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Varför är läsning så viktigt? 

Vad tycker du? 



Varför är läsning så viktigt? 

”Om de unga inte lär sig att läsa på ett 

djupare sätt – tolka och reflektera över de 

lästa – har de heller ingen möjlighet att 

kritiskt granska sin omvärld, påverka och 

försöka förändra den. Då är det inte 

mycket bevänt med vår demokrati.” 

Britta Stensson,  lärare och utvecklingsledare , Angered  
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• Svag förståelse och ytlig tolkning vid 
faktaläsning innebär att man får sämre 
ämneskunskaper, vilket så småningom kan 
resultera i sämre betyg. 

• En svag läsförståelse kan indirekt bli 
livsavgörande för möjligheter till utbildning. 

• Den som inte kan urskilja författarens avsikt blir 
underställd den, både vid läsning av faktatexter 
och skönlitterära texter. 

Barbro Westlund, lärarutbildare och doktorand vid Stockholms 
universitet 
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• Läsningen ska syfta framåt, ge den vuxne 
individen beredskap att klara av samhällets krav. 
Syfte med läsningen är alltså inte primärt att 
man läser, syftet är att tänka över vad man 
läser. 

• I 2000-talets kunskaps- och 
informationssamhälle måste man kunna 
värdera, sortera och kritiskt granska texter. Man 
måste kunna urskilja vilken avsikt författaren 
har. 

• Läsförståelse uppstår inte automatiskt . . . 

Barbro Westlund, lärarutbildare och doktorand vid Stockholms universitet 

 
Enheten för didaktik och ämnesutveckling 



 

 

                        

 

                                           

                                                     

-”Språket är en avgörande förutsättning för att 

fungera som människa. Annars blir man ett 

barfotabarn i livet, en halv människa utan ord. 

Det är helt avgörande för skolframgången 

och vägen till orden går genom skriften.” 

 

 
Ingvar Lundberg, 1934- 2012, svensk professor i psykologi, 

internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och 

dyslexi.  
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Ur Den engelske patienten av Michael Ondaatje 

Hon flyttar bakåt ett par fot. Fortsätter sedan bakåt och ritar fler 

rektanglar, så det blir en pyramid av dem, enstaka, sedan dubbla, 

sedan enstaka, och hennes vänsterhand stödd mot golvet, hennes 

huvud nedböjt, allvarligt. Hon rör sig längre och längre bort från ljuset. 

Tills hon lutar sig bakåt på hälarna och sitter på huk. 

 

Hon släpper ner kritan i klänningsfickan. Hon reser sig och drar upp 

kjolvidden och binder den runt midjan. Från en annan ficka drar hon 

fram ett metallstycke och slänger det framför sig så att det faller precis 

bakom den bortersta kvadraten. 

 

Hon hoppar framåt, hennes ben dunsar ner, skuggan bakom henne 

slingrar in i hallens djup. Hon är mycket snabb, tennisskorna slirar på 

de siffror hon har ritat inuti varje rektangel, och en fot landar, sedan två       

 fötter, sedan en igen, tills hon når den sista kvadraten. 

 

 



Vilka strategier använde du för att förstå? 

 • Kontrollerade att du läst rätt, läste om ord/fraser 

• Läste mellan raderna, gjorde inferenser 

• Skapade en bild i ditt huvud 

• Kopplade till dina egna erfarenheter 

• Ställde egna frågor 

• Aktiverade dina förkunskaper 
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                           (+ läsflyt) 

 

Läsning = avkodning x förståelse 

 

               (+ motivation) 

 

                                           

                                                         (Gough & Tunmer, 1986) 
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Vad är läsning? 



Martin Widmark 



Högläsning 





Skillnaden mellan avkodning och 

förståelse 

 ЯбЛОКО 
 ja b l  å  k å 

 

 ПИЦЦА 
 p  i  ts ts a 

 

ДЖИНСЫ 
d sch i n s 

 

 



Att använda lässtrategier 

innebär 

att få mentala verktyg för att förstå en 

text. Lässtrategier är riktade 

handlingar som utförs medvetet för att 

öka förståelsen. Läsarens användning 

av lässtrategier kan jämföras med 

snickarens användning av sin  

verktygslåda. 

Att undervisa i läsförståelse s.43,  Barbro Westlund 



En överväldigande mängd 

forskning visar att de flesta 

läsproblem orsakas av 

bristande avkodning! 
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Vad utmärker goda läsare? 
• Har positiva vanor och positiv attityd till läsning. 

• Läser tillräckligt flytande så att de kan fokusera på 

förståelsen av texten. 

• Använder vad de redan vet för att förstå vad de läser. 

• Skapar en förståelse av vad de läser genom att utvidga, 

utveckla och kritiskt värdera vad de läst. 

• Använder flexibla strategier för att öka och styra över sin 

förståelse av texten.  

• Kan läsa olika slags texter och kan läsa med olika slags 

syften. 

Enheten för didaktik och ämnesutveckling 

Att undervisa i läsförståelse, Barbro Westlund 



Vad utmärker svaga läsare? 
• Har dålig avkodning 

• Upplever oftast inte någon läslust, eftersom själva 

läsakten kräver så stor ansträngning 

• Undviker lässituationer (får inte tillräcklig träning) 

• Använder felaktiga lässtrategier, ex. gissningar 

• Söker ledtrådar i bilden eller av omgivande text 

• Anpassar inte läshastigheten till svårighetsgraden 

• Kan inte urskilja viktig information i texten 

• Har svårt att sammanfatta textens huvudbudskap 

Enheten för didaktik och ämnesutveckling 

Att undervisa i läsförståelse, Barbro Westlund 



Att undervisa i läsförståelse innebär 

att man är medveten om att: 

• läraren har ansvar för och vägleder eleven 

mot högre förståelsenivåer genom en aktiv 

läsundervisning 

• främsta syftet är att förstå texten, inte att 

tillämpa strategier 

• upprepning av tillämpningsmodeller under 

lång tid är viktig 

  
Att undervisa i läsförståelse s.51,  Barbro Westlund 



• tillämpning av strategier alltid ska följas upp 

med eleverna 

• samtal om hur eleverna upplever sig själva 

som läsare påverkar självbilden 

• att det inte är tillräckligt att kontrollera 

läsförståelse – läraren måste se till att den 

utvecklas 

• att interaktiva och regelbundna samtal 

mellan elever utvecklar dem som läsare 

 

Att undervisa i läsförståelse s.51,  Barbro Westlund 



• inga läsare gynnas av tävlingsmoment; i stället 

ska ett kooperativt lärande uppmuntras 

• uppföljning och dokumentation ska vara 

forskningsbaserad 

• Det inte hjälper att sätta in likadana insatser för 

alla elever 

• Det är viktigt att avsluta påbörjade arbeten så 

att eleven kan beskriva utgångspunkt, 

lärandeprocess och kunskapsprodukt. 

Att undervisa i läsförståelse s.51,  Barbro Westlund 



Att undervisa i läsförståelse är att 

ge eleverna de mentala  

strategier vana läsare använder  

för att förstå en text. 
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Vad främjar lärande? 

 
Interaktion 

 

Motivation 
 

Undervisning inom den proximala 

 utvecklingszonen 
 

Scaffolding 
 

Imitation 
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Den skicklige läraren 

• har ingående kunskaper om läs- och skrivprocessen 

• kan omsätta kunskaperna i praktisk handling 

• har en systematisk och strukturerad upplagd 

läsundervisning 

• är uppmärksam på vilka lässtrategier eleverna 

använder sig av vid olika texter 

• dokumenterar kontinuerligt på olika sätt och bedömer 

elevernas läsförmåga 

• gör språk- och läsutvecklande åtgärder på både 

individ- och helklassnivå, utifrån dokumentationen 

 

 



God läsutveckling, Ingvar Lundberg 
Fonologisk 

medvetenhet  
 

Ordavkodning Flyt i läsningen  Läsförståelse Läsintresse 

Jag kan läsa de 
flesta vanliga ord 
snabbt och direkt. 

Jag hinner med att 
läsa textremsorna 
på TV. 

Jag läser engagerat 
och länge. 

Jag berättar och 
kommenterar ofta 
sådant som står i 
tidningen. 

Jag kan läsa ord 
som tjugo, stjärna 
och skylt. 

Jag kan läsa en hel 
bok med lite mer 
text och färre 
bilder. 

Jag kan läsa kritiskt 
och reflekterande. 

Jag tar initiativ till 
läsaktiviteter i 
klassen. 

Jag kan läsa or som 
inte finns, t.ex. fim, 
sölk, kag. 

Jag kan läsa en hel 
bok med enkel text 
och med många 
bilder på egen 
hand. 

Jag kan läsa böcker 
på mer än 100 
sidor. 

Jag känner till 
många boktitlar 
och författare. 

Jag kan läsa ord 
som spruta, struts, 
krita. 

Jag rättar mig själv 
när jag läser. 

Jag kan läsa och 
förstår text i 
dagstidningar. 

Jag är en riktig 
bokslukare. 

Jag prövar att läsa 
okända ord på 
egen hand. 

Jag kan läsa de 
flesta vanliga ord 
snabbt och direkt. 

Jag klarar att 
övervaka min egen 
läsning. 

Jag läser hellre än 
håller på med 
andra aktiviteter. 



Nya Språket Lyfter 
A:1 Jag lyssnar och följer med i handlingen när 
 någon läser för mig. 
A:2 Jag förstår vad texten handlar och känner 
 igen en del ord. 
A:3 Jag kopplar ihop det lästa med egna upplevelser 
 och har börjat ljuda när jag läser själv. 
A:4 Jag kan läsa ord och meningar och förstår vad jag 
 själv läser och andra läser för mig. 
A:5 Jag resonerar om det som andra läst och läser själv 
 kortare texter. 
Avstämning A: 
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag 
läser.     Avspeglar kunskapskraven i åk 1 

 



F:1 Jag använder min kunskap om ords 
 betydelser  och texters innehåll för att samtala 
 om dem på ett kritiskt/ifrågasättande sätt. 

F:2 Jag använder mig av min kunskap om texters 
 uppbyggnad och layout och kan ifrågasätta/tänka 
 kritiskt kring det jag läser. 

F:3 Jag läser längre sammansatta texter, anpassar och 
 varierar användningen av lässtrategier för att 
 kunna ifrågasätta/tänka kritiskt kring det jag läst. 

Avstämning F:   
Jag kan läsa längre texter inom olika ämnen med flyt 
och anpassar användningen av lässtrategier samt har 
ett kritiskt förhållningssätt till texters syfte, innehåll 
och form. Åk 6 

 



NRP, National Reading Panel 

Sju viktiga grundstrategier som: 

• utvecklar läsförståelse och som lärare ska 

känna till och bör använda sig av. 

• var och en har dokumenterade effekter men är 

mest effektiva när de används i samverkan. 

CORI (Concept-Oriented Reading Instruction) 

bygger på dessa. 

• anses vara effektiva i klassrumsundervisningen. 

 
Att undervisa i läsförståelse s.52-54,  Barbro Westlund 



  
1. Att övervaka sin förståelse – eleverna lär 

sig att bli medvetna om hur de förstår 

2. Kooperativt lärande – eleverna lär sig 

strategier tillsammans 

3. Användning av grafiska och 

semantiska hjälpmodeller – eleverna lär 

sig att använda grafiska representationer av texten 

för att underlätta förståelsen 

4.  Undervisning genom frågor som 

eleverna får besvara – eleverna ska få 

direkt feedback på frågor som läraren ställer 



5. Undervisning i att ställa frågor – eleverna 

ska själva formulera frågor 

6. Undervisning i berättelsestruktur – 
eleverna ska lära sig att använda strukturen i en 

berättelse, som hjälper dem att återge innehållet. De 

ska kunna förklara vad de läst (vem, vad, var, när och 

varför). 

7. Att sammanfatta – eleverna ska kunna 

integrera idéer och generalisera från textinformationen. 



Den gode högläsaren. . . 

• bygger upp förförståelse före läsningen 

• knyter ihop textens innehåll med barnens 

erfarenheter 

• sammanfattar texten själv eller tillsammans 

med barnet 

• låter barnet ställa frågor 

• ställer frågor på texten som kräver eftertanke 
    (egna erfarenheter + ny information) 

Att undervisa i läsförståelse s.141, Barbro Westlund 
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Förmågor som utvecklar läsförståelse 

Barnet: 

• använder och utvecklar ett rikt språkbruk 

• leker med språket genom rim, ramsor, ordlekar och 

ordvitsar 

• kan lyssna, samtala och knyta an textinnehåll till sin 

egen erfarenhet vid högläsning 

• kan återberätta historier och sagor efter upprepade 

lyssningsövningar 

• upptäcker berättelsestrukturen i enkla sagor 

 

 
  

 

Att undervisa i läsförståelse s.145, Barbro Westlund 
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Förskolans  och förskoleklassens betydelse 

för språk- och läsförståelse 
 

 

• Högläsning som ett pedagogiskt verktyg 

 

• Fonemisk medvetenhet 

 

• Bokstavskännedom 

 

• Ordförråd! 

 

• Uppgiftsorientering (förstå och följa  instruktioner) 

Att undervisa i läsförståelse s.156, Barbro Westlund 

Enheten för didaktik och ämnesutveckling 





Inferenser 

Att läsa på raderna  

 

Att läsa mellan raderna 

 

Att läsa bortom raderna 

Enheten för didaktik och ämnesutveckling 


