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Förord 

Vi vill med denna studie bidra till den pedagogiska diskussionen om vilka framgångsfaktorer 

som stimulerar elevers utveckling av läsförståelse. Vi vill inom vår kommande profession 

inspirera, entusiasmera och skapa förutsättningar för eleverna att utveckla förmågan att förstå 

det de läser, vilket är en stor del under hela livet och inom alla ämnesområden i skolan för att 

uppnå kunskapskraven. Den kunskap vi har tillgodosett oss genom utbildningen i läsförståelse 

ville vi fördjupa inför vår kommande profession. Vi vill och ska bedriva en undervisning som 

vilar på vetenskaplig grund. I denna studie har vi samarbetat och stöttat varandra. Vi har delat 

upp stycken mellan varandra men alltid kontrollerat och förbättrat varandras texter. Ingen har 

varit mer ansvarig för någon del i arbetet. Vi vill tacka samtliga lärare som deltagit i studien 

ert engagemang och er erfarenhet har givit oss ett djup i studien. Slutligen vill vi även tacka 

våra handledare som har stöttat och utmanat oss i denna studie. 

 

Emelie Bertilsson och Anna Knutsson  
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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att ta del av den erfarenhet som lärare har kring hur de bedriver 

undervisningen i läsförståelse. Studien är en kvalitativ intervjustudie, där sex lärare som är aktiva i 

verksamheten intervjuades. Resultatet av intervjuerna visade att lärarna kommunicerar att de 

synliggör strategier för eleverna och sedan vägleder dem i användningen. Det framkom även att 

lärarna använder sig av högläsning för att bredda elevernas ordförråd samt att de kommunicerar att 

de tar till vara på elevernas förförståelse och arbetar utifrån den, vilket förenklar 

förståelseprocessen. Lärarna belyser vikten av att samtala, då synliggörs det om eleven skapat 

förståelse för innehållet och strategin. Texten och nivån på texten påverkar elevens engagemang, 
vilket i sin tur påverkar utvecklingen av läsförmågan. Under studiens arbetsgång har det 

synliggjorts att lärarna kommunicerar att de bedriver en läsförståelseundervisning som har en balans 

mellan innehåll och strategi. En medveten läsförståelseundervisning är relativt nytt för lärare i 

verksamheten. För att få en god kvalité på undervisningen bör mer forskning bedrivas i svenska 

skolor. En framtida forskning kan vara att genomföra en aktionsforskning för att undersöka om 

lärarna har en balans mellan strategi och innehåll i läsförståelseundervisning i samtliga ämnen i 

skolan.  
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1. Inledning 
Förmågan att läsa och skriva är ett av det viktigaste verktyget för att klara sig i samhället. Skolan 

har i uppdrag att förbereda eleverna att leva och verka i samhället (Skolverket, 2011). Skolans 

uppdrag är även att elever, när de avslutar årskurs 3 ska kunna återge några för eleven viktiga 

delar av innehållet i en text på ett enkelt sätt för att visa sin grundläggande läsförståelse 

(Skolverket, 2011).    

 

Resultaten från PISA (Skolverket, 2014) och PIRLS (Skolverket, 2012a) rapporter visar på en 

försämring på svenska elevers läsförståelse. PIRLS är en internationell kunskapsmätning som 

genomförs i femårscykler, den testar läsförmågan genom två läsprov och en enkät. 2001 låg Sverige 

i toppen av PIRLS-mätningen och 2011 hade Sverige rasat och till och med visat sämre resultat än 

tidigare (Mullis, Martin, Foy och Drucker, 2012). Skolverket (2012b) hänvisar till studier som visar 

att eleverna behöver lära sig olika lässtrategier för att utveckla läsförmågan, men att svenska elever 

får i mindre utsträckning möta sådan undervisning, dock har strategiundervisning ökat från 2001. 

Läsförmåga beskrivs av Westlund (2012) som en process där läsaren aktivt konstruerar mening, 

använder lässtrategier och reflekterar över text. Läsaren läser både för avkoppling och för att ta till 

sig information.  

 

Elever kan lära sig att läsa flytande i de lägre årskurserna men brister det i förståelse och vokabulär 

kan det hindra dem i deras begreppsförståelse i samtliga ämnen i den fortsatta skolgången (Becker, 

1977 refererad i Toth, 2013). Eleverna kommer från åk 3 att möta längre, mer informationstäta, 

komplexa och ämnesspecifika texter, de bör då vara förberedda genom att ha arbetat med texter som 

samspelar med elevens förståelse, menar Liberg (2008). Genom lärarens direktundervisning i 

lässtrategier utvecklas elevernas läsförståelse, det handlar om att tänka kring vad man läser, inte att 

man läser (Westlund, 2012). Både Alatalo (2011) och Agelii och Grönlund (2013) kommer fram till 

i sin forskning att lästräning genom läsförståelsestrategier och att kommunicera lästa texter är ett 

utvecklande arbetssätt för elevernas läsförståelse.  

 

Som tidigare nämnts har undervisningen i läsförståelsestrategier ökat i Sverige. Flera forskare har 

presenterat studier kring hur lärare bedriver sin undervisning av läsförståelsestrategier, men Säljö 

(2003) menar att det finns ett läckage mellan forskning och utbildningssystemet, det vill säga 

skolan. Det läckaget menar Säljö ligger hos läroboksförfattare, debattörer, akademiska lärare och 

övriga inom skolans verksamhet. Viktiga delar från forsknings mödor faller bort vilket kan leda till 

att undervisningen inte blir så framgångsrik som forskarnas intention var från början. Säljö 

fortsätter beskriva att diskussionen kring lärande ofta speglar trenden i samhället. Allt eftersom 

resultatet i PIRLS och PISA sjönk ökade diskussionen i samhället och fler läroboksförfattare, 

debattörer och akademiska lärare gav sig in i diskussionen.  

 

Beck och McKeown (2001) beskriver att genom att elever får använda sig av sina tidigare 

erfarenheter och bilder som en form av strategi, är av stor vikt när elever ska utveckla förståelse för 

en text. Men vidare belyser de att det finns en risk om eleven förlitar sig på erfarenheter och bilder 

istället för att förhålla sig till textens innehåll, vilket resulterar i att det blir mer fokus på strategin än 

innehållet. Strategin tappar då sin funktion i att förstå texten.  
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2. Problemformulering och syfte 

Tidigare forskning, vilken presenteras längre fram i kap 3, har kommit fram till att stöttning i form 

av läsförståelsestrategier motiverar eftersom läsningen inte blir för lätt eller för svår. Däremot finns 

risken att en överbetonad strategianvändning kan leda till en isolerad färdighetsträning. Det har 

uppkommit ett glapp mellan den forskning som bedrivs kring undervisning i läsförståelsestrategier 

och den undervisning som bedrivs i skolan.  

 

Syftet med denna studie är att ta del av den erfarenhet som lärare har kring hur de bedriver 

undervisningen i läsförståelse.  

 

Problemområdet och syftet leder oss till frågeställningen: 

Vilka undervisningsmetoder beskriver lärarna att de använder i sin läsförståelseundervisning? 

3. Bakgrund 
Nedan beskrivs den centrala forskningen kring läsförståelse som framgick i resultatet av en tidigare 

genomförd litteraturstudie, slutsatsen som drogs var att stöttning krävs för att motivera eleverna att 

klara av de alltför svåra uppgifterna som de annars känt olust inför. Stöttningen i form av 

läsförståelsestrategier leder till att eleverna motiveras att utveckla sin läs- och skrivförmåga 

(Bertilsson och Knutsson, 2015). Resultatet från den tidigare litteraturstudien har kompletterats med 

senare forskning inom ämnesområdet. Den tidigare forskningen presenteras studievis i fallande 

ordning den äldsta först och mest aktuella sist. Vidare i kapitlet sammanfattas övrig relevant 

litteratur inom läsförståelseundervisning följt av begreppsdefinition av centrala begrepp.  

3.1 Tidigare forskning 

En av de främsta anledningarna till att eleverna tappar motivationen till att genomföra en uppgift 

är om de förväntas att lära sig något för någon annans skull vilket framgår i Giotas (2002) studie. 

Giotas kvalitativa litteraturstudie syftar till att undersöka och lyfta fram några av de många olika 

hinder som inom internationell motivationsforskning visat sig kanta vägen till elevernas inre 

värld och till deras motivation att lära i skolan. De resultat som Giota belyser i sin litteraturstudie 

är att elevers motivation i skolan är starkt sammankopplat till lärarnas förväntningar på eleverna 

samt att elevernas egna prestationer kan motivera dem till att fortsätta att utvecklas. Resultatet av 

Giotas studie visade även att skoluppgifterna och skolaktiviteter har en betydande roll för elevers 

motivation och ska ha en viss svårighetsgrad och ska kunna lösas med viss ansträngning. 

Uppgifterna bör inte vara för lätta då de upplevs som tråkiga och inte heller för svåra då de kan 

bli ångestfyllda. Att nivågruppera eleverna utan att tydliggöra syftet med indelningen kan även 

ha en negativ effekt på elevers motivation. (Giota, 2002) 

 

Det mest betydelsefulla för att utveckla läs- och skrivförmågan är att hitta intressanta och 

meningsfulla aktiviteter och texter för att eleverna ska hitta en ”kärlek” till läsningen, vilket 

framgår i Nolens (2007) studie. Nolens kvalitativa studie utgår ifrån analyser av 

fältanteckningar, observationer och intervjuer av elever och lärare på två olika skolor. Studien 

har en longitudinell design vilket innebär att samma personer och har deltagit i undersökningen 

under en längre tid. Syftet med studien är att synliggöra hur motivation kring läs- och 

skrivrelaterade uppgifter framträder och förändras genom utveckling och erfarenheter i olika 

kontexter. Studien fokuserar på att studera alla läs- och skrivrelaterade aktiviteter och inte endast 

utifrån ett specifikt ämnesområde. (Nolen, 2007) 
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Att eleverna blir ”utsatta” för olika texter och uppgifter beskriver Nolen (2007) som en viktig del 

i elevers läs- och skrivutveckling. Resultatet av Nolens studie visade även att det fanns många 

likheter i undervisningsmetoderna som lärarna använde sig av för att öka intresset och 

motivationen hos eleverna. Undervisningsmetoderna inkluderade att använda sig av litteratur 

som uppskattades av eleverna, böcker som innehöll intressanta ämnen, att tonvikten vid läsning 

lades på det sociala samspelet samt att läraren använde sig av dikter, musik och bilder för att 

kommunicera texter. Utifrån studien framgick det även att parallellt med att eleverna blev äldre 

och att deras läs- och skrivförmåga utvecklades och blev mer flytande och automatiserad, ökade 

motivationen till att läsa och skriva inom flera olika genrer. (Nolen, 2007) 

 

Att textsamtalet är ett mycket framgångsrikt arbetssätt för att utveckla elevers 

läsförståelseförmåga tydliggör även Liberg (2008) i sin artikel. Libergs kvalitativa artikel bygger 

på observationer och tidigare forskning där syftet är att synliggöra och beskriva kritiska punkter i 

barn och ungas läs- och skrivutveckling. I artikeln framgår vikten av att tillämpa 

förståelsestrategier då Liberg menar att man redan i de första skolåren i samband med att knäcka 

skriftkoden och automatisera användningen även ska få stöd att utveckla förståelsestrategier. 

Strategierna beskriver Liberg som exempelvis att ställa frågor till texten, utreda oklarheter 

och/eller förutspå vad som kommer härnäst. För att utveckla kodnings- och förståelsestrategier 

till det stora utbudet av texter som eleverna ställs inför krävs stöd. Stödet kan vara att koppla 

ihop ämnen i skolan, ämnen utanför skolan eller till elevernas tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Stödet kan även vara metakognitiva strategier, då man är medveten och tänker kring 

hur jag tänker, hur jag planerar och hur jag organisera mitt arbete för att utveckla läs- och 

skrivförmågan. I artikeln framgår det även att för att utveckla förståelse för texten måste dess 

grundläggande bas överensstämma med elevens, textens innehåll och språkliga drag ska hjälpa 

till att engagera eleven och uppbyggnaden av texten ska vara ihopkopplad med elevens 

förståelse. I artikeln tydliggörs det även att för att förstå en text måste eleven kunna samspela 

med den. När det sker ett samspel mellan elevens tidigare erfarenhet och texten sker en 

pedagogisk utveckling. (Liberg, 2008) 

 

Vikten av att lästräna mycket i undervisningen beskrevs även av samtliga lärare i Alatalos (2011) 

studie. Därav arbetade lärarna aktivt för att skapa flera lästillfällen där de bl.a. tränar på att 

använda läsförståelsestrategier och att få läsupplevelser för att uppmuntra eleverna att läsa av 

vällust (Alatalo, 2011). Alatalos studie är en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie där 

syftet med studien är att förstå och beskriva lärares möjligheter och svårigheter till skicklig läs- 

och skrivundervisning, vilket undersökts genom en analys av enkäter och intervjuer med 

verksamma lärare, i syfte att försöka med precision identifiera en metod för att se var elever 

befinner sig i sin läs- och skrivutvecklingsprocess och för att hjälpa dem att utveckla god 

läsförmåga. I studien framgår det att lärarna belyste att högläsning är ett utvecklande arbetssätt 

för elevernas läsförståelseförmåga i de tidigare skolåren, och även vikten av att kommunicera 

den höglästa texten betonades. Vidare framgår det även att läsflyt är en grund för en 

välutvecklad läsförståelse. Lärarna beskrev även att läsförståelsen är något som man bör arbeta 

aktivt med i undervisningen. Vilket framkom i intervjuerna då lärarna belyste att de arbetar med 

gemensamma samtal kring texter och bilder för att utveckla elevernas läsförståelse. (Alatalo, 

2011)  

 

Att återknyta till elevens tidigare arbete och erfarenheter vid genomgången av en ny uppgift för 

att synliggöra att arbetssättet går att implementera i ett annat sammanhang med en ny kontext är 

av stor vikt vilket även Tjernberg tydliggör i sin studie (2013). Syftet med Tjernbergs kvalitativa 

studie är att analysera framgångsfaktorer i läs- och skrivinlärande genom att observera 
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verksamheten och intervjua verksamma lärare. Studien syftar även till att klarlägga hur läraren 

utvecklar sin yrkesskicklighet och ta reda på vilka förutsättningar den pedagogiska miljön 

erbjuder för denna utveckling. Studien visar att metoden ställa frågor till texten är en användbar 

och framgångsrik strategi då eleverna ska ta till sig och förstå en högläst text. För att göra 

arbetssättet framgångsrikt ska frågorna vara öppna för att möjliggöra nya infallsvinklar. I studien 

framgår det även att lärarna förespråkade en variation av undervisningsformer för att möta olika 

elevers förutsättningar samt att uppgifterna är utformade för att utmana eleverna. (Tjernberg, 

2013)  

 

Kanadensiska lärare har visat sig vara framgångsrika i läsförståelseundervisning, vilket framgår i 

Westlunds studie (2013), som bygger på en komparativ och internationell forskningsansats där 

syftet är att jämföra skillnaden mellan hur lärare undervisar i läsförståelse i svenska och 

kanadensiska skolor. I studien framkommer det att de framgångsrika kanadensiska lärarna inte 

bara lät eleverna återge en text muntligt eller skriftligt, vilket Westlund poängterar är vanligt 

förekommande i den svenska undervisningen, utan att de istället lät eleverna reflektera över 

texten och sitt eget tänkande. I Westlunds studie framkommer det även en skillnad på hur 

begreppet läsförståelse definieras mellan svenska och kanadensiska lärare. De kanadensiska 

lärarna betonar begreppet som att ”läsa för att lära” medan de svenska lärarna belyser begreppet 

att läsförståelse handlar om att ”lära sig att läsa”. Både svenska och kanadensiska lärare förklarar 

läsförståelse som meningsskapande, de svenska lärarna betonar uttrycket ”att läsa mellan 

raderna” medan de kanadensiska betonar att eleverna kan göra kopplingar till eller integrera med 

texten. Ytterligare skillnader som Westlund belyser i sin studie mellan lärarna är att de svenska 

lärarna menar att elevernas läsförståelse uppkommer automatiskt när de läser flytande, kan svara 

på frågor och återberätta en text. Medan de kanadensiska lärarna menar att läsförståelse 

utvecklas hela tiden då det sker en medveten dialog mellan eleven och texten. Dialogen kan 

förklaras som den mest förekommande strategin som uppmuntras hos de kanadensiska eleverna, 

d.v.s. att de gör kopplingar, följt av att formulera och svara på frågor och att göra inferenser, dra 

slutsatser, allt detta på ett kognitivt utmanande sätt. (Westlund, 2013) 

 

En annan skillnad Westlund (2013) finner i sin studie är att de svenska lärarna återkommande i 

intervjuerna betonar vikten av att läsa mycket, medan de kanadensiska istället betonade vikten av 

hur man läser, de återkom vid flertal tillfällen till begreppet metakognition. För att utveckla sin 

läsförståelse påpekar även de kanadensiska lärarna i studien att eleverna ska kunna behärska, 

tillämpa och ta ett aktivt stöd i förståelsestrategier, de ska vara en mental verktygslåda som kan 

tillämpas på olika texter. Förståelsestrategierna som lyftes fram av de kanadensiska lärarna är att 

eleverna kan; göra kopplingar, ställa egna frågor och svara på frågor, göra inferenser, kunna 

visualisera texten, transformera sitt tänkande och förutsäga text. De svenska lärarna tillämpade 

förståelsestrategier främst då eleverna arbetar med faktatexter. (Westlund, 2013) 

 

Att lärare har goda språkkunskaper för att eleverna ska få en tydlig läs- och skrivundervisning är 

av stor vikt beskrivs av Alatalo (2015). Goda språkkunskaper krävs även för att läraren ska 

kunna ge feedback till alla elever och för att leda elevernas lärande systematiskt, vilket anses 

som det absolut viktigaste när det gäller god undervisning. Syftet med Alatalos studie är att 

undersöka utbildade, svenska lärares kunskaper kring språkstruktur, begreppsförståelse och 

stavningsregler inom läs- och skrivundervisning. Flera skolor kontaktades och 67 av dem deltog 

i studien och därmed 300 lärare, av dem var 269 klasslärare och 31 specialpedagoger. Alatalos 

studie är en kvantitativ enkätstudie som genomfördes mellan 2009 och 2010. Frågorna i 

undersökningen är baserade utefter tidigare forskning som belyser vilken kunskap en lärare bör 

besitta för att kunna bidra till att alla elever utvecklar en god läs- och skrivförmåga. Alatalos 

frågeformulär utgick från att undersöka lärares kunskap kring den grundläggande läs- och 
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skrivundervisningen som bedrivs. Studiens utgångspunkt var att jämföra lärarnas olika 

kunskaper kring att undervisa i läs- och skrivrelaterade aktiviteter. Målet med studien var att nå 

ut till så många lärare som möjligt med olika utbildningsbakgrunder. (Alatalo, 2015) 

 

Resultatet av Alatalos (2015) studie visar att svenska grundlärare i årskurs 1-3 i allmänhet inte 

vet eller är ovana vid att reflektera över de faktorer som ligger bakom elevers läs- och 

skrivutveckling. I studien gavs poäng ut i det fall där svaret var delvis rätt, författaren belyser att 

om de enbart hade fått poäng då svaret var korrekt hade det slutgiltiga resultatet av studien haft 

betydligt lägre poäng. Författaren belyser även att det är viktigt att tillägga att lärarna i studien 

valde att delta, vilket betyder att de som oftast väljer att delta i en studie är intresserade av 

ämnet, vilket i sin tur är något som kan påverka resultatet då författaren menar att kunskap och 

intresse oftast är ihopkopplat. Studien visade en brist i lärares kunskap kring stavningsregler. 

Alatalo beskriver att för att en elev ska bli en god läsare så är en av de mest betydelsefulla 

förutsättningarna att eleven är medveten om den fonemiska strukturen som ordet har. Författaren 

beskriver vidare vikten av att lärarna i de tidigare åren själva är med och exemplifierar vad 

fonemisk medvetenhet innebär, vilket visar sig vara en kunskapsbrist hos de lärare som deltog i 

studien. (Alatalo, 2015) 

 

Alatalos (2015) studie visade även att nästan alla lärarna i studien inte klarade att beskriva och 

förklara stavningsreglerna kring dubbelteckning och ng-ljudet, vilket Alatalo belyser som 

oroväckande då lärarna själva ska bedöma och utvärdera elevers läs- och skrivutveckling och 

sedan planera och genomföra undervisningen därefter. Författaren menar att förutsättningen för 

att du ska klara av att genomföra undervisningen och utveckla elevers kunskaper är att du som 

lärare själv har goda språkkunskaper.  (Alatalo, 2015) 

3.2 Övrig litteratur 

Nedan redogörs för några av de komponenter som möjliggör läsförståelseförmågan och som 

presenteras av olika författare, alla med forskningsanknytning inom ämnesområdet. 

 

Herrlin och Frank (2016) beskriver positiva faktorer som har identifierats av forskare som bidrar 

till att utveckla elevers läsförmåga. Att eleverna besitter kunskaper om språkljuden är en 

bidragande faktor till elevers läsförmåga där författarna presenterar begreppen fonologisk och 

fonem medvetenhet. Fonologisk medvetenhet innebär att eleven visar förståelse kring att ett ord 

är uppdelat i olika stavelser och ljud och att ljuden måste komma i en viss ordning. Fonemisk 

medvetenhet menar författarna, hänger ihop med den fonologiska medvetenheten, då kan eleven 

förstå att ett talat ord kan delas upp i olika bitar men även urskilja vilka ljud ett ord innehåller. 

Utöver de beskrivna faktorer beskriver Bååth (2016) fler faktorer som en lärare bör ha i 

beaktande, så som motivation och interagerande aktiviteter. Författaren tydliggör att eleverna 

upplever motivation är en av de främsta faktorerna till lärande. För att eleverna ska uppleva 

motivation menar Bååth att aktiviteten styr motivationen hos eleven. Framgångsrika lärare vet 

vad aktiviteten utgår från och vad det ska leda till, det är även medvetna över vad som motiverar 

eleverna att genomföra aktiviteten. 

 

Kuhn (2005, refererad i Alatalo, 2016) presenterar betydelsen av att ha läsflyt för att kunna förstå 

det man läser. Författaren beskriver automatiseringsteorin som innebär att en elev endast har en 

viss mängd koncentration för att genomföra kognitiva aktiviteter som exempelvis läsning. Vidare 

menar författaren att om eleven förbrukar mängden koncentration på att avkoda texten lämnas 

ingen uppmärksamhet kvar till att förstå den lästa texten. Därav menar författaren att läsningen 

måste ske med automatik för att eleven ska kunna skapa en förståelse för den lästa texten.  
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Persson (2016) beskriver att förutsättningen för att en elev ska förstå en text är att de utvecklar 

förmågan att tänka på och styra den mentala processen. Därav menar författaren att 

läsförståelsen inte går att automatisera. För att styra den mentala processen krävs det att eleven 

kan koppla ihop den lästa texten i ett begripligt sammanhang som överensstämmer med 

omgivningen och tidigare erfarenheter, där belyser författaren vikten av att eleven har ett rikligt 

ordförråd och begreppsförståelse. Svårigheten menar Persson är att göra eleverna medvetna om 

att de inte förstår en text. Eleven måste inse att något brister i deras förståelse och sen tillämpa en 

form av stöttning för att kunna ta till sig innehållet i texten, det kan vara att leta upp betydelsen 

av ett svårt ord, tänka på något som jag läst eller hört tidigare eller ta hjälp av en kunnigare 

kamrat eller lärare.  

 

Molloy (2008) beskriver vikten av att eleverna får diskutera med varandra för att utveckla och 

delge varandra kunskap. Däremot poängterar författaren att det är viktigt att alla i gruppen då 

kommer till tals vilket sällan alla elever gör i gruppdiskussioner. Vidare menar författaren att det 

inte heller räcker med att alla elever faktiskt kommer till tals, utan för att elever ska utveckla nya 

kunskaper och delge varandra är en förutsättning att elevers olika åsikter och uppfattningar måste 

brytas mot varandra. Författaren tydliggör att det därför är viktigt att inga elever får tysta andras 

åsikter vid elevsamtal och diskussionsstunder.   

3.3 Begreppsdefinitioner 

Under denna rubrik presenteras tre olika undervisningsmodeller där läraren fungerar som en 

ledare vilken synliggör olika tankeoperationer. Modellerna stämmer väl överens med vad 

tidigare forskning kommit fram till inom läsförståelseundervisning och motiverande 

undervisning. Undervisningsmodellerna är forskningsbaserade där forskarna kommit fram till 

och prövat modellerna som visats sig vara framgångsrika och eleverna har förbättrat sin 

läsförståelse. Begreppen i modellerna kommer att utgöra en ram i analysprocessen. Vidare 

beskrivs även begreppet stöttning som är ett centralt begrepp inom social lärmiljö.  

3.3.1 Undervisningsmodeller 

Den framgångsrika forskaren inom läsförståelseundervisning och universitetslektorn Barbro 

Westlund (2012) belyser de tre undervisningsmodeller som innefattar viktiga undervisningsmetoder 

som aktiv läsundervisning består av. 

 

Reciprok undervisning (Reciprocal teaching) är en undervisningsmodell som Palinscar och Brown 

(1984) testade på elever i en studie för att hjälpa svaga elever att använda samma strategier som 

starka läsare. I studien koncentrerar de sig på att öka elevernas förmåga att lära från texter. De 

menar att det är allmänt vedertaget att avkodning och läsförståelse är produkten av tre 

huvudfaktorer, meningsskapande texter, samspel mellan elevens kunskap och textens uppbyggnad 

och innehåll samt de strategier som läsaren använder för att utveckla förståelse, bemästra 

förståelsen och undvika missförstånd.  

 

Palinscar och Brown (1984) beskriver sex stycken funktioner som är gemensamma för många ofta 

vaga strategier och beskrivningar för läsförståelse. Eleven ska förstå meningen med läsningen, 

eleven ska aktivera relevant bakgrundskunskap, eleven ska kunna fokusera på ett större innehåll, 

och kunna granska innehållet kopplat till tidigare erfarenheter och sunt förnuft. Vidare ska eleven 

synliggöra de aktiviteterna som sker vid förståelse och själv delta i dem, med en kontinuerlig 

överblick och att ställa frågor samt slutligen kunna dra och testa slutsatser av olika slag, inklusive 

tolkningar och förutsägelser. 
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Vidare beskriver Palinscar och Brown (1984) att när det kommer till undervisning av novisa elever 

valde de fyra strategier som är användbara och samtidigt sammanfattar de sex funktionerna. Dessa 

strategier är; sammanfatta, ställa frågor, förtydliga och att förutspå. Dessa fyra strategier hjälper 

eleverna i dubbel bemärkelse, både att förstå det de läser och att få förståelse för vad som sker när 

man utvecklar läsförståelse. Westlund (2012) beskriver att särdragen vid reciprok undervisning är 

att läraren, vägleder eleverna i strategierna, tänker högt, orienterar eleverna att bli metakognitiva 

och reflekterande läsare samt ge tydliga instruktioner när modellen används. 

 

TSI (Transactional strategies instruction) är en undervisningsmodell som professor Pressley arbetat 

fram utifrån Reciprok undervisning. Pressley (refererad i Westlund 2013) menar att de fyra 

strategier (sammanfatta, ställa frågor, förtydliga och att förutspå) som Palinscar och Brown arbetat 

fram inte är tillräckliga utan att det krävs ett transaktionellt utbyte, ett utbyte av strategier och 

meningsskapande, mellan lärare och elev samt mellan elev och elev. Pressley och Wharton-

McDonald (1997) menar att transaktionella strategier där läsaren interagera med text eller med 

andra elever/lärare är mer effektiva när eleven ska förbättra sin läsförståelse än Reciprok 

undervisning, vilken innefattar mindre undervisning från läraren. Vidare menar Pressley och 

Wharton-Mcdonald att TSI kan användas tillsammans med flera olika strategier, vilket gör att 

eleverna kan få mer omfattande och fortlöpande stöttning i sin utveckling av läsförståelse. Westlund 

(2012) beskriver att lärarens roll inom TSI är att lyssna när eleverna sätter ord på sin läsförståelse. 

Hon menar vidare att eleverna ska aktivera sin bakgrundskunskap och koppla den till texter. Inom 

TSI beskriver Westlund att man fokuserar på de transaktionella strategierna i alla ämnen.  

 

CORI (Concept-Oriented Reading Instruction) är en undervisningsmodell som professor John 

Guthire är upphovsman till, han ville undersöka sambandet mellan läsning och motivation 

(Westlund, 2012). Guthire, McRae och Klauda (2007) beskriver i sin studie att när de designade 

CORI var utmaningen att öka elevernas engagemang till att öka sin läsförståelse. De beskriver att 

engagemang är när elevernas motivation och metakognitiva strategier samspelar. De menar att en 

engagerad läsare har en inre motivation till att läsa. Guthire et al. (2007) menar att den här inre 

motivationen innefattar en inneboende motivation, självkänslan och en social miljö att interagera 

med andra elever i literacy aktiviteter. Den engagerade läsaren använder kognitiva strategier för att 

finna kopplingar mellan sin förförståelse och den nya informationen i texten. Slutligen är även en 

engagerad läsare aktiv i sitt beteende, så som deltagande i uppgiften, uthållig och anstränger sig 

samt läser ofta för både nöje och att lära.  

 

Här följer en beskrivning av de centrala begrepp som lyfts fram ur undervisningsmodellerna, vilka 

ligger till grund för studiens analysprocess som beskrivs ingående i ett senare kapitel 

(Databearbetning 4.3). Att synliggöra strategier och att vägleda eleverna i aktiviteter i 

läsförståelseundervisningen är begrepp som analyseras i den insamlade empirin. Begreppen utgår 

från den reciproka modellen som bygger på att läraren ”tänker högt” och orienterar eleverna att bli 

reflekterande läsare. Empirin analyseras även utifrån hur undervisningen bedrivs för att frambringa 

den inre motivationen hos eleverna, då modellen CORI syftar till att öka elevernas engagemang till 

att öka sin läsförståelse. Vid analysprocessen fokuseras även på hur undervisningen ger eleverna 

förutsättningar att interagera såväl med lärare och elever som med texten, vilket är grundläggande i 

modellen TSI. Att eleverna ska aktivera sin bakgrundskunskap är även en förutsättning i modellen 

TSI, därav kommer empirin även analyseras utifrån hur lärarnas undervisning bedrivs för att ta 

tillvara på elevers förförståelse.  

 

Westlund (muntl. Komm., 2016) påtalar att det finns risker med att undervisa läsförståelse, det får 

inte bli en isolerad färdighetsträning, strategier är verktyg och inte självändamål. Westlund menar 
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att man måste vara försiktig med att låta färdiga modeller styra. Som tidigare presenterats menar 

Säljö (2003) att det finns ett läckage mellan forskning och undervisning. Vi menar att dessa 

undervisningsmodeller bör skapas en förståelse för och reflekteras kritiskt kring innan läraren 

använder dem i sin undervisning, det menar vi även gäller om läromedelsförfattare har skapat 

material utifrån modellerna. Risken blir annars likt Westlund (muntl. Komm., 2016) beskriver det 

att undervisningen blir utifrån en receptbok. 

3.3.2 Stöttning 

Enligt Alatalo (2011) är läsutvecklingsprocessen komplex och en skicklig läs- och 

skrivundervisning kräver att läraren stöttar eleverna att komma framåt i sin utveckling. Vidare 

menar hon att lärarens kunskap om språkets struktur ger en möjlighet för läraren att stötta elever 

i sin läsutveckling. Alatalo menar att bristfällig kunskap hos läraren kan leda till att man väntar 

in mognad istället för att stötta eleverna att lära sig läsa, trots att forskning visar vikten av att lära 

sig läsa tidigt. Läraren ska även stötta eleverna genom att leda dem i att använda 

läsförståelsestrategier, eleverna behöver veta vilka strategier som de ska använda (Alatalo, 

2011). Tjernberg (2013) beskriver sambandet mellan stöttning och utmaning, där hon pekar på 

att när utmaningen är hög samtidigt som stöttningen är hög befinner sig eleven i Learning 

engagement zone, eleven är engagerad i att lära sig. Westlund (muntl. Komm., 2016) menar att 

eleven bara ska ha stöd när de behöver det. Vilket kan kopplas till Tjernberg (2013) som 

beskriver att eleverna får stöd när utmaningen är låg, hamnar eleven i comfort zone, en 

bekvämlighetsfas där de inte utvecklar kunskap. 

 

Liberg (2008) menar att eleverna behöver både stöd i att knäcka skriftkoden d.v.s. av- och 

inkoda ord och stöd i att utveckla förståelsestrategier. Det senare stödet menar Liberg (2008) kan 

utvecklas genom t.ex. textsamtal, där läraren läser högt och att eleverna sedan får ställa frågor till 

texten, utreda eventuella oklarheter, sammanfatta det lästa samt ha en idé om vad som ska 

komma härnäst. Ett hjälpmedel kan stötta eleven, Westlund (2012) beskriver strategier som 

hjälpmedel för att förstå det lästa. Strategier som kan kopplas ihop med de aktiviteter som Liberg 

(2008) beskriver i textsamtalen.  

4. Metod och Urval 
Oberoende vilket problemområde så ställs man som forskare inför olika val och ställningstagande 

när man gör en undersökning. Nedan redovisas de val som studien grundar sig i. 

4.1 Kvalitativ metod 
Det första valet man ställs inför som forskare är om studien skall vara kvalitativ eller kvantitativ. 

Eftersom studien riktar in sig på att tolka olika specifika undervisningsmetoder och inte objektivt 

studera generella undervisningsmönster föll valet naturligt på en kvalitativ metod (Bryman, 

2011). Studien svarar på hur sex olika lärare resonerar kring sin undervisning i läsförståelse och 

den kvalitativa metoden öppnar upp för lärarnas tankar och åsikter. Studien utgår ifrån en 

deduktiv ansats vilket innebär att utgå från en teori med specifika begrepp som sedan ska 

omsättas och bearbetas till något som är möjligt att undersöka, vilket beskrivs av Bryman (2011). 
Författaren menar även att när man utgår från en deduktiv ansats bör man specificera hur 

informationen ska samlas in för att all data ska överensstämma med det ramverk som man utgår 

ifrån. Det ramverket som används i studien utgår ifrån modeller, Reciprok undervisning, 

Transaktionell strategi undervisning och CORI (Concept-Oriented Reading Instruction) (se 3.3.1 

Undervisningsmodeller), för en framgångsrik läsförståelseundervisning vilket innebär att det 

betydelsefulla är att ta del av verksamma lärares information kring hur de genomför 



13 

undervisningen i läsförståelsestrategier. Senare i detta kapitel beskrivs analysprocessen av den 

insamlade empirin.  

Intervjuer 
Den kvalitativa metod som använts är intervjuer. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att i en 

intervju frambringas kunskap, det är ett samtal mellan personer om ett ämne med gemensamt 

intresse.  Intervjuerna är semi-strukturerade och utgår från en intervjuguide (bilaga 2). En semi-

strukturerad intervju menar Bryman (2011) är då forskaren förhåller sig till specifika teman men 

att den intervjuade personen har stor frihet i sina svar. Intervjun beskrivs närmare längre fram i 

kapitlet 4.2 Intervjuförfarande. 

Urval 
Urvalet av respondenter är målinriktat, Bryman (2011) beskriver att ett målinriktat urval är av 

strategiskt slag och omfattar ett försök att få forskningsfrågorna att överensstämma med urvalet. 

Även ett bekvämlighetsurval har gjorts, Bryman, (2011) beskriver att ett bekvämlighetsurval 

beror på att intervjuns mål snarare är att göra en ingående analys och inte en fråga om 

representativitet. Det målinriktade urvalet syftar till att respondenterna är lärare som undervisar 

eller har undervisat elever i läsförståelse. Samtliga respondenter i denna undersökning är 

fortfarande aktiva inom skolväsendet. Valet av respondenterna är ett bekvämlighetsurval baserat 

på tillgänglighet och intervjuns mål, det är en subgrupp av den stora lärarkåren som inte är byggt 

på slumpmässighet. Bryman (2011) menar att när urvalet av respondenter är homogent och 

undersökningen begränsad uppnås teoretisk mättnad tidigare än vid heterogena och breda 

undersökningar. Teoretisk mättnad är när temat är uttömt och datauppsättningen är tillräckligt 

varierat vilket leder till att man får en tillförlitlig känsla. Urvalet i studien är homogent eftersom 

syftet med studien är att undersöka en homogen grupp lärare som samtliga undervisat i 

läsförståelse. Urvalet av respondenterna presenteras i bilaga 1. 

Etiska ställningstaganden 
Som forskare ska man ta etiska ställningstaganden, denna forskningsstudie följer 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer vars syfte är att fungera som normer för förhållandet 

mellan forskare och undersökningsdeltagare. Vetenskapsrådet (2002) har utformat principer som 

ska ge forskaren insikter i sitt ansvarstagande och skydda undersökningsdeltagaren vid konflikter 

som kan uppstå under forskningsarbetet. Deltagaren får inte utsättas för skada, kränkning eller 

förödmjukelse och det är detta som utgör individskyddskravet. Vetenskapsrådet beskriver 

individskyddskravet som är uppdelat i fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren klargör de villkor som gäller för 

undersökningsdeltagaren under studiens gång. Forskaren informerar också 

undersökningsdeltagaren om att deltagandet är frivilligt och att de har möjlighet att avbryta sin 

medverkan. Detta informerades deltagarna tydligt om i ett mail inför intervjuerna. 

Samtyckeskravet innebär att undersökningsdeltagarna lämnar sitt samtycke till att delta i 

forskningsstudien. Genom att lärarna tackar ja till att delta i intervju uppfylls detta krav. Likt 

Kvale och Brinkmanns (2014) uppmaning har den intervjuade blivit tillfrågad om godkännande 

kring att forskarna använder materialet som uppkommer i de formella samtalen före och efter 

ljudupptagningen. Forskningsstudien förhåller sig även till konfidentialitetskravet. Detta innebär 

att undersökningsdeltagarna i forskningsstudien är anonyma och uppgifter kring deltagarna inte 

går att identifieras av utomstående. Vid transkriberingsprocessen avidentifierades lärarna och 

benämns som Lärare 1, Lärare 2 o.s.v. det går endast att koppla till förteckningen av 

respondenterna. Den fjärde och sista principen är nyttjandekravet som innebär att de 
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personuppgifter som samlats in för forskningsändamål endast används av oss forskare i 

vetenskapligt syfte. De ljudupptagningarna som görs under intervjuerna får ingen utomstående ta 

del av och efter transkribering raderas filerna. Privata mobiler användes vid intervjuerna med 

lösenkod för att eliminera risken att ljudfilerna hamnar i fel händer.  

4.2 Intervjuförfarande 
För att skapa bra förutsättningar för att den empiriska insamlingen att svara på frågeställningen 

krävdes noggranna förberedelser inför intervjuerna. Respondenterna kontaktades först via 

telefon, mail eller personligt möte där en kortfattad presentation kring studiens intresseområde 

gjordes. Kort därefter skickades intervjuguidens teman, kring vad intervjun skulle innefatta till 

respondenterna för att de skulle kunna förbereda sig mentalt inför intervjuerna. Som tidigare 

nämnts gjordes en semi-strukturerad intervjuguide (bilaga 2). En intervjuguide kan beskrivas 

som ett manus för intervjuscenen, guiden får konsekvenser för svaren, analysen och därmed 

resultatet (Kvale och Brinkmann, 2014). Intervjuguiden är skapad utifrån och följer specifika 

teman från tidigare forskning (se kap. 3), problemområde, syfte och frågeställning, vilket 

rekommenderas av exempelvis Bryman (2011). Intervjuguiden möjliggör enligt Bryman att 

forskaren kan både få ut information från respondenterna om hur de upplever ämnesområdet men 

det ger även intervjun en flexibilitet. Intervjuguiden innefattar även frågor kring respondenternas 

bakgrundsfakta. Uppbyggnaden av intervjuguiden utgick från fyra intresseområden som väckt ett 

intresse utifrån tidigare forskning och övrig litteratur (se kap 3). Texttyper, Infallsvinkel på 

texterna, Förutsättningar för förståelse och Lärarens förhållningssätt till sin undervisning. 

 

Intervjuerna dokumenterades med hjälp av ljudupptagning och därefter transkriberas filerna till 

text, Bryman (2011) menar att detta tillvägagångssätt ger en detaljerad analys vilket krävs vid 

kvalitativa undersökningar. Bryman (2011) beskriver Kvales kriterier för en framgångsrik 

intervjuare men lägger även till punkter. De kriterier och punkter som Bryman beskriver är att; 

vara insatt i ämnesområdet, vara strukturerad och tydlig med sina frågor, visa hänsyn och ha en 

empatisk inställning till den intervjuade samt att vara öppen för den intervjuades respons. Vidare 

beskriver Bryman att en framgångsrik intervjuare bör vara styrande och kritisk och komma ihåg 

vad som tidigare nämnts under intervjun för att kunna relatera i stunden och inte låta tolkningen 

påverka den intervjuades svar. De tillagda punkter som Bryman beskriver är att man som 

intervjuare ska vara balanserad, inte säga förmycket och inte säga för lite samt vara etiskt 

medveten, vilket vi nämner i kapitel 4.1 Etiska ställningstaganden. Intervjuerna genomfördes på 

lärarnas skolor för att låta de känna sig så bekväma som möjligt vilket är viktigt eftersom som 

Bryman (2011) beskriver att de som bli intervjuade, speciellt med ljudupptagning, kan känna sig 

spända inför mikrofonen. Vikten av en lugn och ostörd miljö (Bryman, 2011) har dock varit i 

beaktande.  

4.3 Databearbetning 
För att synliggöra det som ska undersökas utformades en intervjuguide, intervjuguiden utgick 

ifrån tidigare forskning som tidigare presenterats i bakgrunden. I detta avsnitt beskrivs 

tillvägagångssättet vid transkriberingen, sammanställningen av empirin och analysen. Vi är 

medvetna att analysprocessen alla redan startas vid intervjuerna, eftersom vi som forskare redan 

då börja analysera i tanken respondenternas svar. Vid transkriberingen och efter synliggjordes 

mönster i form av kategorier som empirin sammanställdes efter. Kategoriseringen har utgått ifrån 

att hitta språkliga mönster där teman identifierades för hur lärare uttrycker och kommunicerar sin 

undervisning i läsförståelsestrategier. Utifrån detta mönster kunde färgkodningsprocessen av det 

transkriberade materialet påbörjas, vilket gör kodningsprocessen till en begreppsstyrd kodning 

(Kvale och Brinkmann, 2014), de utvecklade koderna identifierades tidigt genom att studera 

delar av materialet allteftersom intervjuerna genomfördes. Kodningen ledde till precis som Kvale 
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och Brinkmann beskriver det, kategorisering, vilket innebär att långa intervjuuttalanden kortades 

ned och citat plockades ut till enklare kategorier. Anledningen till att vi både använde oss av 

nerkortade intervjuuttalanden och citat var att vissa citat direkt synliggjorde kategorin och vissa 

intervjuuttalande krävdes att kortas ner för att synliggöra kategorin distinkt. De kategorier som 

kodades var att lärarna beskriver att de ”modellar” i sin undervisning, att de arbetar med 

förförståelse och ordförråd vidare kommunicerar de att de använder sig av samtal samt en 

meningsskapande undervisning. Analysprocessen fortlöpte genom att synliggöra kategorierna 

genom ramverket som tidigare beskrevs under kapitlet Undervisningsmodeller (3.3.1), vilket gör 

analysen till en deduktiv form av analys och beskrivs av Kvale och Brinkmann som en 

analysmetod där man fastställer det man undersöker utifrån generella teorier. Tidigt beslutades 

att ramverket skulle användas som ett analysverktyg. Kvale och Brinkmann (2014) upplyser om 

att man redan innan intervjuerna genomförs ska bestämma sig för hur intervjuerna ska 

analyseras. Utifrån ramverket lyftes centrala begrepp för analysprocessen, begreppen grundades i 

de olika undervisningsmodellerna som beskrivs under kapitlet Undervisningsmodeller (3.3.1). 

De centrala begrepp som analysprocessen har utgått från är hur undervisningen bedrivs för att; 

synliggöra strategier för eleverna, för att vägleda eleverna i läsförståelseaktiviteterna, 

frambringa engagemang samt för att eleverna ska ges möjlighet att interagera med andra och 

med texten och för att aktivera elevers bakgrundskunskap. Analysen bör vara systematisk när 

man undersöker skillnader mellan olika personers erfarenheter belyser Kvale och Brinkmann 

(2014), och bör därför bedrivas på samma sätt i var och ett av intervjumaterialet.  

 

För att tydliggöra arbetsgången i studien utformades en figur för att visualisera (figur 4.1). 

 

 

4.4 Metoddiskussion 
Vi ställde oss något tveksamma till att mättnad i svaren gick att uppnå eftersom det är omöjligt 

att förutspå hur många som krävs att intervjua för att uppnå den teoretisk mättnad som Bryman, 

(2011) nämner. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) beskriver mättnad när man som 

intervjuare ser samma svarsmönster återkomma i intervjuerna därav är det omöjligt att förutspå 

hur många respondenter som krävs. Däremot menar Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) att 

genom att intervjua 6-8 personer ökar säkerheten att uppnå mättnad, därav strävades det efter att 

intervjua minst 6 personer i studien.  

 

Vid intervjuerna fanns en medvetenhet om de kritiska tillfällena där den intervjuade kan uppleva 

en osäkerhet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att de första minuterna är avgörande, den 

intervjuade ska skaffa sig en uppfattning om intervjuaren som gör att hon talar fritt och 

uppenbarar erfarenheter och känslor inför en främling. Det som fanns i åtanke vid intervjun var 

att lyssna uppmärksammat; visa intresse, förståelse och respekt för det som den intervjuade 

säger. Kvale och Brinkmann poängterar även slutet av intervjun där den intervjuade ibland kan 

uppleva en tomhet eftersom man gett mycket av sig själv och sitt liv utan att få något i gengäld. 

Här upplevdes tillsammans med de intervjuade dock som beskrivs i metodvalet intervju (se kap 

Figur 4.1 

Källa: Egenkonstruerad modell 
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4.1) att en kunskap frambringats både hos oss som intervjuade och hos de som blivit intervjuade. 

De intervjuade beskriver att de fått insikt om ämnet.  

 

Tidigt fanns en medvetenhet om att transkribering är en tidskrävande process vilket gjorde att 

alltefter varje intervju var genomförd transkriberades materialet. Transkriberingen genomfördes 

gemensamt vilket vi ser som en styrka i studien då två forskare tillsammans har kontrollerat att 

det transkriberade materialet överensstämmer med intervjusvaren, vilket vi anser ökar 

tillförlitligheten och noggrannheten i svaren. Efter hand som intervjuerna genomfördes och 

transkriberades, påbörjades kategoriseringen. Genom att tolka de tidigare intervjuerna 

identifierades ett mönster och olika teman, vilket är en fördel då de betydande delarna av 

analysen uppmärksammades specifikt i de kommande och återstående intervjuerna, vilket 

beskrivs av Kvale och Brinkmann (2014). Författarna beskriver även hur det slutgiltiga 

analysarbetet förenklas genom att man tolkar intervjuerna allteftersom samt att empirin blir 

lättare att hantera. Författarna belyser även att analysen kommer att vila på en säkrare grund, 

vilket även styrks av Bryman (2011).  

 

Att ställa frågorna i samma ordning i samtliga intervjuer var något som eftersträvades under 

intervjuerna, vilket Kvale och Brinkmann (2014) beskriver som underlättande för analysen. 

Respondenternas svar gick ibland in på olika frågor vilket gjorde det svårt att följa turordningen 

fullt ut, däremot var den påbörjade analysen till stor hjälp vid de slutgiltiga intervjuerna då extra 

stor uppmärksamhet kunde läggas på de frågor som visade sig vara betydelsefulla.  

 

När kategoriseringsprocessen börjades beslutades det att kategorisera allt material var för sig och 

sedan jämföra materialet med varandra, anledningen var att uppnå en hög trovärdighet i 

forskningsmaterialet. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att tillförlitlighet innebär att ett 

resultat kan analyseras av andra forskare och återge samma resultat. Däremot menar författarna 

att för att uppnå en hög trovärdighet och tillförlitlighet på intervjusvaren bör flera forskare 

genomföra samma intervju med den intervjuade för att säkerställa att inte svaren förändras under 

intervjuerna. Detta har dock inte tagits hänsyn till i studien då intervjuerna genomfördes 

gemensamt. Däremot beskriver Patel och Davidson (2003) att genom att vara fler forskare vid 

intervjutillfället stärker tillförlitligheten av intervjusvaren då flera forskare kan bedöma och tolka 

svaren vid intervjuerna. Bryman (2011) beskriver även att de kvalitativa intervjuerna syftar till 

att uppnå ett djup, vilket vi tog hänsyn till under genomförandet av studien då gruppen lärare är 

tillsynes liten, däremot har lärarna flera gemensamma egenskaper. Resultatet i studien visar att 

många av lärarnas uttalanden kring undervisningen har flera likheter och skiljer sig inte avsevärt 

från varandra, vilket ökar överförbarheten då vi anser att studien hade kunnat genomföras vid ett 

senare tillfälle och även då uppnå ett liknande resultat. Bryman (2011) menar att en studie som 

kan genomföras vid en senare tidpunkt och i en liknande kontext och generera samma resultat 

har hög överförbarhet.   

 

Vi är även medvetna om att studiens resultat har påverkats av den deduktiva ansats som används. 

Ramverket vi använt vid kategorisering av resultatet har synliggjort delar men vi är dock 

medvetna om att en induktiv ansats hade synliggjort andra mönster vilket hade påverkat 

resultatet.  

 

Vi är även medvetna om att genom intervjuer får vi inte syn på hur lärarna undervisar, vilket 

hade krävt observationer. Dock är intervjuer relevanta eftersom vi då kan synliggöra lärarnas 

medvetenhet kring val av undervisning och reflektion kring den. Studien hade däremot styrkts 

genom att komplettera intervjumaterialet med observationer. Vi är medvetna om att genom att 

enbart använda oss av intervjumaterialet minskar trovärdigheten av studien då vi inte kan 
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säkerställa att lärarnas sanna tankar framkommer under intervjuerna, vilket Scott (refererad i 

Bryman, 2011) beskriver som problematiskt när det avser personliga uttalanden.  

5. Resultat och Analys 
I detta kapitel presenteras resultat och analys av de intervjuer som är genomförda. 

Intervjumaterialet som innefattar 3 timmar och 45 minuter har transkriberats och kategoriserats 

utifrån begrepp som presenterats i ramverket (3.3.1). Resultatet presenteras systematiskt under 

kategorierna och varje lärare var för sig. Begreppen vi har kategoriserat efter är, Vägleder utifrån 

undervisningsmodellen Reciprok undervisning (RT), Aktivera bakgrundskunskap utifrån 

undervisningsmodellen Transaktionell strategi undervisning (TSI), Interagera utifrån 

Transaktionell strategi undervisning (TSI), samt Engagerande undervisning utifrån 

undervisningsmodellen Concept-Oriented Reading Instruction (CORI). Efter varje resultatdel 

följer en analys utifrån begreppen i ramverket, vilken presenteras i en löpande text. 

Avslutningsvis i kapitlet sammanfattas resultatet under en egen rubrik.  

5.1 Vägleder eleverna i sin undervisning. 

5.1.1 Resultat 
Lärare 1 beskriver att hon vägleder, stannar upp och modellar i sin högläsning. Hon använder 

sig av begreppet ”modella”, genom att tänka högt för att visa vad som används för att bli en 

reflekterande läsare.  

 
Och sen det här med nya och svåra ord det har man ju strukit under innan, när man läser en text då 

tänker jag högt… åhh det här var ett nytt ord. Då tänker jag att detta måste jag få förklarat och då kan 

jag titta i en ordbok eller fråga en kompis om jag kan få förklarat ordet (Lärare 1) 

 

Lärare 1 berättar att hon pekar på någon av lässtrategierna Läsfixarna
1
 när hon tänker högt. Hon 

beskriver också att hon använder sig av Cirkelmodellen 
2
att de arbetar tillsammans där hon leder 

i början och att de tillslut ska kunna göra det själv. 

 

Läraren 2 beskriver hur hon väljer strategier som ska vägleda eleverna.  

 
Det handlar inte bara om läsförståelse utan det handlar om textförståelse generellt, om jag verkligen 

har tänkt igenom vilka strategier kommer eleverna att behöva för att utveckla förmågan att ta sig an 

den här texten eller skriva denna texten, då når de ju helt andra resultat. För det är ju så att det finns 

inte en strategi eller en modell som gör att alla utvecklar den här förmågan utan att jag måste öppna 

min verktygslåda och rafsa runt och titta vad har jag för verktyg som faktiskt kan ge eleverna det här. 

(Lärare 2) 

 

Läraren belyser att hon som lärare måste vara medveten om vilka strategier som eleverna 

behöver utveckla innan de ska ta sig an en text. Hon menar att det finns många olika och att hon 

måste ha koll på dem. Vidare beskriver hon hur hon visualiserar när hon använder strategier. 

Hon brukar använda sig av en tankebubbla och en pratbubbla, när hon läser håller hon upp 

pratbubblan och när hon börja tänka högt håller hon upp tankebubblan. Eleverna kan sedan 

använda sig av detta för att veta vad det är de gör när de läser texten eller hur de funderar kring 

texten för att förstå. Hon fortsätter beskriva verktygslådan men ur en annan synvinkel och menar 

                                                         
1 Widmark, M. En läsande klass. www.enlasandeklass.se 
2 Martin, J. R., & Rose, D. (2005). Designing literacy pedagogy: scaffolding democracy in the classroom. In 
R. Hasan, C. M. I. M. Matthiessen, & J. Webster (Eds.), Continuing discourse on language (pp. 251-280). 
London, England: Equinox. 
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att eleverna har med sig strategier hemifrån och att även dessa ska hon ha koll på. Hon menar att 

det gör att hon har koll på strategierna eleverna kan använda och att hon då ”modellar” hur 

eleverna ska använda dem. Till exempel beskriver hon hur en sammanfattning ska se ut med 

början, mitten och ett slut istället för att bara säga skriv en sammanfattning av texten. Hon menar 

att hon inte kan värdera elevernas arbeta om hon inte visat dem hur de ska göra.  

 

Lärare 3 beskriver hur hon bearbetar text tillsammans med eleverna med stöd av en cleverboard 

i klassrummet som gör att hela klassen kan följa med.  

 
Eleverna ska aldrig behöva arbeta med en text själv utan först måste man ha läst den högt tillsammans. 

Om inte jag har pratat med mina elever om texten så kan inte jag sitta och säga till dem att sätt er nu och 

arbeta med texten för då kan det vara rena grekiskan för eleverna. Men har vi pratat om innehållet och 

vi har pratat om texten och tittat på de olika styckena, lite de här att man dekonstruera en text att man 

bryter upp den i olika delar, stycke för stycke, då kan eleverna hantera den själva sen. Och det tror jag är 

en förutsättning för att de ska förstå, jag tror att vi lurar eleverna genom att säga att här läs sida 18-22 

och så kan vi prata om det sen och svara på frågorna. (Lärare 3) 

 

Läraren menar att klassen alltid ska bearbeta texten ihop först och att hon, som hon säger, ska 

modella, modella, modella. Att hon ska visa hur man ska göra. 

 

Lärare 4 beskriver hur hon bearbetar höglästa texter i helklass för att vägleda eleverna i 

läsförståelsestrategier.  

 
Alla texter ska man arbeta med begripligheten och som lärare då ska man vara den som vägleder och 

modella (…) högläser jag och så mitt i så visar jag och ställer mig frågan vad är det här, varför skriver 

dom så här. För att få in läsförståelsestrategierna pekar jag på spågumman (läsfixarna) och säger nu är 

jag spågumman eller nu ör jag detektiven (läsfixarna) eller nu är jag reportern (läsfixarna). Så att jag 

modellar hela tiden (…) jag vägleder, jag kan stanna upp och modellar hela min högläsning, nu undrar 

jag, nu frågar jag mig och slänger ut en öppen fråga till dem så att de läser mellan raderna och då 

pekar jag på väggen för där har jag strategierna (läxfixarna). Men det är inte strategierna som styr det 

är ju texten som styr. (Lärare 4) 

 

När Lärare 4 berättar om hur hon modellar strategier beskriver hon att hon inte kan visa allt 

samtidigt, hon måste bestämma sig för en, för att inte röra till det för eleverna. Hon har t.ex. 

förberett innan att synliggöra svåra och nya ord/begrepp i en text. När ordet/begreppet dyker upp 

stannar hon upp och tänker högt hur hon ska få det förklarat för sig. Vidare berättar hon att hon 

modellar vad hon gör för att förstå, kanske ställer hon frågan; Varför skriver de så här? Därefter 

pekar hon på strategin Reportern (läsfixarna) för att visa vem hon är, vilken roll hon har tagit. 

Hon beskriver att hon gör det för att få in läsförståelsestrategierna i undervisning. 

 

Lärare 5 nämner Läsfixarna och att de har bearbetat de strategierna tillsammans för att befästa 

dem. Sedan menar hon att de får använda dem i vanliga tystläsningsböcker och då poängterar 

hon innan de börjar läsa… 

 
… tänk nu vilken ”Läsfixare” ni använder för att ni ska förstå innehållet. (Lärare 5) 

 

Hon nämner även att detta är något hon gör inom fler ämnen än svenskan. När hon arbetar med 

en matematiktext går de igenom den tillsammans först för att ta reda på vad som är matematik i 

texten. Hon menar att om eleverna bara läser själva först så förstår de inte och att genom att göra 

det gemensamt blir det tydligare och lättare.  

 

Lärare 6 anser att det är viktigt att arbeta med läsförståelse inom samtliga ämnen i skolan. Hon 

brukar ofta använda läsförståelsestrategier när eleverna ska förstå ämnestexter och använda 
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ämnestexter för att utveckla språklära, t.ex. leta upp substantiven i dessa samhällstexter. Men 

främst menar hon att det är viktigt att använda strategier och utveckla förståelse med 

ämnestexter.  

 
Många ämneslärare borde tänka läsförståelse, eleverna ska ju förstå det de läser oavsett ämne. (Lärare 

6) 

 

Vidare menar Lärare 6 genom att man sitter ner och lyssnar på eleverna och få dem att tala om 

hur de tänker, kan hon som lärare förstå vad som brister och att då kunna visa ”om du tänker 

såhär”.  

5.1.2 Analys 
Citaten och intervjuuttalanden ovan är uttagna ur kategorin ”modella” som synliggjordes tidigt i 

analysprocessen vid färgkodning, beskrivet i kapitel 4.3 Databerarbetning. När vi belyste 

kategorin i ramverket (kap. 3.3.1 Undervisningsmodeller) kunde vi koppla begreppen tänker 

högt, orienterar eleverna att bli metakognitiva och reflekterande läsare samt ge tydliga 

instruktioner från undervisningsmodellerna och vidare koppla till resultatet att läraren vägleder 

eleverna i sin undervisning. 

 

I studien beskriver både Lärare 1 och Lärare 4 att de stannar upp i sin högläsning och tänker högt 

för eleverna vad det är som sker för att hon ska förstå texten. Vi menar att genom denna ”tänka 

högt paus” vägleder hon eleverna till att förstå processen att tänka utifrån strategier som krävs 

för att förstå en text. Vi tolkar att hon synliggör strategierna för eleverna i dess rätta kontext, 

vilket vi menar är en effektiv strategi för att eleverna ska utveckla de olika förståelsestrategierna. 

Vidare tolkar vi det som att eleverna behöver inte bara utveckla förståelse för strategierna utan 

vara medvetna om när och hur strategierna ska användas.  

 

Lärare 4 poängterar vikten av vägleda eleverna med en strategi i taget, hon menar att hon inte 

kan visa allt samtidigt, risken är då att man rör till det för eleverna. Hon beskriver att hon bland 

annat använder sig av strategin att ställa frågor till en text, genom hennes undervisning synliggör 

hon strategin för eleverna och vägleder dem när de ska använda den. Strategin att ställa frågor till 

texten hjälper eleven att få förståelse för texten, vilket forskarna av reciproka 

undervisningsmodellen kommit fram till. Lärare 4 beskriver även att hon brukar förbereda en 

text med en strategi som eleverna sedan får arbeta med. Vi menar att risken med att förbereda en 

strategi till en text är att eleven kan bli hämmad när det är förbestämt vilken strategi som eleven 

ska använda sig av. För att eleven ska kunna välja en strategi som passar bör läraren istället 

förbereda ett stort utbud av strategier.  

 

Lärare 2 belyser vikten av att hon som lärare måste vara medveten om vilka strategier som krävs 

för att eleven ska förstå en text. Vi menar att medvetenheten tyder på kunskap inom 

läsförståelseundervisning. Hon vill även lyfta fram vilken strategi som är relevant att använda för 

eleverna genom att som hon säger ”modella”. Vi tolkar begreppet ”modella” som ett sätt att 

synliggöra strategin för eleverna och vidare vägleda dem till när man ska använda den.  

Flera av lärarna i studien beskriver att de aldrig lämnar eleven ensam med en text utan att de 

bearbetar texten tillsammans först i klassen. Lärare 3 poängterar att hon inte kan be eleverna att 

sammanfatta en text om hon inte har visat dem först hur man gör. Vi menar att flera av lärarna är 

medvetna om att strategin att sammanfatta en text är en strategi som hjälper eleven att förstå 

texten, vilket forskarna av reciprok undervisning har kommit fram till, men att eleverna inte har 

denna strategi med sig naturligt utan måste utveckla den. Utifrån den reciproka 

undervisningsmodellen menar vi att utveckla en strategi kräver att läraren vägleder eleven i 

processen. Likt lärare 2 använder flera av lärarna i studien begreppet ”modella” och även här 
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tolkar vi begreppet som ett sätt att synliggöra strategin för eleverna och vidare vägleda dem till 

när man ska använda den för att skapa en förståelse. 

 

Lärare 5 beskriver att hon först har bearbetat strategier med eleverna och att hon sedan befäster 

dem genom texter som är meningsskapande för eleven. Utifrån den reciproka 

undervisningsmodellen är läsförståelse produkten av tre huvudfaktorer varav meningsskapande 

texter och strategier är två av dem. Vi ställer oss frågande till om man då kan undervisa i enbart 

strategier innan eleven har meningsskapande texter. Utvecklar eleverna då en förståelse för 

strategierna? 

 

Lärare 6 belyser vikten av att undervisa eleverna i läsförståelse inom samtliga ämnen i skolan. Vi 

tolkar det som att hon är medveten om vikten av meningsskapande texter för utveckla 

läsförståelse. Vidare beskriver hon att genom att lyssna på eleverna när de tänker, alltså be dem 

beskriva hur de tänker ge det henne en möjlighet att beskriva en strategi som får dem att förstå. 

Vi menar att Lärare 6 är medveten att eleverna kan ha oreda bland sina strategier och att de 

saknar vissa och att hon då synliggör en strategi som fungerar på den texten för den eleven för att 

eleven ska förstå. Hon vägleder dem i att använda strategier för att förstå en text. 

5.2 Undervisar eleverna i att aktivera sin bakgrundskunskap 

5.2.1 Resultat 
Lärare 1 beskriver att hon ibland låter eleverna titta på en film först för att eleverna ska få en 
förförståelse och kunna se de inre bilderna, hon poängterar att det inte är alla barn som redan har 

de inre bilderna med sig. Hon beskriver även att många gånger måste hon förenkla 

undervisningen för många också, hon menar att de elever som har ett väldigt litet ordförråd 

kanske är i behov av en lättare text. Där ger hon exempel på ”Moa och Mille” böckerna som 

finns i olika nivåer på läseböckerna. Hon poängterar att alla eleverna läser ”samma” bok men på 

olika nivåer och med olika textmängd och bildmängd för att anpassas till elevernas förförståelse 

och ordförråd.  

 

Lärare 1 beskriver även att hon låter eleverna ta hjälp av varandra för att delge sin förförståelse. 

Hon menar att den som har lite mer förförståelse kring ett specifikt ämnesområde hjälper den 

som kan lite mindre, på så vis menar hon att alla känner att de kan lyckas. Vidare menar hon 

även att elevernas förförståelse och ordförråd utvecklas avsevärt. 

 
Tittar man på en 15-årig som har blivit läst mycket för hemma och som har läst mycket själv, och 

lyssnat på böcker och filmer har ett förråd på ungefär 50- 70 000 ord och begrepp. Medans en som 

inte har läst mycket eller lyssnat har ett förråd på ca 15-17 000 ord och begrepp. Vi kan nog inte ens 

ana vilka skillnader på förutsättningar det ger, och att kunna klara ett liv. Det är fantastisk mycket. 

(Lärare 1) 

 

Lärare 1 poängterar vikten av att läsa hemma med sina barn och att man läser mycket. Vidare 

beskriver hon att bara förstå det som står på raden är väl en sak, men ska man kunna göra 

kopplingar och tänka utanför raden menar hon att det blir svårt om man inte har ett ordförråd och 

inte har läst mycket innan, då eleven inte har något att förhålla sig till sen tidigare.  

 

Lärare 2 beskriver att för henne har det varit viktigt med högläsning, då använder hon texter 

som eleverna möter i sin vardag för att skapa en förståelse utifrån de som eleverna själva känner 

till. Lärare 2 beskriver även att en av de stora framgångsfaktorerna som hon har upplevt både när 

det gäller klasslärare och specialpedagoger är att jobba med synonymer och motsatsord i 

undervisningen, vilket hon menar bidrar till en medvetenhet hos eleverna där hon tillägger att för 
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att eleverna ska bli goda läsare och lärande individer behöver de egna läserfarenheter, om inte 

eleverna är medvetna över vad som är läserfarenheter så blir det svårt att se det som en resurs i 

sitt eget lärande. Hon poängterar även att hon föredrar att använda sig skönlitterära texter, då 

eleverna oftast känner igen sig i texterna och på så vis kan ta till sig texten och skapa en 

förståelse.  

 

Lärare 2 berättar att hon ofta brukar benämna vikten av språkduschar för föräldrarna vid 

föräldramöten. Hon menar att det kan låta tjatigt och löjligt att använda sig av ett sådant begrepp 

men hon poängterar att det är enda vägen till en god läsförståelse.  

 
Ju mer begrepp och ord jag har med mig desto mer kan jag ju ta min galge och hänga upp min 

förståelse på en krok. (Lärare 2) 

 

Lärare 2 beskriver att ett rikt ordförråd förenklar läsförståelseprocessen och undervisningen för 

eleverna, hon menar att det är erfarenheter runtomkring eleverna som bygger förförståelsen. Hon 

menar att hon tydligt kan avgöra vilka elever som blir lästa för hemma och att då är hennes 

högläsning än mer viktig för ett rikare ordförråd hos eleverna. Hon beskriver att det finns ett 

otroligt stort samband mellan ett rikt ordförråd, en god begreppsförståelse och förståelse av en 

text. Vidare menar hon att hon alltid bär med sig det som forskaren Ingvar Lundberg sa, att den 

främsta förutsättningen för att skapa en förståelse det är ordförrådet, att det är gediget utan det så 

kommer eleverna ingenstans.  

 

I intervjun med Lärare 2 ger hon även exempel på den undervisning hon bedriver för att utveckla 

ord och begreppsförståelse. Hon beskriver att innan hon börjar arbeta med en text brukar hon låta 

eleverna få reflektera över bokens rubrik, framsida och bilderna i boken. Hon täcker ofta för 

texten i exempelvis kiwiböckerna så arbetar hon med elevernas förförståelse utifrån vad bilderna 

förmedlar för text och utan att eleverna vet vad det står för skriven text i boken. Hon poängterar 

att det är viktigt att arbeta runt boken först innan man introducerar den skrivna texten för att 

eleverna ska veta vilken typ av ordförråd de ska plocka fram. 

 

Lärare 2 belyser även att elevers förförståelse kan bidra till missuppfattningar. Hon har upplevt 

att när eleven ska sammanfatta en text lägger de till detaljer i texten som egentligen inte är 

viktiga i en sammanfattning men som de själva har fastnat för i en text. Hon menar att det är 

viktigt att hela tiden koppla tillbaka till eleven och kolla vad eleven relaterar texten till.  

 

Lärare 3 beskriver att hon arbetar mycket med begrepp och ord för att eleverna ska utveckla en 

förförståelse för texter. Vidare menar hon att förförståelse kommer mycket av att man blivit läst 

för när man var liten, där poängterar hon att förutsättningarna skiljer elever åt i utveckling av 

läsförståelse. 

 
I de nationella proven i 3:an ser man att det är mycket ämnesspecifika begrepp där ska man kunna 

sätta in nyckelord i faktatext och då måste man ha förförståelse. Begreppen och de ämnesspecifika 

orden är väldigt viktiga för förståelsen. (Lärare 3) 

 

Lärare 3 beskriver även att hon ofta låter eleverna arbeta tillsammans, då menar hon att man ger 

eleverna möjligheten att visa varandra hur man använder sig av strategierna och delger varandra 

erfarenheter. Hon beskriver att hon ofta hör eleverna diskutera betydelsen av olika begrepp och 

att de tillsammans kan skapa en förståelse för det specifika begreppet.  

 

Lärare 4 beskriver att högläsningen bidrar till att eleverna får ”orden över huvudet” för att 

eleverna hela tiden ska utmanas med nya ord och begrepp. Lärare 4 belyser även vikten av att 
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läsa hemma, hon menar att barn har många olika upplevelser beroende på hur mycket man har 

blivit läst för hemma eller hur mycket ord man har fått med sig hemifrån. Därför, poängterar 

hon, är det viktigt att vi som lärare i de yngre åldrarna ska ”ösa” på eleverna olika texter. Då hon 

menar att brister elevernas ordförråd redan i de första åren i skolan så får eleven svårare att klara 

av skolgången högre upp i skolåren. 

 
Högläsningen är otroligt viktig för att eleverna ska utveckla ett rikligt ordförråd. Vid högläsning får de 

ord över huvudet, annars hamnar de bara i begrepp och texter som de klarar av. (Lärare 4) 

 

För att vara medveten om att eleverna hela tiden utvecklar sitt ordförråd arbetar Lärare 4 med att 

eleverna får skriva ner de ord och begrepp som de har lärt sig under veckan, hon poängterar att 

det innefattar begrepp inom samtliga ämnen i skolan.  

 

Lärare 4 ger fler exempel på hur hon arbetar med elevers begreppsförståelse och ordförråd i 

undervisningen. Hon beskriver att hon ofta tar bort ämnesspecifika ord i en text och radar upp 

dem vid sidan för att eleverna gemensamt ska sätta in rätt ord på rätt ställe. Då belyser hon att 

man som lärare snabbt kan avgöra om eleven har skapat en förståelse för begreppet. Hon 

beskriver även att hon ofta låter eleverna arbeta tillammans för att kunna delge varandra 

erfarenheter, men poängterar att det är en träningsarena att ta till sig och delge varandra 

erfarenheter. Hon menar att läraren måste ansvara för ett sådant klimat och att det ska 

uppmuntras från början, redan i förskoleklassen. 

 

Lärare 5 belyser att för henne är det viktigt att arbeta med ord och begreppsförståelse så tidigt 

som möjligt, vilket hon beskriver att hon gör redan i årskurs 1 eftersom att det är betydelsefullt 

när eleverna ska börja läsa. Lärare 5 beskriver även att hon märker en enorm skillnad på elevers 

läsförståelse på de elever som läser mycket hemma och de som inte gör det. Hon tydliggör att 

man ser jättetydligt vilken fördel de har. 

 
Vid varje IUP samtal säger jag till föräldrarna att läs hemma, läs på kvällarna, läs 5 min bara att man 

håller igång det här. Speciellt till de som behöver det för det ger en enorm skillnad på förståelsen. 

(Lärare 5) 

 

Hon menar att nivån på elevernas förståelse skiljer sig avsevärt i klassen hon undervisar i och 

hon är medveten att de elever som har blivit lästa mycket för är mer aktiva i undervisningen än 

de som inte har högläsning som en naturlig del i sin uppväxt.  

 

Lärare 5 poängterar även att många gånger är det faktiskt inte bristen i elevers ordförråd och 

förförståelse som gör att eleven inte förstår ett ord i en text utan att eleverna helt enkelt har för 

bråttom när de läser. Hon beskriver att hon ofta uppmanar eleverna att läsa texten flera gånger 

för att de inte ska haka upp sig vid ett ord som de läser fel. Hon upplever att oftast så kan eleven 

tillslut förstå vad de stod utan att jag som lärare behöver beskriva ordet för dem.  

 

Lärare 6 poängterar att hennes erfarenheter är att de elever som inte har utvecklat ett rikligt 

ordförråd får det svårare att läsa och förstå. Hon menar att det är erfarenheterna runtomkring 

eleverna som bygger förförståelsen. Hon beskriver att det var anledningen till att hon hade 

högläsning som en daglig rutin i sin undervisning. Där poängterar hon även att hon uppmanade 

föräldrarna att göra samma hemma, då hon menar att man får en förståelse för olika ord hemma 

och andra ord i skolans miljö.  

 

Lärare 6 tydliggör vikten av att man som lärare är medveten om att elever har många 

erfarenheter och kan mycket redan innan ett nytt arbetsområde introduceras, där tydliggör hon att 
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det är den förförståelsen man ska arbeta mycket med redan innan man presenterar ny kunskap för 

eleverna. 

 
Det är viktigt att man som lärare förstår och anpassar sig till att barn kan något innan för barn kan 

faktiskt mycket innan och ibland får man som lärare se sig som besegrad.(Lärare 6) 

 

Hon beskriver hur hon inför ett nytt arbetsområde i OÄ-ämnena skapade en mindmap där alla 

elever fick ”kasta ut” sin kunskap och förförståelse kring ämnesområdet, vilket bidrog till att alla 

elever kunde delge varandra sin kunskap och förståelse. 

 

I intervjun med lärare 6 framgår det att lärare i vissa fall kan missbedöma elevers förståelse för 

en text. Hon beskriver att när en elev inte förstår det den läser uppmanas eleven att låta texten 

ligga och gro, hon menar att erfarenheten och förförståelsen kanske inte saknas utan det tar lite 

tid innan de finner kopplingen. Ofta menar hon att man får tillbaka en, -jaha var det så du menar 

och det är den bästa upplevelsen man kan få som lärare. Jaha! 

5.2.2 Analys 

Citaten och intervjuuttalanden ovan är uttagna ur kategorin ”förförståelse och ordförråd” som 

synliggjordes tidigt i analysprocessen vid färgkodning, beskrivet i kapitel 4.3 Databearbetning. 

När vi belyste kategorin i ramverket (kap. 3.3.1 Undervisningsmodeller) kunde vi koppla 

begreppen att eleven kan utbyta strategier, koppla an till meningsskapande texter och få 

stöttning från undervisningsmodellerna och vidare koppla till resultatet att eleven aktiverar sin 

bakgrundskunskap. 

 

En lärare beskriver att eleverna kan missuppfatta texten utifrån sin förförståelse, där menar vi att 

när elever reflekterar över sina missuppfattningar så är det en form av strategi i sig. Vi tolkar det 

då som att om eleven är medveten över sina missuppfattningar kan de använda det som en 

strategi och skapa en förståelse för texten.  

 

Utifrån intervjuerna av lärarna tolkar vi det som att lärarna anser att eleven kan identifiera och 

förstå ord är det som är centralt för att eleverna ska kunna förstå en text. Däremot är det endast 

Lärare 4 och Lärare 6 som belyser vikten av att ordkunskapen bör utvecklas i samtliga ämnen i 
skolan. Inte någon lärare belyser hur de arbetar med begreppsförståelse i exempelvis matematik. 

Vi tolkar det som att lärarna fokuserar på att utveckla ordkunskapen i ämnet svenska vilket vi ser 

som en brist i lärarnas kompetens. Vi menar att eleverna även bör ha ett välutvecklat ord och 

begreppsförråd för att klara av att genomföra de nationella proven i årskurs 3 även i matematik. 

 

Lärarna beskriver även hur de genomför olika aktiviteter i undervisningen för att eleverna ska 

utveckla sitt ordförråd och därmed sin förförståelse när de tar sig an olika texter. Däremot är det 

ingen av lärarna som belyser att de skriver ner orden och dess förklaring på tavlan för att 

eleverna ska befästa nya och svåra ord. Vi menar att genom att skriva ner nya ord ger man 

eleverna bättre förutsättningar att komma ihåg orden i framtiden. Detta kopplar vi till 

undervisningsmodellen TSI som bygger på att eleverna ska få en mer omfattande och 

fortlöpande stöttning i sin utveckling av läsförståelse. Här menar vi att genom att eleven både får 

orden läst och förklarat för sig muntligt samt genom en skriftlig förklaring är förutsättningarna 

för att eleverna ska komma ihåg ordet betydligt bättre. Lärare 4 beskriver även att hon låter 

eleverna själva får skriva ner nya ord som de har utvecklat en förståelse för vilket vi menar kan 

vara en effektiv strategi för att göra eleven medveten över deras kunskapsutveckling. Det 

framgår dock inte om eleverna enbart får skriva ner orden eller sätta in orden i ett sammanhang 



24 

för att visa på förståelsen vilket vi menar är förutsättningen för att eleverna ska utveckla 

förståelse för nya ord. 

 

Alla lärarna i studien belyser även vikten av att använda sig av högläsning i undervisningen för 

att utveckla elevers ordförråd. Vi tolkar det som att lärarna förespråkar högläsningen framför 

tystläsning i undervisningen. Däremot är det ingen lärare som definierar varför högläsningen är 

mer effektiv än att eleverna får läsa texterna tyst för sig själva.    

 

Lärarna beskriver att det är erfarenheter runtomkring eleverna som bygger förförståelsen och 

som i sin tur bygger en förståelse för texten. Vi tolkar det som att vikten ligger på att aktivera 

den relevanta bakgrundskunskapen som eleverna redan besitter till den höglästa texten. Här 

beskriver inte lärarna heller hur undervisningen kring högläsning bör genomföras för att eleverna 

ska kunna koppla sina tidigare erfarenheter till den höglästa texten. När eleverna inte ges 

möjlighet till att reflektera över texten och koppla det till tidigare erfarenheter försämras 

förutsättningen för eleverna att själva kunna delta i aktiviteten och få användning av den höglästa 

texten vilket gör att det inte heller sker ett samspel mellan texten och elevens förståelse.  

 

Lärare 6 beskriver att hon arbetar med synonymer och motsatsord för att utveckla elevers 

ordförråd. Utifrån lärarens beskrivning framgår det inte hur en undervisning som innefattar att 

arbeta med synonymer och motsatsord kan bidra till en medvetenhet över elevernas erfarenheter. 

Det framgår inte heller om synonymerna och motsatsorden är ord som utgår ifrån en 

meningsskapande text eller bara är en aktivitet som genomförs för att senare bidra till förståelse. 

Utifrån undervisningsmodellen TSI tydliggörs det att läsförståelseundervisningen ska syfta till 

att eleverna utbyter strategier och att undervisningen ska vara meningsskapande vilket vi anser 

att lärarens aktivitet inte bidrar till.    

5.3 Undervisar eleverna att interagera med texter och klasskamrater 

5.3.1 Resultat 
Lärare 1 beskriver att det är inte bara viktigt att läsa utan också att samtala om det lästa för att 

förstå. Texterna som hon beskriver att de läser och samtalar om har ett vidgat perspektiv. 

 
Jag arbetar även med film och att prata kring det, är viktigt både förförståelse och för att få det här med 

röda tråden, att förstå. Det är jätteviktigt, att inte bara läsa och utan också att samtala kring filmer och 

bilder. Att kunna berätta själv och berätta för en kompis att de förstår. Det handlar om att kunna berätta 

och förstå. Då har du ju förstått själv också, då kan du berätta för någon annan. (Lärare 1) 

 

Lärare 2 menar att när eleven har utvecklat läsförståelsestrategierna så har de alltid med sig 

dem, men att när man möter en ny typ av text eller en svår text kan man behöva diskuterar den 

med någon. Hon menar att samtalet synliggör inte bara om eleven förstår innehållet i texten utan 

även om de har förståelse för strategierna. 

 
Svårigheten är att veta när eleven har koll på strategierna och hur man använder dem, och det brukar jag 

oftast bedöma genom att eleven kan berätta om strategin för en kompis. För då har de oftast kläm på 

det, när de själva kan beskriva, så låter jag dem arbeta i parsamtal om tre stycken, det brukar vara 

väldigt konstruktivt. När eleverna själva kan sätta ord på det, då vet jag att nu, nu kan de flyga själva. 

(Lärare 2) 

 

Lärare 2 belyser vikten av att samtala och att dela erfarenheter med varandra. Hon menar 

att det är en strategi i sig att dela erfarenheter med varandra för att förstå och samtalet har 

de ju alltid med sig. Hon använder sig av en samtalsmodell som eleverna ska ha när de 
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samtalar om en läst text eller en öppen fråga. Samtalsmodellen heter EPA (ensam, par och 

alla). 

  
Jag låter eleverna tänka efter en stund själv vad boken handlade om eller den öppna frågan som läraren 

gav, därefter får eleverna delge en kamrat sin tanke och till sist lyfts dessa tankar i helklass. Det inte är 

elevens ensamma svar utan att det är ett svar som vi kommit fram till tillsammans. (Lärare 2) 

 

Hon menar att eleverna aldrig ska behöva sitta själv med en text. Hon beskriver att de alltid läser 

texten tillsammans och bearbetar den först tillsammans och därefter får de arbeta med den själva 

för att eleverna ska få dela med sig av sin förståelse. 

 

När eleverna är yngre (åk 1) arbetar Lärare 3 med läsmaterialet Kiwi
3
, där bilden är i centrum. 

Hon beskriver att eleverna i mindre lärarledda grupper samtalar kring bilderna och vad boken 

handlar om, därefter läser de gemensamt texten.  

 
Med Kiwi blir det att eleverna samtalar mycket och de får stöd av bilden eftersom de inte ännu kan 

avkoda skriven text. (Lärare 3) 

 

Lärare 3 beskriver att hon nivågrupperar eleverna och att grupperna inte är fasta utan de utgår 

från deras avkodning när de börjar ettan och att de successivt förändras. Hon beskriver att hon 

uppfattar det som att inte eleverna bryr sig om vilken grupp de är med i. 

 

Lärare 4 beskriver att hon ett starkt intresse för samtal. Hon beskriver att det överallt finns text 

och att det handlar om att förstå den texten och att samtala om den texten. Hon berättar att hon 

använder sig av samtalsmodellen EPA (ensam, par och alla). 

 
Man behöver inte räcka upp handen utan man får tid att tänka. Vad vet jag, vad vet jag… så kommer man 

ihåg lite grann så kommer man igång och pratar med kompisen. Ja men visst jag det kan ju jag med. Då är 

det så nära en att man tar det till sig. Nu är det vi som berättar för alla. Och så tar alla, det är inte jag själv, 

då kan man ha lagt till den där kunskapen som man fick där och fått den till sin egen. Och där hör man det 

sen många gånger, för det är ju många som har tänkt samma sak. Ja, då äger man ju hela, det är ju det. 

Samtala om texter och samtala om ord och begrepp då blir det mycket mer djupare meningen i det. 

Gemensam aktivitet. (Lärare 4) 

 

Återkommande berättar Lärare 4 att hon arbetar mycket med samtal om text och att hon 

arbetar med boksamtal. 

 

Lärare 5 använder sig av samtal vid högläsning av text. Hon brukar fråga om de kommer ihåg 

vad förra kapitlet handlade om och om det är någon som kan återberätta en del samt om det var 

något de inte förstod, några svåra ord eller så. Samtalet har även stor del menar hon när de 

bearbetar film som text, då brukar eleverna få diskutera i grupper. Lärare 5 beskriver att hon ofta 

lyssnar på eleverna när de samtalar och att hon samtalar med eleverna.  

 
Jag går runt och lyssnar på när de samtalar, jag får syn på om eleven använder sig av strategin, det 

handlar återigen om att samtala och återberätta för då hör jag ju om eleven förstår och att eleven kan 

diskutera i samtal utifrån texten. (Lärare 5) 

 

Hon menar att hon alltid har arbetat med att just läsa en text och sedan diskutera den, vad 

var det viktiga i texten. Vidare menar hon att nu kommer man in på cowboyen 

(Läsfixarna), men även innan Läsfixarna så jobbade hon också så, bara det att då nämnde 

man inte cowboyen.  

                                                         
3 Körling, A-M. (2006) Kiwimetoden. Stockholm: Bonnier Utbildning AB 
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Jag möter ofta elever i åk 1 som kan läsa flytande, alltså koda av, när de börjar skolan. Men de förstår 

inte vad de läser och då är textsamtalet jätteviktigt. Det handlar om att göra eleverna medvetna över 

vad läsningen innebär, inte bara kunna uttala orden utan att faktiskt kunna förstå det de läser. (Lärare 

5) 

 

Hon menar att det handlar om att göra eleverna medvetna om vad läsningen innebär, det är 

ju inte bara att kunna uttala orden utan att förstå dem också.  

 

Lärare 6 beskriver att hon alltid har arbetat med olika texter. Hon menar att sång är en text, hon 

beskriver att de först sjöng och sedan diskuterade de vad sången handlade om. Hon menade att 

det var först när man samtalade med eleverna som man kunde få syn på om de förstod.  

 
Jag går ofta runt bland eleverna och lyssna på när de samtalar och ibland försöker jag sätta mig ner 

och prata en till en med dem. Jag låter dem ta sig tid att tala om hur de tänker. (Lärare 6) 

 

För att eleverna ska förstå en text menar Lärare 6 att det är viktigt att man pratar mycket 

om texten. Att läsa först och sedan prata om den. Hon ser sig själv som en pratande lärare, 

men belyser vikten av att när man pratar måste man använda sig av korrekta begrepp 

eftersom det bygger bakgrundskunskap hos eleverna. 

 
Det är jätteviktigt att man som lärare använder sig av korrekt begrepp när man samtalar med eleverna. 

Varför ska man säga ”plussa” när det heter addera? (Lärare 6) 

 

5.3.2 Analys 

Citaten och intervjuuttalanden ovan är uttagna ur kategorin ”samtal” som synliggjordes tidigt i 

analysprocessen vid färgkodning, beskrivet i kapitel 4.3 Databearbetning. När vi belyste 

kategorin i ramverket (kap. 3.3.1 Undervisningsmodeller) kunde vi koppla begreppen utbyte av 

strategier och meningsskapande texter från undervisningsmodellerna och vidare koppla till 

resultatet att eleven interagerar med text och klasskamrater. 

 

Lärare 1, Lärare 3 och Lärare 6 beskriver att de arbetar med ett vidgat textperspektiv, som till 
exempel film, bild och sång, ger eleverna förutsättningar att samtala med varandra för 

förförståelsen och den röda tråden. Vi menar att det vidgade textperspektivet möjliggör en 

interaktion där eleverna delger varandra erfarenheter och förförståelse. Vi menar även att film, 

bild och sång har en mening för eleverna och genom att interagera med meningsskapande texter 

utvecklar eleverna sin läsförståelse. De hör hur andra elever resonerar utifrån strategier och kan i 

ett utbyte genom samtalet ta del av dem, vilket styrks av den framgångsrika 

undervisningsmodellen TSI. 

 

Lärare 1 menar att hon får syn på eleverna har förstått det lästa genom samtalet. Lärare 2 menar 

att genom att lyssna på eleverna när de samtalar med varandra kan hon höra om eleverna har 

befäst strategier att förstå texter. Hon menar att det kan vara svårt att få syn på om eleverna 

förstå strategierna men genom att eleverna kan berätta om dem till en annan elev kan hon få syn 

på det. I undervisningsmodellen TSI är det lärarens roll att lyssna på när eleverna interagera med 

varandra genom ett samtal för att få syn på om de har förstått strategierna. Vi menar att läraren 

alltså inte bara får syn på om de har förstått texten utan även om de har koll på strategierna. I 

undervisningsmodellen TSI är det lärarens roll att lyssna på när eleverna interagera med varandra 

där de utbyter strategier med varandra. Vi menar att en medveten lärare använder 

samtalssituationer för att bedöma om eleverna befäst strategin. 
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Lärare 6 beskriver att hon pratar mycket med eleverna och hon belyser vikten av att använda 

korrekta begrepp eftersom det bygger bakgrundskunskap. Vi menar att det krävs 

bakgrundskunskap som kan interagera med texten för att utveckla en förståelse för texten. 

Läraren 2 beskriver att eleverna interagerar genom en samtalsmodell, vilken ger eleverna 

möjligheter att aktivera sin bakgrundskunskap och koppla den till texten. Skulle 

bakgrundskunskapen vara knapp får de i samtalet med en kamrat ta del av bakgrundskunskap 

som vidgar förståelsen, när de sedan utbyter bakgrundskunskap med hela klassen vidgas 

förståelsen för texten ytterligare. I samtalen sker ett utbyte av strategier vilket beskrivs i 

undervisningsmodellen TSI som en framgångsfaktor i utveckling av läsförståelse. Eleverna får 

själva sätta ord på sin läsförståelse i samtalen de kopplar då på sin bakgrundskunskap och gör 

eleverna aktiva i undervisningen. Vi menar att eleverna utvecklar sin förståelse genom att dela 

erfarenheter genom interaktion. Vår tolkning är att Läraren 2 vill förmedla att eleverna ska ta 

tillvara på samtalet i olika kontexter för att förstå texter. Att interagera med andra för att förstå 

ska vara en strategi de ska använda för att förstå. Lärare 4 låter eleverna samtala med varandra 

utifrån samma samtalsmodell och menar att genom samtal om text, ord och begrepp får de en 

djupare mening. Den djupare mening som Lärare 4 kommunicerar tolkar vi att genom att 

eleverna interagerar med varandra blir texten, ordet och begreppet mer meningsskapande för 

eleven. Vi menar att meningsskapande texter stöttar eleverna i sin utveckling av läsförståelse. 

 

Lärare 5 beskriver att hon lyssnar på när eleverna diskuterar i ett samtal för att få syn på om de 

använder strategin. Utifrån undervisningsmodellen TSI menar vi att läraren ska anta rollen som 

den som lyssnar när eleverna sätter ord på sin förståelse för att de ska utveckla sin läsförståelse. 

Lärare 5 menar att hon alltid har diskuterat med eleverna men nu använder hon Läsfixarna och 

där kommer cowboyen in i diskussionen om vad som var det viktigaste i texten. Enligt TSI kan 

man använda flera olika strategier när eleverna interagerar med varandra och utbyter dessa 

strategier med varandra. Vi menar att det är samma strategi men att hon genom cowboyen har 

visualiserat en strategi för eleverna. 

5.4 Undervisar eleverna till att bli engagerade läsare 

5.4.1 Resultat 
Lärare 1 beskriver att bedriva en undervisning som syftar till att utveckla eleverna till 

engagerade läsare handlar om att välja texter som är anpassade till eleverna. Hon poängterar att 

det handlar om att hon inte bara tar en text utan först måste reflektera över hur texten fungerar i 

gruppen och hur väl den stämmer överens med gruppens ordförråd. Hon beskriver även att 

läraren själv måste vara engagerad i uppgifterna för att eleverna ska bli engagerade. 

 
Du måste tro på och gilla det du gör annars får du inte med dig eleverna. Jag tänker också att jag 

måste utgå ifrån deras intresse också när de är yngre, att använda texter med exempelvis hästar eller 

så. Man måste väcka engagemang och nyfikenhet innan man börjar läsa, genom att visa film eller göra 

ett rollspel. Det är ju väldigt viktig när de är yngre. Göra en happening till exempel om man ska jobba 

med stenåldern så kan man ju använda sig av ett garnnystan för att visa från big bang ända tills den 

lilla biten på änden där vi människor har funnits. Så att man på något vis får en bild och väcker 

intresse. (Lärare 1) 

 

Lärare 1 poängterar vikten av att göra en intresseväckande presentation innan en text eller ett 

arbetsområde introduceras för eleverna och att det är extra viktigt för eleverna i de yngre 

åldrarna. Lärare 1 beskriver även att det är en fördel att eleverna i gruppen har olika styrkor. Hon 

menar att när eleverna samarbetar så kanske någon elev är bättre på att skriva och en annan elev 
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har mycket fantasi, då kan eleverna hjälpas åt och då upplever hon att även att elevernas 

engagemang ökar till att genomföra uppgiften.  

 

Lärare 2 belyser att det är hennes egen inställning till texterna och undervisningen i läsförståelse 

som är av stor vikt för att få eleverna engagerade och motiverade att lära sig och utveckla sina 

kunskaper. Vidare poängterar hon att det är viktigt att se elevernas lärande som sin egen 

inspiration och motivation för då kommer eleverna också att känna den inspirationen och 

motivationen.  

 
Jag tänker att för att få eleverna engagerade i läsningen handlar det om ett gemensamt engagemang. 

Annars blir det ingen dialog utan en katederundervisning. (Lärare 2) 

 

Lärare 2 beskriver det som ett gemensamt engagemang där fokus inte enbart ligger på att jag 

som lärare ska vara superengagerad i uppgiften utan att man får eleverna att känna engagemang. 

 

Hon tänker ofta på vilka typer av texter som hon själv möter i sin vardag, för att se vad som är 

viktigt och motiverande för henne själv. Vidare menar hon att hon brukar tänka sig att hon ställer 

sig bakom eleverna och försöker se ut över elevernas vardag för att kunna identifiera vad hon 

som lärare kan plocka in i undervisningen för att få eleverna att känna engagemang och för att se 

vad som är viktigt och engagerade för dem just nu. Hon poängterar då att det gäller samtliga 

ämnen i skolan. Hon belyser att hon tror att det är det som motiverar eleverna, att man som lärare 

ser vad de behöver ha med sig. Lärare 2 poängterar även att för att eleverna ska bli goda läsare 

och lärande individer så är det motivation och självkänsla och egna läserfarenheter som 

motiverar. Lärare 2 beskriver även att det är betydelsefullt och viktigt för henne när hon 

undervisar att arbeta med ett ämnesområde som belyser samma område som den höglästa texten. 

Vidare beskriver hon att det är nyckeln till så mycket och inte enbart för att eleverna ska bli 

engagerade, hon menar att ofta så har eleverna lättare för skönlitterära texter än för faktatexter, 

då får eleverna en del begrepp genom en skönlitterär text. Hon poängterar att man hela tiden 

måste ge eleverna verktyg för att de ska bli engagerade och motiverade.  

 

Lärare 2 belyser även att det handlar om att läraren ska få eleven att inse att de faktiskt kan, då 

menar hon att eleverna blir engagerade, hon poängterar att det handlar om respekt för elevernas 

lärande. Lärare 2 tydliggör att det handlar om att ge eleverna rätt strategier och texter för att 

eleverna ska bli engagerade, är de i uttråkningszonen är texten för enkel och är eleven i 

frustrationsstadiet så är texten för svår. Vidare menar hon även att eleverna endast ska arbeta 

med förståelsestrategier till dess att strategierna är befästa. 

 
Det är viktigt att komma ihåg att vi inte gör strategianvändningen till multiplikationsträningens 

jämlike, för då kommer alla elever att tappa suget och engagemanget. Då kommer alla elever att ligga 

i uttråkningszonen. (Lärare 2)  

 

Lärare 2 tydliggör att det är viktigt att komma ihåg att de elever som redan har utvecklat 

läsförståelsestrategier ska inte jobba med strategier längre utan enbart de elever som är i behov 

av att utveckla strategierna. Vidare beskriver hon att läsförståelseundervisningen handlar om att 

hela tiden ha eleverna i deras närmaste utvecklingszon, och ge dem rätt verktyg samt att utmana 

dem lite hela tiden. 

 

Lärare 3 beskriver att det är viktigt att se alla elever och att de blir bekräftade i 

läsförståelseundervisningen för att eleverna ska bli engagerade. Där menar Lärare 3 att lärarens 

roll att styra eleverna i undervisningen så att eleven kan känna sig stolta över att ha genomfört 

uppgiften och på så vis växa i sin utveckling. 
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Alla elever behövs och när man bejakar allas tankar så växer eleverna och blir engagerade, det är ju en 

träningsarena, det hänger på oss lärare, det är ju vi som ska styra eleverna i undervisningen. Vi måste 

ju låta dem växa. (Lärare 3) 

 

Lärare 3 beskriver även att hon engagerar eleverna genom att väcka intresset med bra böcker, 

hon menar att det är där man kan skapa intresset till att vilja lära sig. Hon tydliggör att hon alltid 

ser till att det finns mycket böcker med många olika genrer i klassrummet för att försöka hitta till 

alla elever. Hon beskriver även att hur man samtalar om olika texter tänder intresset, eleverna 

gillar att tipsa varandra och att delge varandra boktips och återberätta texterna själva.  

 

Vidare menar hon att nivån på böckerna måste överensstämma med elevens kunskap, hon menar 

att det inte får vara för svåra texter men att det däremot ska vara lite utmaning i texterna, då 

menar hon att läsningen blir rolig för eleverna. Hon tydliggör även att hon ser att eleverna blir 

engagerade när de utgår från texter som eleverna själva har producerat, engagemanget upplever 

hon beror på att eleverna är stolta över sin text och vill delge den till klasskamraterna. Hon 

poängterar att elevernas engagemang för text får känna att det duger och att de har någon att läsa 

för både i skolan och hemma. 

 

Lärare 4 beskriver att det är läraren som är ansvarig för att eleverna blir engagerade i 

undervisningen. Hon tydliggör vikten av att bekräfta eleverna för att de ska våga utvecklas. 

 
Min roll är jätteviktig, när eleverna säger något innovativt eller något komiskt. Då applåderar jag och 

säger -Sååå spännande. Då lyfter eleverna.  (Lärare 4) 

 

Lärare 4 poängterar att det är viktigt att läraren ansvarar för ett öppet klimat där inget är rätt eller 

fel, bara ett annat sätt att se på det. Vidare menar hon att hon har jobbat med ett öppet klimat 

sedan i förskoleklassen för att eleverna ska våga engagera sig och delge varandra sina 

erfarenheter. Lärare 4 belyser även nivån på texterna och då specifikt nivån på läsläxan som hon 

menar inte ska vara för svår för att det resulterar i att eleven sitter och tragglar och gråter hemma. 

Hon tydliggör att om läsläxan är utifrån elevens kunskapsnivå bidrar det till att läsningen blir 

rolig.  

 

Lärare 5 beskriver att hon jobbar mycket med film och högläsning i sin undervisning eftersom 

hon upplever att de gör att eleverna fastnar och tycker att det är roligt, hon beskriver att eleverna 

verkligen engagerar sig för att lyssna på texten. Hon exemplifierar vilka texter hon använder i 

undervisningen där hon nämner ”lässugen” och läsmysteriet som är filmserier och beskriver även 

att när hon väljer ut högläsningsböcker så ska de anpassas till gruppen intresse.  

 
Det viktiga när man väljer ut texter är att först och främst tänka att det ska passa gruppen och sen att 

man snappar upp lite vad de är intresserade av för att få dem motiverade. (Lärare 5) 

 

För att veta vad som passar gruppen tydliggör hon att det gäller att testa sig fram, hon beskriver 

även att det svåra är att en text som passar en grupp kanske inte fungerar lika bra på en annan 

grupp. Lärare 5 beskriver även att hon upplever att en varierad läsförståelseundervisning är 

betydelsefull för elevernas engagemang. Hon menar att hon kan utgå från en text men arbetar på 

olika sätt med texten, både samtala, diskutera och ställa frågor till texten. Hon tydliggör att hon 

upplever att gör man saker om och om igen så tröttnar eleverna, för att de ska bli engagerade så 

behöver de variation i undervisningen.  
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Lärare 6 beskriver att eleverna ska uppleva en spänning i läsningen för att de ska bli 

engagerade. Hon exemplifierar ett moment som genomfördes på skolan och som gjorde eleverna 

engagerade i läsningen.  

 
Vi hade ett projekt på skolan som jag tidigare jobbade på som hette ”hela skolan läser” det var helt 

fantastiskt tyckte jag, jag tror att vi hade det minst en gång i veckan och då läste verkligen alla på 

skolan, vaktmästaren läste och rektorn läste och alla elever visste, det var därför det blev så spännande 

för alla elever visste att nu är det tyst på skolan för alla läste samtidigt. (Lärare 6) 

 

Vidare menar Lärare 6 att elevernas nyfikenhet och engagemang till läsning kan väckas genom 

olika typer av texter. Hon beskriver att hon arbetade med alla typer av texter i olika ämnen, hon 

tillägger att OÄ- ämnena innehöll flera intressanta ämnestexter som eleverna tyckte var 

spännande att läsa. Vidare beskriver hon att det var viktigt för henne att texterna hade ett syfte, 

där hon tillägger att hon ofta valde kärleksböcker och relationsböcker som hon sedan kopplade 

till värdegrundsarbetet. Däremot ställer hon sig kritisk till att använda sig av färdiga läromedel 

för att eleverna ska utveckla läsförståelse, hon tydliggör att läromedel som exempelvis läsa och 

förstå ville hon inte använda sig av i undervisningen då hon upplevde det som tråkigt och 

oengagerade.    

 

Hon ställer sig även frågande till att om lärare överarbetar strategianvändningen i undervisningen 

så kan det finnas en risk att läraren dödar intresset för läsningen. Hon menar att skolan handlar 

idag mycket om att reflektera och analysera men att man får vara noga med att inte analysera 

ihjäl lusten. Hon poängterar även att humor är viktigt i skolan, att ha roligt med sina barn, skratta 

mycket för då lär de sig att läsa också. 

5.4.2 Analys 

Citaten och intervjuuttalanden ovan är uttagna ur kategorin ”meningsskapande” som 

synliggjordes tidigt i analysprocessen vid färgkodning, beskrivet i kapitel 4.3 Databearbetning. 

När vi belyste kategorin i ramverket (kap. 3.3.1 Undervisningsmodeller) kunde vi koppla 

begreppen inre motivation och självkänsla från undervisningsmodellerna och vidare koppla till 

resultatet en engagerad läsare. 

 

Undervisningsmodellen CORI innebär att undervisningen ska syfta till att väcka elevernas inre 
motivation, vilket innefattar elevers självkänsla. Lärarna beskriver i intervjun vikten av att 

eleverna blir bekräftade och att de känner att de duger. Vi menar att rädslan för att misslyckas 

kan då göra att eleverna inte vågar läsa och ta sig an de olika texterna. Elevers rädsla att 

genomföra en uppgift innebär att eleven inte kan vara aktiv i sitt lärande vilket är en 

förutsättning i undervisningsmodellen CORI för att eleven ska bli en engagerad läsare. Vilket 

innebär att elever som inte är självsäkra i sin läsförståelseförmåga inte anstränger sig i sin 

utveckling och läser vare sig för nöje eller för att lära. Vi tolkar det som att om eleverna lyckas 

med en läsförståelseaktivitet och känner sig nöjd med sin prestation av aktiviteten kommer 

eleven till synes vara motiverad till att fortsätta utvecklas.  

 

Lärarna beskriver att deras erfarenheter är att eleverna tappar engagemanget och lusten då 

uppgifterna är för svåra men också för lätta. Undervisningsmodellen CORI beskriver att 

engagemang är när elevens motivation till att läsa och de metakognitiva strategierna samspelar. 

Därav kan vi dra slutsatsen att när en text är för svår eller för lätt för eleven att ta sig an 

samspelar inte de metakognitiva strategierna med motivationen, vilket kan resultera i att eleven 

inte blir engagerad i undervisningen.  
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Utifrån CORI modellen beskrivs det även att inre motivation innefattar att eleverna får ingå i en 

social miljö att interagera med andra elever i läsförståelseaktiviteter. Lärarna beskriver 

aktiviteter som de upplever som engagerade och där elevernas nyfikenhet väcks, de aktiviteter 

som beskrivs till största del är aktiviteter där eleverna får interagera med andra elever. Vi tolkar 

det som att när den lästa texten har ett syfte eller är kopplat till en annan aktivitet får texten en 

mening för eleverna vilket kan förenkla och motivera eleverna i läsförståelseundervisningen. Det 

framgår även att lärarna upplever att faktatexter anses svårare att skapa en förståelse för och 

därav minskar motivationen för eleverna, tillskillnad från skönlitterära texter vilket vi menar kan 

bero på att faktatexter inte upplevs lika meningsfulla för eleverna och kan kopplas till elevernas 

tidigare erfarenheter på samma sätt som en skönlitterär text kan göra. 

 

Flera av lärarna i studien beskriver att de väljer ut texter som de anpassar till gruppen för att 

eleverna ska bli engagerade. Vår tolkning är att lärarna ser gruppen som helhet och inte utifrån 

ett individperspektiv. Undervisningsmodellen CORI syftar till att utveckla varje elevers inre 

motivation vilket vi tolkar som att undervisningen bör vara individanpassad för att alla elever ska 

bli engagerade i uppgifterna. Vi menar att läsaktiviteter och texter sällan kan väljas ut och 

anpassas till en hel grupp eftersom att det som engagerar eleverna i läsningen skiljer sig avsevärt 

från alla individer i en klass. 

 

I studien beskriver både Lärare 3 och 4 vikten av att läsläxan är på en nivå som motiverar och 

engagerar eleverna. Däremot nämner ingen av lärarna i studien hur de involverar föräldrarna i 

skolan. Vår tolkning är att eftersom att alla lärarna i studie beskriver att en engagerad lärare är av 

stor vikt för att eleverna ska bli engagerade menar vi att engagerade föräldrar ”smittar” av sitt 

engagemang till läsning på sina barn. Därav menar vi att lärarna bör lägga mer fokus på att 

involvera föräldrarna i läsläxan.  

5.4 Sammanfattning av resultat 

Lärarna använder begreppet ”modella”, detta begrepp innefattar att de synliggör strategier och att 

de vägleder eleverna när de ska använda dem. Lärarna beskriver att de själva måste vara 

medvetna om vilka strategier som finns och som kan användas. Vissa lärare beskriver att de 

använder ett undervisningsmaterial för att synliggöra strategier.  

 

Lärarna i studien menar att högläsning bidrar till att utveckla elevers ordförråd vilket kan bidra 

till att förståelseprocessen förenklas. En av lärarna nämner att hon arbetar med synonymer och 

motsatsord för att eleverna ska få ett rikare ordförråd. Det framgår även att lärarna tar vara på 

elevers förförståelse och arbetar utifrån den när ett nytt arbetsområde introduceras. Lärarna 

nämner även att elevers förförståelse kan bidra till att eleverna missuppfattar en text. Det framgår 

även att ibland handlar det inte om att eleven har brister i sitt ordförråd utan att de behöver tid för 

att läsa texten om igen. 

 

Lärarna belyser vikten av att samtala, de menar att i samtalet får de syn på om eleverna förstått 

texten och om de har förstått strategierna. I samtalet menar lärarna att eleverna delger varandra 

erfarenheter vilket bygger upp deras bakgrundskunskap. I studien framgår det även att lärarna 

använder sig av ett vidgat textperspektiv för att skapa mening för eleverna.   

 

Lärarna beskriver vikten av att de själva är engagerade i undervisningen för att eleverna ska bli 

engagerade. Det framgår även att lärarna låter eleverna samarbeta då de upplever att det 

engagerar eleverna. Lärarna beskriver även att texterna som används i undervisningen ska vara 

intresseväckande och kopplade till elevers vardag. Lärarna i intervjun menar även att nivån på 
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texterna ska vara kopplade till elevernas kunskapsnivå för att engagera. Är texterna alltför svåra 

så hamnar de i frustrationsstadiet och är de alltför lätta är de i uttråkningszonen.   

6. Diskussion och slutsats 
Här följer en diskussion utifrån den teoretiska genomgången och resultaten från intervjuerna. 

Resultatdiskussionen synliggörs ur olika infallsvinklar och argumenteras utifrån explicita kriterier 

och våra åsikter. Diskussionen mynnar ut i en ställningstagande slutsats. 

 

Resultatet av intervjuerna visar att lärarna är eniga om att textsamtalen är av stor vikt för att 

eleverna ska integrera med andra och kommunicera sin förståelse. Molloy (2008) beskriver 

textsamtalen som betydelsefull för att nya kunskaper ska uppstå. Vidare menar författaren att 

textsamtalet är ett återskapande av en text men att den är färgad av elevens tidigare erfarenheter där 

klasskamraterna kommer att ha olika tankar om samma text, vilket är då ett meningsutbyte kan ske 

och nya erfarenheter och förståelse kan uppkomma hos eleverna. Vi menar att ett textsamtal innebär 
ett utbyte av strategier mellan eleverna. I intervjuerna framgår det även att lärarnas undervisning 

bedrivs genom att eleverna får diskutera sin läsförståelse i helklass men även i mindre grupper. 

Några av lärarna i studien nämner även att läraren brukar använda sig av öppna frågor där eleverna 

ges möjlighet att aktivera sin bakgrundskunskap och göra kopplingar till texten. I Westlunds (2013) 

studie framkommer det att många svenska lärare enbart låter eleverna få återberätta en text vilket 

skiljer sig från de framgångsrika kanadensiska lärarna som låter eleverna få reflektera över texten 

och deras egna tankar när de arbetar med en text.  

 

Däremot framgår det inte vid intervjuerna att det finns risker med textsamtal som lärarna måste ta 

hänsyn till. Molloy (2008) belyser att alla elever måste få komma till tals när texter diskuteras i 

grupper. Hon poängterar även att det inte räcker med att alla elever enbart får komma till tals, utan 

för att ett utbyte av kunskap ska kunna ske måste elevernas olika uppfattningar och åsikter brytas 

mot varandra. Det är även viktigt att ingen elev får tystnas ner av någon annan elevs åsikt. Vi menar 

att de elever som inte har utvecklat läsförståelsestrategier kan känna sig osäkra i att delge sina 

kunskaper i textsamtal med klasskamrater och förblir då passiva i den mån de går. Här spelar 

elevens självkänsla för sina kunskaper en viktig roll anser vi. Genom att använda sig av EPA-

modellen vid textsamtal som några lärare beskriver i intervjuerna, menar vi att risken för 

misslyckande och att eleven känner en osäkerhet kan minskas. Då får eleverna först tänka ensamma, 

sedan i par och slutligen delge sina tankar i helklass. Vi menar likt lärarna i studien att metoden 

bidrar till att eleverna tillsammans får delge sina tankar och att eleven inte står ensam med sina 

åsikter, vilket kan vara en trygghet för många elever.  

 

Det framgår även i intervjuerna att lärarnas erfarenheter är att elevernas självkänsla har en 

betydande roll för deras kunskapsutveckling. Lärarna beskriver vikten av att bekräfta eleverna vid 

läsförståelseaktiviteter och att eleven får känna att de duger. Flera av lärarna i studien menar att om 

eleven känner en osäkerhet och en rädsla för att misslyckas kan det vara avgörande för att eleven 

inte vill läsa och utveckla en förståelse kring en text. Vi menar att elevers självsäkerhet är 

avgörande för att eleven ska bli en engagerad läsare och fortsätta att utvecklas. Om eleven lyckas 

prestera bra i läsförståelseundervisningen anser vi att eleven kommer bli engagerad och motiverad 

till att fortsätta utveckla sina kunskaper. Om eleven inte vågar utveckla sina kunskaper och håller 

sig passiv i aktiviteterna så menar vi att de inte heller kommer finna en glädje och motivation i 

läsförståelseundervisningen. Både Giotas (2002) och Nolens (2007)  studier har visat att elevers 

prestationer motiverar dem att fortsätta att utvecklas. Nolens studie visade att när eleverna blev 

äldre och deras läs- och skrivkunskaper utvecklades så ökade även motivationen till att läsa. Flera 

av lärarna i den aktuella studien har erfarenheter av att undervisa elever i alla årskurser i lågstadiet 
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och mellanstadiet, trots det framgår det inte av lärarna att eleverna blir mer motiverade och 

engagerade i att läsa när de blir äldre och deras läsförmåga utvecklas. Slutsatsen vi kan dra är att 

negativa känslor hos eleverna blir ett hinder i deras utveckling medan engagemang och en god 

självkänsla i samband med bekräftelse från läraren kan vara en fördel i elevers 

läsförståelseutveckling. Elevernas känslomässiga inställning menar vi påverkar interaktionen 

mellan eleverna men även mellan eleven och texten.     

 

När eleverna börjar skolan ska de känna en trygghet, både i skolmiljön och med de personer som 

vistas där (Westlund, 2012). Lärarna i den aktuella studien nämner att skolan ska ha ett öppet klimat 

där eleverna ska våga komma till tals, känna att de duger och att delge varandra sina erfarenheter. 

Westlund (2012) menar att det möjliggörs om man börjar arbeta med lässtrategier genom 

högläsning tillsammans i helklass eller grupp där man muntligt bearbetar texterna. Lärarna i den 

aktuella studien synliggör aktiviteter och vägleder eleverna när de arbetar med texterna 

tillsammans. Vi menar att så som lärarna beskriver att de gör när de synliggör aktiviteter och 

vägleder eleverna i textkonstruktion, ger en trygghet till eleverna eftersom de inte står ensamma 

med uppgiften innan de har bemästrat förmågan på egen hand. Westlund (2012) bestyrker dock att 

man aldrig bör lämna eleven själv i texten men att man successivt skall lämna över ansvaret till 

eleverna och att lärarens stöd minskar.  

 

Flera av lärarna i studien beskriver att textsamtalen bedrivs i mindre grupper som bör vara 

lärarledda, en av lärarna beskriver att hon aldrig lämnar eleverna ensamma med en text utan att 

förståelse för texten ska skapas genom att interagera med läraren och övriga klassen. Detta lyfts 

även fram av Molloy (2008) som menar att läraren måste vara den som styr och organiserar 

samtalet för att göra eleverna medvetna över att man måste tänka undertiden som man läser. Vi 

menar att genom att lärarna strukturerar upp samtalet bidrar det till att eleverna ges möjlighet att 

reflektera kring texten och samtalet bidrar till en kognitiv utmaning för eleven, vilket är en förmåga 

som krävs för att eleven ska kunna dra och testa slutsatser av olika slag. Däremot menar vi i 

samverkan med den framgångsrika undervisningsmodellen reciprok undervisning att läraren ska 

vägleda eleverna i läsförståelseaktiviteter men att eleven själv ska delta och vara aktiv i 

undervisningen. Där menar vi att läraren måste vid något tillfälle minska sin direkta undervisning 

och låta eleverna vara ansvariga för att dela erfarenheter och kunskaper med varandra. Vår tanke är 

att när eleverna får interagera med varandra så utvecklas och stärks läsförståelseförmågan hos 

eleverna. Slutsatsen vi kan dra är att läraren måste vara aktiv i samtalen till en början för att vägleda 

eleverna i samtalet och organisera samtalet med exempelvis öppna frågor för att eleverna senare på 

egen hand ska kunna genomföra textsamtalen på ett kognitivt utmanande sätt. Dock har vi i 

beaktande det som framkommer i studien kring reciprok undervisning där Palinscar och Browns 

(1984) menar att för att eleven ska befästa strategin krävs en återkommande undervisning. Vi menar 

att lärarna bör vara medvetna om att de måste synliggöra strategin och vägleda eleven tills de ser att 

eleven har befäst strategin. 

 

Molloy (2008) beskriver att textsamtalet inte får ge antydan till att vara ett kontrollmoment från 

lärarens sida, av vilka svar som är rätt eller fel, vilket kan hämma många elever i att uttrycka sina 

åsikter. Däremot beskriver flera lärare under intervjuerna att de anser att det är viktigt att gå runt 

och lyssna på elevernas samtal för att kunna avgöra om eleverna faktiskt förstår texten som de läser 

och kan sätta egna ord på den lästa texten, vilket vi menar inte är ett bedömningstillfälle utan 

snarare att samtalet är ett utbyte av strategier mellan lärare och elev men även mellan elev och elev 

där de får möjligheten att redogöra för hur de tänker. Däremot antar vi att lärarnas syfte med att gå 

runt och lyssna på sina elever är för att höra om eleverna har befäst strategier för att förstå en text 

och för att veta hur eleverna ligger till i sin förståelseutveckling, vilket gör aktiviteten till en form 

av bedömningstillfälle. Om lärarna tar hjälp av samtalssituationer för att bedöma om eleverna har 
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befäst de olika förståelsestrategierna menar vi att läraren är medveten i sin undervisning.  

 

 En lärare poängterar även att man får vara uppmärksam även på de elever som har utvecklat en 

automatiserad avkodning och läser helt flytande, eftersom att läsförmågan innebär att du måste 

förstå det du läser, vilket inte är en självklarhet trots att eleven läser flytande. Då menar läraren att 

textsamtalen är viktiga för att kontrollera om eleven faktiskt förstår den lästa texten. Westlund 

(2012) menar att de elever som redan kan läsa vid skolstarten behöver en läsundervisning på ett 

annat plan än avkodning, de behöver intellektuella utmaningar, vilka är kopplade till det de läser. I 

Westlunds (2013) studie framgår det även att de svenska lärarna anser att läsförståelse uppkommer 

automatiskt när eleverna läser flytande, vilket inte är något som lärarna i vår studie nämner. 

Däremot poängterar Kuhn (2005, refererad i Alatalo, 2016) att läsflytet har en stor betydelse för att 

eleverna ska förstå det de läser.   

 

Lärarna i den aktuella studien beskriver att det använder sig av ett vidgat textperspektiv när de 

bedriver läsförståelseundervisningen, där nämner lärarna både högläsning och film. En lärare 

beskriver att en varierad läsförståelseundervisning är betydelsefull, hon upplever att eleverna blir 

mindre engagerade när de får genomföra samma aktiviteter. En lärare uttryckte att hon arbetade 

med läsförståelsestrategier i samband med olika musiktexter. Nolen (2007) beskriver i sin studie att 

de lärare som använder sig av olika undervisningsmetoder ökar intresset och engagemanget hos 

eleverna, författaren exemplifierar olika undervisningsmetoder som att använda sig av dikter, musik 

och bilder för att kommunicera lästa texter. Några av lärarna i studien beskriver även att de 

använder sig av läsmaterialet Kiwi där eleverna får samtala kring bilden och texten i mindre 

grupper, där beskriver lärarna att eleverna är nivågrupperade efter deras läsförmåga. Westlund 

(muntl. Komm., 2016) förtydligar att nivågrupperade texter i lågstadiet är något som hon anser 

krävs, och i synnerhet för de elever som ännu inte har knäckt koden och utvecklat en automatiserad 

avkodning. I Giotas (2002) studie framgår det att nivågruppering kan ha en negativ inverkan på 

elevers motivation. Alatalos (2011) studie belyser att nivågruppering framställs som negativt 

eftersom att de svaga läsarna i gruppen endast hör andra svagare läsare som modeller för 

läsaktiviteten. Vi drar därav slutsatsen att en klass kan grupperas men att grupperna bör vara 

dynamiska, vilket är att ibland är de nivågrupperade och ibland är de inte det. Vi menar även att 

gruppindelningar kan vara fördelaktigare när eleverna redan har utvecklat läsförståelsestrategier för 

att alla elever i gruppen ska ges möjlighet att delge sina kunskaper av läsförståelsestrategier.      

 

Lärarna nämner att de arbetar med vad eleverna redan kan och vad som de vill lära sig. En av 

lärarna berättar om hur hon låter eleverna kasta ur sig begrepp till en gemensam mindmap inför ett 

nytt arbetsområde. Liberg (2016) menar att en undervisningsväg för att nå motiverade elever är att 

börja med att undersöka vilken förförståelse har och vilket engagemang de känner inför det som ska 

läsas.  Hon grundar i att flera forskningsresultat belyser betydelsen av motiverade läsare ger bättre 

läsförståelse. Som tidigare har nämnts beskriver lärarna i den aktuella studien att de använder ett 

vidgat textperspektiv, så som film och sång. Enligt Liberg (2016) är en väg till att eleverna blir 

engagerade är att det lästa tar utgångspunkt ur direkta erfarenheter, indirekta erfarenheter, 

visualiseringar av texten och textens layout. Direkta erfarenheter är elevernas egna kunskaper och 

upplevelser, de indirekta erfarenheterna är erfarenhet av andras upplevelser och kunskap och 

visualiseringar är t.ex. film och bild. Även Tjernberg (2013) belyser vikten av att återknyta till 

elevens tidigare arbete och erfarenheter inför en ny uppgift. 

 

Under intervjuerna poängterar även flera av lärarna att uppgifterna inte ska utformas så eleverna 

befinner sig i uttråkningsstadiet eller i frustrationsstadiet då de helt kan tappa engagemanget till att 

utveckla förståelsen. Även i Giotas (2002) studie bekräftas att skoluppgifter och skolaktiviteter har 

en betydande roll för elevers motivation. Uppgifterna ska ha en viss svårighetsgrad och ska kunna 
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lösas med en viss ansträngning. Flera av lärarna i den aktuella studien poängterar att det är viktigt 

att komma ihåg att de elever som redan har utvecklat läsförståelsestrategier ska inte arbeta med 

strategier utan enbart de som är i behov av det.  

 

Lärarna i studien beskriver att erfarenheter bygger förförståelse som i sin tur bygger en förståelse 

för texten. Westlund (2013) kommer fram till i sin studie att framgångsrika lärare i Kanada betonar 

vikten av att göra kopplingar till eller interagera med texten då detta pekar på en förståelse för 

texten.  De erfarenheter som lärarna i den aktuella studien beskriver är de som eleverna bör använda 

att koppla till eller interagera med i texten för att visa en förståelse. För de elever som har brist på 

förförståelse kan samtalsmodellen EPA, som lärarna i studien beskriver att de arbetar med, hjälpa 

dem att bygga på sin förförståelse anser vi. Vidare menar vi att genom samtalsmodellen får eleverna 

tid att reflektera kring sin egen förförståelse samt tal del av varandras förförståelse genom samtal i 

par och med alla. Pressley och Wharton-McDonald (1997) kommer fram till att transaktionell 

strategi undervisning involverar mer omfattande stöttning vilket de menar underlättar för eleverna 

att befinna sig i sin proximala utvecklingszon, där de har de bästa förutsättningarna för att lära. Vi 

menar att interaktionen mellan eleverna är stöttande och att eleverna då har de bästa 

förutsättningarna för att lära. Det kan ta tid för vissa elever att aktivera bakgrundskunskap för att 

kunna skapa en förståelse för texten beskriver lärare i studien och menar att eleverna bör få denna 

tid. Dock bör man ha i beaktande det som Alatalo (2011) menar att man väntar in mognad istället 

för att stötta eleverna. Hon menar att detta beror oftast på en bristfällig kunskap hos läraren. 

 

Att högläsa för eleverna menar lärarna i studien hjälper eleverna att utveckla sin förförståelse och 

sitt ordförråd, de beskriver dock inte hur de genomför sin undervisning utifrån högläsningen, utan 

att de enbart belyser högläsningen som en viktig del i undervisningen. Där poängterar Alatalo 

(2011) vikten av att kommunicera den höglästa texten, vilket inte framgår att lärarna i studien gör 

trots att många belyser att de har högläsning som en daglig rutin i undervisningen. Lärarna i studien 

beskriver inte heller varför de ser högläsningsaktiviteten som mer framgångsrik tillskillnad från att 

eleverna får läsa själva. Westlund (muntl. Komm., 2016) tydliggör att högläsningsaktiviteten är 

samma kognitiva utmaning för eleverna som att läsa själva, vilket vi anser att lärarna i vår studie 

inte är medvetna över. Den slutsatsen vi kan dra är att högläsningsaktiviteterna inte är en medveten 

aktivitet hos lärarna utan snarare en rutin. Alatalo (2011) poängterar även vikten av att lästräna för 

att eleverna ska få läsupplevelser, därav ser vi tystläsningen som en minst lika effektiv läsaktivitet.    

 

I Westlunds (2013) studie belyses att lärarna betonar vikten av hur man läser, de menar även att 

man ska ha en dialog med texten. Vi menar att läraren bör visa hur man gör kopplingar till det man 

läser för att eleverna sedan ska kunna använda sin förförståelse. Däremot visar lärarna i den aktuella 

studien att de synliggör aktiviteter genom att tänka högt när de högläser. De aktiviteter de synliggör 

är dock inte hur man gör kopplingar, utan istället strategier så som att sammanfatta, ställa frågor till, 

förtydliga och förutspå texten. Vissa lärare i den aktuella studien berättar att de arbetar med 

Läsfixarna som är strategier (beskrivna ovan) visualiserade genom personer. Vi kan anta att 

materialet låser lärarna till de strategierna när de beskriver hur man läser och inte arbetar med hur 

man gör kopplingar till förförståelse. Westlund (muntl. Komm., 2016) påtalar risker med att arbeta 

med färdiga modeller, det kan bli en isolerad färdighetsträning där undervisningens självändamål 

blir strategierna, vilka hon menar snarare ska vara verktyg för att förstå text. 

 

En av lärarna beskriver sig själv som en ”pratande” lärare, hon pratade hela tiden kring det hon 

läser och undervisade om vilket enlig henne smittade av sig på eleverna. Läraren synliggjorde för 

eleverna att det egna ordet är viktigt för förståelse. När en lärare berättar kring en text synliggörs 

förförståelse för eleverna som de i vissa fall saknar (Molloy, 2008). Genom att interagera med 

texten, lärare och elever menar vi att eleverna använder sin förståelse för att förstå det nya ordet och 
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att de därefter har vidgat sitt ordförråd. Liberg (2008) menar att textens grundläggande bas bör 

överensstämma med elevens förståelse. Vi menar att på detta vis kan en utmanande text som 

överensstämmer med elevens förståelse, en text som är engagerande för eleven, kan utveckla 

elevens ordförråd. De orden som eleverna förstår i texten och sammanhanget som är välbekant 

hjälper eleverna att skapa förståelse för nya ord. Persson (2016) menar att läsförståelse inte går att 

automatisera utan att läsaren måste styra den mentala processen som sker vid läsning, med detta 

menar hon att läsaren måste kunna koppla ihop texten i ett begripligt sammanhang. Sammanhanget 

ska överensstämma med omgivningen och tidigare erfarenheter.  

 

Några av lärarna beskriver hur de arbetade med att utveckla läsförståelse för texter i alla ämnen. 

Att arbeta med ämnesspecifika texter gör att texten har ett större sammanhang som eleven kan 

göra kopplingar till. I det fallet så kan alltså ämnestexten hjälpa eleven att utveckla sin 

förförståelse och sitt ordförråd. När lärare skall arbeta med läsförståelse ämnesövergripande är 

det viktigt att de är väl insatta inom både ämnet och inom läs- och skrivundervisning (Alatalo, 

2011). Vidare menar Alatalo att det under en period utbildades ämneslärare som var uppdelade 

Sv/So och Ma/No vilket ledde till en brist på kunskaper inom läs- och skrivundervisning 

ämnesövergripande. Som tidigare nämnts så arbetar lärarna i den aktuella studien med att 

synliggöra aktiviteter samt att de vägleder eleverna till att bli metakognitiva och reflekterande 

läsare. Dock framkommer det i Alatalos (2011) studie att synliggöra och att understödja elevers 

lärande inte är tillräckligt, lärarna måste även har goda ämneskunskaper. I Alatalos (2015) studie 

framgår det att lärare i de yngre åldrarna har kunskapsbrist i ämnet svenska detta är inte något 

som lärarna i vår studie belyser. Enligt Guthire, et al. (2007) bör läraren vara utbildad i att stötta 

genom motivationsmetoder för att nå goda resultat, vilket är att få engagerade elever. Bååth 

(2016) menar att aktiviteten styr motivationen hos eleven. Hon menar att framgångsrika lärare 

vet vad aktiviteten utgår från och vad det ska leda till, de är även medvetna över vad som 

motiverar eleverna att genomföra aktiviteten. I den aktuella studien beskriver lärarna aktiviteter 

som de upplever som engagerande och där elevernas nyfikenhet väcks, de aktiviteter som 

beskrivs till största del är aktiviteter där eleverna får interagera med andra elever. Vi menar att 

uppleva aktiviteter snarare handlar om att testa metoder än att vara medveten kring vilka metoder 

som är beprövade att fungera, vilket borde ge bättre resultat alltså engagerade elever. 

 

För att vidga elevernas ordförråd menar lärarna i Alatalos (2011) studie att det krävs ett samtal 

kring de lästa texterna. De menar att ett vidgat ordförråd är en förutsättning för förståelse. Lärarna i 

den aktuella studien använder begreppet att ”ösa” eleverna med olika texter, att de ska bli höglästa 

för sig och att de ska läsa mycket för att vidga sitt ordförråd. De hänvisar till studier där det 

framkommit att elever som mött texter i stor mängd under sin barndom har när de nått tonåren ett 

betydligt större ordförråd än de elever som inte fått den förutsättningen. Dock framkom det inte lika 

tydligt att samtalet kring texterna är minst lika viktigt.  

 

Det framkom i studien att lärarna är medvetna att elever har med sig strategier in i skolan för att 

förstå text och att man som lärare måste ta tillvara på dem. Dock bör man ha i beaktade vad det är 

för strategier som eleverna använder, Westlund (2012) varnar för osäkra och felaktiga strategier 

som lärare måste vara observanta inför. Det kan t.ex. vara en undvikarstrategi som innebär att 

eleven gissar, hoppar över delar i texten eller lär sig en kamrats berättande av innehållet utantill.  

 

Lärarna i studien beskriver vid upprepade tillfälle att de texter som de väljer ut bör anpassas till 

gruppen för att eleverna ska bli engagerade. Vår tolkning är att lärarna ser gruppen som en helhet 

och inte utifrån ett individperspektiv. Guthire et al. (2007) beskriver genom den framgångsrika 

och forskningsbaserade undervisningsmodellen CORI att eleverna bör utveckla en inre 

motivation för att bli engagerade läsare. Vi tolkar detta som att undervisningen då bör 



37 

individanpassas för att alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin inre motivation. Tjernberg 

(2013) belyser i sin studie att en framgångsfaktor i läs- och skrivundervisningen är att den är 

varierad för att möta varje elevs behov och förutsättningar. Detta anser inte vi att lärarna i vår 

studie tar hänsyn till då texterna som används anpassas till gruppen och inte till varje individ. 

 

Diskussionens övergripande slutsats är att lärarna kommunicerar att de bedriver sin undervisning 

balanserat och med varierade aktiviteter samt att de fokuserar på meningsfulla texter som möjliggör 

för eleverna att interagera med dem. Däremot är denna slutsats inte vattentät eftersom det är lärarna 

som kommunicerar sin undervisning och vi har inte genomfört observationer av deras undervisning. 

7. Konklusion och implikation 
Utifrån resultatet av studien kan vi konstatera att lärande inte uppstår i ett vakuum utan det krävs 

en miljö där eleverna kan interagera med varandra, läraren och texten. Denna miljö menar vi bör 

vara ett tillåtande klassrum där eleverna kan ha en positiv självkänsla som kan uttryckas genom; 

”jag kan, jag vill, jag vågar”. 

 

Lärarna i den aktuella studien kommunicerar att de bedriver en läsförståelseundervisning som 

enligt vår tolkning har en balans mellan innehåll och strategi. Westlund (muntl. Komm., 2016) 

menar att strategier är verktyg och inte ett självändamål och en överbetonad undervisning 

riskerar att bli en isolerad färdighetsträning. Vi menar då att en balans i 

läsförståelseundervisningen uppkommer när det ena, strategiundervisning, inte överväger det 

andra, undervisning av innehållet. Dock ställer vi oss frågande till om lärarna i studien är 

medvetna och reflekterar över sin läsförståelseundervisning. Lärarna i studien inte nämner några 

brister eller avsaknad av kunskap, vilket vi menar är då man reflekterar och är medveten kring 

sin undervisning.  

 

Bristen som vi kan identifiera i den aktuella studien är hur lärarnas undervisning bedrivs enbart 

synliggörs genom intervjuer vilket innebär att lärarna kan kommunicera bristfälliga uppgifter 

kring sin undervisning. Vi är medvetna om att intervjuer med verksamma lärare endast kan 

synliggöra en del av helheten. Forskningen hade kunnat kompletteras med observationer i 

verksamheten vilket hade kunnat bekräfta att lärarna genomför den undervisning som de 

kommunicerar.  

 

En medveten läsförståelseundervisning är relativt nytt för lärare i verksamheten, vilket beskrivs 

tidigare i studiens inledning. För att få en god kvalité på undervisningen bör mer forskning 

bedrivas i svenska skolor. Vidare forskning kan vara att genomföra en aktionsforskning för att 

undersöka om lärarna fokuserar på strategi eller innehåll i läsförståelseundervisning i samtliga 

ämnen i skolan.  
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9. Bilagor  

9.1 Bilaga 1 
Presentation av respondenter 
 

 Lärare 1 är 48 år och tog lärarexamen 2007, Sv/So och Eng 1-7. Sedan ett år tillbaka arbetar 

hon som lärare med nyanlända ungdomar. 

 Lärare 2 är 44 år och tog lärarexamen 1995, Sv/So 1-7. Läraren har senare vidarutbildat sig 

till specialpedagog och arbetar idag som resurs till kommunen skolor och aktiv i skolverkets 

satsning ”Läslyftet”. 

 Lärare 3 är 41 år och tog lärarexamen 2003, Sv/So och Idrott 1-7. Läraren är nu behörig även 

i Ma och Eng. Läraren undervisar idag en åk 1. 

 Lärare 4 är 64 år och tog lärarexamen 1972, Lågstadielärare. Läraren är behörig i 8 ämnen 

från åk 1-6. Läraren är förstelärare och aktiv i skolverkets satsning ”Läslyftet” samt 

undervisar idag en åk 3. 

 Lärare 5 är 32 år och tog lärarexamen 2007, Tidigare lärare Förskola-Åk 6 med inriktning 

Sv. Läraren är nu behörig även i So, Ma, No, Teknik och SVA. Läraren undervisar idag 

en åk 3. 

 Lärare 6 är 69 år och tog folkskollärarexamen 1971. Läraren är behörig i samtliga ämnen 

utom slöjd åk. 1-6. Läraren är pensionär men är aktiv som resurs för elever i behov av 

särskilt stöd. 
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9.2 Bilaga 2 
Intervjuguide - vid undervisning i läsförståelsestrategier 

 

Demografiska frågor  

Födelseår: 

Examensår 

Utbildning: 

 

Intervjuteman 

Val av texttyper till undervisning i läsförståelse 

Vilka val gör läraren av olika texttyper? 

 

Infallsvinkel till och arbete med texterna 

Hur beskriver läraren att hon tar sig an texterna?  

Hur arbetar läraren med texterna? 

Val av texter, innehåll eller strategi. 

Val av undervisning, innehåll eller strategi. 

 

Förutsättning för förståelse 

Ordförrådets betydelse för läsförståelsen. 

Samtalets betydelse. 

Elevens ansvar över sin läsning. 

Motivation och engagemang. 

Andra förutsättningar för att förstå text? 

 

Lärarens förhållningssätt till sin undervisning 

Undervisning i läsförståelsestrategier förändrats över tid?  

Användning av modeller i undervisning i läsförståelsestrategi. 
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