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Abstract 
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The aim of this study has been to get a better knowledge and understanding of the 

way teachers are working with reading comprehension in the grades 1 and 2, which 

was done through description of 5 teachers way of working.  

The theoretical basis of this study grounds in the sociocultural perspective. I based my 

study on Vygotsky’s theory which claims that strategies transferred from adults to 

children through social interaction get internalised and then used independently. I 

have also made use of several theories that specifically deal with reading 

comprehension that allowed me to identify this area of teaching as a complex one, 

consisting of several elements. In order to understand a text on a deeper level a reader 

has to be able to infer, or read between the lines. In order to be able to develop their 

comprehension to this level pupils need to be educated in that.  

Methodologically this is a qualitative study based on interviews with five teachers, 

three of them work as teachers at the elementary school, and two – as teachers for 

pupils with special needs. All of the respondents work in three different schools in 

Stockholm area. 

The result of this study shows that almost all of the teachers interviewed work with 

different elements that reading comprehension consists of. Only one teacher works 

actively to give pupils an idea of reading comprehension on a deeper level. 

 

 

Keywords: Reading comprehension, reading strategies, texts, classroom environment 

Nyckelord: Läsförståelse, lässtrategier, texter, klassrumsmiljö  



2 

 

 

Innehållsförteckning 

 
1. Inledning och bakgrund ......................................................................................................... 4 

1.1. Syfte ................................................................................................................................ 5 

1.2. Frågeställningar .............................................................................................................. 5 

1.3. Centrala begrepp ............................................................................................................. 5 

1.3.1. IEA ............................................................................................................................ 5 

1.3.2. PIRLS ........................................................................................................................ 5 

1.3.3. PISA .......................................................................................................................... 6 

1.3.4. Läsförståelse ............................................................................................................ 6 

1.3.5. Läsförståelsestrategier ............................................................................................. 6 

1.3.6. Göra inferenser =”Läsa bortom och mellan rader”.................................................. 6 

2. Teoretiskinramning................................................................................................................ 7 

2.1. Tidigare forskning .......................................................................................................... 7 

2.2. Ett sociokulturellt perspektiv .......................................................................................... 9 

2.3. Läsförståelse- några definitioner .................................................................................. 10 

2.4. Läsförståelse- en komplex process ............................................................................... 11 

2.5. Talspråkets betydelse för läsförståelse ......................................................................... 12 

2.6. Högläsning .................................................................................................................... 13 

2.7. Lärarens roll.................................................................................................................. 14 

2.7.1. Textval ................................................................................................................... 17 

2.7.2. Positiv klassrumsmiljö ........................................................................................... 18 

3. Metod ................................................................................................................................... 18 

3.1. Intervju ......................................................................................................................... 19 

3.2. Observationer ............................................................................................................... 20 

3.3. Urval ............................................................................................................................. 20 

3.4. Materialbearbetning ...................................................................................................... 21 

3.5. Validitet och reliabilitet ................................................................................................ 21 

3.6. Sekretess ....................................................................................................................... 22 

4. Analys- och resultatredovisning .......................................................................................... 22 

4.1. Lärares uppfattningar kring läsförståelse i år 1-2 ......................................................... 23 

4.1.2. Sammanfattning och analys av lärares uppfattningar kring läsförståelse i år 1-2 . 24 

4.2. Orsaker till bristande läsförståelse ................................................................................ 25 



3 

 

4.2.1. Sammanfattning och analys av orsaker till bristande läsförståelse ........................ 26 

4.3. Lärares arbetssätt med läsförståelse ............................................................................. 27 

4.3.1. Sammanfattning och analys av lärares arbetssätt med läsförståelse ...................... 28 

4.3.2. Textval ................................................................................................................... 31 

4.3.3. Positiv klassrumsmiljö ........................................................................................... 33 

5. Avslutande diskussion ......................................................................................................... 35 

5.1. Förslag på vidare forskning ....................................................................................... 36 

6. Litteraturlista ....................................................................................................................... 37 

6.1. Elektroniska källor .................................................................................................... 38 

7. Bilagor ................................................................................................................................. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Inledning och bakgrund 

 

Under min lärareutbildning har jag på den verksamhetsförlagda delen (vfu) i skolan 

ofta noterat att många elever i tidiga skolåldrar under sin läsning koncentrerar sig på 

avkodningen av texten och inte på innebörden.  Elever läser för att visa lärare att de 

kan bokstäver och även kan bilda ord. Men förstå de det de läser? Inte alltid. Detta att 

elever bara kodar av texten utan att koppla sina tankar till textens innehåll kan leda till 

att de inte kommer att se meningen med läsningen. Elever tappar intresset och lusten 

för litteraturen. Läsningen blir ett tråkigt moment i skolundervisningen och detta 

kommer att leda till allvarliga konsekvenser i elevernas skolgång och framtid. Monika 

Reichenberg som är forskare vid Göteborgs universitet framhåller att elever med svag 

läsförståelse utvecklar en negativ självbild, ängslan och oro inför sina misslyckanden 

med läsningen och därför undviker läsning. Följden blir att de eleverna misslyckas i 

sin skolgång eftersom lärande i skolan bygger på att eleven ska hämta information 

från tryckta texter (Reichenberg, 2008:11, 12). Det är viktigt att elever förstår det de 

läser för att inte bara kunna utveckla sig till att bli goda läsare men även utveckla sin 

identitet och få en förståelse för omvärlden. I kursplanen för svenska framhålls det att 

språket och litteraturen bidrar till att den personliga identiteten utvecklas. Arbetet 

kring litteraturen bidrar till att ge svar på stora livsfrågorna och även ger en överblick 

för det vardagliga och nära (Skolverket, 2006). 

 

Läroplanen (Lpo 94) framhåller att det är viktigt att elever under sin skolgång ska 

utveckla en förmåga att förstå och kritiskt granska olika texter (Skolverket 2006). 

Karin Taube, som är professor i pedagogik, framhåller att genom att lära sig läsa och 

förstå texter blir barn en del av det läsandes grupp i ett samhälle. Det är en 

betydelsefull social och intellektuell vändpunkt för varje individ. En hög läsnivå är ett 

krav och nödvändighet för att kunna fungera i det moderna postindustriella samhället 

(Taube, 1995:7).  

 

 I den nya läroplanen för grundskolan (Lgr 11) framgår det att elever genom 

undervisning ska få möjlighet att utveckla kunskaper om hur man i olika slags texter 

och genom skilda medier kan formulera sina tankar och egna åsikter. Vidare framgår 

det att ” I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från 

olika tider och skilda delar av världen. ... I mötet med olika typer av texter, scenkonst 
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och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, 

den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden” (Skolverket, 2009). 

 

Det framgår tydligt vikten av att elever ska lära sig läsa och förstå det de läser för att 

kunna fungera i dagens samhälle. Hur ska man då som lärare arbeta med läsförståelse 

i tidiga skolåldrar för att sätta en betydande grund för en livslång upplevelse i form av 

läsning? Lärarnas arbetssätt med läsförståelse i år 1-2 kommer att ligga i fokus i 

denna undersökning. 

1.1. Syfte 
 

Syfte med denna studie är att öka kunskap om och förståelse för de fem intervjuade 

lärarnas arbetssätt med läsförståelse i år 1-2. 

1.2. Frågeställningar 
 

 Vilka uppfattningar har de fem intervjuade lärarna kring läsförståelse i år 1-2? 

 Hur beskriver de intervjuade lärarna i studien sina arbetssätt med läsförståelse i 

år 1- 2? 

1.3. Centrala begrepp 

 

1.3.1. IEA (International Association for the Evaluation of Educational 

Achievements) Organisationen vägleds av forskare och inriktar sig på att genom 

internationella jämförelser av elevernas skolprestationer ge förklaring till skillnader i 

resultat mellan elever, klasser, skolor och länder (Taube, 2007:98). 

 

1.3.2. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) bedrivs av IEA. 

PIRLS undersökning mäter läsförmåga hos elever i år 4. Elever som deltar i 

undersökningen är ca tio år gamla. I PIRLS studeras förmåga att dra enkla slutsatser, 

observera och återge explicit formulera information, granska och värdera innehåll, 

språk och textelement, tolka och sammanställa idéer och information (Ellvin & 

Mandersted, 2009:20). Enligt skolverket visar elever som har svenska som modersmål 

bättre resultat än dem elever som har svenska som andra språk (Skolverket, 2007). 
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1.3.3. PISA (Programme of International Student Assessment) arrangeras av OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development). PISA undersöker 

färdigheter hos femtonåringar i tre kunskapsområden som är betydelsefulla i deras 

vuxna liv: matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Varje undersökningsomgång 

sätter ett av de här ämnesområdena i fokus. I PISA 2000 och 2009 har läsförståelse 

stått i centrum för undersökningen. PISAs textuppgifter studerar elevers förmåga att: 

söka, hitta och välja ut relevant information, genom att förstå och dra slutsatser kunna 

utgöra en tolkning, utvärdera och reflektera över texter genom att redogör för sina 

idéer, erfarenheter och kunskaper (Liberg, 2009:20).  

1.3.4. Läsförståelse 

 

Det finns många definitioner för läsförståelse men alla har samma innebörd. I min 

undersökning kommer jag utgå från Ivar Bråtens definition av läsförståelse:  

”Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och 

samspela med den” (Bråten, 2008:14). 

Reichenberg understryker att god läsförståelse är ett underlag till framgång i de flesta 

av skolans ämnen dessutom är det grunden för ett livslång lärande och ett aktiv liv 

som samhällsmedborgare (Reichenberg, 2008:11). 

1.3.5. Läsförståelsestrategier 

 

Bråten definierar läsförståelsestrategier som mentala aktiviteter som läsaren väljer att 

tillämpa vid läsningen för att tillgodogöra sig, ordna och fördjupa information från en 

text. Lässtrategierna används även för att läsaren ska kunna kontrollera och styra sin 

textförståelse (Bråten, 2008:69). 

1.3.6. Göra inferenser =”Läsa bortom och mellan rader” 

 
Reichenberg hävdar att ingen text kan förstås utan att läsaren gör inferenser. Med att 

göra inferenser menar forskaren att man läser bortom och mellan raderna.  

”Att göra inferenser innebär att man använder ledtrådar från en text eller 

ett textavsnitt och kopplar dessa till det man redan vet om textens ämne 

och som finns lagrat i ens minne. Då kan man dra slutsatser eller gissa 

sig till det som författare menar men inte har skrivit ut i texten” 

(Reichenberg, 2008:62) 
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Reichenberg framhåller vidare att en läsare gör en serie inferenser under läsning av en 

text (Reichenberg, 2008:62). 

2. Teoretiskinramning 

 

I detta avsnitt kommer jag först presentera en summarisk presentation av resultat för 

några internationella undersökningar och doktorat avhandlingar rörande läsförståelse.  

Därefter följer avsnitten med tidigare forskning och teorier kring läsförståelse och 

arbete med läsförståelse där lärandet ses ur ett sociokulturellt perspektiv.  

2.1. Tidigare forskning 

 

Det första IEA- undersökningen av läsförståelse genomfördes år 1970, undersökte två 

åldersgrupper tio- och fjortonåringar. Resultat visade att svenska tioåringar hade den 

bästa läsförståelsen av alla de 14 länder som deltog i undersökningen. Fjortonåringar 

placerade sig i mitten av de 15 länder som deltog i samma åldersgrupp.  Vid IEA-s 

undersökning år 1991, kom svenska elever på tredje plats (Taube, 2007:98,99). 

 

PIRLS- undersökning genomfördes för första gången år 2001. I undersökningen 

deltog 35 länder, Sverige medverkade med drygt 16000 elever från år 3 och 4. De 

svenska eleverna i år 4 fick det högsta genomsnittliga poängen av samtliga deltagande 

ländernas elever. Elever i år 3 fick inte samma höga resultat som eleverna i år 4 utan 

placeras i mitten av fältet. Sverige ingick tillsammans med åtta andra länder även i en 

trendstudie där år 3 elevers resultat 2001 jämfördes med motsvarande undersökning 

som utfördes år 1991. Resultatet visar att läsförståelse och läshastighet hos elever i år 

3 har försämrats under åren. I PIRLS- undersökningen 2001 deltog även lärare som 

fick svara på ett antal frågor i en enkät om deras arbetssätt med läsundervisningen. 

Resultatet visade att när det gäller aktiviteter för utveckling av läsförståelse och 

lässtrategier ligger Sverige allmänt under samtliga internationella medelvärden. 

Undersökningen visar att svenska lärare, jämfört med lärare i andra länder, sällan 

arbetar med att lära eleverna att generalisera och dra slutsatser, att förutse 

händelseförlopp, att beskriva textens struktur och stil, att jämföra innehåll texter 

emellan (Skolverket 2003). 
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I PIRLS undersökningen 2006 deltog 45 länder. Resultatet visade att svenska elever i 

år 4 hade bra resultat i genomsnittliga poängen i läsning men det har skett en 

tillbakagång jämfört med motsvarande undersökning år 2001. Resultatet för de två 

olika typerna av förståelseprocessen, den textbaserade och den tolkande och 

värderande förståelseprocessen har också visat en negativ förändring jämfört med 

PIRLS 2001 resultat. Resultatet för de svenska lärarnas arbetsätt med läsförståelse i år 

4 visade att det inte har skett någon förändring jämfört med PIRSA 2001 

undersökningsresultat. Det har dock skett en drastisk minskning av aktiviteter i form 

av diskussion i grupp som uppföljning till det lästa. Slutsatsen som Skolverket drog 

var att elevers utveckling av den grundläggande läsförmågan stötts av den svenska 

skolan, men inte elevers utveckling av mer avancerad läsning. (Skolverket 2007). 

 

PISA undersökning genomfördes för första gången år 2000. Resultatet visade att i ett 

internationellt perspektiv var svenska femtonåringar duktiga läsare. Sverige tillhörde 

en grupp av nio länder som hade mellan två tredjedelar och fem fjärdedelar av sina 

elever på nivå 3 och högre på en femgradig skala (Skolverket, 2010). Det är den nivån 

som bedöms vara nödvändig för att klara kraven för läsförmågan i vuxenlivet. Sverige 

intog fjärde placeringen bland de nio länderna. Sverige tillhörde även den tredjedel av 

länderna i undersökningen som hade största skillnaden på läsförmåga mellan könen. 

Flickorna visade bättre resultat särskilt i de uppgifterna som krävde värdering och 

reflektion (Taube, 2007:101). 

 

I PISA undersökningen 2003 och 2006 stod inte läsförståelse i centrum men för att 

kunna göra en jämförelse med tidigare undersökningar fick elever göra ett antal 

läsuppgifter. Undersökning visade att det inte fanns någon markant förändring i 

resultatet mellan de tidigare undersökningarna och att svenska elever fortfarande 

betraktades som goda läsare (Skolverket, 2007). 

 

I PISA 2009 var läsförståelse huvudområde med elektronisk läsförståelse som ett 

tillägg. Undersökningen genomfördes under mars- april 2009. Sverige representerades 

med cirka 4600 elever från 189 skolor ca 1900 av dessa elever deltog i det 

elektroniska läsförståelseprovet. En internationell samt nationell rapport med 

resultatet av undersökningen kommer att publiceras under december 2010 (Skolverket 

2009). 
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Elisabeth Frank, som är lärare inom lärarutbildning och lärarfortbildning vid Kalmar 

Högskola, har utfört en sekundäranalys av PIRLS 2001 och har undersökt betydelsen 

av skol- och klassrumsklimat, hem- och skolsamverkan, elevers hembakgrund och 

även lärarkompetens för elevers läsförmåga. Resultatet visar att det finns tydliga 

skillnader när det gäller lärares kompetens. Denna kompetens innebär att främja god 

läsförmåga, skapa ett tryggt klimat i klassrummet och bilda ett positivt 

föräldrasamarbete, vilket i sin tur bidrar till positiva läsprestationer från elevers sida 

(Frank, 2009). 

 

Läsforskare och gymnasielärare Per Fröjd har genomfört en undersökning av 

läsförmågan hos elever i årskurs 9 i Borås under vårterminerna 2000, 2001 och 2002. 

Han testade cirka 480 elever från nio olika skolor. I sin undersökning använde 

forskaren sig av tre olika tester som innehöll läsförståelseuppgifter vilka fungerade 

som ett mått på läsförmågan. Syfte med undersökningen var att granska om 

läsförmågan förändrades under tre års period hos elever i årskurs 9. Resultatet av 

undersökningen visar att läsförmågan sjönk. Fröjd fastställer att ökat databruk, färre 

utbildade och erfarna lärare, minskade resurser i skolor och nya läroplaner kan vara 

tänkbara förklaringar för minskningen av läsförmågan (Fröjd, 2005). 

2.2. Ett sociokulturellt perspektiv 

 

I ett sociokulturellt perspektiv ligger, enligt Roger Säljö, fokus på samspelet mellan 

grupp och individ och hur grupper och individer skaffar sig och använder sig av 

fysiska och kognitiva resurser. Lärande ur det sociokulturella perspektivet är ett 

resultat av all mänsklig verksamhet och kan därför inte endast anslutas till skola och 

undervisning. Skola och utbildning är viktiga delar i individens utveckling men Säljö 

påpekar att lärande inte begränsas till dessa miljöer. Han understryker att lärandet 

även sker genom interaktion med andra och handlar om det som individer och grupper 

tar med sig från sociala situationer/sammanhang och använder sig av i framtiden. Med 

sociala situationer/sammanhang menar Säljö olika sammanhang som inte har primärt 

syfte att förmedla kunskap som exempelvis samtal, diskussioner, samlingar och 

aktiviteter där individer interagerar med varandra (Säljö, 2000:12, 13, 18). 
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Lev Vygotskijs teorier och tankar ligger som grund för det sociokulturella 

perspektivet.  Leif Strandberg hävdar att Vygotskij menade att de inre processerna - 

det som finns i varje människas hjärna – uppstår genom yttre aktiviteter vid 

interaktion med andra, med hjälpmedel som underlag och i specifika kulturella 

miljöer. Det är de yttre aktiviteterna som skapar material för inre processer 

(Strandberg, 2007:10). 

 

Bråten menar att enligt Vygotskij betyder undervisningen en speciell form av diskurs 

som skapar utvecklingsmöjligheter för nya former av tänkande. Han betraktade skola 

och andra undervisningstyper som sociala sammanhang som inriktar sig på att 

omskapa tänkandet. Skillnaden mellan det som ett barn kan utföra självständigt på det 

kognitiva området och det barnet klarar tillsammans med en vuxen kallar forskaren 

för den närmaste utvecklingszonen. Vidare framhåller Bråten att Vygotskij betonar att 

dialog fungerar som ett medel i skapandet av möjligheter för tänkandet (Bråten, 

1998:23).  

 

Bråten och Anne Cathrine Thurmann- Moe framhåller att Vygotskij ansåg, att när ett 

barn samarbetar med skickliga kamrater eller vuxna så åstadkommer barnet mer än 

det klarar självständigt. Genom samarbete eller samspel med vuxna eller andra barn 

leds barnet mot högre nivåer i sin utveckling. Vidare redogör författarna Vygotskijs 

teori om medierat lärande. Enligt Vygotskij är medierat lärande att strategier för 

lärandet överförs från vuxen till barn genom ett socialt samspel i en gemensam 

situation. De strategierna befästs och kan därefter användas i andra kontexter ((Bråten, 

Thurmann- Moe, 1998: 105).  

2.3. Läsförståelse- några definitioner 
 

Bråten påpekar att definitionen av läsförståelse rymmer två grundläggande aspekter 

av läsförståelse. Första aspekten är att läsaren genom att noggrant genomsöka texten 

får fram den mening som författaren ville förmedla. Den andra aspekten handlar om 

en djupare förståelse för handling i en text. Då krävs det att läsaren aktivt interagerar 

med texten. Interaktionen handlar om att skapa en mening genom att förena textens 

innehåll med läsarens förkunskaper i form av tidigare erfarenheter (Bråten, 2008:14). 
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Allard och Sundblad definierar läsförståelse som en kombination av avläsningen och 

den tankemässiga bearbetningen. Om en av dem inte fungerar kan man inte längre tala 

om läsförståelse. Författarna framhåller vidare att läsningen startar förförståelse. 

Förförståelse fungerar som en struktur med material med vilken man kan bearbeta 

innehållet av det man läser. Förförståelse i sin tur är beroende av individens 

erfarenheter och kunskaper (Allard& Sundblad, 1986:23–27). 

 

Taube hävdar att förståelse av texten rör sig om att kunna bygga upp en inre 

uppfattning om textens innehåll. Detta sker med hjälp av att läsarens förförståelse 

samspelar med uppfattning av ord-, menings- och textnivå (Taube, 2007:63). 

 

Lundberg och Herrlin menar att läsaren bygger förståelse för en text med hjälp av sina 

förväntningar och tidigare erfarenheter (Lundberg & Herrlin, 2005:15).  

 

Säljö understryker att innebörden av en text inte är summan av ord som en sats 

innehåller. Det att läsaren kan ett språk i formell mening inte är tillräckligt för att 

kunna bygga upp förståelse. Förståelsen kräver en kännedom om kulturella fenomen 

och kommunikativa förebilder (Säljö, 2000:15). 

2.4. Läsförståelse- en komplex process 
 

Lundberg och Herrlin framhåller att läsförståelse ingår i de fem dimensioner som 

tillsammans bildar till läsutvecklingen. De fem dimensionerna är: fonologisk 

medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. 

Dimensionerna samspelar med varandra men har även var för sig sitt eget förlopp. 

Forskare understryker att det finns ömsesidig utveckling mellan avkodning av ord och 

fonologisk medvetenhet. Den fonologiska medvetenheten innebär att man förstår hur 

bokstäver kan representera språkljud genom att man delar upp det talade ordet i bitar, 

av fonem storlek. Ordavkodning innebär identifiering av de skrivna orden och är en 

viktig förutsättning för läsutvecklingen. Flyt i läsningen betyder automatisering av 

ordavkodningen som är en gradvis process enligt Lundberg och Herrlin och som 

kräver träning och tid. Flyt i läsningen ökar möjligheten att arbeta med förståelse av 

texten på en djupare nivå . De elever som inte kan läsa med flyt koncentrerar sig på 

ordavkodningen istället för förståelse av texten. Läsaren gör inferenser för att utläsa 

det som inte står direkt i texten (Lundberg& Herrlin, 2005:15).  
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Bråten framhåller att läsförståelse är en komplex process som innehåller en rad 

viktiga komponenter som ordavkodning, språk, kognitiva förmågor, förkunskaper, 

kunskap om skriftspråk, förståelse strategier och läsmotivation. Enligt Bråten är 

ordavkodningen en av de viktigaste komponenterna i processen. Författarens 

definition av ordavkodningen är följande: ”… grundläggande process som innebär att 

läsaren identifierar en rad skrifttecken som ett ord och plockar fram ordets ljud och 

mening från minnet…” (Bråten, 2008:47). Lundberg och Herrlin poängterar att om 20 

% av orden i en text är främmande finns det inte möjlighet att förstå texten även om 

man har bra avkodningen (Lundberg & Herrlin, 2005:55). Taube understryker det 

faktumet att även om en elev känner till betydelsen av alla ord i en text innebär inte 

det att den uppfattar textens rätta innebörd (Taube, 2007:64). 

Reichenberg framhåller att uppfattning om att de elever som läser mycket får en god 

läsförståelse stämmer bara delvis. Hon förklarar vidare att man kan automatisera 

avkodningen men inte läsförståelse. Genom att elever till exempel får läsa en egen 

vald bok tyst varje dag, bidrar detta till att de automatiserar sin avkodning. 

Automatiseringen av avkodningen frigör kognitiva tillgångar som i sin tur kan 

användas för att förstå de avkodade orden. Däremot gynnar tyst läsning inte elevernas 

läsförståelse om inte elever redan har utvecklat bra läsförståelsestrategier 

(Reichenberg, 2008:63). 

2.5. Talspråkets betydelse för läsförståelse 

 

Bråten framhäver att bristande muntlig språkförmåga kan vara ett betydande hinder 

för utveckling av läsförståelse. Författare nämner ordförråd som en av de 

grundläggande orsakerna till att barn har svårigheter med talspråket. Han betonar att 

detta speciellt angår elever som lär sig andraspråk. Åtgärden som lärare då bör vidta 

är att systematiskt arbeta med det bristande området (Bråten, 2008:58). 

 

Taube framhåller vikten av att vuxna ska stimulera barns talspråk. Genom en positiv 

bemötande från vuxnas sida utvecklar barnen sitt språk. Vuxna ska fungera som 

aktiva lyssnare och ge utrymme och tid för barn att kunna formulera det som ska 

sägas. Dialogen mellan en vuxen och ett barn ligger till grund för barns 

språkutveckling. För att barn ska vänja sig vid att ge uttryck åt sina tankar och idéer 

ska dessa yttranden bemötas med respekt, acceptans och stöd från vuxnas sida. Hon 
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understryker att det är synnerligen betydande för elever med ett annat modersmål än 

svenska (Taube, 2007:119). 

 

Bråten understryker att samtal med andra människor: föräldrar, lärare, skolkamrater 

och andra människor är en viktig källa i kunskapsutbyte. Under sådana samtal 

utvecklas barnens språk och förkunskaper (Bråten, 2008:65). 

2.6. Högläsning 
 

Taube framhåller att högläsning ger en positiv effekt på barnens ordförråd. Hon menar 

att under högläsningen träffar barnen på ord som de inte möter i sin vardag. Vidare 

framhäver Taube att högläsning hjälper barn att bygga upp förståelse för berättelsen 

uppbyggnaden och även för hur meningar är konstruerade. Men det allra viktigaste 

med högläsning är enligt Taube att böcker innehåller glädje och spänning som i sin tur 

stimulerar barn att lära sig läsa . Hon framhäver vidare att högläsning i hemmet och 

förskola kan bidra till ökat ordförråd och läslust hos barnen (Taube, 2007:23, 30). 

 

Högläsning bidrar enligt Reichenberg till att barns ordförråd ökar. Hon framhåller 

vidare att barn kommer till skolan med olika förutsättningar vad det gäller högläsning. 

De barn som har fått mycket böcker upplästa hemma har ett större ordförråd än de 

barn som inte har det (Reichenberg, 2008:36 ). 

 

Rigmor Lindö poängterar vikten av högläsning i skolor. Hon framhäver att genom att 

vuxna läser skönlitteratur med och för elever introduceras de i böckernas värld, 

utvecklar sin fantasi och känslor, stimulerar sitt språk och intellekt. Lärarnas 

engagemang och förhållningssätt under högläsning är betydelsefullt för att elever bli 

intresserade av det upplästa. Forskaren hävdar att elever klarar betydligt svårare texter 

när någon annan läser högt för dem än de skulle kunna klara själva (Lindö, 2005:52–

56 ).  

 

Taube refererar till Perfetti, Landi och Oakhill som summerar ett antal generella 

teorier om läsförståelsens utveckling. Forskarna menar att förståelse vid läsningen och 

vid lyssnande har gemensamma ramar i utvecklingen av läsförståelse. Erfarenhet av 

det ena kan ha påverkan på den andras förmåga (Taube, 2007:71) 
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2.7. Lärarens roll 
 

Enligt Bråten ska lärare ha kunskap om olika komponenter som läsförståelsen 

innehåller, för att kunna förstå de individuella skillnaderna mellan sina elever. 

Kännedomen ska bidra till att lärare kan individanpassa sin undervisning i 

läsförståelse. Bråten poängterar att läsförståelse inte bara fastställs av läsare och text, 

utan även den sociokulturella kontexten som läsaren befinner sig i har ett 

betydelsefullt inflytande på hur samspelet mellan läsare och text kommer att se ut och 

därmed på läsarens läsförståelse. Lärarens undervisning, klassens läromiljö och inte 

minst förhållanden utanför klassrummet tillhör till det sociokulturella sammanhanget 

(Bråten, 2008:16:47). 

 

Barn är olika och har olika nivåer i läsfärdigheter när de börjar skolan. Det är svårt att 

se den individuella utvecklingen för varje barn i en klass. Det är även svårt att veta 

vilket stöd och vilken stimulans som behövs för varje barn. Därför framhåller 

Lundberg och Herrlin att här behöver läraren ett redskap för att kunna följa och 

individuellt hjälpa varje barn i deras läsutveckling (Lundberg& Herrlin, 2005:5). 

 

Reichenberg understryker att för att elever ska utveckla en god läsförståelse ska de 

vägledas av duktiga, aktiva lärare, som hjälper elever att komma till en förståelse av 

innebörden av att läsa mellan raderna. Enligt Reichenberg är förmågan att inferera 

dels beroende av läsarens förkunskaper, dels av medvetenhet om att hon/han förväntas 

att inferera. Hon menar vidare att det finns elever som har förkunskaper men som inte 

vet att de förväntas använda sig av dem. Detta leder till att elever inte gör någon 

koppling mellan textens innehåll och sina förkunskaper, vilket i sin tur resulterar i att 

elever hamnar i det mekaniska läsandet (Reichenberg, 2008:62, 64).  

 

Reichenberg genomförde en undersökning där elever fick svara på olika typer av 

frågor till texten. Vissa frågor innehöll information som man kunde hämta direkt ur 

texten, men det fanns även frågor som krävde förmågan att kunna läsa mellan raderna. 

Eleverna hade inga större problem med den första typen av frågor. De hade däremot 

svårigheter med att kunna läsa mellan raderna. Reichenberg understryker att eleverna 

blev förvånade när hon talade om för dem att det fanns flera möjliga svar på dessa 
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frågor. Eleverna framhöll att de inte visste att de kunde svara på frågor med 

information som inte direkt stod i texten (Reichenberg, 2008:57). 

 

Lundberg och Herrlin uppmanar lärare att prata om textens innehåll och koppla det till 

elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper. Då utvecklas deras aktiva inställning 

till texten. Genom att elever får svara på frågor om det som inte direkt står i texten, 

övar de på förmågan att kunna läsa mellan och bortom raderna (Lundberg & Herrlin, 

2005:57). 

 

Taube hävdar att läsning mellan och bortom raderna kräver en god förståelse, som i 

sin tur är beroende av förmågan att dra egna slutsatser av det lästa. Hon refererar till 

Oakhill och Cain som menar att det finns två olika typer av slutsatser. Den ena typen 

av slutsats innebär att man drar slutsatser utifrån hur de olika meningarna hänger ihop 

i en text. Denna sorts slutsats kräver användning av tidigare anskaffad förståelse, för 

att kunna fylla i detaljer som saknas och göra kopplingar. Den andra typen handlar om 

att tydliggöra och utveckla den information som finns i texten. Forskarna understryker 

att barn inte gör de båda typerna av inferenser spontant, utan endas på uppmaning 

(Taube, 2007:68). 

 

Lindö framhåller att under den gemensamma läsningen och samtalet kring en text ska 

pedagoger inspirera elever att läsa mellan raderna och överskrida det bokstavliga 

innehållet i en text. Detta kan göras genom att pedagoger synliggör för eleverna hur 

de själva tänker när de gör inferenser. Lindö hävdar vidare att inferenserna möjliggör 

att man som läsare skapar mening i det lästa. Hon ger exemplar på sätten inferenserna 

kan göras: man kan dra slutsats utifrån förförståelse, man kan ställa en kritisk fråga till 

texten, man kan känna igen sig eller någonting i en text, man kan fantisera, man kan 

göra förutsägelser och gissningar utifrån de ledtrådarna som finns i texten. Lindö 

understryker att ju fler strategier elever få desto djupare läsförståelse utvecklar de 

(Lindö, 2005:213, 214). 

 

Lundberg och Herrlin framhåller att lärare tidigt ska börja stödja eleverna i att läsa 

aktivt och utveckla strategier som ska hjälpa dem i deras arbete med utveckling av 

läsförståelse. De ska uppmana eleverna att göra något åt, att de inte förstår. Forskare 

förespråkar olika exempel på sådana strategier: att läsa om ett stycke, att slå upp eller 
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fråga någon om ett okänt ord, att ta bild eller illustration till sin hjälp. Lärare ska även 

hjälpa sina elever att koppla upp tankar vid läsningen. De ska visa eleverna hur man 

kan vara en aktiv läsare och kunna göra inferenser genom att utnyttja sina tidigare 

erfarenheter och kunskaper (Lundberg & Herrlin 2005:16). 

 

Taube omtalar ett forskningsresultat av en undersökning där direkt undervisning i 

läsförståelse strategier på elever i årskurs 3 prövades under ett år. Undervisning gick 

ut på att läraren först förklarade hur en strategi fungerar och därefter visade hur man 

använder sig av den. Eleverna fick öva på användningen av strategin med stöd av 

lärare, successivt minskades stödet och eleverna blev alltmer självständiga.  Resultatet 

visade att elevernas läsförståelse förbättrades (Taube, 2007:74). 

 

Lindö poängterar vikten av bearbetning av läsupplevelsen kring en gemensam 

text/berättelse. Utgångspunkten är samtalet och det aktiva lyssnandet, där var och en 

delar med sig av sina tankar och upplevelser. Det kan finnas flera syften med ett 

textsamtal. Textsamtalet kan väcka elevernas tankar och funderingar kring de egna 

livsfrågorna, utveckla gemenskap kring en gemensam upplevelse, lära elever att 

lyssna och respektera andras åsikter och att i ord uttrycka sina egna tankar och 

ståndpunkter. Pedagogen ska fungera som samtalsledare och utmana deltagarnas 

tankar genom att ställa frågor med öppen karaktär, exempelviss: Vad tror ni kommer 

hända sedan? Tror ni att han/ hon gjorde så för att..? Hur skulle det kännas om någon 

annan skulle göra så mot dig? osv. Det är av stor vikt att alla deltagare har klart för sig 

att det inte finns några rätt eller fel i deras funderingar så att de aktivt kan medverka i 

diskussionen och dela med sig till de andra av sina åsikter. Detta i sin tur hjälper 

elever att utveckla läsförståelse på ett djupare plan (Lindö, 2005:110,115–117).  

 

Reichenberg poängterar vikten av regelbundna och strukturerade textsamtal. Hon 

framhåller att textsamtalen ska ses som ett redskap eller en strategi som läraren ger till 

sina elever för att de ska kunna förstå för hur man hanterar en text. Reichenberg 

hävdar att utifrån hennes erfarenheter är det mycket effektivt att bedriva ett textsamtal 

i mindre grupper. Detta gynnar elever som har svårt att yttra sig framför hela klassen. 

Under ett textsamtal ges varje elev möjlighet att utveckla sin förförståelse och komma 

till tals i nära samspel med en vuxen och sina klasskamrater. Enligt Reichenberg det 
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som en elev kan göra i samspel med en vuxen idag kan den utföra i framtiden 

självständigt (Reichenberg, 2009:51). 

 

Lindö framhåller att det är viktigt att vuxna börjar samtala om text med barn tidigt så 

att barnen blir bekanta med detta sätt att tänka kring en text. Det är pedagogernas 

ansvar att genom att åskådliggöra för elever hur de själva tänker kring olika texter 

inbjuda elever att tänka högt och utbyta sina tankar och funderingar med andra 

(Lindö, 2005:214). 

2.7.1. Textval 

 

Reichenberg understryker att texter som lärare väljer för sina elever ska ha en hög 

grad av läsbarhet och viktigast väcka elevernas läslust. Hon hävdar även att elever kan 

tappa intresset för läsning om texten innehåller för många okända ord. Genom att 

elever får förklaringar till dessa främmande ord kan de bygga upp förståelse för det 

lästa Reichenberg understryker dock att läraren successivt ska öka nivån på texter för 

att gynna elevers språk och utöka deras ordförråd. Vidare framhäver författare att 

elever med invandrarbakgrund ofta har svårigheter med texter som innehåller 

värderingar och attityder som är typiska för svenska samhällssystem, eftersom 

andraspråkselever har begränsade förkunskaper inom dessa områden.  För att 

inkludera dessa elever ska lärare ge förklaringar till de begreppen som kan orsaka 

svårigheter (Reichenberg, 2008:14,30,31,37).  

 

Lundberg och Herrlin framhåller att en text måste ge utrymme för läsaren att skapa 

föreställningar och inre bilder av den värld som texten behandlar (Lundberg & Herrlin 

2005:15). 

 

Lindö refererar till forskare och lärare Molloy som understryker att elever inte ska lära 

sig om litteraturen utan genom den. Molloy rekommenderar därför lärare att ge 

eleverna texter som ska fångar deras intresse och utmana deras tankesätt (Lindö, 

2005:215). 
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2.7.2. Positiv klassrumsmiljö 

 

En negativ klassrumsmiljö är någonting som enligt Taube kan ha en drastisk påverkan 

på elevers inlärningsutveckling. Lärare bör därför genom vägledning av alla elever i 

sin klass lära dem att acceptera varandra som de är med alla tänkbara styrkor, 

svagheter och bristande förmågor. Vidare hävdar Taube att respektfull behandling går 

hand i hand med acceptans. När eleverna bemöts med respekt av sin lärare och 

skolkamrater ökar elevernas självförtroende. Hon uppmanar därför lärare att utarbeta 

gemensamma regler i form av tydliga gränser för trygghet och en positiv atmosfär i 

klassrummet (Taube, 2007:111, 112). 

 

Britta Liljegren framhäver att eftersom samspelsregler möjliggör en öppenhet och 

uttryck för individens riktiga reaktioner, stärker detta individens självförtroende 

samtidigt som det ger individen en känsla av värdighet (Liljegren, 2000:46). 

3. Metod 

 

Enligt Ann Kristin Larsen är en metod ett verktyg som forskare använder sig av för att 

få ny kunskap eller svar på frågor inom ett visst område. Hon framhåller vidare att 

metodens funktion i en undersökning är ett sätt att samla in, ordna och tolka 

informationen. Valet av metod har en stor betydelse för datainsamling och resultatet i 

en undersökning. Det är viktigt för en forskare att känna till olika metoder för att 

sedan välja den rätta metoden för sin undersökning (Larsen, 2009:17). Idar Magne 

Holms och Bernt Krohn Solvang understryker att ett metodval i en undersökning bör 

göras utifrån frågeställningen (Holme & Solvang, 1997:12).  

 

Holme och Solvang framhåller vidare att i den vetenskapliga världen inom 

samhällsvetenskapen skiljer man på två metoder: kvantitativa och kvalitativa. De båda 

metoderna har samma grundläggande funktion: att ge en bättre förståelse av det 

samhället vi lever i. Forskarna understryker att den största skillnaden mellan 

metoderna är att med den kvantitativa metoden omvandlar man information till siffror 

och med den kvalitativa metoden står informations tolkning och uppfattning i centrum 

(Holme & Solvang, 1997:14). 
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 Då jag i denna undersökning vill ta reda på och få förståelse för hur pedagoger 

arbetar med läsförståelse har jag valt att använda mig av den kvalitativa 

forskningsmetoden. Jag anser att den kvantitativa metoden inte var någon lämplig 

metod för min undersökning. Dock skulle jag kunna använda mig av den kvantitativa 

metoden om jag exempelvis hade valt ett bestämt arbetssätt inom läsförståelse och 

syftet skulle vara att undersöka en stor grupp av pedagoger som arbetar med det 

arbetssättet.  

3.1. Intervju 
 

En forskningsintervju är ett professionellt samtal där kunskap byggs upp i 

interaktionen mellan två personer. Inom den kvalitativa forskningsintervjun ligger 

fokus på att försöka förstå och tolka världen ur intervjupersonens synvinkel (Kvale & 

Brinkmann, 2009:17, 18). För att få djupare förståelse för lärarnas arbetsätt har jag 

valt att använda mig av en ostrukturerad samtalsintervju. En ostrukturerad intervju 

kännetecknas av att forskaren använder en intervjuguide som stöd för intervjun. 

Forskaren får inte styra intervjun för mycket utan ska låta informanten prata fritt om 

samtalsämnet. Det är av stor vikt att frågorna och stödorden i intervjuguiden är 

relevanta för frågeställningarna så att forskaren ska kunna dra slutsatser för sin analys 

av frågeställningarna. En samtalsintervju kännetecknas av att forskaren är intresserad 

av att nå en djupare förståelse för individens erfarenheter, upplevelser, uppförande 

och handlande. Därför är det av stor vikt att intervju personen ska kunna tala fritt och 

få utrymme att utrycka sina tankar (Larsen, 2007:84, 85).  

 

Jag har använd mig av en intervjuguide (se bilaga 2) som stöd under mina intervjuer 

med lärare. Fördelen med att jag använde mig av en ostrukturerad samtalsintervju var 

att mina intervjuer inte var styrda av frågeföljden. Jag kunde ställa uppföljningsfrågor 

som i sin tur resulterade att intervjupersonerna kom med exempel på olika situationer 

som rörde mitt undersökningsområde. Detta bidrog till att jag fick bättre förståelse för 

informanternas arbetssätt med läsförståelse. För att få flyt på samtalen och även kunna 

koncentrera mig på samtalens innehåll har jag valt bort att anteckna under 

intervjuerna utan spelade in intervjuerna på en mobiltelefon. Inspelningarna av 

intervjuerna transkriberades ordagrant för att jag inte skulle gå miste om viktiga 
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detaljer i mina intervjuade personernas uttalande. Resultatet av intervjuerna ligger till 

grund för min analys.  

3.2. Observationer 

 

Jag genomförde tre icke- deltagande observationer. Fokus i icke- deltagande 

observationer ligger på beskrivningen av situationen där forskaren bara är en 

åskådare. Under dessa observationer är det i högsta grad viktigt att forskarens närvaro 

inte påverkar handlandet hos de som undersöks (Larsen, 2007:90). Tanken med 

observationer var att se hur arbetet med läsförståelse sker i ett klassrum. 

Observationerna utfördes efter genomförda intervjuer med tre av lärarna. Jag 

upplevde att de lektioner som observerades blev påverkade av min närvaro. Detta 

antagande gjorde jag utifrån det faktum att pedagoger och elever var förberedda för 

mitt besök men eftersom jag var en okänd person förändrades den sociala miljön i 

klassrummet. Resultatet av observationerna kommer inte att behandlas i min 

undersökning på grund av att jag inte fick tillräckligt mycket med material för att 

kunna sammanställa något tillförligt resultat av dem. 

3.3. Urval 

 

För att besvara frågeställningarna i denna undersökning har jag valt att intervjua 

pedagoger som arbetar med år 1-2. Jag har via e-mail kontaktat rektorer och 

biträdande rektorer på ungefär tio olika skolor som ligger i Stockholms innerstad. Av 

de tio skolorna som jag kontaktade fick jag positivt svar för genomförande av 

intervjuer och observationer från tre av dem. Slutligen hade jag fem lärare, två av dem 

arbetade som specialpedagoger.  

Här kommer en kort presentation av intervjupersonernas erfarenhet inom yrket och 

nuvarande yrkeskategori: 

Johan har arbetat som grundskollärare i ett och halvt år. Han är klasslärare för en år 

2.  

Monika har arbetat som lågstadielärare i 15 år. Sedan år 1987 arbetar hon som 

speciallärare i svenska och matte med elever i år 1- 3. 

Katarina har arbetat som lågstadielärare i drygt 20 år. Hon är klasslärare för en år 2. 
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Anna har arbetat som grundskollärare i 25 år och är även utbildad speciallärare.  Hon 

är klasslärare för en år 1. 

Katja har arbetat som grundskollärare i 25 år och som speciallärare i svenska i 17 år. 

Hon arbetar nu som speciallärare och specialiseras på invandrarbarn.  

 

Intervjuerna varade i 30- 50 minuter och bandades på en mobiltelefon. Namn på 

lärarna är fingerade enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer om 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002). 

3.4. Materialbearbetning 
 

Efter varje utförd intervju har jag transkriberat inspelningen av intervjun ordagrant. 

Varje transkribering tog från två till fyra timmar. Jag har valt att göra ordagranna 

transkriberingar för att inte missa viktiga detaljer i intervjuerna och även för att hålla 

ordning på intervjupersonernas uttalanden. Efter varje genomförd observation har jag 

skrivit ner en sammanfattning på det jag sett. Jag kommer dock inte att använda mig 

av det materialet utan som huvudsak används resultatet av intervjuerna. 

3.5. Validitet och reliabilitet 
 

Enligt Larsen ska validitet och reliabilitet vara av högsta möjliga kvalitet för att en 

undersökning ska kunna anses som trovärdig (Larsen, 2009:40). Validitet står för 

relevans och giltighet. Insamlingen av relevanta data för en frågeställning är central 

för en hög validitet. Intervju som metod kan bidra till ökning av validitet eftersom 

forskaren under arbetsgång kan upptäcka andra detaljer som är viktiga för 

frågeställningen (ibid. s.80). Genom att utföra ostrukturerade samtalsintervjuer fick 

mina informanter prata fritt om undersökningsämnet. Därigenom har jag fått ett 

bredare underlag för min analys. Detta bidrar till en ökad validitet i min undersökning. 

 

Reliabilitet handlar om exakthet och precision i en undersökning. I en kvalitativ 

undersökning är det svårt att garantera en hög reliabilitet eftersom tolkning av samlad 

data är centralt i en kvalitativ undersökning. Man kan inte garantera att andra forskare 

som kommer att forska inom samma område ska kunna tolka det insamlade data på 

samma sätt. Reliabilitet innebär också att data och information i en undersökning 

behandlas på ett noggrant sätt. En forskare kan öka reliabiliteten i sin undersökning 
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genom att hantera data på ett noggrant sätt (ibid. s.81). I min studie har jag försökt att 

öka reliabiliteten genom att transkribera inspelningarna av intervjuer ordagrant. Syftet 

med ordagrann transkribering var att inte gå miste om viktiga detaljer i intervjuerna, 

men även för att hålla ordningen på mina intervjupersoners uttalanden. 

3.6. Sekretess 

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har till syfte att ange normer för 

förhållandet mellan forskare och informanten. Informanten ska skyddas enligt 

individasskydskraven. Individsskyddskrav i sin tur innehåller fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:6) I denna undersökning försökte jag uppfylla kraven på detta 

sätt: 

 Informationskravet. För att samla in empirisk material för min undersökning har jag 

genom e- mail skickat ett informationsbrev som förklarade syfte med undersökningen 

och även villkor för lärarnas deltagande i undersökningen till rektorer och biträdare 

rektorer i olika skolor. (se bilaga 1)   

 Samtyckeskravet. Rektorer eller bitr. rektorer kontaktade lärarna och de i sin tur gav 

sitt samtyckande eller avböjde till att delta i intervjuer och observationer. 

 Konfidentialitetskravet. Namn på såväl skolor som pedagoger är fingerade. 

 Nyttjandekravet. Insamlat material kommer inte användas eller utlånas i kommersiellt 

bruk eller icke- veteskapliga syfte. 

4. Analys- och resultatredovisning  

 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa resultatet av det insamlade empiriska 

materialet från intervjuer. Resultatet kommer att presenteras under två huvudrubriker: 

”Lärares uppfattningar kring läsförståelse i år 1-2” och ”Lärares arbetssätt med 

läsförståelse ”. Under huvudrubrikerna är insamlade datamaterial indelad i ytterligare 

avsnitten. Efter varje avsnitt kommer en sammanfattning och analys utifrån de 

teoretiska begreppen som jag tidigare har presenterat. 
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4.1. Lärares uppfattningar kring läsförståelse i år 1-2 
 

I detta avsnitt kommer jag att presentera de intervjuade lärarnas uppfattningar kring 

läsförståelse i år 1-2. Därefter följer en sammanfattning och analys av resultatet. 

 

Johan framhöll att läsförståelse i tidiga skolåldrar är när elever förstår det de läser 

ordagrann. Han tyckte att det är viktigt för elever att ha en god läsförståelse eftersom 

det är en grund för att de ska kunna klara sig under senare skolgång. Johan underströk 

att om en elev ska kunna läsa och hitta information självständigt krävs det att eleven 

är en stark läsare.  

 

Monikas definition av god läsförståelse i tidiga skolåldrar var följande: ”…när elever 

förstår det de läser och viktigast är att de förstår sammanhanget och händelseförloppet 

i en text.” ( Monika, 2010-10-18). Enligt henne är läsförståelse viktigt för att man som 

läsare ska förstå det som någon ville förmedla till en. Hon tyckte även att det är viktigt 

att lägga en bra grund inom läsförståelse i tidiga skolåldrar för att göra tydligt för 

elever att det inte bara är mekanisk läsning som gäller, utan att när man läser ska man 

också koppla upp tankar. Det är viktigt att elever ska förstå att texten kan förmedla 

någonting viktig.  Denna grund bidrar till att elever kommer att ha rätt uppfattning av 

läsningen i sin vidare skolgång.  

 

För Katarina är läsförståelse, i år 1-2, när elever kan besvara frågor som rör textens 

direkta innehåll. Detta ska utvecklas vidare till en djupare nivå då elever ska utveckla 

en förmåga att kunna läsa mellan raderna. En god läsförståelse är viktigt för elever för 

att de ska kunna förstå budskapet i en text.  

 

Anna framhöll att en god läsförståelse är när elever förstår texten, inte bara 

återberättar den utan förstår texten på en djupare plan. Med en djupare plan menar 

Anna att elever relaterar till texten och översätter den till sin egen nivå och verklighet. 

Hon anser att det är viktigt för elever att ha en god läsförståelse för att de ska kunna 

ha nytta av böcker ”…böcker kan ju öppna nya värdar för en…. Man kan ju få 

kunskap om sig själv och andra människor…” (Anna, 2010-10-18). Om inte elever får 

den rätta inställningen till böcker och litteraturen hamnar de i den mekaniska 

avläsningen. 
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Katjas definition av läsförståelse för elever i tidiga skolåldrar var följande: ”… elever 

tillgodogör sig en text på en relevant nivå och förstår det de läser”. ( Katja, 2010-10-

19) 

 

4.1.2. Sammanfattning och analys av lärares uppfattningar kring läsförståelse i 

år 1-2 

 

I resultatet framgår det att dem fem intervjuade lärarnas generella uppfattningar om 

läsförståelse i tidiga skolåldrarna, år 1-2 är att elever ska läsa eller ta till sig en text 

och förstå den. Taube hävdar att förståelse av texten rör sig om att kunna bygga upp 

en inre uppfattning om textens innehåll (Taube, 2007:63). Några lärare tyckte att 

läsförståelse innebär mer än bara att förstå orden. De lärarna tyckte att det är viktigt 

att elever ska koppla upp sina tankar vid läsningen och även förstå texten på en 

djupare nivå eller som de framhöll ”kunna läsa mellan raderna”.  

 

Bråten påpekar att definitionen av läsförståelse rymmer två grundläggande aspekter. 

Första aspekten är att läsaren genom att noggrant genomsöka texten får den mening 

som författaren ville förmedla. Den andra aspekten handlar om en djupare förståelse 

för handling i en text. Då krävs det att läsaren aktivt interagerar med texten. 

Interaktionen handlar om att skapa en mening genom att förena textens innehåll med 

läsarens förkunskaper i form av tidigare erfarenheter (Bråten, 2008:14).  

 

Alla de fem intervjuade lärarna var eniga om att läsförståelse är viktig för elevernas 

senare skolgång och framtid. Dessa uttalanden kan bekräftas med Reichenbergs teori 

om att god läsförståelse är ett underlag till framgång i de flesta av skolans ämnen. 

Dessutom är det grunden för ett livslång lärande och ett aktiv liv som 

samhällsmedborgare (Reichenberg, 2008:11). 

 

Två av lärarna underströk även det faktum att om elever inte får det rätta inställningen 

till litteraturen, hamnar de i det mekaniska läsandet. Genom att läraren introducerar 

elever till böckernas värld utvecklas eleverna till goda läsare och kan dra nytta av 

böcker. I kursplanen för svenska framhålls det att språket och litteraturen bidrar till att 
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den personliga identiteten utvecklas. Arbetet kring litteraturen bidrar till att ge svar på 

de stora livsfrågorna och även att ge en överblick för det vardagliga och nära. 

4.2. Orsaker till bristande läsförståelse 
 

Här kommer jag att presentera orsaker som de intervjuade lärarna nämnde som 

förklaringen till en bristande läsförståelse hos elever vid skolstarten. Orsaker som 

grova läs- och skrivsvårigheter sådana som dyslexi har i mina intervjuer med lärarna 

inte behandlats.   

 

Ordförråd spelar en avgörande roll i läsförståelsens utveckling enligt Johan. Många 

elever fastnar i sin läsning på grund av bristande ordförråd och kan därför inte 

utveckla en god läsförståelse. Han nämnde att i hans klass är det många elever som 

har ett annat modersmål än svenska och då märker Johan att de eleverna behöver extra 

stöd och arbete för att utöka sina ordförråd. Även Katja framhöll att elever med 

invandrarbakgrund brukar ha svårigheter i ordförståelse. Därför ska pedagoger enligt 

henne intensivt arbeta med att bygga ut elevernas ordförråd.  

 

Monika framhöll att hon har uppmärksammat att ordkunskap hos elever har sjunkit 

under de senaste åren. Hon ansåg att anledningen till detta förfall kunde vara att 

dagens samhälle ställer stora krav på föräldrar och att de inte har tid för samtal med 

sina barn. Det vardagliga samtalet sker inte i samma utsträckning som förut. Även 

Anna nämnde att en av orsakerna till bristande läsförståelse kunde vara att vuxna inte 

har pratat med barn på deras nivå. Genom att samtala med barn övas barnen i att tänka 

och reflektera kring samtalet framhöll hon.  

 

Johan underströk att de elever vars föräldrar läser mycket för dem hemma har mycket 

bättre läsförståelse än de elever vars föräldrar inte gör det. Anna framhävde att under 

sina år som lärare har hon upplevt att de elever som har läsning som en naturlig del i 

livet, har lättare med läsning och läsförståelse under sin skolgång. I motsats till Johans 

och Annas uttranden ansåg inte Katja att hembakgrund är någon orsak till att barn ha 

en bristande läsförståelse när de börjar skolan utan poängterade att föräldrarnas 

engagemang i elevernas skolarbete kunde vara betydelsefull för elevernas 

läsförståelse utveckling. 
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4.2.1. Sammanfattning och analys av orsaker till bristande läsförståelse 

 

De lärarna som ingick i undersökningen nämnde flera orsaker som de ansåg kunde 

vara anledningen till en bristande läsförståelse hos elever i år 1-2. Johan och Katja 

nämnde ordförståelse och ordförråd som möjliga orsaker till bristande läsförståelse 

hos eleverna. De båda pedagogerna underströk att de orsakerna berörde speciellt 

elever med invandrarbakgrund. Bråten nämner ordförråd som en av dem 

grundläggande orsaken till att barn har svårigheter med det talspråket. Han 

understryker också att bristande muntlig språkförmåga kan vara ett betydligt hinder 

för utveckling av läsförståelse. Bråten betonar att detta speciellt angår elever som lär 

sig andraspråk (Bråten, 2008:58).  

 

Dialog mellan vuxna och barn var enligt Monika och Anna en viktig komponent i 

barns läsförståelse utveckling. Lärare talade om att om inte föräldrar eller andra vuxna 

samtalar med barn, utvecklas inte barnens ordförråd och förmåga att diskutera och 

tänka kring samtalet. Dessa tankar kan styrkas med Vygotskijs teori om att dialog 

fungerar som ett medel i skapandet av möjligheter för tänkandet (Bråten, 1998:23). 

Bråten och Samuelstuen understryker att samtal med andra människor: föräldrar, 

lärare, skolkamrater och andra vuxna är en viktig källa i kunskapsutbyte. Sådana 

samtal leder till att barn utvecklar sitt språk och förkunskaper (Bråten, 2008:65). Även 

Taube understryker att dialogen mellan en vuxen och barn ligger till grund för barns 

språkutveckling. För att barn ska vara vana vid att ge uttryck åt sina tankar och idéer 

ska detta yttrandet bemötas med respekt, acceptans och stöd från den vuxnas sida. 

Forskaren understryker att det är synnerligen betydande för elever med ett annat 

modersmål än svenska (Taube, 2007:119). 

 

Alltför litet läsning hemma enligt Johan och Anna kunde också vara orsaken till att 

elever har bristande läsförståelse när de börjar skolan. Reichenberg framhåller att barn 

kommer till skolan med olika förutsättningar vad det gäller högläsning. De barn som 

har fått mycket böcker upplästa hemma har ett större ordförråd än de barn som inte 

har det (Reichenberg, 2008:36 ). Taube hävdar också att högläsning i hemmet bidrar 

till ökat ordförråd och läslust hos barnen (Taube, 2007:130). 
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4.3. Lärares arbetssätt med läsförståelse  
 

Johan berättade att han jobbar mycket med ordförråd och läsflyt med sina elever. 

Hans elever tränar mycket på att läsa. Han underströk att genom att elever läser ofta, 

utvecklar de läsflyt som i sin tur underlättar arbetet med läsförståelse. Det sker i 

klassrummet, men även i form av läsläxa hemma. Johan tycker att som lärare bör man 

engagera elevernas föräldrar i att läsa varje dag med och för sina barn. Därför har 

skola ett stort ansvar att se till att barn som inte har samma förutsättningar i läsningen 

hemma ska få det extra stödet i skolan.  

 

Under de första åren är eleverna mycket koncentrerade på ordavkodningen, det är 

någonting som Monika ansåg vara viktigt för att eleverna ska få ett redskap för att i 

framtiden bli säkrare läsare och kunna tänka på innehållet också. Hon påpekade att 

som lärare för barn i tidiga skolåldrar bör man även arbeta mycket med ordförråd. 

Genom att lärare förklarar nya ord för elever bidrar detta till att elevernas ordförråd 

utökas. Samtalet kring texten är också väldigt viktigt enligt Monika. Det är då 

eleverna har chansen att tänka och reflektera kring en text.  

 

Anna berättade att eftersom hon arbetar med en år 1, där eleverna ligger på olika 

nivåer i sin läsning, jobbar hon mycket med högläsning och läsförståelse utav texter 

som hon läser högt för eleverna. Anna ställer frågor kring texten som till exempel: 

Vad tror ni kommer att hända? Varför tror ni att han/hon tänkte så? Hur skulle du ha 

tänkt om det skulle varit du? Sådana frågor leder till svar som inte finns i texten utan 

som elever själva får komma fram till genom att reflektera. Genom detta arbetssätt får 

eleverna en inställning till att det är helt ok att man tror saker innan man vet och att 

man kan tycka annorlunda än någon annan klasskamrat. När man jobbar på det sättet 

är en öppen förhållningsätt till svaren viktigt tyckte Anna. Hon poängterade att man 

som lärare ska synliggöra för elever hur man själv tänker kring en text. Det kommer 

leda till att elever lär sig att leta efter en annan mening i texten utöver det bokstavliga 

innehållet. Anna underströk, att kontrollerande frågor, inte kan ge en djupare 

läsförståelse utan är avsedda för att kontrollera om eleven förstod det bokstavliga 

meningen i texten. De frågorna är också bra om man vill upptäcka de elever som har 

svårigheter i exempelviss ordavkodning eller ordförståelse. 
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Katarina påpekade att det är viktigt att arbeta med ordförståelse i tidiga skolåldrar för 

att utvidga elevernas ordförråd men även för att ordförståelse ligger till grund för 

läsförståelse. Hon använder sig av olika övningsböcker där elever tränas på att läsa 

och förstå orden betydelse. Katarina nämnde även att hon brukar förklara de nya 

ordens betydelse när hon läser för sina elever. Hennes elever får en gång per vecka 

läsläxa detta för att de ska automatisera ordavkodningen. Katarina berättade att hon 

arbetar kring läsförståelse med hjälp av frågor kring texten, som är av ”rätt och fel” 

karaktär och även frågor som elever måste reflektera själva kring. Hon underströk att 

för att kunna reflektera kring en text måste eleven ha förstått texten. Frågor som 

elever själva får reflektera kring, handlar oftast om elevernas vardag: Vad heter din 

kompis? Har du en katt? Sådana frågor hjälper enligt läraren eleverna att tänka 

självständigt. Katarina framhöll att det egentliga arbetet med läsförståelse sker i 

årskurs tre då eleverna är bra på avkoda och läser med flyt. Med den egentliga 

läsförståelsen menade hon är att man ska komma fram till med budskapet i texten och 

förstå även det underförstådda.  

 

Monika ansåg att diskussion kring och om olika texter bidrar till att elever lär sig att 

diskutera och sätta ord på sina tankar. För att eleverna blir vana vid diskussion bör 

läraren introducera detta arbetssätt tidigt i åldrarna “… det kommer ju inte 

automatiskt, utan kommer om man är van att diskutera. Att barn bli vana och tänker 

lite vidare på det de har läst. Prata om och kring texten.”( Monika, 2010-10-19) 

 

Eftersom Katja arbetar med elever som har ett annat modersmål än svenska arbetade 

hon mycket med ordförståelse med dessa elever. I övrigt ansåg hon att lärare ska läsa 

mycket med varje elev men underströk även vikten av att läraren läser för barnen. 

Genom högläsning ansåg hon att eleverna introduceras till nya ord och intresse för 

böcker väcks. Katja tyckte att det är bra om elever läste tyst för sig själva också. Hon 

framhöll att det kan de göra redan i slutet av år1. 

 

4.3.1. Sammanfattning och analys av lärares arbetssätt med läsförståelse 

 

Bråten menar att enligt Vygotskij betyder undervisningen en speciell form av diskurs 

som skapar utvecklingsmöjligheter för nya former av tänkande (Bråten, 1998:23). 
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Utifrån de intervjuade lärarnas uttalanden kan man konstatera att arbete med ordförråd 

och flyt i läsningen är centrala i lärarnas arbete med läsförståelse. Lärarna i 

undersökningen utökar elevernas ordförråd genom att förklara orden betydelse under 

läsningen. En av pedagogerna underströk att man som lärare ska vara uppmärksam på 

att förklara främmande ord och inte ta för givet att elever har förstått det de har läst 

eller det som blev uppläst. Lundberg och Herrlin poängterar att om 20 % av orden i en 

text är främmande finns det inte möjlighet att förstå texten även om man har bra 

avkodningen (Lundberg & Herrlin, 2005:55).  

 

Lärarna nämnde även högläsning som en viktig komponent i elevernas ordförråd 

utveckling. De lärarna som var klassföreståndare berättade att de har högläsning som 

en kontinuerlig aktivitet. Taube framhåller att högläsning ger en positiv effekt på 

barnens ordförråd. Hon menar att under högläsningen träffar barnen på ord som de 

inte möter i sin vardag. Vidare framhäver Taube att högläsning hjälper barn att bygga 

upp förståelse för berättelsens uppbyggnad och även för hur meningar är 

konstruerade. Men det allra viktigaste med högläsning är enligt Taube att böcker 

innehåller glädje och spänning som i sin tur stimulerar barn att lära sig läsa (Taube, 

2007:23). Även Lindö poängterar vikten av högläsning i skolor. Hon framhäver att 

genom att lärare läser skönlitteratur med och för elever introduceras de till böckernas 

värld, utvecklar sin fantasi och sina känslor, stimulerar sitt språk och sitt intellekt. 

Pedagogernas engagemang och förhållningssätt under högläsning är betydelsefulla för 

att eleverna ska bli intresserade av det upplästa. Lindö hävdar att elever klarar 

betydligt svårare texter när någon annan läser högt för dem än vad de kan klara själva 

(Lindö, 2005:52–56 ).  

 

Även ordavkodning och flyt i läsningen är något som alla intervjuade lärare jobbar 

mycket med i sin undervisning. En av pedagogerna framhöll att under de första åren 

är eleverna mycket koncentrerade på ord avkodningen, och det är viktigt för att elever 

ska få det redskapet i form av bra avkodning, för att de sedan ska bli säkrare läsare 

och kunna tänka på textinnehållet av också. Elever får läsläxa för att de ska jobba med 

att automatisera ordavkodningen som i sin tur enligt pedagogerna underlättar arbete 

med läsförståelse. Ordavkodning enligt Lundberg och Herrlin innebär identifiering av 

de skrivna orden och är en viktig förutsättning för läsutvecklingen. Flyt i läsningen 

betyder automatisering av ordavkodningen som är en gradviss process och som kräver 
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träning och tid. Flyt i läsningen ökar möjligheten att arbeta med förståelse av texten 

på en djupare nivå. De elever som inte kan läsa med flyt koncentrerar sig på 

ordavkodningen istället för förståelse av texten (Lundberg och Herrlin, 2005:15). 

Automatiseringen av avkodningen frigör kognitiva tillgångar som i sin tur kan 

användas för att förstå de avkodade orden enligt Reichenberg . Hon understryker dock 

att man kan automatisera avkodningen men inte läsförståelse (Reichenberg, 2008:63). 

 

Reichenberg poängterade att läsförståelse inte byggs av sig själv utan att elever 

behöver ha undervisning i det. Hon understryker att för att elever ska utveckla en god 

läsförståelse ska de vägledas av duktiga, aktiva pedagoger. Lärare som hjälper elever 

att komma till en förståelse av innebörden av att läsa mellan raderna (Reichenberg, 

2008:64). Två av de fem intervjuade pedagoger underströk att som lärare ska man 

diskutera textens innehåll för att leda elever till den egentliga meningen med 

läsförståelse. Båda Anna och Monika tyckte att genom att diskutera texter med 

eleverna på en djupare nivå visar man elever ett sätt att bearbeta texter på och att 

kunna se den egentliga innebörden utöver det som står i texten. Anna underströk att 

det är lärarens ansvar att demonstrera sina elever hur man gör när man infererar. 

Lundberg och Herrlin hävdar att lärare ska hjälpa sina elever att koppla upp tankar vid 

läsningen. De ska visa eleverna hur man kan vara en aktiv läsare och kunna göra 

inferenser genom att exempelviss utnyttja sina tidigare erfarenheter och kunskaper 

(Lundberg & Herrlin, 2005:16). Även Lindö framhåller att under den gemensamma 

läsningen och i samtalet kring en text ska pedagogerna inspirera eleverna att läsa 

mellan raderna och överskrida det bokstavliga innehållet i en text. Detta kan göras 

genom att lärare synliggör för elever hur de själva tänker när de gör inferenser. Lindö 

hävdar vidare att inferenser möjliggör att man som läsare skapar mening i det lästa 

Hon även understryker att ju fler strategier elever får desto djupare läsförståelse 

utvecklar de (Lindö, 2005:213, 214). Lundberg och Herrlin påstår att genom att elever 

får svara på frågor om det som inte direkt står i texten, övar de på förmågan att kunna 

läsa mellan och bortom raderna (Lundberg & Herrlin, 2005:57). Frågor som de 

intervjuade lärarna ställde till sina elever innefattade oftast en kontrollerande karaktär. 

Genom att ställa sådana frågor kontrollerar lärarna att eleverna har förstått textens 

innehåll. Taube understryker det faktum att även om en elev känner till betydelsen av 

alla ord i en text innebär inte att den uppfattar textens rätta innebörd (Taube, 

2007:64). Detta har även Anna poängterat. Hon framhöll att kontrollerande frågor, 
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inte kan ge en djupare läsförståelse utan är avsedda att kontrollera om eleven förstod 

sammanhanget. De frågorna är också bra om man vill upptäcka de elever som har 

svårigheter i exempelviss ordavkodning eller ordförståelse. Frågor som hon ställer till 

sina elever är av öppen karaktär och kräver att eleverna har förmågan att börja tänka 

utöver det skrivna och koncentrera sig på ett djupare plan som texten innehåller. 

Lindö framhåller att frågor med öppen karaktär leder till att diskussion om en text 

uppstår och eleverna utvecklar läsförståelse på ett djupare plan (Lindö, 2005:115–

117).  

 

Även Monika underströk vikten av att pedagoger bör vänja sina elever vid 

diskussioner av olika texter. Diskussionen bör ledas av pedagogen som i sin tur ska 

ställa frågor med öppen karaktär.  Lindö framhåller att det är viktigt att vuxna börjar 

samtala om text med barn tidigt för att barnen blir bekanta med detta sätt att tänka 

kring en text. Det är pedagogernas ansvar att genom att demonstrera för elever hur de 

själva tänker kring olika texter inbjuda elever att tänka högt och utbyta sina tankar och 

funderingar med andra (Lindö, 2005:214). Enligt Reichenberg är förmåga att inferera 

beroende dels av läsarens förkunskaper, dels av medvetenhet om att hon/ han 

förväntas att inferera. Hon menar vidare att det finns elever som har förkunskaper 

men som inte vet att de förväntas använda sig av dem. Detta leder till att elever inte 

gör någon koppling mellan textens innehål och sina förkunskaper, vilket i sin tur 

resulterar i att elever hamnar i det mekaniska läsandet (Reichenberg, 2008:62).   

4.3.2. Textval 

 

Vad det gäller textval så väljer Johan oftast sagor för högläsning för att han har många 

elever med ett annat modersmål än svenska i sin klass. Genom att läsa sagor 

introducerar Johan det svenska sagoarvet till eleverna på det sättet. Han framhåller 

vidare att han inte tänker så mycket på vad det är hans elever läser utan tycker att 

elever ska läsa så mycket som möjligt. Han tänker dock på att texter som elever läser 

ska vara roliga och intressanta men återigen understryker han att det är mängden som 

är viktigast. 

 

Anna tyckte att texter som man väljer för elever ska vara anpassade till barnens nivå, 

detta för att eleverna lättare ska kunna relatera till texten. Men hon underströk även att 
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som lärare ska man inte glömma att försöka läsa någonting som elever inte skulle 

välja själva. Detta hjälper elever att hamna lite utanför det absolut bekvämaste och 

någonting de redan vet och kan. Texter ska även vara intresseväckande. 

 

Katja tycker att som pedagog ska man hitta böcker/ texter som rör sig inom elevernas 

värld, då har elever lättare relatera till sig själva och sin omvärld. Katarina framhöll 

att texter ska vara anpassade till barnens nivå. Det tyckte hon är viktigt för att barn ska 

kunna relatera till sig själva och sin vardag. En text eller bok ska innehålla ett budskap 

som man kan diskutera tillsammans. Katarina berättade att med hjälp av böcker kan 

eleverna ha lättare att bearbeta känslor eller sätta ord på sina tankar och funderingar. 

Genom att kunna ha empati och känna in saker i en text utvecklar eleverna sina 

personligheter. Därför understryker hon att lärare ska vara uppmärksamma på 

bokvalet, det ska alltid finna en mening med boken.  

4.3.2.1. Sammanfattning och analys av textval 

 

Lärarna i undersökningen var eniga om att texter ska vara intresseväckande och 

anpassade till elevers nivå. Reichenberg understryker att texter som lärare väljer för 

sina elever ska ha en hög grad av läsbarhet och viktigast är att väcka deras läslust 

(Reichenberg, 2008:14). Anna framhöll även att texterna inte ska vara för svåra för 

eleverna men att läraren successiv ska höja nivå på texterna för att elever ska hamna 

lite utanför det absolut bekvämaste och någonting de redan vet och kan. Detta 

utlåtande kan stödjas med Reichenbergs teori om att lärare ska successivt öka nivån 

på texter som elever läser eller får upplästa för att gynna elevers språk och öka deras 

ordförråd ska pedagog (ibid. s.37). 

Johan nämnde att han har många elever med invandrarbakgrund i sin klass. Genom att 

han väljer att läsa sagor vid högläsningsstunden för sina elever introducerar Johan det 

svenska sagoarvet till de eleverna som inte har svenska som modersmål. Reichenberg 

hävdar att elever med invandrarbakgrund kan ha svårigheter med texter som 

innehåller värderingar och attityder som är typiska för svenska samhällssystem, 

eftersom andraspråkselever har begränsade förkunskaper inom dessa områden.  För att 

inkludera dessa elever ska läraren ge förklaringar till de ord och begrepp som kan 

orsaka svårigheter (Reichenberg, 2008:30,31). Detta att Johan väljer att bygga upp 

förståelsen för det svenska samhälle genom att läsa sagor för elever med 
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invandrarbakgrund stöds även av den teori i vilken Säljö framhäver, att förståelsen 

kräver en kännedom om kulturella fenomen och kommunikativa förebilder (Säljö, 

2000:15). 

 

Enligt Katarina ska lärare medvetet välja en text eller bok som ska möjliggöra för 

eleven att kunna bearbeta sina känslor eller sätta ord på sina tankar och funderingar. 

Molloy rekommenderar pedagoger att ge eleverna texter som ska fångar deras intresse 

och utmana deras tankesätt (Lindö, 2005:215). Lundberg och Herrlin framhåller att en 

text måste ge utrymme för läsaren att skapa föreställningar och inre bilder av den 

värld som texten behandlar (Lundberg & Herrlin, 2006:15). 

4.3.3. Positiv klassrumsmiljö 

 

Alla de fem intervjuade lärarna tyckte att positiv klassrumsmiljö är en viktig 

komponent, inte bara för elevernas läsförståelse utveckling, utan för hela lärande 

processen. Lärarna underströk att det ska finnas regler för vad man får och inte får 

göra i klassrummet.  

 

Anna framhöll att det är en tidskrävande process som kräver insatser från båda lärare 

och elever”… Det är ett jätte jobb och få detta att fungera, man får ju återkomma till 

det gång, på gång för att de ska veta att det inte ok…”.(Anna, 2010-10-18)  

 

Katarina underströk vikten av att skapa en trygg miljö och atmosfär i klassrummet för 

att barnen ska känna sig trygga och avslappnade, ”…om du är trygg så vågar du att 

läsa i ett klassrum utan att vara rädd att någon ska skratta eller kommentera.” 

(Katarina, 2010-10-21) 

 

Johan framhävde att en lugn och trygg klassrumsmiljö bidrar till att elever när de läser 

har möjlighet att koncentrera sig på läsningen och bygga upp sin läsförståelse.  

 

Katja hävdade att pedagogen ska arbeta med att lära sina elever att respektera, 

acceptera och bry sig om varandra. Detta kommer i sin tur att leda till att elever 

kommer att känna sig trygga i sin omgivning. “Tryggheten gör ju att elever har lättare 

att lära sig”. ( Katja, 2010-10-19) 
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4.3.3.1. Sammanfattning och analys av positiv klasrumsmiljö  

 

Bråten poängterar att läsförståelse inte bara fastställs av läsare och text, utan att även 

den sociokulturella kontexten som läsaren befinner sig i har ett betydelsefullt 

inflytande på hur samspelet mellan läsare och text kommer att ser ut och därmed på 

läsarens läsförståelse. Klasrumsmiljön hör till det sociokulturella sammanhanget 

(Bråten, 2008:16) . 

 

De samtliga intervjuade pedagogerna underströk betydelsen av en positiv 

klassrumsmiljö för elevernas läsförståelse utveckling. Pedagogerna var samstämmiga 

om att trygghet, acceptans och respekt ligger till grund för en effektiv utveckling.  

Denna syn kan stödjas med Taubes teori om att en klassrumsmiljö är någonting som 

kan ha en drastisk påverkan på elevers inlärningsutveckling. Författaren hävdar att 

respektfull behandling går hand i hand med acceptans. När eleverna bemöts med 

respekt av sina lärare och skolkamrater ökar elevernas självförtroende (Taube, 

2007:111,112).  

 

Utifrån de intervjuade pedagogernas uttalanden framgår det att det är pedagogernas 

ansvar att bygga upp en trygg och positiv klasrumsmiljö. Här kan man göra en 

koppling till Taube som framhåller att pedagoger genom vägledning av alla elever i 

sin klass bör lära dem att acceptera varandra som de är med alla tänkbara styrkor, 

svagheter och bristande förmågor (ibid.). Pedagogerna i undersökningen nämnde 

gemensamma regler för vad som är tillåtet och förbjudet att göra mot sina 

klasskamrater som ett sätt att bygga upp ömsesidig respekt för varandra. Taube 

uppmanar pedagoger att utarbeta gemensamma regler i form av tydliga gränser för att 

bygga upp en trygg och en positiv atmosfär i klassrummet (ibid.). Även Liljegren 

framhäver att samspelsregler möjliggör en öppenhet och ger uttryck för individens 

riktiga reaktioner, stärker individens självförtroende samtidigt som det ger individen 

en känsla av värdighet (Liljegren 2000:46). 
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5. Avslutande diskussion 

 

I min undersökning har jag fokuserat på pedagogernas arbetssätt med läsförståelse i år 

1-2. Syftet med denna undersökning var att öka kunskap om och förståelse för de fem 

intervjuade pedagogernas arbetssätt med läsförståelse i år 1-2.  

 

De internationella undersökningars resultaten som jag presenterade i början av min 

undersökning visar på att det sker successivt nedgång vad det gäller nivå på 

läsförståelse hos svenska elever. Frank i sin sekundäranalys av PIRLS 2001 visar på 

att lärarens kompetens spelar en avgörande roll för elevernas läsprestationer. 

Kompetensen innefattar bland annat att främja god läsförmåga, skapa ett tryggt klimat 

i klassrummet och bilda ett positivt föräldrasamarbete, vilket i sin tur bidrar till 

positiva läsprestationer från elevers sida (Frank, 2009). 

 

Under studies gång har jag kommit fram till att läsförståelse är en komplex process 

som innefattar många viktiga beståndsdelar, som kan påverka läsförståelsens 

utveckling. Hur de olika delarna ser ut när elever börjar sin skolgång kan bero på 

många olika orsaker. I denna studie har lärarna nämnt att alltför lite högläsning i 

hemmiljö och dålig dialog mellan vuxen och barn som orsaker till bristande 

läsförståelse hos elever vid deras skolstart. Därför har skolan ett stort ansvar gällande 

åtgärder och stöd som ska riktas mot de problematiska områdena. 

 

För att gynna elevernas läsförståelse är det viktigt att läraren aktivt arbetar med att 

stärka de olika beståndsdelarna som läsförståelse innefattar. Med utgångspunkt från 

de intervjuade lärarnas uttalanden kan man konstatera att ordförråd och 

automatisering av ordavkodning är centrala i deras arbete med läsförståelse.  

 

Lärarna i undersökningen underströk alla betydelsen av en positiv klassrumsmiljö för 

elevernas läsförståelseutveckling. Lärarna var samstämmiga om att trygghet, 

acceptans och respekt ligger till grund för en effektiv utveckling.   

 

Lärarna som ingick i denna studie var eniga om att en god läsförståelse är en viktig 

färdighet i elevernas senare skolgång och framtid. Lärarnas uttalanden om vad en 

definition av läsförståelse innebär, stämde delvis med Bråtens teori om läsförståelse: 
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”Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och 

samspela med den” (Bråten, 2008:14). 

 

Att elever ska ta till sig en text och genom att förstå orden få uppfattning om textens 

innehåll innefattar inte samspelet med textens innehåll. Samspelet är det som jag 

kallar i denna studie för inferenser. Inferenserna innebär tankemässiga processer som 

en läsare använder sig av för att kunna förstå en text på en djupare nivå. Denna 

förmåga kräver att läraren synliggör för elever hur de själv tänker när den gör 

inferenser. Enligt Lindö ska lärare vara en förebild och inspiration för elever (Lindö, 

2005:213). 

 

Utifrån de teorier som jag har presenterat i denna studie kan man fastställa att lärares 

roll för elevers läsförståelseutveckling är betydande. Det är lärares ansvar att visa sina 

elever hur man kan tänka kring en text för att kunna förstå textens innehåll på en 

djupare plan. Läraren ska synliggöra för sina elever det osynliga i texten och uppmana 

dem att göra det samma. De olika forskarna understryker att man som pedagog tidigt 

kan börja diskutera om och kring olika texter med sina elever. Diskussion bidrar till 

att eleverna lär sig att gå utanför det skrivna till det som finns på djupet av en text. 

Detta i sin tur kommer att leda till att elever utvecklar en aktiv inställning till texter 

och uppfatta innehåll på ett djupare plan. Här kan man se meningen med Vygotskijs 

teori om medierat lärande som innebär att strategier för lärandet överförs från vuxen 

till barn genom ett socialt samspel i en gemensam situation. De strategierna befästs 

och kan därefter användas i andra kontexter (Bråten, 1998:105, 106). 

 

Elever har rätt att få veta att det finns flera sätt att tänka kring skrivna texter oavsett 

om de är sju år eller sjutton. Processen är tidskrävande och bör därför ha sin början 

tidigt i åldrarna.  

5.1. Förslag på vidare forskning 

 

Det skulle vara intressant att genomföra en större undersökning inom samma område 

men fokus på läsförståelsens påverkan på andra skolämnen. 
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7. Bilagor  

Bilaga 1 

 

Hej 

Jag heter Marina Mirza. Jag är lärarstudent på Södertörns högskola i Flemingsberg 

och läser nu sjunde och sista terminen. Efter det blir jag förskollärare och lärare i 

grundskolans tidigare år. Nu är vi i full färd med att starta upp och förbereda inför 

examensarbetet. Det är tänkt att bli ett vetenskapligt arbete liknande en C-uppsats. Jag 

vill skriva läsförståelse i tidiga skolåldrar, om lärares arbetssätt med läsförståelse. 

Jag undrar om det finns möjlighet för mig att få intervjua fyra lärare 

gällande läsförståelse och även observera deras klasser under en förmiddag 

eller eftermiddag. I mitt arbete är jag intresserad av att höra vad lärarna anser om 

läsförståelse och deras arbetsätt kring läsförståelse. Detta sett ur ett lärarperspektiv 

med hopp om att deras expertis i framtiden kan hjälpa lärarstudenter med sin ledarroll. 

Detta är grundläggande lärarkunskap som lärarutbildningen berört i väldigt liten 

omfattning och dessutom är retoriken obefintlig. Vi skulle behöva mer av detta för att blir 

bättre rustade inför kommande uppdrag.  

Första tanken var naturligtvis att göra undersökningen på VFU-skolan, men våra 

seminarieledare råder oss till att kontakta skolor vi aldrig förr besökt. Dels för att vi på 

vår gamla skola blivit hemmablinda, då vi har mycket förförståelse och förutfattade 

meningar eftersom vi är vana vid deras arbetssätt, och dels för att vi hamnar i 

beroendeställning då vi skapat relationer som vi inte vill äventyra genom att granska 

verksamheten kritiskt. Då tenderar undersökningen bli ganska platt. Därför är det bra om 

vi får komma ut och se något helt nytt. 

Forskningsetik: Intervjuerna kommer för enkelhetens skull att bandas men allt som 

intervjupersonerna säger är konfidentiellt och i uppsatsen kommer kommun, skola och 

lärare att anonymiseras då uppsatsen kommer att läggas ut på DIVA (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet). Materialet kommer endast att nyttjas i uppsatsen och banden 

raderas. 

Tider: Jag önskar komma till er för observation och intervjuer under vecka 42 och 43. 

Tanken är att observera en förmiddag eller eftermiddag per klass i anslutning till 

intervjun. Intervjuerna kommer att ta mellan 20 till 30min.  

Hoppas att höra från dig angående ett svar snarast. 

Tack på förhand! 

Hälsningar Marina Mirza. Tel: 0739743593 

e-mail : minka82@hotmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:minka82@hotmail.com
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Bilaga 2 

Frågeguide intervju lärare   

 

 

Intervjuguide 

 

       Berätta lite om dig själv 

 

1. Hur många år har Du jobbat som lärare?  

2. Vilken lärarutbildning har Du? 

3. Vilken års kurs jobbar du nu med? Hur många elever är det i denna klass? 

4. Har du haft de eleverna från år 1? (om det är år 2, 3) 

5. Hur skulle Du vilja beskriva en god läsförståelse i respektive årskurs?  

6. Tycker du att det är viktigt att elever ska ha en god läsförståelse? Varför? 

7. Vilka förväntningar har Du som lärare på elevernas förmåga till läsförståelse 

när de börjar i respektive årskurs? 

8. Vad tror Du kan vara orsakerna till bristande läsförståelse hos elever i 

respektive årskurs? 

9. Hur arbetar du med läsförståelse i ditt klassrum? 

10. Hur arbetar Du med de elever som har särskilda svårigheter vad gäller 

läsförståelse?  

11. Vilka hjälpmedel finns det och vika använder Du? Varför? 

12. Vilka typer av texter väljer Du? Är texter individuell anpassade eller alla 

elever får samma text? Förklara 

13. Får dina elever läsläxor? Hur ofta? Vad är mening med dem? 

14. Hur förhör Du läsläxan från dina elever?  

15. Vad bör man som lärare tänka på när det gäller läsläxa och förhör? 
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16. Är klassmiljö en viktig komponent i utveckling av läsförståelse?  

17. Hur tycker du att klassmiljö kan förbättra\ försämra elevernas läsförståelse?  

18.  Hur tycker Du att bristande läsförståelse påverkar elevers självförtroende? 

19. Hur tror du familjebakgrund\ familjeförhållandet kan påverka elevernas 

läsförståelse utveckling?  

20. Finns det något mönster mellan elever som får hjälp hemma med sina läsläxor 

gentemot de elever som inte får det? Vilket? 

Vilket råd kan du ge till en nyexaminerat lärare i arbetet med läsförståelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


