Med anledning av det stora informationsflödet är 

undervisningen i läsförståelse i skolan näst intill avgörande för att eleverna ska kunna 

delta i dagens samhälle.  

En av lärarna, Daniella, poängterar att det inte bara handlar om svenskämnet, för om 

eleverna inte förstår det de läser kommer de också att ha svårt att nå målen i skolan. 

Daniella ser i ett långsiktigt perspektiv, att når eleverna inte målen kommer det bli svårt 

att i framtiden skaffa sig en ytterligare utbildning samt att skaffa sig ett arbete. Även 

Carina nämner att det är viktigt för elevernas framtida utbildning att utveckla god 

läsförståelse. Edit uttrycker att det är viktigt i ett livslångt perspektiv att eleverna 

utvecklar en god läsförståelse.  

6.2.4 Utformning av undervisning 
 

I intervjuerna som genomförts för studien är det bara en av lärarna, Daniella, som 

berättar att hon har en lektion per vecka som är avsatt för undervisning i läsförståelse. De 

fyra andra lärarna arbetar också med läsförståelse i undervisningen men inte med en 

avsatt lektion i veckan på det sätt som Daniella gör. Daniellas arbetssätt stämmer väl 

överens med vad forskningen i bakgrunden menar, nämligen att undervisning i 

läsförståelse bör ske kontinuerligt för att eleverna ska utveckla en fördjupad läsförståelse 

(Block, Gambrell & Pressley, 2002; Keene & Zimmermann, 2013). Utifrån egna 

erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) upplever jag att det som 

resultatet visar är i enlighet med det jag också upplevt. Under de VFU-perioder jag haft 

har det inte funnits avsatt tid en gång per vecka för undervisning i läsförståelse trots att 

det självklart förekommit. Bland annat har lärarna då arbetat med läsförståelseuppgifter i 

klassrummen i samband med att lärarna genomgått Läslyftet.  
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Carina lyfter i intervjun att hon ibland begrundat om undervisning i läsförståelsestrategier 

gynnar alla elever i klassen eller om en del elever snarare fokuserar så mycket på 

strategierna att texten glöms bort. Enligt Block, Gambrell & Pressley (2002) samt Keene 

& Zimmermann (2013) bör undervisning i läsförståelse ske kontinuerligt om eleverna ska 

kunna utveckla en fördjupad läsförståelse. Däremot menar Tengberg et al. (2015) att alla 

elever inte gynnas av att arbeta med läsförståelsestrategier. De elever som inte gynnas 

menar Tengberg et al. (2015) är de elever som redan har en väl utvecklad läsförståelse. 

Det Carina uppmärksammat, att alla elever inte nödvändigtvis gynnas av undervisning i 

läsförståelsestrategier, är enligt Tengberg et al. (2015) verkligt. Dock är det enbart en av 

de fem lärarna i studien som lyft tanken. 

 

Tre av de fem lärarna i studien tar tydligt upp att de anser att läraren ska modellera för att 

på ett konkret sätt visa för eleverna hur strategierna kan användas. Carina säger i 

intervjun att hon tror att man förr missade detta, hon menar att man antog att eleverna 

själva förstod. Nu förespråkar hon istället att man modellerar och på så sätt visar konkret. 

Hon lyfter också att det är bra att göra en exempeltext gemensamt med eleverna. Även 

Block, Gambrell & Pressley (2002) och Keene & Zimmermann (2013) diskuterar vikten 

av att läraren modellerar i undervisningen att och eleverna sedan efter en gemensam 

genomgång får pröva på att använda strategierna själva. Att läraren modellerar för att 

konkret visa hur man menar går i enlighet med det teoretiska perspektiv som är studiens 

utgångspunkt. Det sociokulturella perspektivet handlar om att lärande sker i interaktion 

tillsammans med människor (Vygotskij, 2001). Det blir tydligt när läraren modellerar och 

lär ut i ett gemensamt sammanhang med eleverna att lärande sker interaktion med 

människor.  

 

Fyra av de fem deltagande lärarna i studien berättar att de arbetar med En läsande klass. 

Två av lärarna, Britta och Carina poängterar dock att de inte kontinuerligt följer 

materialet utan att de använder sig utav det lite då och då. Carina är noggrann med att 

belysa att hon är medveten om att strategierna som En läsande klass består av har funnits 

länge fast inte med de benämningar som används i materialet En läsande klass. Hon 

menar att när det kommer något nytt så som materialet En läsande klass, blir det lätt att 

många hoppar på det utan att ha funderat över varför. Som tidigare nämnts är hon 

medveten om att strategierna finns sedan tidigare och kan arbetas med även utan 
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materialet En läsande klass. Det viktiga, enligt Gersten, Fuchs, Williams & Baker, 

(2001) och Keene & Zimmermann (2013) är att eleverna vet vilka strategierna är, att de 

kan använda dem och att de förstår varför just de strategierna är användbara. Enligt min 

uppfattning är det strategierna i sig som lärarna fokuserar på att lära eleverna. Både Britta 

och Carina är noggranna med att poängtera att de inte vill att eleverna fastnar i de här 

figurerna utan att de vet vad de är till för.  

6.2.5 Arbetssätt 

 

Två av lärarna har kontinuerliga högläsningsstunder där de utvecklar elevernas 

läsförståelse. Bland annat berättar de att de innan de börjar läsa en ny bok brukar prata 

om omslaget och titeln och fundera på vad de tror att boken kan handla om. Då kan vissa 

bakgrundskunskaper kopplas in. De berättar också att de under läsningens gång stannar 

upp och diskuterar svåra ord och uttryck för att skapa en större förståelse hos eleverna. 

Detta sker i enlighet med vad forskningen visar är viktigt. För att utveckla en god 

läsförståelse menar de att ordförrådet, bakgrundskunskaper och syntaktisk medvetenhet 

behöver utvecklas (Myrberg, 2007; Vellution, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004). 

 

Flera av de intervjuade lärarna har poängterat att de kontinuerligt använder sig av 

högläsning i undervisningen och att de då läser med inlevelse berikar elevernas 

upplevelser och förståelse för hur språket bör användas. Högläsningsstunderna 

kombineras med att läsa med inlevelse men också med att utveckla elevernas ordförråd. 

Som nämnts i bakgrunden är ett vidgat ordförråd en av byggstenarna för att utveckla god 

läsförståelse. Det finns en stark koppling mellan ett brett ordförråd och läsförståelse 

(Pearson, Heibert & Kamil, 2007; Stanovich, 1986).  

 

Alla lärare belyser att de tror på att först arbeta tillsammans hela klassen och att sedan, 

när ny kunskap befästs, övergå till arbete i mindre grupper eller par och ibland också 

enskilt. Carina motiverar det med att hon anser att eleverna får mer av varandra då och att 

de tänker bättre tillsammans än om de sitter ensamma. Lärarnas tankar och erfarenheter 

om arbetssätt är i enlighet med studiens sociokulturella perspektiv. Där används 

begreppet scaffolding som betyder att ge stöd (Säljö, 2010). Genom att först arbeta hela 

klassen tillsammans finns läraren med och ger stöd och instruerar hur arbetet ska gå till 

väga. Efterhand som eleverna lär sig kan stödet plockas bort. Då eleverna arbetar i par 
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finns fortfarande en viss form av stöd kvar då de kan finna stöd i varandra. När eleverna 

sedan lärt sig och utvecklats ytterligare och arbetar enskilt har stödet kunnat plockas bort.  

 

Reichenberg (2008) och Lundberg (1984) lyfter båda fram bildens betydelse för 

förståelsen av texter. De menar att genomtänkta bilder kan ge ett stöd som inte uppstår 

genom ordavkodningen. Det är därmed intressant att ingen av lärarna i studien lyfter 

bildens betydelse för läsförståelsen. Anna berättar att de i hennes klass analyserar bilder 

ibland men inte att det är kopplat till läsförståelse eller någon text. Edit nämner att 

eleverna ska kunna skapa inre bilder vilket är kopplat till läsförståelse men inte att de i 

någon större utsträckning arbetar med att använda bilderna som ett stöd för läsningen. Då 

användandet av bilder vid läsförståelse tycks vara ett centralt stöd för eleverna är det 

förvånande att ingen av lärarna tar upp detta i intervjuerna. Vad säger forskning om en 

läsande klass? 

6.2.6 Lärares val av texter  
 

Britta och Carina berättar att de oftast väljer texter till läsförståelsearbetet utifrån det som 

de arbetar med i övriga undervisningen för att få en röd tråd. Anna berättar att hon 

försöker välja texter som är intressanta för barnen men också att texterna gärna får beröra 

aktuella teman. Carina berättar att hon i sitt arbete med delfiner valde att presentera två 

olika texter. Den ena från djurparkens hemsida och den andra från en 

djurrättsorganisations hemsida. Flera av lärarna menar att deras val av texter påverkar 

eleverna. Jag har erfarenhet från VFU av att lärarna, då de läst Läslyftet, flera gånger slås 

av vilken oerhörd makt de har vid varje enskilt text- och materialval de gör. I enlighet 

med detta lyfter litteraturen i bakgrunden lärarens makt vid val av texter. I ett första 

skede har författaren till texten valt ut och valt bort information vilken läraren i sin tur 

sen också kan göra (Englund & Ledin, 2003). Jag vill påstå att Carinas val att visa upp de 

två texterna om delfinerna var mycket medvetet. Hade Carina bara valt att visa upp en av 

de båda texterna hade hennes makt och inflytande varit stort. När hon istället valde att 

visa båda gavs eleverna eget utrymme för tolkning och reflektion. Det kritiska tänkandet 

hos eleverna bör också ha ökat då dessa två texter tenderar att bli motsägelsefulla när 

man jämför dem.  

 

Flera av lärarna påpekar också att de försöker använda sig av en bredd vad gäller texter 

för att eleverna ska få möta så många olika slags texter som möjligt. De berättar att de 
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använt sig av skönlitteratur, faktatexter, argumenterande texter, dikter och instruerande 

texter. En av lärarna framhåller också att hon försöker visa på en bredd inom varje genre. 

Till exempel att det finns olika slags skönlitterära böcker. Att lärarna väljer ut olika 

sorters texter till undervisningen är i enlighet med läroplanen som poängterar att eleverna 

ska få möta olika typer av texter i undervisningen (Skolverket, 2011a). Edit poängterar 

också att hon försöker välja texter utifrån vad eleverna har för intressen. Det framhåller 

även Fast (2001) som en viktig aspekt, vid val av texter till undervisningen, att välja 

texter som intresserar eleverna.  

6.3 Slutdiskussion 

 

Studiens syfte och frågeställningar upplevs ha besvarats genom studien. Önskvärt hade 

varit, som tidigare nämnts, att frågeställningarna besvarats mer på djupet. Möjligen beror 

detta på för många frågeställningar i kombination med inte tillräckligt specifika 

intervjufrågor och för lite följdfrågor vid intervjuerna. Trots detta har syftet och 

frågeställningarna för studien besvarats. Hade tid och möjlighet funnits att utöka antalet 

informanter hade det gett studien större trovärdighet och en större spridning som speglats 

resultatet.  

 

Genom studien har en djupare och vidare förståelse för ämnet skapats hos mig och jag 

tror att jag nu är ännu mer redo för att tillämpa mina kunskaper i det kommande 

yrkeslivet. Det har varit intressant och utmanande att genomföra studien och att möta 

engagerade lärare som brinner för sitt yrke. Svårigheter vid genomförandet av studien har 

varit att ställa sig objektiv till materialet samt att tänka brett och inte fastna i 

formuleringar eller åsikter. Trots detta upplever jag att genomförandet av studien stärkt 

mig i min tilltro till min förmåga och för framtida yrkesliv.  

 

Förslag till fortsatt forskning är att göra klassrumsobservationer kompletterade med 

intervjuer av elever. I denna studie lyfts enbart lärarnas perspektiv därför skulle det vara 

intressant att undersöka elevernas egen upplevelse av undervisning i läsförståelse samt 

hur de använder läsförståelsestrategier.  
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev till rektorer 

 

Hej [rektors namn] 

 

Jag heter Malin Jansson och är student på högskolan för lärande och kommunikation i 

Jönköping. Jag läser nu åttonde och sista terminen på grundlärarprogrammet med 

inriktning mot F-3. Från och med den här veckan skriver jag mitt andra examensarbete 

med svenskainriktning och fokus på läsförståelse. Syftet med studien som jag skriver är 

att undersöka hur lärare i årskurs 1 arbetar med läsförståelse i undervisningen. Därför 

söker jag nu lärare i årskurs 1 som skulle kunna tänka sig att delta i studien.  

 

För de som deltar innebär det att i samtal tillsammans med mig berätta om samt svara på 

frågor om läsförståelsearbetet hos er. Samtalet kommer att ljudinspelas och senare 

transkriberas och behandlas anonymt enligt vetenskapsrådets principer. Självklart är 

deltagandet i studien frivilligt och man får när helst man vill hoppa av. 

 

För studien ska fem stycken lärare intervjuas och varje intervju beräknas ta ungefär 30 

minuter. Intervjun genomförs förslagsvis någon dag under vecka 16 enligt 

överenskommelse.   

 

Det vore roligt och betydelsefullt för mig och för studien om lärare på er skola skulle 

vilja delta. 

 

Vänliga hälsningar, Malin Jansson  
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Vilken lärarutbildning gick du? 

 

Hur länge har du undervisat elever i årskurs 1-3? 

 

Vad innefattar begreppet läsförståelse för dig? 

 

Arbetar ni aktivt med läsförståelse i undervisningen? På vilket sätt? Exempel? 

 

Tycker du att det är viktigt att arbeta med att utveckla elevernas läsförståelse? 

Varför/varför inte? 

 

Vad är läsförståelsestrategier för dig? 

 

Arbetar du med läsförståelsestrategier i din klass? På vilket sätt? 

 

När använder du läsförståelseundervisning? I vilket/vilka ämnen? 

 

Hur hjälper du en elev att förstå en text som eleven upplever vara svår? 

 

Hur tycker du att undervisning i läsförståelse kan utformas? Vad är viktigt/mindre 

viktigt? 

 

Använder du dig av olika sorters texter vid läsförståelsearbetet? Vilka?  

 

Varför har du valt just dem? 

 

Hur resonerar du när du väljer texter till undervisningen i läsförståelse? 
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Bilaga 3  

 

Innehållsanalys 

 
 

 

Meningsenhet 

 

Kondenserad  

meningsenhet 

 

 

Kod 

 

Kategori 

 

Tema 

 

A: Att kunna få en djupare 

mening i det man läser, en egen 

uppfattning om texten som man 

läser 

En djupare mening 

och en egen 

uppfattning om texten 

En djupare mening 

och uppfattning om 

en text 

Strategier Läsförståelse 

A: En läsförståelsestrategi är hur 

man tar sig an en text. Det finns 

olika sätt att liksom, det kan vara 

att analysera i en bok, diskutera 

en text. 

Läsförståelsestrategier 

är hur man tar sig an 

en text. Det kan vara 

att analysera eller 

diskutera. 

Kunna analysera och 

diskutera 

Strategier   

B: I ettan är det ju först att man 

ska knäcka läskoden. Men sen är 

det ju mycket att man ställer 

frågor om texten, att de ska få 

återberätta lite det de har läst så 

man förstår att dom åtminstone 

förstår vad de läser. Men som 

jobbar vi ju med en läsande klass 

sen för att få lässtrategier. 

Först ska eleverna 

knäcka läskoden. Sen 

handlar det om att 

ställa frågor till texten 

och att låta eleverna 

återberätta så de visar 

att de har förstått. 

Läskod, ställa frågor 

och återberätta 

Strategier  

C: Läsförståelsestrategier är att 

man kan titta på en text ur olika 

vinklar. Alltså inte bara, här är 

en text, läs den. Man får tänkta 

på varför den är skriven, man 

kan tänka på svåra ord och man 

kan tänka på frågor, kan 

reflektera över texten. 

Flera olika 

läsförståelse- 

strategier, att tänka på 

varför den är skriven, 

tänka på svåra ord, 

ställa frågor och 

kunna reflektera över 

texten.   

Olika lässtrategier, 

svåra ord, ställa 

frågor, reflektera, 

varför den är skriven. 

Strategier  

D: Läsförståelse är att ha 

förståelse för det som eleverna 

läser och har läst. 

Läsförståelse är att 

förstå det man läser 

och har läst. 

Att förstå det som 

man läser. 

Textförståelse  

E: Första tanken är ju en 

förståelse för det man läser men 

också det man får uppläst för sig. 

En förståelse för det 

man själv läser eller 

får uppläst. 

Förståelse för texters 

innehåll. 

Textförståelse  

A: Läsförståelseundervisning 

främst i svenskan men också i 

NO och SO. Så i alla 

sammanhang där vi har texter 

egentligen.  

Läsförståelse i alla 

ämnen, i alla 

sammahang där vi 

möter texter.  

Läsförståelse behövs i 

alla sammanhang 

Övergripande 

läsförståelse 

Varför 

läsförståelse? 

B: Läsförståelse är att man ska 

förstå vad man läser och inte 

bara den här mekaniska 

läsningen och att man faktiskt 

kan dra egna slutsatser och ta 

någonting från något annat och 

sätta in i sammanhanget också. 

Inte bara läsa 

mekaniskt utan att 

förstå vad man läser. 

Att kunna dra egna 

slutsatser.  

Att förstå det man 

läser och dra egna 

slutsatser. 

Textförståelse  

C: Alltså det absolut första jag 

tänker på är ju att man kan 

avkoda en text och förstår vad 

det står. Men sen kan jag också 

tänka nu, att för barn som liksom 

Att kunna avkoda och 

förstå en text. Även 

elever som inte kan 

avkoda kan delta och 

förstå vad de får 

Att kunna avkoda och 

förstå. Att kunna delta 

utan att kunna avkoda 

texten. 

Hörförståelse   
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inte än klarar avkodningen då att 

läsförståelse är ju faktiskt något 

som dom kan vara med i fast 

dom inte läser. För dom förstår 

ju det dom hör.  

uppläst för sig. 

C: Det är ju liksom grunden för 

att du ska kunna studera känns 

det som, att du har en god 

läsförståelse.  

En god läsförståelse 

är grunden för 

fortsatta studier. 

God läsförståelse för 

studier. 

Grundläggande 

läsförståelse 

Betydelsen av 

läsförståelse 

för framtiden 

D: Förstår de inte vad de läser så 

kommer de ju inte ha någon 

förståelse för någonting som 

görs i skolan. För det handlar ju 

inte bara om svenskämnet. För 

förstår man inte det man läser så 

klarar man ju sig inte, då 

kommer man ju inte nå målen.  

Eleverna behöver 

förstå det de läser för 

att kunna följa med i 

skolarbetet i alla 

ämnen. Förstår man 

inte det man läser 

kommer man inte att 

nå målen.  

Eleverna behöver 

förstå det de läser för 

att kunna tillgodogöra 

sig undervisningen 

för att nå målen.  

Förståelse för 

att nå målen. 

 

E: Det är ju liksom 

grundläggande för att kunna 

bygga vidare på i alla skolans 

ämnen, att förstå det man läser 

[…] så att det ska fungera vidare 

i skolan tänker om man tänker i 

första hand. Men sen är det ju 

också läsförståelse för resten av 

livet. 

Läsförståelse krävs 

för alla skolans 

ämnen men också i ett 

livslångt perspektiv. 

Läsförståelse i ett 

livslångt perspektiv. 

Läsförståelse 

för framtiden.  
 

B: Läsförståelse är ju lite i 

allting. Det är ju både såklart i 

svenskämnet men sen kan vi ju 

ha det jättemycket när vi läser 

faktatexter i NO eller SO. Det 

bästa är ju om man kan koppla 

ihop det när man ändå håller på 

med något område, att man får in 

det andra också. 

Läsförståelse 

återfinns i flera 

ämnen. Att kunna 

koppla ihop 

läsförståelsen med de 

andra ämnena är det 

bästa. 

Läsförståelse i flera 

ämnen. Att 

undervisningen i 

läsförståelse blir en 

naturlig del med 

andra ämnen. 

Läsförståelse-

undervisningen 

naturligt i alla 

ämnen 

Utformning av 

undervisningen 

B: Jag tror att det är viktigt att 

man pratar högt själv, hur man 

tänker och vad man själv får för 

bilder i huvudet och de 

slutsatserna man drar. För det är 

ju en del saker som man gör utan 

att man tänker på det och många 

elever behöver den puffen 

Att läraren pratar högt 

och berättar hur man 

själv tänker och för 

och vilka slutsatser 

man drar. Eleverna 

behöver det stödet 

Att läraren berättar 

hur han eller hon 

tänker och gör för att 

förstå en text och 

vilka slutsatser som 

man drar. 

Läraren 

modellerar.  

 

C: Ett sätt som är väldigt bra 

[…] alltså hur man arbetar med 

texter då eller strategier är det 

här med att man modellar. Att 

man visar barnen hur man 

menar.  

När man arbetar med 

texter kan läraren 

modellera, alltså visa 

barnen hur man 

menar.  

Läraren modellar och 

visar eleverna på ett 

konkret sätt. 

Läraren 

modellerar.  

 

C: Det här med hur man får 

barnen med och så, så är en 

läsande klass, eller det behöver 

inte vara en läsande klass för de 

strategierna hör ju inte bara till 

det men alltså, det här att du har 

som dom här personerna då, 

detektiven och spågumman. Att 

det är ett bra sätt o få barnen att 

haja vad man menar.  

För att få barnen med 

sig och för att de ska 

förstå vad man menar 

är figurerna ur en 

läsande klass ett bra 

sätt, även om det inte 

behöver vara just de 

figurerna. 

Figurerna i en läsande 

klass är ett bra sätt att 

konkretisera och få 

barnen att förstå vad 

man menar.  

Figurerna 

underlättar 

inlärningen av 

strategierna. 

 

D: Vi har en specifik lektion i En lektion i veckan är En lektion i veckan Lektion om  
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veckan som är inriktad mot 

läsförståelse. Då arbetar de med 

läskort och svarar på frågor. Så 

specifikt är det en gång i veckan 

men sen kommer det ju in i de 

andra lektionerna också.  

inriktad mot 

läsförståelse. Då 

arbetar eleverna med 

läskort och svarar på 

frågor. Undervisning i 

läsförståelse kommer 

självklart in i andra 

ämnen också.  

specifikt inriktad på 

läsförståelse. Då 

arbetar eleverna med 

läskort och svarar på 

frågor.  

läsförståelse.  

E: Man kan inte ta för givet att 

barn, att eleverna själva kan 

komma på de här strategierna 

utan man behöver undervisa om 

vad det finns för strategier. 

Eleverna behöver 

undervisning i 

strategierna, ta inte 

för givet att de lär 

dem sig själva. 

Undervisning i 

lässtrategier. 

Stöttning  

E: I svenska tränar vi på 

strategierna eller snarare tränar 

på att använda verktyget.. Men 

sen gör man ju det i NO och SO 

också. I matte kommer det ju 

också in. 

I svenska tränar vi på 

att använda 

strategierna som ett 

verktyg. Vi använder 

dem också i NO, SO 

och matte.  

Läsförståelse i 

svenska, SO, NO och 

matematik 

undervisningen. 

Läsförståelse i 

alla ämnen. 

 

E: För att lära strategierna tänker 

jag att det är bra att göra det i 

grupp först, alltså gemensamt.  

Att först arbeta i 

grupp för att lära 

strategierna. 

Först arbete i grupp Arbete 

tillsammans 

Arbetssätt 

B: Har man tillfälle där man inte 

har så där jättestora grupper och 

att man kan låta dem jobba 

tillsammans och hjälpa varann 

och lära varann. […] Ibland 

lyssnar de ju mer på vad en 

kompis säger, vad dom har för 

tips, än vad en lärare har. 

Finns möjligheten är 

arbete i mindre grupp 

viktigt. Att låta dem 

arbeta tillsammans 

och lära av varandra. 

De lyssnar ibland mer 

på vad kompisarna 

har för tips än läraren. 

Arbeta i mindre 

grupper där eleverna 

kan hjälpa och lära av 

varandra. 

Eleverna som 

resurser för 

varandra. 

 

C: Ett bra sätt som jag tycker är 

roligt, det är ju det här att dom 

pratar med varandra, det här 

EPA. […] Just det här att de får 

mer input och att det tänker 

bättre ihop än ensam. 

Ett bra arbetssätt är 

EPA (enskilt, i par, 

alla tillsammans). 

Eleverna får mer 

input och tänker 

bättre tillsammans än 

själva. 

Arbetssättet EPA ger 

eleverna mer input. 

Arbeta enligt 

EPA ger 

eleverna mer 

input. 

 

E: I samband med högläsning så 

pratar vi ganska mycket om det 

är något så där. Vad tror ni 

kommer hända nu eller, man 

tänker framåt. Eller att man 

stannar upp vid svåra ord kanske 

eller uttryck eller så. Man pratar 

kring vad det betyder ganska 

mycket.  

I samband med 

hösläsningen pratar vi 

mycket om vad vi tror 

kommer att hända 

framåt, vi stannar vid 

svåra ord eller uttryck 

och pratar om vad 

texten betyder.  

Ställer frågor till 

texten, stannar vid 

svåra ord och pratar 

mycket om vad texten 

betyder vid 

högläsningsstunderna. 

Läsförståelse 

och högläsning. 

 

A: Jag har jobbat mycket med 

bilderböcker till högläsningen nu 

under höstterminen. Nu har vi 

gått över till en kapitelbok. 

Arbete med bilderbok 

och kapitelbok under 

högläsningsstunden. 

Bokval till 

högläsningsstunden 

Lärarens val av 

material 

Lärarens 

materialval 

A: Jag vill gärna ha böcker som 

ger möjlighet för aktuella ämnen. 

Texter med aktuella 

ämnen till 

undervisningen.  

Textval till 

undervisningen 

Val av texter  

B: Vilka texter beror ju på vad 

man jobbar med. Men sen är det 

ju viktigt att ha både 

skönlitterära texter och 

faktatexter, det kan vara dikter 

och det kan ju vara artiklar, det 

ju vara allt, för eleverna måste ju 

Texterna i 

undervisningen beror 

på vad man arbetar 

med. Men det är 

viktigt att använda 

olika sorters texter, 

bland annat 

Texterna i 

undervisningen beror 

på arbetsområdet. 

Eleverna behöver få 

möta olika sorters 

texter. 

Beroende på 

arbetsområdet. 
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möta alla sorters texter.  skönlitterära texter, 

faktatexter, dikter och 

artiklar.  

D: Man använder ju olika sorters 

textformer. Det kan vara en 

tidningsartikel, det kan vara en 

saga, faktatext och så. Så att 

eleverna får möta olika texttyper.  

Användning av olika 

sorters texter. 

Tidningsartikel, en 

saga eller en faktatext. 

Så att eleverna får 

möta olika sorters 

texter. 

Olika sorters texter i 

undervisningen så 

eleverna får möta 

olika texttyper. 

Olika sorters 

texter i 

undervisningen. 

 

E: Ja, men det som man letar 

efter är väl något som ska kännas 

intressant och lockande för 

barnen tänker jag. Sen också att 

man visar på en variation, att 

man försöker visa på en bredd i 

skönlitteraturen till exempel.  

 

Jag letar efter något 

som ska intressera 

och locka barnen. 

Men också något som 

visar på en variation, 

till exempel att det 

finns en bredd också i 

skönlitteraturen.  

 

Texter som är 

intressanta för 

eleverna men också 

olika texter för att 

visa på en variation. 

Intressanta, 

varierande 

texter 

 

 

 


