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Sammanfattning:  

Inledning: Resultatet i den internationella PISA-undersökningen 2012 visade att svenska 

elevers läsförståelsekompetens hade sjunkit. Reichenberg (2011) har påtalat att det i Sverige 

finns få lässtudier som har fokuserat på mellanåren och högstadiet och då främst varit 

inriktade på skönlitterära texter. Fenomenografiska studier där elevers uppfattningar av 

läsförståelse står i fokus bör bilda relevant underlag i diskussioner av framtida mål i skolan 

när det gäller att öka läsförståelsen. Avsikten med denna studie är att om möjligt bidra till 

ökad kunskap om högstadieelevers uppfattningar av läsförståelse. 

Syfte: Då syftet med studien är att undersöka elevers uppfattningar av läsförståelse valdes en 

fenomenografisk ansats. Inom fenomenografin eftersöks uppfattningar av fenomen i världen. 

Det empiriska materialet utgörs av sex fokussamtal med sammanlagt 17 elever på tre skolor. 

Skolorna ligger i tre olika kommuner och urvalet av respondenter är strategiskt. Lärarna i 

svenska på respektive skola valde ut elever som de ansåg skulle kunna bidra till en variation 

av uppfattningar. Fokussamtalen har sedan transkriberats ordagrant och analyserats utifrån 

referentiella och strukturella aspekter. Ett antal kvalitativa beskrivningskategorier har arbetas 

fram genom att söka efter likheter och skillnader i respondenternas uttalanden.  

Resultat: Studiens resultat uppvisar tre beskrivningskategorier. Kategorin Läsförståelse är att 

mottaga en text och genomföra en uppgift innebär att eleverna fokuserar på att genomföra en 

skoluppgift oavsett om det innebär att läsa, se på en filmatisering av texten eller att lyssna på 

en uppläsning av den. Förståelsedelen i läsprocessen står inte i fokus inom denna kategori. 

Inom den andra kategorin Läsförståelse är att läsa och förstå en specifik texts innehåll och till 

detta knutna ämnesbegrepp är läsförståelsen knuten till en enskild text. Inom den tredje 

kategorin Läsförståelse är att interagera med en text samt att utvinna och kunna använda ny 

kunskap i andra sammanhang återfinns uppfattningar som synliggör att läsförståelse inte är 

bunden till ett lästillfälle utan kan användas i olika sammanhang.  
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1 Inledning 
Programme for International Student Assessement (PISA) genomförde 2012 en undersökning 

av elevers läsförståelsekompetens. Den synliggjorde att svenska elevers kunskaper då det 

gäller läsförståelse sjunker (Skolverket 2013). För allmänheten och för skolan i synnerhet blir 

en sådan presentation en varningsklocka och möjligtvis en påpekan att se över bakomliggande 

faktorer till varför det sker just nu. Det går dock, när man granskar läsförståelse utifrån olika 

synvinklar och perspektiv, inte heller att bortse från att kraven på god läs- och skrivförmåga 

har ökat under senare delen av 1900-talet. Vad som menas med att kunna läsa och skriva har 

med andra ord förändrats över tid. Tidigare har det inneburit läskunnighet men numera 

innebär det en vidare skriftspråklig kompetens (Skolverket 2007). 

När det gäller läsförståelseundervisningen finns det flera faktorer som påverkar utformningen. 

I grunden finns möjligtvis en definitionsproblematik eftersom forskning och teorier har fyllt 

läsning, läsförståelse och literacy med olika innehåll. Lärare, menar Molloy (2002), 

konstruerar sitt ämne utifrån sina egna inre perspektiv så som erfarenheter och förförståelse, 

där även tolkningar av begrepp ingår, och yttre så som läroplanen. För pedagoger blir det 

därför relevant att reflektera över tolkningarnas betydelse och tolkningarnas påverkan på den 

egna läsförståelseundervisningen för att förstå en del av bakgrunden till elevers uppfattningar 

av läsförståelse. Rasmussen (2003), som med bakgrund av PISA-undersökningens resultat 

2000, studerat norsk läspedagogik, menar att lärare i allmänhet i undervisningen inte lade 

större vikt vid förståelsedelen efter att eleverna hade tillägnat sig de grundläggande 

avkodningsfärdigheterna. I realiteten innebar det, menade han, att det inte undervisades 

tillräckligt om läsförståelsestrategier. Studien visade att det hängde ihop med att lärarna, även 

om det var intresserade att undervisa i det, inte kände att de behärskade den form av 

pedagogik tillräckligt väl.  

I min tidigare skrivna pilotstudie, som behandlade rektorers uppfattning av 

läsförståelseuppdraget, påpekade flera av rektorerna att läsförståelseuppdraget i dagsläget är 

prioriterat, även om de uppfattar att uppdraget kunde vara tydligare uttryckt och utformat från 

högre ort. Flera av rektorerna påtalade att de hade initierat insatser för att öka läsförståelsen 

hos eleverna i den lokala praktiken. De menade också att elevernas attityder till lärande i 

allmänhet, till att vara närvarande i skolan och till användandet av digitala medier, bör 

förändras för att det ska ske en utveckling i läsförståelse hos eleverna. Med 

bakgrundskunskap av hur rektorer uppfattar läsförståelseuppdraget blir det intressant att 

komplettera bilden med en fenomenografisk studie som fokuserar på hur elever uppfattar 

läsförståelse.  

Det tycks i dagsläget saknas studier i vilka äldre elevers uppfattningar av läsförståelse 

presenteras. Reichenberg (2011) framhäver i sin översikt över texter, läsförståelse och 

läsundervisning i Norge och Sverige, att det i Sverige finns få lässtudier som har fokuserat på 

mellanåren och högstadiet. Dessa har då främst varit inriktade på skönlitterära texter.  Studier 

av elevers uppfattningar bör vara en del av ett relevant underlag i diskussioner av framtida 

mål i skolan när det gäller att öka läsförståelsen. Avsikten med denna studie är att om möjligt 

bidra till ökad kunskap genom att presentera en variation av äldre elevernas uppfattningar av 
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läsförståelse. Tanken är att lägga ännu en pusselbit till kartläggningen som ska bilda bas för 

arbetet för ökad läsförståelse. 

1.1 Syfte 

Det övergripande syftet för studien är att utifrån ett fenomenografiskt perspektiv undersöka 

hur elever i årskurs åtta och nio uppfattar läsförståelse. Utifrån detta syfte har formulerats tre 

forskningsfrågor: 

• Vad uppfattar eller erfar elever att läsförståelse är?   

• Vilka aktiviteter och handlingar uppfattar elever ingår då man utövar läsförståelse?  

• Vad uppfattar elever som hindrande eller begränsande för att nå läsförståelse? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats är indelad i sex kapitel. Det första kapitlet är en inledning som belyser 

problemområdet och relevansen för studiens undersökningsområde vilket följs upp av syfte 

och frågeställningar. I kapitel två presenteras delar av läroplanen, kursplaner och det 

nationella läsförståelseprovet i svenska. En del handlar om PISA-undersökningens resultat 

kopplat till faktorer som anses påverka läsförståelsen. Den största delen i kapitel två ägnas åt 

forskningsläget som inleds med en redovisning av två perspektiv utifrån vilka läsförståelse 

har betraktats. Därefter beskrivs forskning om läsning som process i vilken läsförståelse ingår 

som en del. Förhållandet mellan texten och läsaren belyses och olika synsätt då det gäller 

begrepp där läsförståelse ingår redovisas. En del i kapitlet behandlar forskning om 

läsförståelse i undervisningen som följs upp av en presentation av tre undervisningsprogram i 

läsförståelse. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av en tidigare studie av elevers 

uppfattning av läsförståelse.  

Därefter följer i kapitel tre studiens teoretiska grunder. I kapitel fyra presenteras metoden och 

hur studien har genomförts. Studiens resultatdel inleds med en sammanställning av studien 

varpå sedan beskrivningskategorierna i utfallsrummet presenteras var för sig. Varje 

beskrivningskategori avslutas med en sammanfattning av kategorin och aspekterna. Slutligen 

jämförs kategorierna med varandra utifrån studiens forskningsfrågor.  

Uppsatsen avslutas med en diskussion som jämför studiens resultat med tidigare forskning, 

teorier, läroplan och det nationella provet, presenterade i inledning och bakgrund. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av diskussionen samt förslag på vidare forskning. 
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2 Bakgrund 
Detta kapitel består av tre delar. Avsikten med dessa delar är att skapa en bakgrund till 

uppsatsens fenomenografiska studie av högstadieelevers, i årskurs åtta och nio, uppfattningar 

av läsförståelse. Tanken är att den litteratur och forskning som presenteras i detta avsnitt ska 

fördjupa förståelsen för de variationer av uppfattningar som beskrivs i studien. I de två första 

delarna presenteras delar av läroplanen och kommentarer från PISA-undersökning som 

behandlar läsförståelse och undervisning när det gäller de äldre eleverna. I den tredje delen i 

kapitlet presenteras forskning som behandlar begreppet läsförståelse och 

läsförståelseundervisning utifrån olika synvinklar. Denna del inleds med en förklaring till 

varför dessa delar av forskningen kring begreppet läsförståelse har valts ut för att bilda 

bakgrund till en fenomenografisk studie av hur äldre elever uppfattar läsförståelse. Delen 

avslutas med en genomgång av en tidigare studie av elevers uppfattningar av läsförståelse.   

2.1 Läsförståelse i kursplaner och i det nationella läsförståelseprovet 
I läroplanen Lgr 11 (2011) uttrycks tydligt att vi som arbetar i skolan har ett gemensamt 

ansvar när det gäller läsning och läsförståelse. I skolans gemensamma uppdrag står det: 

 Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, 

läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 

till sin språkliga förmåga. (Skolverket 2011, s.9) 

När det gäller språkutveckling ställer läroplanen (2011) krav på att alla pedagoger, oavsett 

ämnen, ska ta ansvar för undervisningen genom att ”organisera och genomföra arbetet så att 

eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.” (Skolverket 2011, s.14) 

2.1.1 Skolämnet svenska 

Trots att det är ett gemensamt ansvar att stödja eleverna i att nå en god läsförståelse är det 

först i kursplanerna för svenska och svenska som andra språk som det preciseras vad det kan 

innebära att i undervisningen arbeta med att utveckla läsförståelsen (Liberg, Folkeryd och af 

Geijerstam 2013). Samtliga skolans ämnen har kursplaner som är i indelade i: syfte, centralt 

innehåll och kunskapskrav. I ämnet svenska påpekas det bland annat att syftet är att 

”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” (Skolverket 2011, s. 

222). Detta ska ske genom att eleverna i undervisningen ska få möta både skönlitteratur från 

olika tider och platser i världen men också sakprosa. Det centrala innehållet i ämnet svenska 

sorteras i sin tur in under de fyra rubrikerna: Läsa och skriva; Tala, lyssna och samtala; 

Berättande texter och sakprosatexter; Informationsökning och källkritik.  

Rubrikerna sammanfattar i stora drag vad undervisningen ska innehålla. Inom undervisningen 

ska det finnas utrymme för elever att använda olika medier, få träna på att uttrycka sig på 

olika sätt och framföra åsikter och föra resonemang. Rent konkret, då det gäller läsning, ska 

undervisningen behandla olika genrer inom både skönlitteratur och sakprosa och hur dessa ser 

ut till innehåll och form. Litteratur som belyser människors villkor och identitets- och 

livsfrågor ska läsas och tas upp och i samband med läsning ska elever få undervisning om hur 

relevanta läsförståelsestrategier kan användas.  
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I kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 9 redovisas vad eleven ska ha uppnått. 

Eleven ska både kunna läsa ”med flyt” och ”på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och 

använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag” (Skolverket 2011, s. 233). Liberg, Folkeryd 

och af Geijerstam (2013) påpekar att vad som menas med lässtrategier står inte tydligt 

uttryckt i kursplanen utan det återfinns i kursplanens kommentarmaterial. I detta 

kompletterande material uttrycks: ”Att med lässtrategier menas i kursplanen de konkreta sätt 

som en läsare använder för att angripa en text” (Skolverket 2011, s. 12). Efter denna 

kommentar fokuseras på förståelsestrategier och inte på tänkbara avkodningsstrategier och i 

de nationella proven för åk 6 och för åk 9 finns heller ingen del för att kontrollera 

avkodningsförmågan (Liberg, Folkeryd och af Geijerstam 2013). I Skolverkets (2015) 

utformning av de nationella proven prövas läsförståelsen i så kallade processer: hitta 

information; dra enkla slutsatser; sammanföra och tolka samt granska och värdera. De delar 

som ingår i de nationella proven visar heller inte på en riktning mot att det lästa ska användas 

i något annat sammanhang än i just den specifika lässituationen, menar Liberg, Folkeryd och 

af Geijerstam.  

Vidare påpekar de att i en jämförelse mellan kursplaner, kunskapskrav och de nationella 

provens krav visar det sig att när en elev lämnar grundskolan med godtagbar läsförmåga, 

enligt både kunskapskraven och godkända resultat på de nationella proven, kan denne läsa 

skönlitteratur och sakprosa. De innebär i realiteten att eleven på egen hand kan läsa en text på 

traditionellt sätt, på papper. Kunskapskraven, menar de, lägger inte samma vikt vid samtal om 

det lästa eller digitalt läsande.  

2.1.2 Skolämnet biologi 

I biologiämnets syfte uttrycks att undervisningen ska bidra till att eleverna ska utveckla ett 

kritiskt tänkande i samband med att de värderar information i olika källor. Inom 

undervisningen ska eleverna få bekanta sig med och utveckla förtrogenhet med för biologi 

ämnesspecifika begrepp samt modeller och teorier. De ska få möjlighet att tolka och 

framställa texter med naturvetenskapligt innehåll. I det centrala innehållet uttrycks inom varje 

del vad som ska tas upp inom undervisningen. Under rubriken Berättelser om natur och 

naturvetenskap i det centrala innehållet för årskurs 3 står preciserat att skönlitteratur ska 

behandlas inom undervisningen. Det ska också läsas berättelser om äldre tiders 

naturvetenskap och om hur olika kulturer har förklarat och förklarar fenomen i naturen.  

Denna tydliga läsdel återfinns inte i det centrala innehållet för årskurserna 4-9. I det centrala 

innehållet för årskurs nio uttrycks inte explicit att eleverna ska läsa skönlitteratur dock 

framhävs under rubriken Biologins metoder och arbetssätt att de ska granska information och 

argument som de möter i olika källor. Kunskapskraven i biologi för åk 9 pekar just på vikten 

av att eleverna har lärt sig att använda och utnyttja olika slags källor och på att eleven kan 

föra resonemang om källornas trovärdighet och relevans (Skolverket 2011).   

2.2 Internationella undersökningar 
I analyser av de senaste årens resultat av läsundersökningar framträder att faktorer som kön, 

föräldrars utbildning och vistelsetid i Sverige har stor betydelse för elevernas resultat. Dessa 

faktorer påverkar resultatet mer än faktorn att elever går på olika skolor (Skolverket 2007). 

Om man jämför resultatet då det gäller skillnader mellan skolor i Sverige med skolor i OECD-
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länder är den mindre, dock är skillnader inom olika skolor större än genomsnittet för de andra 

OECD-länderna som helhet. 

Det finns många olika faktorer som påverkar resultat i internationella läsundersökningar. I 

PISA-undersökningens resultat påvisas ett samband mellan enskilda elevers attityd, hur 

mycket denne läser samt vad denne läser. I PISA-undersökningen från 2009 visade det sig att 

svenska elever i allmänhet hade en något lägre läslust än vad femtonåringar i övriga OECD-

länder hade i genomsnitt. Det visade sig också att de elever som regelbundet läste 

skönlitteratur hade högst poäng. I alla internationella läsundersökningar söker man faktorer 

som är kopplade till elevens hemsituation.
1
 Det visar sig finnas en samvariation mellan 

resultatet på PISA:s lästest och elevernas socioekonomiska status. Generellt motsvarar goda 

resultat på lästest av hög socioekonomisk status även om det finns avvikelser; elever som 

läser bra och som kommer från hem med låg socioekonomisk status eller elever som är svaga 

läsare som kommer från hem med hög socioekonomisk status. En annan tydlig faktor som 

framhävs är att flickor i regel är mer positiva till läsning än pojkar, vilket kan bero på både 

biologiska skillnader och skillnader i motivation. Den är dock inte lika stor mellan könen då 

det gäller digital läsning. 

I skolan i allmänhet bör pedagoger reflektera över hur datorer används i undervisningen. Om 

datorer använd som hjälpmedel i syfte att stötta svaga elever behöver datoranvändningen inte 

leda till sämre digital läsning. Dock finns det en anledning att tro att datorerna snarare 

används i ett mer individualiserat arbetssätt där elever ofta arbetar utan eller med lite stöd av 

en lärare vilket inte behöver innebära att förmågan att läsa digitalt utvecklas (Fredriksson & 

Taube 2012). 

2.3 Forskningsläge 
I denna del av bakgrunden presenteras tidigare forskning och teorier som belyser läsförståelse 

utifrån olika synvinklar vilket möjligtvis kan bidra till ökad förståelse för de uppfattningar de 

äldre eleverna uttrycker i denna fenomenografiska studie. Delarna ger en översiktlig bild av 

hur forskningen har sett och ser på läsning, läsförståelse, förhållandet mellan text och läsare 

och läsförståelseundervisning. Avsnittet inleds med en presentation av två riktningar inom 

forskningen: det intra-individuella perspektivet och det inter-individuella/institutionella 

perspektivet. Avsikten är att visa på att olika forskningsfält och inriktningar sätter fokus på 

olika delar av läsprocessen och läsförståelsebegreppet. Det utesluter inte att de två 

perspektiven existerar sida vid sida i en och samma teori och inom samma forskningsområde. 

Därefter presenteras olika synsätt på och aspekter av läsning i vilken läsförståelse ingår. Efter 

detta presenteras hur forskare har beskrivit innehållet i begreppen läsförståelse och literacy. 

En översiktlig genomgång av tre forskningsbaserade läsförståelseprogram, som helt eller 

delvis använd i dagens skola, görs. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av en tidigare 

studie om elevers uppfattningar av läsförståelse som sedan helt kort knyts an till i denna 

uppsats studie av elever uppfattningar.  

                                                 
1 I PISA-undersökningen har man skapat ett index för ekonomisk, social och kulturell status som bygger på olika 

variabler i vilka information om elevens hembakgrund har använts.  
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2.3.1 Två forskningsperspektiv 

En av inriktningen inom forskningen har grunden i ett intra-individuellt perspektiv. 

Forskningsinriktningen har bidragit med studier som behandlar hur individen knäcker 

skriftkoden, avkodar texter och rent praktiskt gör för att förstå innehållet i en text. 

Tyngdpunkten har legat på barns fonologiska medvetenhet kopplat till dess betydelse för 

avkodningsförmågan. Forskningsstudier inom detta perspektiv har också fokuserat på 

individers biologiska och neurologiska förutsättningar för avkodning och läsförståelse. Under 

senare tid har intresset för att undersöka hur individers motivation, attityd och föreställningar 

samt individers olika sätt att förstå texter beroende på hur de är skrivna, tillkommit (Liberg, 

Folkeryd & af Geijerstam 2013). Inom perspektivet har exempelvis Gough och Tunmer 

(1986) bidragit med en förklaring av vad läsning är med hjälp av en ekvation  =  ∗ . A står 

för avkodning, F för förståelse och L för läsning. Lundberg (2010) använder senare dessa 

två komponenter då han presenterar läsprocessen men varnar för att det finns andra viktiga 

delar som påverkar så som motivation.  

Det andra forskningsfältet brukar benämnas literacy studies eller new literacy studies och 

inriktningen innehar både ett inter-individuellt och ett institutionellt perspektiv. 

Forskningsperspektivet är inriktat på studier av hur texter och läsande är situerade i olika 

sammanhang. Studier inom det här perspektivet söker svar på hur olika sätt att läsa, så kallade 

läspraktiker, kan komma att utvecklas i ett samhälle eller inom en kultur (Liberg, Folkeryd 

och af Geijerstam (2013). Bråten (2013) och Lundberg (2010) som menar att läsningen, 

liksom andra mänskliga handlingar, är inbäddad i en kontext kan delvis anses utgå från detta 

perspektiv i sin forskning. Reichenberg (2011) placerar dock in Bråtens och Lundbergs teorier 

inom ett forskningsfält som kombinerar sociokulturell teori och kognitivt psykologiskt 

perspektiv vilket möjligtvis innebär att de har infallsvinklar från båda dessa presenterade 

riktningar.  

Forskning inom detta perspektiv studerar också förmågor som att reflektera över texters 

innehåll och form, att kunna ingå i samtal och att kunna använda det lästa i olika 

sammanhang. Inom detta perspektiv anses att olika texter kräver olika slags förmågor vid 

läsning. Exempelvis kräver att avkoda och förstå en faktatext i NO en annan förmåga än att 

läsa skönlitteratur (Liberg, Folkeryd och af Geijerstam 2013). Concept-Oriented Reading 

Instruction (CORI) är ett forskningsbaserat undervisningsprogram i läsförståelse och som är 

ett program som främst har använts inom NO-undervisningen i vilket några av 

utgångspunkterna är just begreppskunskap och att det sker en social interaktion (Westlund 

2009). Det kan möjligtvis därför påvisas komma från detta perspektiv. 

2.3.2 Läsning som process 

The Simple View of Reading kan förklaras utifrån formeln  =  ∗ . Läsning är utifrån den här 

modellen avkodning multiplicerat med förståelse (Gough & Tunmer 1986). Komponenterna 

som ingår i en läsprocess tillhör antingen avkodningsdelen eller språkförståelsedelen. Alla 

andra faktorer, vilket det är kognitiva eller yttre, påverkar någon av dessa två delar. 

Automatiseringen av avkodningen är avgörande för att läsaren ska kunna koncentrera sig på 

innehållet snarare än att identifiera ord (Elbro 2004). Även om avkodning och språkförståelse 

påverkar varandra i ett samspel under en individs läsutveckling har de olika 
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utvecklingsförlopp. En god läsförståelse kommer inte per automatik för att en individ har en 

god avkodningsförmåga och ett flyt i läsningen (Westlund 2009).  

Språkförståelse används inte enbart i läsningen utan utnyttjas även då man lyssnar på 

språkliga meddelanden (Elbro 2004). När man lyssnar på någon i ett samtal är inte det samma 

sak som när man läser en text. I ett samtal kan man alltid be någon utveckla eller förklara det 

denne har sagt. Det handlar om att lyssna och förstå orden (Taube & Fredriksson 2012). I 

unga år, innan skolstart, spelar den muntliga språkförståelsen, vilket inbegriper ordkunskap 

och begreppsbildning, stor roll. Denna del får stor betydelse för senare läsförståelse. I de 

tidiga skolåren ligger tyngdpunkten på avkodningsstrategier och flyt i läsningen som i sin tur 

ger förutsättning och möjligheter för en individ att möta kunskaper i texter. Därtill är det 

andra faktorer som påverkar utvecklingen av läsförståelsen: ”motivation, kunskap om världen, 

kunskap om texter och övervakning av den egna förståelsen m.m.”(Westlund 2009, s. 50).   

Läsning är en basfärdighet och grundsyftet är att nå en förståelse av innehållet i en text. Det är 

en grundläggande färdighet som får betydelse för hur elever kommer att lyckas i andra ämnen. 

I förlängningen är det förutsättningen för ett livslångt lärande men det är också någonting som 

ska kunna utföras på fritiden. Syftet med läsningen i detta fall är att genom läsning av 

tidningar eller böcker erhålla en tillfredställande känsla (Fredriksson & Taube 2012).  

2.3.3 Texten och läsarens relation i läsprocessen 

Flera forskare har beskrivit förhållandet mellan läsaren och texten vilket möjligtvis får 

betydelse för hur lärare och senare elever ser på detta. Rosenblatt (2002) använder uttrycket 

transaktion istället för interaktion då hon vill framhäva förhållandet och den icke-linjära 

rörelse som finns mellan en läsare och en text. Begreppet interaktion, menar hon, kan tolkas 

som att det är två fristående enheter som påverkar varandra men att det inte sker en rörelse 

mellan dessa. En läsare kan läsa mer eller mindre litterärt beroende på syfte och situation. Vid 

en efferent läsning tränger läsaren bort ett mer kreativt och tolkande förhållningssätt till 

förmån för ett mer bokstavligt inriktat.  Läsaren ställer sig utanför texten och granskar den. 

När en individ läser estetiskt upplever läsaren de stämningar som har skapats i transaktionen. 

Dessa två former står inte i motsättning till varandra utan sker i ett flöde, menar Rosenblatt.  

Langer (1994) å sin sida beskriver förhållandet mellan läsare och text som att individer har 

egna föreställningsvärldar som de ständigt förhåller sig till. Det handlar om att hela tiden 

bygga och förändra dessa föreställningsvärldar. Läsaren förhåller sig till 

föreställningsvärldarna på olika sätt under läsningen. Inte heller hos Langer är rörelsen mellan 

läsare och text linjär. Langer har dock delat in dem i fyra faser. Den första fasen Being Out 

and Stepping into an Envisionment innebär att läsaren är utanför och ämnar gå in i en 

föreställningsvärld. Detta pågår under hela läsningsprocessen även då man har skapat sig en 

föreställning om textens värld. Det kan exempelvis hända då man tappar fokus eller någonting 

annat händer. Being In and Moving Through an Envisionment är den andra fasen i vilken 

läsaren befinner sig inne i texten. Hen kan nu utnyttja ny information i texten för att förstå 

något mer hen inte redan vet. Stepping Out and Rethinking What One Knows är den tredje 

fasen. I denna fas jämför läsaren textens värld med sin egen och funderar över hur textens kan 

påverka i olika sammanhang. I den fjärde fasen Stepping Out and Objectifying the Experience 
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sker ytterligare en distansering. Här objektifieras det man tolkat och under denna fas jämförs 

texter med varandra eller utifrån olika perspektiv. Läsaren granskar författarens hantverk och 

textens form.  

Appleyard (1990) beskriver förhållandet mellan text och läsare utifrån ett annat perspektiv än 

Rosenblatt och Langer. Appleyard menar att individer läser på olika sätt i olika åldrar 

beroende på vilken fas man befinner sig i. Den första fasen som inträder i förskoleåldern 

kallar Appleyard The Reader as Player. I denna fas lyssnar barn på berättelser och blir på det 

sätt introducerade i fantasins värld. I dessa berättelser finns rädslor och önskningar 

presenterade i olika former som barnet på så sätt lär sig att sortera ut och kontrollera. I 

skolåldern inträder fasen The Reader as Hero and Heroine. Läsaren är ett barn i skolåldern 

som identifierar sig som hjälte/hjältinna i historien. Historien är mer organiserad och tydlig än 

den verkliga världen. Tonåringen, som är i fokus i denna studie, beskriver Appleyard som The 

Reader as Thinker och dessa söker berättelser för att finna meningen med livet, värden och 

förebilder som denne kan imitera.  Fasen The Reader as Interpreter innebär ofta att läsaren är 

en student eller lärare som studerar litteratur som läser med ett metaperspektiv och analyserar 

enligt litteraturvetenskaplig tradition. Den sista fasen infaller The Pragmatic Reader infaller 

när du som vuxen läsare kan välja mellan olika läsarroller och använda litteraturen för olika 

behov exempelvis för att få nya erfarenheter, ny kunskap eller fly.  

På senare tid har ett utvidgat textbegrepp börjat användas. Kunskapen kan erövras på olika 

sätt och genom olika medier (Lundberg 2010). Det innebär möjligtvis att nya förhållanden 

mellan text och läsare kanske kan upptäckas och utnyttjas. Strömsö och Bråten (2008) 

påpekar att när det gäller digitala texter så kan det röra sig om allt från sms till multimediala 

lexikon. Dessa texter kan, förutom de delar som också traditionella texter på papper gör, 

omfatta andra element som ljud, video, animationer och simuleringar vilket gör dem 

multimediala. Webtexter är interaktiva vilket innebär att läsaren strukturerar sitt eget texturval 

då denne flyttar sig mellan olika länkar. Mellan dessa länkar upprättas då ett antal explicita 

hypertextuella relationer. Coiro (2011) påpekar att i stängda hypertextuella system som 

biblioteksdatabaser är länkarna komponerade utifrån en logisk ram vilket inte är fallet ett 

obundet öppet system där läsaren själv får skapa nya länkar mellan den information man 

söker. Den hypertextuella karaktären innebär möjligtvis att den förförståelse man som läsare 

har får större betydelse än när man läser texter av traditionell art eftersom man får länka ihop 

informationen själv. Vid läsning av texter på internet är det speciellt viktigt att läsaren har 

källkunskaper och använder dem aktivt. Källkunskaper tillhör också en individs förkunskaper 

(Strömsö och Bråten 2008). Dock påpekar Coiro (2011) i sin undersökning, i vilken hon 

jämför interaktionen mellan förförståelse och online-läsförståelse, att: 

Consequently, something unique may be taking place as low knowledge readers interact with and 

process hyperlinked text in open digital spaces. (Coiro 2011, s. 374)  

Coiro menar att hon i sin studie fann att några av studenterna med hög online-

läsförståelseförmåga men med lägre ämnesspecifika kunskaper klarade sig lika bra eller bättre 

på en del onlineuppgifter än studenter som hade goda ämneskunskaper men lägre online-

läsningsförmåga. Vissa aspekter av online-läsförståelseförmåga är möjligtvis unika men 

många online-läsförståelseförmågor- och strategier är lika eller en mer komplex version av 
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traditionell offline-läsförståelseförmågor eller strategier (Strömsö & Bråten 2008; Coiro 

2011). Skillnaden mellan traditionella texter (med tillhörande bilder) och den läsväg man tar 

skiljer sig från när man läser texter (med bilder) på en skärm. Traditionella texter erbjuder, 

utifrån sin struktur en organiserad läsväg medan texter på nätet erbjuder en mängd olika 

läsvägar.  Uppgiften för läsaren blir, när det handlar om handlar om tolkning och förvandling i 

syfte att skapa mening, att i de nya texterna följa läsvägen via ”the principles of relevance” 

(Kress 2003) .    

2.3.4 Innehåll i definitioner av begreppen läsförståelse och literacy  

För att förstå elevers variationer av uppfattningar av läsförståelse i denna studie kan 

möjligtvis olika forskningsresonemang kring definitioner underlätta. Afflerbach, Pearson och 

Paris (2008) beskriver exempelvis att det finns ett definitionsproblem då det gäller uttrycken 

förmågor och strategier. De påpekar att även om forskare och utbildare anser att dessa delar är 

viktiga i en individs utveckling då det gäller läsförståelse är innehållet i begreppen inte tydliga 

och klara. Det finns ett värde i, menar de, att arbeta för konsensus när det gäller att uttrycka 

vad dessa begrepp innebär och innehåller.  

Reading researchers, perhaps now more than ever before, have a responsibility to use the most 

relevant research to bridge theory and practice with coherent and useful models of reading 

development, curricula, instruction, and assessment.  (Afflerbach,  Pearson och  Paris 2008, s. 364) 

Läsförståelse 

Sweet and Snow (2002) menar att en användbar definition av läsförståelsebegreppet bidrar till 

att skapa en bild över vad av vad vi vet och vad vi behöver veta om processen och av 

utvecklingen till hur man når en god läsförståelse. Läsförståelse är en process av ”extracting 

and constructing meaning trough interaction and involvement with written language” (Sweet 

and Snow 2002, s.25). De uttrycker att läsförståelse innehåller tre dimensioner: läsaren, texten 

och aktiviteten. Dessa tre element är sammankopplade på ett sammanhängande sätt som 

varierar i tre mikroperioder: prereading, reading and postreading.  

Läsförståelse handlar alltid om ett samspel mellan text och läsare (Lundberg 2010; Bråten 

2013; Westlund 2009). Det betydelserum som finns mellan en läsare och en text är inferenser. 

Läsaren behöver med andra ord kunna läsa mellan raderna för att förstå vad som inte 

bokstavligt uttrycks i en text (Westlund 2009). ”Reading comprehension is the process of 

meaning making” påpekar Gambrell, Collins Block och Pressley (2002, s. 5). De menar att 

läsförståelse handlar om att förvärva mening från en text och text i deras definition innebär 

allt från traditionella böcker till digital läsning på en skärm. Läsförståelse handlar både som 

att som läsare kunna ta emot och förstå det texten har velat föra fram och att som läsare skapa 

mening genom att dra slutsatser som går utöver textens bokstavliga mening (Bråten 2013). 

Läsförståelse är ett aktivt skapande arbete eftersom när vi tolkar en text hela tiden utgår från 

de tidigare fördomar och kunskaper vi har och ändrar och förfinar våra modeller (Lundberg 

2010). Förutom att läsaren interagerar med texten, ska i läsförståelseprocessen inkluderas: 

färdigheter, strategier, tidigare kunskaper och motivation (Westlund 2009. s.70). 

Det är viktigt att utvidga läsförståelsebegreppet till att omfatta kontexten vari läsningen 

försiggår. Läsförståelsen bestäms inte bara av läsaren och texten utan också av de 
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förhållanden som påverkar samhället så som lärarens undervisning, klassens närmiljö samt 

skolkultur, hemmiljö och närmiljö (Bråten 2013). Lundberg (2010) lägger dock till att läsa 

texter och förstå dessa inte är helt situerad eftersom om du har lärt dig en viss lästeknik inom 

en viss textgenre kan du förmodligen använda den i andra sammanhang också.  

Literacy 

I litteratur och inom forskningen som behandlar läsning och skrivning används ofta begreppet 

literacy. Literacy på engelska har ingen direkt motsvarighet i svenska vilket gör att det har 

varit svårt att använda som en ordagrann definition. Innehållet i begreppet har också 

förändrats över tid (Westlund 2012). Literacybegreppet handlade från början om läsande och 

skrivande därefter lades samtal om texter till och idag omfattar begreppet även hur man 

använder multimodala texter (Fast 2008). Det finns olika former av literacy som utövas 

individuellt eller tillsammans med andra, på en speciell plats, vid en tidpunkt och med ett 

bestämt syfte. Individer har olika former av literacy kopplade till olika områden av livet som 

skolan eller hemmet. Hemmet värdesätter möjligtvis en annan form av literacy än vad skolan 

gör (Fast 2008).  

2.3.5 Läsförståelseundervisning 

Inom läsforskningen gör man skillnad mellan implicit och explicit läsförståelse. Den 

läsförståelseundervisning som pågår i skolorna är ofta implicit eftersom läraren inte påvisar 

och förklarar strategier som eleverna kan använda i andra sammanhang. Lärare framhäver 

snarare att eleven ska förstå den aktuella texten vilket exempelvis görs med kontrollfrågor på 

textens innehåll. Den explicita läsförståelsen behandlar man som lärare då man förklarar och 

demonstrerar hur lässtrategier fungerar i syfte att visa eleverna på vad de själva kan göra för 

att nå en god förståelse av texter de läser (Andreassen 2008). Vuxna måste skapa situationer 

och sammanhang för att hjälpa barn i mötet med det skrivna språket. Det effektiva läsandet 

och skrivandet växer fram i situationer där barnet använder sin inre drivkraft och vill läsa och 

skriva (Liberg 2006). National Report Panel (NRP) har presenterat sju strategier som de anser 

vara forskningsbaserade och som har visat goda resultat då läsförståelse hos medelgoda läsare 

ska utvecklas. Dessa sju strategier verkar också vara de som är bäst lämpade att arbeta med i 

klassrumsundervisning:  

 eleverna övervakar sin förståelse 

 eleverna lär sig av varandra 

 grafiska och semantiska hjälpmodeller som inkluderar tankekartor 

 eleverna svarar på frågor 

 eleverna formulerar själva frågor som texten väckt 

 eleverna lär sig olika berättelsestrukturer 

 eleverna sammanfattar huvudidéerna i texten. (NRP 2000 s.42 översättning Westlund 

2009, s.61) 
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 Läsförståelsestrategier ska för eleven fungera som stödstrukturer (scaffolding
2
) så att denne 

kan ta del av den information som texten förmedlar. Lärarens uppgift blir i sammanhanget att 

uppdatera och förnya stödet, allteftersom individens utveckling sker. Syftet med scaffolding 

är att varje elev ska utvecklas från den nivå den befinner sig. När eleven befinner sig inom sin 

proximala utvecklingszon
3
, i vilken hon kan klara en nivå med hjälp av lärare, ska denne 

stödja på rätt sätt. Lässtrategier ska inte bara diskuteras utan även gestaltas. Detta ska ske 

genom att läraren först modellerar och eleverna sedan praktiserar. Strategianvändning blir 

därmed aldrig ett mål i sig (Westlund 2009). 

2.3.6 Undervisningsprogram i läsförståelse 

De tre modeller som presenteras i detta avsnitt innehar en viss relation till varandra och tillhör 

samtliga kategorin multistrategiprogram. De är forskningsbaserade och den bakomliggande 

tanken är att lärare ska kunna stödja sina elever i deras läsförståelse (Westlund 2009). Syftet 

med läsprogrammet Reciprocal Teaching (RT) var att skapa en modell eller program som 

skulle skapa möjligheter för svaga läsare att kunna använda samma strategier som goda läsare 

gör (Palincsar & Brown 1984). De fyra strategier Palincsar och Brown kom fram till handlar 

om att eleven ska kunna ställa en hypotes eller förutspå vad som ska hända i texten, att kunna 

ställa frågor till texten samt klargöra otydligheter och sammanfatta texter (Westlund 2009). 

Reciprok betyder ömsesidig och syftar i detta sammanhang på samspelet mellan lärare och 

elever och mellan elever då det gäller att använda strategier vid textförståelse (Andreassen 

2008). Lärare introducerar i allmänhet en strategi i taget och förklarar att en expertläsare 

oftast omedvetet väljer rätt strategi för sammanhanget. Olika texter kräver olika aspekter av 

strategierna. Läraren gör eleverna medvetna om att enskilda strategier ingår i ett större 

ramverk. Dessa strategier ökar elevernas förförståelse, uppmuntrar eleverna till att göra olika 

kopplingar till sig själv, till andra texter och till världen. Lärarens uppgift är att vägleda 

eleverna att bli metakognitiva och reflektera kring sin förståelse samt uppmuntra till 

gemensamt lärande (Westlund 2009).  

Utifrån denna RT-metod har sedan skapats andra med denna som grund. Transactional 

Strategies Instruction (TSI) utgår från de fyra grundstrategierna inom RT-metoden. 

Transaktionell avses i sammanhanget vara i både psykologisk och litterär mening. 

Psykologiskt transaktionell syftar till att lärare och elever gemensamt bestämmer aktiviteter. 

Den litterära transaktionella aspekten att lärare och elever gemensamt finner mening medan 

de interagerar med texten (Andreassen 2008). Vidare refererar han till intervjustudier av lärare 

som visar på gemensamma tankar i sin syn på sin undervisning. Lärarna ansåg att modellering 

och förklaringar av kognitiva strategier samt att lära elever att använda dem var prioriterat. 

Intervjuerna påvisade att undervisningen i lässtrategier bedrevs över ämnesgränserna. 

                                                 
2 Bruner är en amerikansk psykolog som lanserade begreppet scaffolding på 1980-talet.  Begreppet innebär att 

läraren ger elever mycket stöd i början av en inlärningsprocess men det avtar i takt med att eleverna klarar 

alltmer själva (se bland annat Westlund 2009) 
3 I Vygotskijs teori innebär det den zon för inlärning som eleven inte klarar av på egen hand just för tillfället men 

kan klara av med lite hjälp. Senare kan eleven klara av nya situationer med dessa nya kunskaper (se bland annat 

Westlund 2009) 

. 
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Westlund (2009) påpekar att de båda ovan beskrivna modellerna ger effekt på läsning av 

skönlitteratur och faktatexter. Skillnaden, menar hon, ligger i att TSI inte är en lika strikt 

modell som RT utan att det snarare handlar om lärarens förhållningssätt till läsundervisning.  

Concept-Oriented Reading Instruction eller begreppsorienterad läsundervisning (CORI) har 

stora likheter med både RT och TSI. Det som skiljer dem åt är att förståelsen utgår från 

ämnesspecifika begrepp, främst inom NO-ämnena. Inom denna metod är det läsengagemanget 

som är det mest väsentliga. I modellen är det främst fyra motivationsfaktorer som framhävs.   

Grunden i metoden är att motivation, begreppskunskap, strategianvändning och social 

interaktion samverkar. Den inre motivationen handlar om att eleven drivs av en egen fri vilja 

att läsa och det är den viljan som ska tas tillvara. Förväntningarna på eleven att denne ska 

klara av uppgiften ska baseras på kunskap om elevens självförtroende. Eleven kan med andra 

ord behöva mer eller mindre stöd och beröm. Berömmet ska gälla ansträngningen som 

behövdes för att genomföra uppgiften. Eleverna ska i denna metod känna till hela processen 

när de ska genomföra en uppgift, från utgångspunkt till mål. Det innebär att eleverna i 

slutändan ska utvärdera sitt kunskapsinhämtande (Westlund, 2009). Guthrie & Klauda (2014) 

genomförde en studie på ett stort antal elever i årskurs sju. Temat i denna studie var historia 

och behandlade informella texter. Syftet var att jämföra resultatet med Traditional 

Instructions (TI). Studien visade att ett CORI-ramverk utvecklade förståelsen av dessa 

informella texter mer än vanliga traditionella instruktionsupplägg gjorde.  

Samtal 

Boksamtalet är tredelat: individer ska utbyta entusiasm, svårigheter och upptäcka mönster 

tillsammans (Chambers 2011). Hultin (2006) har genom att observera lärare och elever tyckt 

sig urskilja strukturer och på så sätt kategoriserat fyra olika samtalsgenrer då det gäller 

strukturerat lärande samtal om litteratur. Hon i sin tur är påverkad av den ryske filosofen 

Bakhtins teorier om talgenrer. De olika samtalsgenrerna som hon presenterar är det 

undervisande förhöret, det texttolkande samtalet, det kultur- och normdiskuterande samtalet 

samt det informella boksamtalet. I det texttolkande samtalet ligger tyngdpunkten på att 

analysera och tolka texter i syfte att skapa en djupare förståelse för textens innehåll. Eleven 

uppmanas att delge sina egna tolkningar och åsikter. I det undervisande förhöret ligger 

tyngdpunkten på att vilja förmedla kunskap samt kontrollera elevernas kunskap och 

läsförståelse. I det kultur- och normdiskuterande samtalet utgår man från den litteratur man 

har läst och elevernas erfarenheter för att sedan jämföra och analysera kulturella fenomen 

inom den svenska kulturen men också inom andra kulturer. Det informella boksamtalet syftar 

till att väcka läslust hos elever genom att de delger varandra subjektiva tankar om de böcker 

de har läst.   

2.3.7 Elevers egna uppfattningar av läsförståelse 

Även om det finns en hel del forskning kring läsning och läsförståelse är det få studier, enligt 

Reichenberg (2011), som har inriktat sig på studier som berör läsförståelse på högstadiet och 

då med fokus på elevers uppfattning av läsförståelse. Persson (1994) genomförde en 

intervjuundersökning av ett antal i elever i årskurs fem och åtta i syfte att söka efter skillnader 

i metakognitiva kompetenser mellan goda och en svagare läsare. Tanken är sedan möjligtvis 

att gå vidare för att se vad man kan träna för att bli en god läsare. Vid den undersökning 
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framkom det att skolelever, oavsett ålder, menar att de aldrig har tänkt på hur läsning går till. 

Av 25 elever, kategoriserade som duktiga läsare, var det 15 som beskrev att läsningen gick ut 

på att förstå innehållet. Några av dem lade också till avkodningen. En del elever menade att 

själva processen går automatiskt och att de bara läser, dock kom några så småningom fram till 

att de tänker på innehållet. Persson menar att anledningen kan vara att processen inte är så lätt 

att komma åt när den väl är automatiserad. Hon påpekar att 15 av de 28 svagare läsarna 

försökte beskriva tekniken. Persson påpekar att det ligger nära till hands för de svagare 

läsarna att beskriva läsning som avkodning eftersom det är det de har haft problem med och 

det är det de har fått hjälp med under specialundervisningen. 

I studien framkommer att beroende på om de är svaga eller starka läsare använder de olika 

strategier när det är någonting de inte förstår i en text. Svagare läsare frågar någon i sin 

närhet. Starkare läsare arbetar något mer aktivt med texten. De läser om texter mer noggrant, 

slår upp i lexikon och försöker utifrån kontexten förstå vad det handlar om. Om det inte är 

någonting av betydande art för sammanhanget läser de vidare och kan tänka sig att ta reda på 

det vid ett senare tillfälle. De anger ofta fler än en strategi för att komma vidare medan de 

svagare läsarna har färre som att läsa om texten och att fråga någon. Några av de svagare 

läsarna påpekar att det helt enkelt struntar i de delar de inte förstår.  

Vidare menar hon att det blev uppenbart att motivationen påverkar läsningen. Samtliga elever, 

oavsett om de var goda läsare eller ej, ansåg de att det de själva valde att läsa var roligare att 

läsa. Det visade sig att de inte heller alltid var skönlitteratur utan det kunde vara tidskrifter 

som tog upp något specialämne.   

Persson påpekade att i hennes undersökning visade det sig att ha en säkerhet vad gäller 

förmågan att tolka innehållet i texter hörde till att ha en positiv lässjälvbild.  Det blev det 

uppenbart att svaga läsare i åk 8 som hade en negativ lässjälvbild hade gett upp hoppet om att 

deras förmåga skulle förbättras. Hon konstaterar: 

It is obvious to most students-and it is certainly true-that reading is a fundamental skill, maybe the 

most fundamental one, as regard school success, a fact that makes it very difficult for a poor reader 

to be a successful student. As school in general is a literary institution the poor readers are likely to 

be regarded as poor learners. (Persson 1994, s.70) 

Det var dock inte så att elever som hade en negativ lässjälvbild automatiskt hade en negativ 

självbild i andra avseenden. En del eleverna i årskurs åtta gjorde en distinktion mellan sig 

själv som läsare och skolelev å ena sidan och sig själv som person å den andra. Det fanns 

andra aktiviteter utanför skolan som de hellre ville bli förknippade med. Persson menar att 

många elever ser kunskap som något som meddelas genom ”en mänsklig agent”, oftast en 

lärare, och att vad man gör i skolan har väldigt lite med att göra vad som händer i det 

”verkliga livet”.  Det blir med Perssons studie som en del av studiens bakgrund intressant att 

komplettera med en fenomenografisk studie av elever i årskurs åtta och nio uppfattningar av 

vad läsförståelse är idag. 
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3 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

I grunden för hur forskningen utformas ligger ontologiska och epistemologiska antaganden. 

Dessa utgår från synen på världen i stort, på vad kunskap är och hur vi kan erhålla giltig 

kunskap om olika företeelser. I denna del förklaras därför valet av metod och ansatsens 

vetenskapsteoretiska utgångspunkter och hur den kan kopplas ihop med denna studies syfte.   

3.1 Val av metod 
Valet av ansats och metod grundar sig i att studien avsåg att söka och studera variationer av 

elevers uppfattningar och erfarande av läsförståelse. Fenomenografin är, menar Kihlström 

(2010), en kvalitativ metodansats i vilken man belyser variationer av människors 

uppfattningar av ett fenomen därav har fenomenografin framstått som den metod som bäst 

kan motsvara studiens syfte. Fenomenografin är dessutom en ansats som framför allt 

fokuserar på frågor som är relevanta för lärande i en pedagogisk miljö (Marton & Booth 

2000). Avsikten med denna studie är således inte att komma fram till någon form av generell 

sanning av vad läsförståelse faktiskt är utan att söka och beskriva olika aspekter av ett 

fenomen, variationer av uppfattningar, som är relevant för lärande.  

3.2 Fenomenografi 
Sammansättningen av delarna i begreppet fenomenografi, fenomen och grafia visar på vilket 

fokus forskningen har. Fenomen betyder i grunden ”att visa sig” och grafia betyder ”att 

beskriva någonting”. Fenomenografin utvecklades vid Göteborgs universitet av INOM
4
-

gruppen ledd av professor Ference Marton. Fenomenografin var från början inte knuten till 

någon specifik teori utan kunde ” […] anpassas till en föränderlig verklighet och till skilda 

innehåll i stället för att via en snäv teoriram försöka anpassa verkligheten till en vetenskaplig 

modell” (Kroksmark 2007, s.5).  Kroksmark påpekar att ansatsen istället kunde utgå från olika 

idéer och tankar från olika fält såsom fenomenologi, psykoanalys och kritisk teori. Larsson 

(1986) menar att fenomenografin växte fram just på grund av att det fanns forskningsproblem 

inom det pedagogiska fältet. Det är viktigt, menar han, att lärare får insikt i variationer av 

uppfattningar. Hur många elever som har den ena eller andra uppfattningen är bundet i en 

specifik situation medan variationen kan förväntas återfinnas i olika situationer och därmed 

också vara generellt giltig i högre grad.  

Marton och Booth (2000) presenterar ett icke-dualistisk ontologiskt förhållningssätt. De pekar 

på att man bör förena den individuella och den sociala konstruktivismens två olika 

infallsvinklar. Inom den individuella konstruktivismen anser man att det är de yttre 

handlingarna eller beteendet som är i behov av förklaringar och att det är de ”inre”, psykiska 

handlingarna som förklarar. Tyngdpunkten ligger på den enskilde individen som den som ska 

inhämta kunskap. Inom den sociala konstruktivismen fokuserar man istället på ”det yttre”. 

Fokus inom detta synsätt ligger på vad som händer mellan individer. För att erhålla kunskap 

ligger tyngdpunkten på kulturella seder, språk och förhållandet mellan och till andra 

människor. Människa och värld kan inte, enligt Marton och Booth, betraktas som åtskilda och 

det är den dualisistiska syn som behöver överskridas. Avsikten med denna korta 

                                                 
4 INOM: INlärning och OMvärldsuppfattning. Medverkande i forskningsgruppen var utöver Ference Marton, 

Lars Owe Dahlgren, Lennart Svensson och Roger Säljö. 
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sammanfattning är inte att ge någon uttömmande eller entydig bild av dessa två riktningar och 

Marton och Booths icke-dualistiska förhållningssätt. Avsikten är endast att i någon mån ge en 

bild av ett tankesätt som kan finnas med i de grundläggande tankarna inom fenomenografin 

och därmed också med i bakgrunden då denna studie har genomförts.  

3.2.1 Uppfattningsbegreppet 

Uppfattningsbegreppet är fenomenografins mest centrala och betydelsefulla begrepp (se 

exempelvis Alexandersson 1994; Kroksmark 2007). Alexandersson menar att i begreppet 

ligger både själva produkten av uppfattandet och själva uppfattandet. Inom fenomenografin 

gör man en tydlig och grundläggande distinktion mellan vad något är och vad något uppfattas 

vara (Uljens 1989). Vad något är handlar om fakta som kan observeras och benämns inom 

fenomenografin som första ordningens perspektiv. Hur någon upplever något eller hur något 

ter sig för någon kallas för andra ordningens perspektiv. Det handlar inte om det är sant eller 

falskt utan om vad man studerar. Inom den fenomenografiska forskningen ligger fokus och 

intresse med andra ord inom andra ordningens perspektiv (Larsson 1986).  

Under senare år har uppfattningsbegreppet kompletterats med erfarenhetsbegreppet. Verbet 

att uppfatta motsvaras då av att erfara och uppfattningar av det man erfarit erfarenheten 

(Alexandersson 1994). En individs sätt att erfara någonting är endast en sida av ett fenomen, 

det utgör inte själva fenomenet. Fenomenografins objekt är att söka variationer i sätt att erfara 

fenomen. Fenomen kan ses som ”en sammansättning skilda dimensioner av en identifierad 

variation.” (Marton & Booth 2000, s.80) Med bakgrund av denna presentation av 

uppfattningsbegreppet kan konstateras att i denna studie används oftast begreppet uppfattning 

men även ibland erfara vilket då skall ses som synonymt. Fokus ligger i studien på hur elever 

i årskurs åtta och nio uppfattar eller erfar läsförståelse.  

Uppfattningsbegreppet består av en vad-aspekt och en hur-aspekt. Dessa hänger samman genom 

begreppet intentionalitet (Marton & Booth 2000). En uppfattning eller erfarenhet består av en 

intentional akt det vill säga att medvetandet är riktat mot ett speciellt innehåll. Exempelvis när 

vi tänker eller känner något så är denna tanke eller känsla riktat mot någonting (Kroksmark 

2007). Det objekt som tanken är riktad mot är en vad-aspekt vilket kan vara ett materiellt ting 

men också ett icke-materiellt ting såsom läsning. Hur tanken är riktad, alltså som en process, 

är hur-aspekten (Alexandersson 1994). Exempelvis vid läsande av en bok refererar hur-

aspekten till erfarandet av själva läsandet och vad-aspekten förståelsen av det ämnen texten 

behandlar. Vad-aspekten är föremålet för själva lärandet (Marton & Booth 2000). Marton och 

Booth (2000) och Kroksmark (2007) påpekar att dessa aspekter är en odelbar helhet men att 

de går att separera rent analytiskt. 

Med detta menar Marton och Booth att erfarandet (eller uppfattandet) har en strukturell aspekt 

samt en referentiell (eller meningsskapande) aspekt. Marton och Booth (2000) påpekar att för 

att erfara (uppfatta) något på ett visst sätt i ett visst sammanhang krävs att man kan urskilja 

det ur sin omgivning. Denna aspekt är enligt Marton och Booth den strukturella aspekten. 

Man måste kunna urskilja helheten från omgivningen och delarna och deras förhållande från 

helheten. Det fenomen vi erfar eller uppfattar måste vi samtidigt tillskriva mening. Det är den 

referentiella aspekten. Strukturen och meningen förutsätter varandra.  
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Den strukturella aspekten delas sedan in i två olika horisonter. Det som omger, avgränsar och 

ger det erfarna fenomenet konturer benämns den externa horisonten. Den sträcker sig från 

erfarandets omedelbara gräns till alla de andra sammanhang där liknande händelser i den 

enskilde individens tidigare erfaranden. Den andra horisonten som benämns den interna 

horisonten omfattar själva fenomenet, dess delar och hur dessa hänger samman. Betraktar 

man uppfattningar ur dessa olika aspekter undersöks inte bara vad ett fenomen är utan också 

vad det inte är för en individ (Marton & Booth 2000). 

Grunden och fokus i denna studie är att söka variationer av uppfattningar av läsförståelse hos 

elever i årskurs åtta och nio. I denna studie har också gjorts ett försök att använda Marton och 

Booths (2000) analytiska modell för att söka aspekter i elevernas uppfattningar av vad 

läsförståelse är. Avsikten har varit att söka en djupare förståelse för sambanden mellan dessa 

ovan beskrivna aspekter. Här antas att genom en analys av likheter och skillnader i den 

referentiella och den strukturella aspekten kan både delarna men också sambanden belysas. 

Tanken är att denna form av den fenomenografiska ansatsen ska bidra till en djupare 

förståelse för elevernas uppfattningar.  

3.2.2 Reflektion 

När fenomenografin väljs som ansats, och fokus kommer från ett andra ordningens 

perspektiv, uppkommer resonemanget kring forskarens möjlighet att sätta sin eget erfarande 

inom parentes för att komma åt andra individers erfarande (se exempelvis Marton & Booth 

2000; Uljens 1998). Avsikten har i denna studie varit att, så långt det är möjligt, sätta den 

egna förförståelsen inom parentes och eftersträva att det är elevers uppfattningar som 

presenteras. Det har inneburit att i processen ständigt återkomma till och analysera den egna 

förförståelsen för att komma åt elevernas uppfattningar och vara misstänksam mot forskarens 

subjektiva. 
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4 Metod 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av intervjuprocessen där fokusgruppintervjuer har 

använts som metod att söka empiri. Därefter följer en redogörelse för hur undersökningen har 

gått till från urval av respondenter till färdig analys. I kapitlet behandlas också etiska regler 

och ställningstagande, validitet, reliabilitet och refererbarhet.  

4.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 
Traditionellt har det inom den fenomenografiska ansatsen varit intervjuer som har varit den 

mest använda metoden eftersom ansatsens syfte är att söka efter hur individer uppfattar eller 

erfar sin omvärld (Larsson 1986). Han påpekar vidare att den fenomenografiska intervjun ska 

inledas med ett antal ingångsfrågor. Dessa ska sedan leda till ett samtal som ska fördjupa 

intervjuarens kunskaper om den intervjuades uppfattning av fenomenet. Han påpekar också 

att individer tolkar det som sägs under en intervju och att det ligger i själva ansatsen att 

kunskap är att tolka världen. Först när respondenten har besvarat ingångsfrågan kan 

intervjuaren förstå hur respondenten har tolkat den och kan ställa ytterligare frågor som ökar 

sannolikheten att man förstår och fördjupar förståelsen och kunskapen om den uppfattning 

som uttrycks.  

Trost (2010) och Holme och Solvang (2012) uttrycker att generellt i kvalitativa intervjuer är 

det den intervjuade som i så stor utsträckning som möjligt ska få styra utvecklingen av 

intervjun eftersom det är respondentens egen uppfattning som eftersöks. Det ska dock finnas 

en manual (bilaga 1) i vilken de faktorer och de teman man ska ta upp är presenterade. Det är 

viktigt att intervjun täcker de områden som studien avser att undersöka men de kan komma i 

en annan ordning än den som är presenterad och grundtemafrågor kan följas upp av frågor 

som har skapats under intervjuns gång.  

 

Även Larsson (1986) påpekar att han i en fenomenografisk studie konstruerar en intervjuplan 

som kan tyckas löst konstruerad men i vilken det finns en underliggande struktur där det finns 

ett antal avgränsade områden som forskaren under intervjun vill få respondenterna att 

utveckla sina tankar om.  

 

I denna studie genomfördes intervjuerna i fokusgrupper med syfte att elever skulle våga 

uttrycka sig när en forskare de sedan tidigare inte kände ställde frågor om deras uppfattningar 

av läsförståelse. Vissa ämnen och fenomen upplevs på olika sätt av människor vilket gör att 

fokusgrupper kan vara ett sätt att få inblick i i andras upplevelser eller erfaranden (Wibeck 

2010). I en fokusgruppsintervju är inte målet att nå samförstånd om de frågor som diskuteras, 

inte heller är det att finna lösningar på problemet. Det viktigaste att få fram en mängd 

synpunkter på det som är i fokus för gruppen, i detta fall läsförståelse. Forskarens uppgift blir 

att introducera ämnet, se till att samtalet fortgår och skapa en tillåtande atmosfär som gör att 

deltagarna i gruppen vågar ge uttryck för sina egna uppfattningar (Kvale & Brinkmann 2014).  

Utifrån de ställningstaganden som gjorts i tidigare kapitel där det framhålls att människor har 

olika sätt att förhålla sig till världen är det av intresse att föra djupare samtal med 

respondenterna där möjlighet till fördjupning och uppföljande frågor finns då det handlar om 

hur äldre elever uppfattar läsförståelse. I möjligaste mån har fokusgruppsintervjuerna alltså 
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följt den fenomenografiska intervjumetod som Larsson beskriver där intervjun har inletts med 

en fråga som sedan har följts upp av andra i avsikt att få en djupare förståelse för olika 

uppfattningar. Intervjuplanen i denna studie är den intervjuguide kommenterats (se bilaga 1). 

4.2 Urval av respondenterna  
Larsson (1986) påpekar att man i en kvalitativ studie strävar efter att få så många olika 

uppfattningar som möjligt och därför bör man inte göra ett slumpmässigt urval av enheter som 

man ska undersöka. Holme och Solvang (2012) påpekar att man bör söka respondenter i olika 

slags grupper som är relevanta för undersökningen. Urvalet görs systematiskt utifrån medvetet 

formulerade kriterier, vilka kan vara både teoretiskt definierade och strategiskt definierade 

eller antingen eller.  

I denna studie gjordes urvalet inte utifrån en klart teoretisk definierad ståndpunkt utan enbart 

en strategisk. Den teoretiska bakgrunden är i detta fall är den förförståelse och förutfattade 

meningar som finns innan studien startar. Enligt Holme och Solvang (2012) kan den 

strategiskt definierade ståndpunkten innebära att man söker efter en så stor variationsbredd 

som möjligt vilket också är utgångspunkten i en fenomenografisk studie. I denna studie valdes 

därför tre skolor ut som ligger i olika kommuner, med olika satsningar på ökad läsförståelse 

på skolorna, vilket gör att kontexterna i vilka eleverna befinner sig är olika. Eleverna, utvalda 

av undervisande lärare, har dessutom olika bakgrund, är av olika kön och har olika stort 

intresse för läsning och skolarbete i allmänhet. Lärarna ombads också sätta samman 

fokusgrupper som de trodde kunde bidra i studien. Dessa kriterier var satta för att möjligöra 

att i studien presentera variationer av uppfattningar. Innan fokusgruppintervjuerna ägde rum 

kontrollerades med rektor och elevernas föräldrar att eleverna på respektive skolan fick lov att 

delta i en intervjustudie (bilaga 1).  

4.2.1 Beskrivning av respondenter 

En av skolorna ligger i direkt anslutning till en större stad. Denna skola har inte haft någon 

uttalad gemensam lässatsning på skolan. På denna skola intervjuades sex elever i årskurs åtta, 

tre flickor och tre pojkar, samtliga går i årskurs åtta. En annan skola ligger i centrum av en 

medelstor stad och man har haft en egen form av Läslyft initierat av den kommun som skolan 

ligger i. I denna form av Läslyft har en del intresserade lärare deltagit. På denna skola 

intervjuades fem elever, tre flickor och tre pojkar, samtliga går i nionde klass. På den tredje 

skolan har man under ett år haft Skolverkets Läslyft för pedagoger i samtliga ämnen. På 

denna skola intervjuades sex elever, tre i årskurs nio och tre i årskurs åtta.  

4.3 Etiska ställningstaganden 
I denna studie har vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet tagits i 

beaktande. Initialt skickades en förfrågan per mail till en rektor respektive två lärare på tre 

olika skolor om det var möjligt att genomföra fokusgruppintervjuer med elever. De 

informerades vid detta tillfälle också om forskningens syfte och i vilket sammanhang studien 

genomfördes (bilaga 2). Samtliga tre skolor samtyckte till att medverka om det fanns 

möjlighet. Rektorn på en av skolorna ombesörjde sedan att informera en lärare på skolan som 

skulle ta hand om processen att utse elever som kunde delta. På de andra två skolorna fördes 
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först samtal med undervisande lärare i svenska på respektive skola som kontrollerade med 

rektor om fokusgruppintervjuer med elever kunde genomföras. Lärarna i svenska på samtliga 

tre skolor ombesörjde sedan uppgiften att fråga elever om de kunde tänka sig att delta i en 

fokusgruppintervju som skulle behandla deras uppfattningar av läsförståelse. Lärarna 

kontrollerade därefter med vårdnadshavare om de godkände att deras barn deltog i ett 

fokussamtal gällande läsförståelse. Vårdnadshavarna gav sitt samtycke. Samtliga inblandade 

informerades också om att det kommer att försvåras för utomstående att identifiera deltagarna 

enligt konfidentialitetskravet eftersom deltagarna avidentifieras. Eleverna och skolorna är 

avidentifierade. I denna studie analyseras materialet utifrån en fenomenografisk ansats och 

därför sorteras utsagor från enskilda individer i analysmomentet in under kvalitativt skilda 

beskrivningskategorier. Utsagorna har skiljts från respondenterna. Elever och vårdnadshavare 

gav sitt samtycke, enligt samtyckeskravet, till att bli inspelade. De vet att inspelningarna och 

intervjuerna kommer att nyttjas enligt nyttjandekravet, i forskningssyfte. 

4.4 Intervjusituationerna 

Forskningsarbete utifrån en fenomenografisk ansats handlar om att forskaren lär sig om hur 

andra erfar ett fenomen i en viss forskningssituation som forskaren själv har utformat. 

Utformningen har, som i alla fall av lärande, en inverkan på lärandets utfall, både vad det 

gäller forskaren själv och i detta fall de intervjuades lärande. Frågan blir vad de intervjuade 

kan reflektera över i forskningssituationen (Marton & Booth 2000). Det är en kritisk fråga för 

fenomenografin, menar Alexandersson (1994), om huruvida de uppfattningar som presenteras 

återspeglar innehållet i själva intervjusituationen.  

I denna studie genomfördes fokusgruppintervjuerna på respektive skola. Grundtanken var att 

eleverna skulle kunna känna sig så trygga som möjligt i intervjusituationen. Fokus i studien 

låg inte på någon underliggande förvald kategoribestämning utan endast på att få så en så stor 

variation av uppfattningar eller erfarande av läsförståelse som var möjligt.  

Antalet deltagare i varje fokusgruppintervju i studien var två eller tre. På varje skola 

genomfördes två fokusgruppintervjuer. Varje samtal varade mellan 20-30 minuter under vilka 

samtliga teman och frågor hann behandlas utan stress. Sammanlagt deltog 17 elever. Samtliga 

samtal spelades in på en mobiltelefon och transkriberades ordagrant strax efteråt. 

4.5 Intervjuguiden 
I denna studies intervjuguiden presenteras de teman och frågor som var aktuella i studien. 

Ämnesområdena utgår från forskningsfrågorna men forskning kring definitioner av 

läsförståelse och läsförståelseundervisning har också inverkat på utformningen. I 

intervjuguiden har sedan en del grundfrågor, ingångsfrågor, formulerats som sedan har 

kompletterats med följdfrågor för att fördjupa förståelsen av vad eleverna uppfattningar består 

i. Frågorna blev besvarade men inte alltid i den ordning de är presenterade i intervjuguiden. 

Flertalet frågor omformulerades under intervjuns gång för att tydligöra, för forskarens egen 

del, elevernas uppfattningar. 
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4.6 Bearbetning och analys 
I en fenomenografisk kvalitativ analys ligger fokus på att jämföra uttalanden. Ett stort arbete 

läggs därför på att söka likheter och skillnader i utsagorna för att hitta det som är gemensamt 

och det som är kvalitativt olika i de olika uppfattningarna (Larsson 1986). Det finns i 

forskningslitteraturen beskrivningar av olika sätt att göra detta på. I denna studie har det gjorts 

ett försök att använda Marton och Booths (2000) analytiska djupgående modell för att söka 

olika delar och aspekter av uppfattningar.  

 

Inom den fenomenografiska ansatsen är beskrivningskategorierna inte på förhand bestämda 

utan är resultatet av forskningen. Det är viktigt att kategorierna är väl förankrade i empirin 

och att dessa visar på den variation av uppfattningar som forskaren har funnit (Larsson 1986). 

Den sammansättningen av beskrivningskategorierna som omfattar tydligt skilda aspekter av 

ett fenomen samt relationen mellan dem utgör fenomenets utfallsrummet. (Marton och Booth 

2000, s.163) ställer upp ett antal kriterier för vilka egenskaper beskrivningskategorierna bör 

ha: 

 

 Alla enskilda kategorier bör ha en tydlig relation till undersökningens fenomen.  

 Kategorierna måste ha en logisk relation till varandra. 

 Så få kategorier som möjligt bör användas.   

 

Analysen, menar Marton och Booth (2000), börjar med att söka efter datautdrag som kan vara 

lämpliga för den synvinkel forskaren har bestämt sig för att inrikta sig mot. Sedan ska dessa 

granskas mot andra utdrag från alla intervjuer som rör samma tema och sedan i förhållande till 

den enskilda intervjun. Marton och Booth påpekar också, med tanke på att få kategorier ska 

användas, att skälet är att antalet sätt att erfara vilket fenomen som helst i världen är 

begränsat. Nedan redogörs mer specifikt för arbetsgången gällande hur empirin behandlats 

under analysarbetet. 

 

Efter en lång tid av att sortera uppfattningar i olika kategorier fann jag att uppdelningen enligt 

Marton och Booths uppdelning av referentiella och olika strukturella aspekter skulle fungera 

väl med denna studies syfte. Hur elever i årskurs åtta och nio uppfattade läsförståelse kunde 

då delas in i en referentiell aspekt och en strukturell aspekt. Den referentiella sidan visar på 

vad elever uppfattar att begreppet fenomenet läsförståelse är. Den strukturella sidan som 

behandlar vad eleverna lägger fokus på sorteras in i de två delarna: den interna och den 

externa horisonten. Under den interna horisonten sorterades de aktiviteter och handlingar som 

eleverna uppfattar utförs inom läsförståelse in och under den externa de delar eleverna 

uppfattar avgränsar läsförståelse, de delar som hindrar eller begränsar (se figur 1). 
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Figur 1. Översikt över analysens struktur.  

 

Fokus under analysmomentet har legat på att finna beskrivningskategorier som visar på de 

olika aspekterna och sambandet mellan den referentiella aspekten och den strukturella 

aspektens två delar, den interna horisonten och den externa horisonten. Syfte har varit att så 

grundligt det är möjligt, med tanke på studiens omfång, analysera uppfattningarnas helheter 

och delar och sambanden mellan dessa. Processen har pågått under en längre tid och elevernas 

utsagor har vid flera tillfällen diskuterats med handledare. Detta har medfört att materialet har 

behandlats och bearbetats vid åtskilliga tillfällen. Under analysbearbetningen slutfas har till 

slut dessa beskrivningskategorier med koppling till både den referentiella aspekten och den 

strukturella aspekten vuxit fram och framträtt. I en fenomenografisk studie anses kategorierna 

utgöra själva resultatet. Förhållanden dem emellan kan dock variera. Relationen, menar 

Marton och Booth (2000), är ofta hierarkisk. I denna studie har emellertid inte tagits ställning 

till om det finns någon hierarki mellan dem. Avsikten är att visa på variationer i äldre elevers 

uppfattningar av läsförståelse utan att värdera dem. I fenomenografiska studier brukar 

beskrivningen av uppfattningen kompletteras med citat som enligt Larsson (1986) inte är 

bevis för att kategorisystemet är det bästa utan är där för att hjälpa läsaren att fånga 

innebörden i uppfattningen. I denna studie har använts uttrycken frågor (F) och svar (S) (se 

exempelvis Larsson 1986) och citaten ämnar spegla uppfattningar som uttryckts i 

fokusgruppintervjuerna. Det har tidigare påpekats att de elever som har bidragit i 

fokusgruppintervjuerna är avidentifierande och skilda från sina utsagor vilket stämmer 

överens med det Alexandersson (1994) påpekar att inom fenomenografin är uppfattningar på 

                  Hur-aspekt 

Hur elever uppfattar läsförståelse.  

                Vad-aspekt 

Fenomenet läsförståelse som 

tankeobjekt.  

Referentiell aspekt 

Vad är läsförståelse? 

Strukturell aspekt 

Vad är det eleverna 

fokuserar på? 

Intern horisont  

Vika delar ingår i 

läsförståelsen? 

 Vilka aktiviteter och 

handlingar  utövas?  

 

Extern horisont  

Vad avgränsar  

läsförståelse? 

Vilka delar anses inte 

ingå i läsförståelse? 

Vilka handlingar ses som 

hindrande? 
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den kollektiva nivån huvudintresset och inte de enskilda individernas uppfattningar. I denna 

studie har därför citaten inte kopplats ihop med enskilda elever.  

4.7 Validitet och reliabilitet  

Uljens (1989) påpekar att validiteten inom kvalitativ forskning handlar om huruvida en 

forskare har undersökt det som denne har avsett att undersöka. Om så är fallet är forskningen 

valid. Vidare påpekar Uljens att validitet handlar om empirin är presenterad i 

beskrivningskategorier som gör att den för andra individer är möjlig att förstå. Holme och 

Solvang (2012) menar att problemet med att få valid information är mindre i kvalitativa än i 

kvantitativa eftersom forskaren har en större närhet till det eller den som studeras. Dock är 

denna närhet inte oproblematisk eftersom forskaren kan misstolka situationer, signaler eller de 

respondenterna uttrycker verbalt. Det är också svårt att veta som forskare hur man i 

intervjusituationen ska agera för att få information som är så giltig som möjligt. Forskaren 

måste därför vara klart medveten om hur förhållandet till respondenten eller informanten ser 

ut samt hur samspelet forskare och respondent fungerar.  

Reliabiliteten handlar om hur väl beskrivningskategorierna lyckas att kommunicera meningen 

i innehållet. Larsson (1986) påpekar att i kvalitativa analyser tolkar en forskare intervjudata 

och tolkar innebörder i respondenternas uttalanden. Forskaren väger uttalanden mot varandra 

och ser till tillhörande kontext för att uttalanden ska få en innebörd. Problemet blir huruvida 

det tolkade är rimligt eller påtagligt påverkat av forskarens egna subjektiva uppfattningar. För 

att undvika denna situation föreslår Larsson att en oberoende bedömare ska föra de olika 

intervjusvaren till kategorier. Dock tar inte den oberoende bedömaren ställning till om de av 

forskaren utvalda kategorierna är de som bäst beskriver materialet. I denna studie har inte en 

oberoende bedömare används däremot har strukturen i analysdelen, de presenterade 

kategorierna och innehållet i var och en av dem diskuterats vid flera tillfällen med handledare 

för att nå så lång som det är möjligt då det gäller validitet och reliabiliteten.  

Intervjuguiden har i denna studie ringat in och varit ramen för studiens empiri. Intervjuguiden 

i sig har därför varit en viktig del för att studien ska ha en så hög validitet och reliabilitet som 

möjligt. Det har varit fokus på att utforma både grundfrågor och följfrågor som passar för 

studiens syfte. 

4.8 Refererbarhet  
Studien är småskalig och även om fenomenografiska studier karaktäristiskt innebär 

förhållandevis litet antal respondenter görs inga anspråk i denna uppsats på att presentera 

samtliga variationer av uppfattningar kring hur elever i allmänhet uppfattar läsförståelse. Min 

förhoppning är dock att studien åtminstone kan presentera en variation i uppfattningar av detta 

fenomen eftersom det i urvalsprocessen i grunden har legat en strävan att hitta respondenter 

som har så stor spridning som möjligt avseende aspekter som kön, intresse för läsning, 

lokalitet och liknande.  
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5 Resultat 
Resultatet i en fenomenografisk studie utgörs av det utfallsrum som beskrivningskategorierna 

tillsammans bildar. Det är inte, som tidigare påpekats, enskilda individers uppfattningar som 

speglas i resultatet utan det är i stället en sammanställning på en kollektiv nivå. 

Respondenterna kan därför ha gett uttryck för fler än en uppfattning inom utfallsrummet. 

Beskrivningskategorier som framkommer är inte på förhand bestämda utan de är i sig 

resultatet av den analys som gjorts. Detta kapitel inleds med en sammanfattning av 

utfallsrummet innan de tre beskrivningskategorierna redovisas var för sig, mer djupgående, 

och avslutningsvis jämförs sinsemellan för att möjligtvis förtydliga de kvalitativa 

skillnaderna. Avsikten med kapitlets avslutande del är att belysa likheter och skillnader och 

möjligtvis mellan de olika beskrivningskategorierna utifrån undersökningens syfte och 

frågeställningar.  

Utfallsrummet 

Skillnaderna mellan de olika beskrivningskategorierna ligger i vad respondenterna uppfattar att 

läsförståelse är, vad de fokuserar på när de reflekterar kring fenomenet, och hur de avgränsar 

läsförståelse.  

 

Följande beskrivningskategorier utgör studiens utfallsrum:  

Beskrivningskategori 1: läsförståelse är att mottaga en text och genomföra en uppgift. 

Beskrivningskategori 2: Läsförståelse är att läsa och förstå en specifik texts innehåll och till 

detta knutna ämnesbegrepp. 

Beskrivningskategori 3: Läsförståelse är att interagera med en text samt att utvinna och kunna 

använda ny kunskap i andra sammanhang. 
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Tabell 1 Sammanfattande tabell av resultat  

referentiell aspekt                                                strukturell aspekt                           

                                                         intern horisont                         extern horisont                              
Läsförståelse är …                    Fokus på…                                           Avgränsningen av läsförståelsen innebär… 

                                                                                                                    Vilka delar uppfattas inte ingå i    

                                               Vilka aktiviteter eller handlingar                 läsförståelse? 

                                                uppfattas utföras inom ramen                     Vilka aktiviteter eller handlingar   

                                               för läsförståelse?                                          uppfattas som hindrande eller                   

                                                                                                                     begränsande? 

…att läsa eller på annat 

sätt bli serverad ett 

innehåll.  

…att genom att utföra läsning, lyssning, 

tittande och mottagande  genomföra en 

skoluppgift. 

 Läsa kortare eller längre texter 

som är skoluppgifter. 

 Lyssna på en text. 

 Se på en filmatisering av en 

text. 

…att allt utanför att läsa en bok, se en 

filmatisering av en bok eller lyssna på 

en inläsning av en bok reflekteras inte 

över.  

 Förståelsedelen i begreppet 

läsförståelse tas inte upp.  

 Metoder och lässtrategier 

uppfattas som andra eller 

ytterligare skoluppgifter.  

 Läsningen i sig eller 

motivationen kan uppfattas 

som hindrande eller 

begränsande.  

…att läsa och förstå  

texters innehåll. Innehåll 

som är tydligt konkret 

uttryckt i en text men 

också innehåll som man 

förstår när man ”läser 

mellan raderna”. 

Kunskapen är knuten till 

den enskilda texten. 

…att läsa och förstå en texts innehåll. 

 Svara på frågor till en viss 

kortare text, på papper eller 

digitalt enligt en skoluppgifts 

utformning. 

 Redovisa innehållet i en 

skönlitterär bok. 

...att allt utanför förståelsen för just 

textens innehåll i en given uppgifts-

situation är inte av intresse inom denna 

kategori.   

 Hindret eller begränsningen 

kan uppfattas vara att man inte 

betraktar det lästa som något 

man kan använda utanför den 

specifika situationen. 

…att läsa och förstå olika  

texters budskap samt 

kunna utvinna och använda 

ny kunskap i andra 

sammanhang. 

.. .att läsa och interagera med texten i 

mening att förstå textens essens samt öka 

sin egen kunskap. Samspelet mellan 

texten och eleven sker utifrån elevens 

egen situation, både på individnivå och 

samhällsnivå. 

 Diskutera texters innehåll för att 

få nya kunskaper och 

perspektiv.  

 Träna på att använda sig av 

olika strategier. 

 Träna sig på och kunna använda 

olika slags språk beroende på i 

vilken situation man är i 

(skillnad på skolspråk och 

vardagsspråk). 

 Kunna använda olika strategier 

för bokläsande och för on-line 

på Internet- läsande. 

…att läsförståelsen  inte  är kontext- 

eller situationsbunden utan uppfattas 

kunna användas i olika sammanhang 

utanför skolan och den enskilde texten. 

 Inom denna kategori uppfattas 

hinder eller begränsningar vara 

inbäddade i ett 

samhällsperspektiv. 

Uppfattningar att elever inte 

når läsförståelse exempelvis på 

grund av att skolan inte har 

skapat rätt förutsättningarna 

uttrycks.  
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5.1 Beskrivningskategori 1: läsförståelse är att mottaga en text och 

genomföra en uppgift. 
Inom denna kategori ligger tyngdpunkten i förhållande mellan texten och eleven på själva 

mottagandet av en texts innehåll. Syftet och meningen är att utföra en skoluppgift. Vid läsning av 

en text ligger inom denna kategori fokus på att avkoda längre eller kortare texter inte på att förstå 

eller dra slutsatser av det lästa. Genomförandet av skoluppgiften och mottagandet av en texts 

innehåll kan också bestå i att utnyttja andra medier så som att lyssna på när en text läses upp eller 

se en filmatisering av en skönlitterär bok. Respondenterna påpekar att individer kan mottaga en 

texts innehåll på olika sätt dock uttrycks uppfattningar av att det är fusk att inte läsa texten om det 

är uppgiften.  

Jag tränar, alltså bara läsa är ju läsförståelseträning så att säga. Så i den månen så läser jag ju och 

läsförståelsetränar så att säga. (Citat från fokusgruppintervju) 

[…] alltså, jag kan ju läsa, det är inte så och jag förstår ju vad jag läser men mer än så tycker jag 

inte att jag behöver. (Citat från fokusgruppintervju) 

Det är ganska skönt att ha läst men det är inte så jävla roligt att läsa. (Citat från 

fokusgruppintervju) 

Citaten ovan visar att läsningen är en isolerad handling som ska genomföras. Det är själva 

läsningen i sig som är målet och meningen.  

5.1.1 Läsning är en skoluppgift  

Den mest uppenbara uppfattningen inom denna kategori är att läsning är en skoluppgift och att det 

är i skolan det ska läsas. Det är läsningen, den direkta avkodningen, som är det dominerande i 

läsförståelsebegreppet i dessa uttryckta uppfattningar. När läsprocessen genomförs är det 

skönlitterära böcker eller kortare texter inom olika ämnen som eleverna syftar på då de talar om 

vad de läser.  

Jag läser typ bara i skolan. Jag tycker att det är sjukt tråkigt. (Citat från fokusgruppintervju) 

Alltså, nu till exempel den engelska boken, så läste jag klart den. Men det är obligatoriskt. (Citat 

från fokusgruppintervju) 

I dessa uppfattningar ligger implicit och explicit uttalat att det ska göras för att en pedagog har 

uttryckt att det är en skoluppgift. Flera av respondenterna uttrycker en tydlig distinktion 

mellan vad som är skola och vad som är fritid. De uttrycker uppfattningen att läsa gör man i 

skolan och utanför skolan väljer man att göra andra saker.  

Jag tror inte att det är många som läser så mycket på fritiden för att det är så mycket som händer på 

fritiden så det är ingen som tänker åh nu ska jag sätta mig ner och läsa utan det blir mer… (Citat 

från fokusgruppintervju) 

Det finns ju andra roligare saker att göra än att läsa. (Citat från fokusgruppintervju) 

Ja, alltså grejen är den att ifall det inte finns ett krav på det eller betyg på det så gör jag det inte. 

(Citat från fokusgruppintervju) 

Det är väl lite så att om man känner sig tvingad till det, alltså man känner sig ju lite tvingad till att 

läsa boken ifall vi ska ha ett prov eller en inlämning eller någonting på det. Men det är ju inte 
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samma sak när man bar ska sitta och läsa en bok hemma för då finns det inget krav på att jag ska 

läsa den. (Citat från fokusgruppintervju) 

Citaten visar också på att det finns uppfattningar av att det är kravet och betyget som styr att 

elever genomför aktiviteten att läsa en bok. Om det inte finns ett krav, påpekar flera av 

respondenterna, läser de inte. Respondenterna uttrycker också att de ibland väljer att genomföra 

uppgifter kopplade till skönlitterära texter genom att se filmatiseringar eller lyssna på 

uppläsningar av böcker. Respondenterna påpekar att de då inte utför själva handlingen läsning. 

Inom denna kategori reflekterar inte respondenterna över sambanden mellan krav, betyg och god 

läsförståelse.  

5.1.2 Individuella sätt att mottaga en text 

Inom denna kategori uttrycks uppfattningar av att individer kan få texter till sig på olika sätt. 

Det finns olika faktorer, menar respondenterna, som påverkar valet av sätt.  

Det är ju också från person till person, några har lättare för att läsa det själva, någon har lättare att 

kanske höra det från någon annan eller bilder till exempel. (Citat från fokusgruppintervju)  

Citatet nedan visar uppfattningen att en av anledningarna till att elever väljer att mottaga en 

text på något annat sätt än att genomföra läsningen är att det krävs en viss ansträngning för att 

läsa. Elever väljer då att genomföra uppgiften på något annat mer lättillgängligt sätt.  

Det kanske också är därför folk föredrar att se det på film när det kommer till böcker för att det är 

lättare att få in det den vägen och få det uppläst istället för att liksom behöva sätta sig ner och 

anstränga sig själv och ta sig igenom den jobbiga texten. (Citat från fokusgruppintervju)  

En av respondenterna uttrycker uppfattningen att förutom att intresset för att läsa inte är så 

stort kan det för nyanlända elever vara en kombination med att språket i sig hindrar att nå 

texter. Respondenten påpekar att elever då väljer att prata och titta på film i stället.  

S: Det kanske är för att det har kommit många nya elever och dom är typ, vissa, är inte så 

jätteintresserade av att läsa utan typ prata och sånt.  

F: Men du gör ju det?  

S: Det är inte så att när jag kom att jag tog för att läsa då kan jag ju inte ens språket så varför ska 

jag då läsa. Man vill typ prata och kolla på filmer. (Citat från fokusgruppintervju) 

Några av respondenterna uttrycker att de har svårt att hålla fokus då det läser och upplever det 

som ett hinder att nå läsningen. 

Jag har ganska svårt att läsa så ibland kan vara så här typ jag läser den imorgon istället lite så här 

att jag skiter i den dan för jag har väldigt svårt med min koncentration speciellt i läsning då man 

behöver ha väldigt mycket vad man ska säga fokus för att läsa en lång text eller en lång bok eller 

vad man nu ska säga... Typ jag läser den imorgon...det kanske är enklare imorgon. (Citat från 

fokusgruppintervju)  

 

Citaten visar att inom denna kategori presenterar respondenterna uppfattningar om sina motiv 

till sina val av sätt att mottaga en texts innehåll. Variationerna av val visar på att det kan vara 

motivationen men också språkhinder eller andra faktorer som svårigheter att behålla fokus 

som gör att elever inte når fram till den praktiska läsprocessen. 
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           F: Hur kan man få läsförståelsen att öka?  

S: Självklart är det ju att man ska läsa mer men…Jag tror att det är väldigt svårt att som lärare säga 

att nu måste ni läsa.  

S: Alla hittar ju fuskvägar liksom… 

S: Precis. Vissa kanske hyr ljudböcker. (Citat från fokusgruppintervju) 

Respondenterna uttrycker uppfattningen att elever fuskar då de tar vägar runt aktiviteten 

läsning för att nå texten och att alla gör det.  

5.1.3 Strategier är inte läsförståelse 

Respondenterna ger uttryck för uppfattningar som visar på att explicita lässtrategier, de som 

presenterats i skolan, inte är en del av läsförståelsen. Respondenterna uttrycker att de 

strategier de känner till mest är ytterligare uppgifter som ska genomföras skild från 

läsförståelsen.  

F: Har ni arbetat med några speciella metoder när det gäller läsförståelse? Strategier?  

S: Alltså, du läser lite så kanske du undrar någonting så kanske du ställer en fråga till dig själv så 

läser du vidare. Jag vet inte, jag tycker inte att det hjälper så mycket.  

F: Jag mest bara läser. Inte så mycket strategier. Eller alltså det beror ju på om man ska leta efter 

något så letar man ju bara efter det …Är det en faktatext så läser jag ju den. Är det en bok så läser 

jag ju den med då är jag mer intresserad. (Citat från fokusgruppintervju) 

Citaten påvisar att det finns uppfattningar om att lässtrategier inte är någonting som stödjer i 

målet att förstå en texts innehåll. Respondenterna presenterar i sina uppfattningar de strategier 

de är medvetna om men det är också möjligt att respondenterna använder sig av strategier som 

de är omedvetna om. 

Alltså innan så skrev vi upp karaktärernas namn och vad de gjorde och vilka de var och lite sådär, 

men det blev lite segt för då måste man åh nu händer det jättemycket och så händer det jättemycket 

på en sida så måste man sedan sätta sig och skriva men när jag läser så här på fritiden så brukar jag 

vara ganska bra på att komma ihåg namn så det brukar inte vara några problem. Jag behöver 

liksom inga strategier om det inte är en sådan riktig stabbig skoltext. Så brukar det gå rätt bra. 

(Citat från fokusgruppintervju) 

Citatet belyser att respondenten uppfattar sig ha kunskap om och har provat lässtrategier men 

menar att dessa är onödiga och att det fungerar bra ändå. Respondentens uttalande speglar 

möjligtvis en uppfattning om att elever inte alltid är medvetna om att de utnyttjar strategier 

när de läser.  

5.1.4 Sammanfattning av beskrivningskategori 1 

Beskrivningskategori ett innebär att respondenterna uppfattar läsförståelse som att det gäller att 

genomföra en skoluppgift genom att mottaga en text. Genomförandet kan ske genom att läsa 

kortare faktatexter i olika ämnen men även skönlitterära böcker. Mottagandet kan ske utan att 

läsprocessen är inblandad genom att eleven har utnyttjat andra medier för att få en text 

presenterad för sig. Den interna horisonten består av läsningen eller på annat sätt mottagande 

av text. Detta mottagande av text är både den del som är väsentlig och målet i sig inom denna 
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kategori. Den externa avgränsningen blir tydlig. Det handlar om att genomföra en skoluppgift. 

Allt utanför läsningen av en text, lyssningen av en uppläst bok eller att se på en filmatisering 

av en skönlitterär bok reflekteras inte över. Valet av annat medium än boken, vilket den är 

digital eller i traditionell pappersform, uppfattas av respondenterna kan bero på olika faktorer. 

Variationer i uppfattningar visar på att språket, fokusförmågan eller läsningen i sig kan vara 

ett hinder. Det kan också handla om att motivationen att läsa en text inte är tillräckligt stark. 

Förståelsedelen i begreppet läsförståelse tas inte upp av respondenterna inom denna 

beskrivningskategori. Metoder och lässtrategier i samband med läsning av en text uttrycks 

vara andra eller ytterligare skoluppgifter. Trots att några av respondenterna uttrycker 

uppfattningar av att olika människor tar till sig innehållet i en text på bästa sätt genom att 

lyssna eller se på en filmatisering menar några av respondenterna att dessa sätt är fusksätt.  

5.2 Beskrivningskategori 2: Läsförståelse är att läsa och förstå en specifik texts 

innehåll och till detta knutna ämnesbegrepp. 

Inom denna kategori dominerar uppfattningen att det är förståelse av de enskilda texternas 

innehåll som läsförståelse handlar om. Läsförståelse behövs i alla ämnen och det kan också 

inbegripa att man ska förstå de begrepp som ingår i en text eller att läsa och förstå 

instruktioner.  

Läs en text och sedan svara på frågor, ser om du förstår texten. […] även kanske att förstå vad det 

står mellan raderna eller liknande. (Citat från fokusgruppintervju) 

Man ska förstå texten och förstå vad den handlar om även om det inte står i texten ska man förstå 

vad de skriver vissa saker. (Citat från fokusgruppintervju) 

Jag tycker också det typ hur man få ihop det. Att man lätt får ihop sammanhanget på en bok som 

man läser typ kunna läsa mellan raderna typ sånt där. Ungefär så. (Citat från fokusgruppintervju) 

Av citaten framträder uppfattningar av att texters innehåll tar eleverna främst reda på genom 

att läsa en text och svara på frågor. Förståelsen kan också nås genom att läsa och själv skapa 

sammanfattningar av texters innehåll. 

5.2.1 Läsa och besvara frågor på en specifik text  

Respondenterna uttrycker uppfattningen att läsförståelse, i alla ämnen, handlar om att läsa en 

text och besvara frågor på den. Svaren kan vara tydligt, konkret uttryckta i texten men de kan 

också vara inbäddade i texten så att eleven får ”läsa mellan raderna”. Det är på detta sätt 

elever visar att de har förstått den specifika textens innehåll.   

S: Om det finns frågor så läser jag frågorna.  

F: Börjar du med frågorna? 

S: […] och sedan läser jag och hittar svar i texten. Det är lättare, tycker jag.  

S: Man ska förstå texten och förstå vad den handlar om även om det inte står i texten ska man 

kunna förstå vad de menar med vissa saker. 

S: Typ han gav oss en bok och ett antal sidor som man ska läsa och där finns frågor och så ska 

man svara på frågorna. (Citat från fokusgruppintervju)  
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Citaten belyser elevers uppfattningar av att frågor på texter styr vad som uppfattas av en texts 

innehåll. Frågorna och texten hör ihop. Respondenterna uttrycker uppfattningen att de ibland 

utgår från frågorna för att sedan söka efter svaret i texten. Respondenterna uppfattar det som 

om läraren med textuppgiften och de tillhörande frågorna ringar in vilken kunskap som 

eftersöks och vad de ska förstå. Frågorna blir vägledande och om man utgår från dessa blir det 

”lättare” som en av respondenterna uttryckte det.  

5.2.2 Läsa och förstå begrepp i ett specifikt textsammanhang  

Inom denna beskrivningskategori uttrycker respondenterna att i vissa skolämnen som NO och 

SO behöver man ha en god läsförståelse. De menar att texterna ofta handlar om att läsa 

relativt långa faktatexter i vilka det ingår ord som inte är en del av deras vardagsspråk och 

möjligtvis inte ingår i deras förförståelse. Läsförståelsen behövs för att elever ska förstå 

begreppen i sitt sammanhang och förstå den speciella textens innehåll. I denna kategori är 

begreppen knutna till den specifika texten och de behöver förklaras utifrån detta sammanhang.  

Det kan ju också bero på vad frågan handlar om, de kan ju vara vanliga NO-ord som man inte 

använder i svenskan till exempel. Så det är stor variation man kan ju inte dra alla över en kam. 

(Citat från fokusgruppintervju) 

Några av respondenterna uttrycker uppfattningar av att det tar mycket tid om man inte förstår 

begreppen i texten redan från början. Det blir inget flöde i läsningen utan man tvingas stanna 

upp och backa för att sedan gå vidare.  

Det blir mycket att liksom du får läsa och sedan får du frågan och sedan får du backa liksom för att 

förstå vad det är du läser. Men om du kan läsa och förstå vad det är du har läst i början så slipper 

du det sparar så mycket tid. (Citat från fokusgruppintervju) 

Det är ju lite tid också för att ha en bra läsförståelse och då helt enkelt kunna läsa det och förstå det 

direkt kan spara mycket tid på till exempel prov och grejer. Som till exempel i SO:n så kan du 

ibland få en text och så ska du läsa den, förstå den och sen försöka göra någonting av den. (Citat 

från fokusgruppintervju) 

Men det är ju liksom så svåra texter. Det är väldigt svåra texter. (Citat från fokusgruppintervju) 

Flera av respondenterna uttrycker uppfattningen av att de sparar tid om de förstår begreppen 

och det bidrar till en mer effektiv läsning .   

5.2.3 Läsa och sammanfatta specifika texters innehåll  

Inom denna kategori återfinns uppfattningar av att läsförståelse handlar om att kunna 

sammanfatta och redovisa olika slags texters innehåll. Sammanfattningarna fångar budskapet 

och det mest väsentliga i de specifika texternas innehåll.  

[…] eftersom om man ska ha till exempel en uppgift i SO och så ska man läsa en text och så ska 

man skriva en kort sammanfattning och då måste man ju veta vad det har varit i texten liksom vad 

de menar i texten. (Citat från fokusgruppintervju) 

I SO-ämnen så brukar vi ju få sammanfattningar av texter typ så här och då måste man ju kunna 

förstå texten och typ sammanfatta den. (Citat från fokusgruppintervju)  
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Flertalet respondenter uttrycker att kunna sammanfatta en texts innehåll påvisar att man har 

förstått dess innehåll. Sammanfattningarna presenterar kärnan i texternas innehåll. Det är 

tydligt att just sammanfattningar används främst inom de ämnen i vilka man läser omfattande 

mängder text och där det finns begrepp som behöver förklaras som inom SO- och NO-

ämnena.  

5.2.4 Sammanfattning av beskrivningskategori 2 

Inom denna kategori innefattas den referentiella aspektens kärna av att läsförståelse i första 

hand handlar om att förstå en specifik texts innehåll genom att läsa texten och besvara till den 

tillhörande frågor. Fokus ligger inom denna kategori på förståelse av en specifik texts innehåll 

och budskap vilket också inbegriper att förstå begrepp i just detta sammanhang. 

Uppfattningar att god förståelse av begrepp i ett sammanhang skapar en effektiv läsning 

uttrycks. Den interna horisonten utgörs av att läsa texter och att förstå texters budskap utifrån 

ett antal ställda frågor. Frågorna kan antingen vara av kontrollkaraktär där elever behöver 

sökläsa för att finna svaret men det kan också handla om att söka svar utifrån en texts helhet 

samt sammanfatta en texts innehåll. Den externa horisontens gränser visar på att det är textens 

eget innehåll avskalat från annat sammanhang än den texten ingår i som är målet. Allt utanför 

förståelsen för just den enskilda textens innehåll i en given uppgiftssituation är inte av intresse 

inom denna kategori.  

5.3 Beskrivningskategori 3: Läsförståelse är att interagera med en text samt att 

utvinna och kunna använda ny kunskap i andra sammanhang 

Inom denna kategori är kärnan att läsförståelse är grunden i alla skolämnen och att den består 

i att interagera med en text på olika sätt. Läsförståelse inom denna kategori skapas då man 

utbyter kunskaper om texter i olika sammanhang. Respondenternas uppfattningar visar på att 

detta helst sker i diskussioner med människor med olika bakgrund och erfarenheter. 

Läsförståelsebegreppet tycks inom denna kategori vara kopplat till de båda aktiviteterna 

läsning och skrivning. Respondenternas uppfattningar visar på att dessa två delar förutsätter 

varandra i en interaktion, och att de tillsammans skapar en helhet då man ska söka och skapa 

kunskap. Det finns uttalanden som pekar på att läsförståelse utvinns på olika sätt i olika 

sammanhang och är inbäddade i större sammanhang än enbart läsningen och interaktionen 

med texter så som inställningen till skolarbete i stort. Uppfattningar att det finns olika språk 

och olika medier som kräver olika slags läsförståelse för att en interaktion mellan läsaren och 

texten ska kunna ske uttrycks. Det uttrycks uppfattningar att hindret att nå ökad läsförståelse i 

allmänhet beror på att pedagoger i skolmiljön inte längre har makten att skapa förutsättningar 

så att elever kan nå läsförståelse. Miljön är sådan, uttrycks i några uppfattningar, att några 

elever gör andra saker än att läsa och det påverkar resten av gruppen de ingår i.  

Det har liksom att göra med allting typ hur man ser på liksom på världen och sånt alltså om man 

kan läsa nyheter att man kan förstå dem på rätt och liksom vad ett parti tycker om samhällsfrågor 

det spelar roll. (Citat från fokusgruppintervju) 

Några av respondenterna uttrycker uppfattningen att man inte kan frigöra läsförståelsen från 

resten av skolarbetet. Läsprocessen ingår i ett vidare perspektiv, den är nämligen inbäddad i 

inställningen till skolarbete i stort. Interaktioner mellan eleven och dennes texter menar 
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respondenterna för deras nyvunna kunskaper vidare till mål utanför texters sammanhang och 

läsförståelsen blir en del i att komma till målet.  

S: …men det handlar väl också om vad man har för inställning till skolan, tror jag.  

F: Vad tänker du då? 

S: Om man har tänkt sig att satsa på skolan då läser man ju ändå. (Citat från fokusgruppintervju) 

Respondenterna presenterar uppfattningar som pekar på att det ligger i själva skolmiljön och 

pedagogers avsaknad av makt att elever i allmänhet inte når fram till läsförståelsen och den 

medvetenhet om vikten av läsförståelse som de bör ha. 
 

Jag tror att skolan måste bli striktare för alltså det jag har ju med alla ämnen att göra att det är 

väldigt flummigt och att det inte är så här lärarna har ingen makt eller inte lika mycket makt så om 

vi får skolan lite mer strikt och lite mer så här disciplin och respekt typ så tror jag att allt vi 

kommer att bli bättre på allt för då får alla bättre förutsättningar. (Citat från fokusgruppintervju) 

 

Citatet belyser uppfattningen av att läsförståelse inte enbart är mottagande och förståelse av 

en texts innehåll utan kan ses vara inbäddat i ett större samhälleligt perspektiv. Hindren som 

respondenterna uppfattar inom denna kategori är inte individuella utan strukturella och 

kommer från samhället i stort till skolan och pedagogerna.  

5.3.1 Samtal ger ökad kunskap att använda i olika sammanhang 

Inom denna kategori uttrycks uppfattningar att det är diskussion om innehållet i en text som 

skapar nya kunskaper hos individer. I dessa sker ett utbyte av kunskaper mellan elever och 

lärare i olika åldrar, med olika erfarenheter och med olika kulturella bakgrunder. 

Uppfattningar i kategorin belyser vikten av att diskutera och vidga sina egna och andras 

perspektiv för att nå läsförståelse. Det sker en interaktion mellan texter och elever men också 

mellan olika elever.  

Men jag tror att det är bra att prata om det. Prata efter eller diskutera för jag tror att man kan fatta 

mer och man får hjälp av andra liksom jo men när du säger det så liksom så kopplas det ju…men 

jag tror att det är viktigt att diskutera med någon som är äldre och yngre för liksom att få ett annat 

perspektiv för alla tolkar ju på olika sätt och sedan har de ju med åldern att göra hur mogen man är 

och hur omogen man är eller att det är en blandning.  (Citat från fokusgruppintervju) 

Eller vad man kommer ifrån så kanske man eller ens föräldrar har uppfostrat. Kulturer och sånt 

också…(Citat från fokusgruppintervju) 

Citaten belyser att respondenterna uppfattar att utbytet av kunskaper i en diskussion mellan 

elever sker med vissa förutsättningar som olika slags förförståelse och erfarenheter. 

Diskussioner om texter, uttrycker respondenterna, hjälper elever att komma vidare i 

läsförståelsen.  

Vi har ju också diskuterat. När vi har suttit hela klassen och diskuterat märker man ju vem som har 

läst det och vem som inte har läst det. Så jag tror att det sätter lite press på en om man har läst det. 

(Citat från fokusgruppintervju) 

Jag tycker det eftersom då får man det inte bara utifrån sina egna tankar. Då får man ju hela 

klassens och så här kanske det man får är olika (Citat från fokusgruppintervju) 
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Man får ju olika perspektiv. Det är ju intressant också alltså man kanske blir mer engagerad i det 

man läser om man ska diskutera det liksom. Drar det lite längre […]. (Citat från 

fokusgruppintervju) 

Respondenterna visar i denna ordväxling en variation av uppfattningar då det gäller att 

anledningar till varför man ska diskutera. Anledningen kan vara att kontrollera att elever har 

läst men också att elever får tillfälle att utbyta tankar och att engagemanget kan påverkas. 

Diskussionerna kan göra att elever utvecklar sina tankar genom att de ”drar det lite längre”.   

5.3.2 Läsförståelse och skrivning hör ihop 

Några respondenter uttrycker uppfattningar av att det i dagens läge är det tydligt att läsning 

och skrivning hör ihop och förutsätter varandra i en helhet. Kategorin speglar uppfattningar av 

att läsning och skrivning är två aktiviteter för att nå en större förståelse och interaktion med 

texter i allmänhet. Det gäller att kunna ha en läsförståelse för det är en av 

grundförutsättningarna att kunna skriva så att andra läsare ska förstå.  

Det är ju ett sätt till att lära sig också. Bara skriva eller bara läsa det är liksom höra, läsa, 

skriva…det är ju så du lär dig. (Citat från fokusgruppintervju) 

…men också om du inte kan läsförståelse själv så är det väldigt svårt att skriva så att andra förstår. 

Alltså då vet man ju inte hur mycket man behöver skriva för att andra ska förstå och sådär. Alltså 

det är viktigt att ha den grundförståelsen om man skriver någonting som andra ska läsa. (Citat från 

fokusgruppintervju) 

Citaten belyser respondenternas uppfattning att en persons läs- och skrivförmåga påverkar 

läsförståelsen. Respondenterna menar att läsning och skrivning förutsätter varandra och 

hänger ihop. De påpekar att för att kunna uttrycka sig så att andra människor förstår vad man 

menar måste man utifrån sin egen läsförståelse kunna dra slutsatser om hur man ska skriva.  

5.3.3 Läsförståelse är viktigt för framtiden 

Inom denna kategori presenteras uppfattningar av att läsförståelse är att kunna interagera med 

texter av olika karaktär och att det är en förutsättning i vardagen, nu och i framtiden. De flesta 

av respondenterna uttrycker att god läsförståelse är viktigt för framtiden för att nå vissa mål. 

Uppfattningarna inom den här kategorin visar på variation då en del respondenter uttrycker 

tydliga konkreta personliga mål medan andra presenterar övergripande mål och vad skillnaden 

blir mellan de som har en god läsförståelse och de som inte har det.  

Man läser ju alltid. Ska man läsa en skylt… (Citat från fokusgruppintervju) 

I jobblivet, man läser ju nästan hela tiden så det blir ju liksom, sen om man jobbar som arkitekt så 

blir det ju mycket enklare och läsa och förstå det. (Citat från fokusgruppintervju) 

Det är ju så att alla siktar mot framtiden liksom, vi gör ju inte detta för att det är kul. Man gör det 

liksom för att få ett bra jobb. (Citat från fokusgruppintervju) 

En annan av respondenterna uttrycker uppfattningen att elevers olika läsförståelseförmågor i 

framtiden möjligtvis kommer att skapa ökade klyftor i samhället då utbildningar idag kräver 

mer än de gjorde tidigare.  
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[…] jag tror att det kommer att bli alltså det här med att folk inte läser. Det kommer att bli ett 

ganska stort glapp mellan folk som gör det och inte gör det. Om det blir svårt kommer vi att ha en 

väldigt stor grupp som inte är så utbildade och så kommer vi att ha en grupp som är väldigt 

utbildade och då blir det alltså samhällskillnaden väldigt stor. Frågan är om det är bra för vårt 

samhälle att vi blir så uppdelade liksom. Klyftorna mellan samhällsklasserna kommer att bli 

mycket större. (Citat från fokusgruppintervju) 

Citaten ovan visar på uppfattningar av vikten av att kunna interagera med texter för att nå 

högre mål som studier på högskolan. De flesta av respondenterna uttrycker uppfattningar av 

att de har mål med sin läsförståelse som sträcker sig utanför skolans väggar. Respondenterna 

reflekterar över vad skillnader mellan att ha en god läsförståelse eller att ha en svagare 

läsförståelse kan få för konsekvenser för framtiden. Den yttersta tycks vara att 

läsförståelseförmågan kan påverka möjligheten i att läsa vidare efter grundskolan och ta sig an 

svårare texter som kräver en god läsförståelse.  

5.3.4 Olika former av läsförståelse 

Inom den här kategorin presenteras respondenter uppfattningar av att olika medier kräver att 

elever idag behärskar olika slags läsförståelse. Respondenterna påpekar att läsa traditionellt på 

papper kräver en viss slags läsförståelse och att läsa online på internet kräver en annan slags 

läsförståelse. Språket mellan vad de läser vardagligt på internet och det skolspråk som krävs, 

är stor, uttrycks i uppfattningarna. Inom denna kategori presenterar respondenter även 

uppfattningar som visar på att källkritik när man är online på nätet är viktigt och kräver en 

viss form av läsförståelse. Det krävs att man kritiskt kan granska texten och kontrollera källor.  

[…] på den här skolan så har vi ju till och med datorer som vi använder det är ju i princip i 

vartenda ämne. Och det bidrar till att vi kanske tappar fokus på asså inte så vi vet ju vad vi ska 

göra men det kan hända att att vi drar ner lite på vad ska jag säga lite mer oformella, ja ett 

oformellt språk helt enkelt och det blir att vi gör, vi gör hellre det än att läsa en bok på våran fritid.  

(Citat från fokusgruppintervju) 

Och jag kan känna igen mig själv också att när jag ska skriva såhär asså jag kan känna att jag 

måste få ett högre…be…bredare ordförråd med sådana här svårare  ord med såna här svårare ord 

som liksom vuxna använder men jag använder dem inte i vardagen så jag glömmer ju bort dem 

oftast och då för dem står ju inte på sociala medier så de fastnar ju inte i hjärnan […] på typ nu när 

vi skriver i svenska att jag måste få ett bredare ordförråd med mer vuxet språk för att bli mer 

förstådd på mer allvarligt sätt och det tror jag är svårare nu med sociala medier att så där än det 

hade varit om inte typ datorer och sånt där hade funnits, tror jag. (Citat från fokusgruppintervju) 

Jag tror att läsförståelsen kommer att gå ner. Dels för att man använder väldigt mycket 

förkortningar . Alltså det är väldigt tydligt och klart vad det är som gäller. Alltså vi ses imorgon 

typ. Man behöver ju inte läsa in någonting i det. Samtidigt kan man ju nå texter alltså från olika 

ställen så på det sättet kanske…(Citat från fokusgruppintervju) 

Citaten belyser respondenternas uppfattningar att det är en stor skillnad på vad de väljer att 

läsa på internet i jämförelse med de texter skolan menar att de ska läsa. Det språk som är 

förknippat med sociala medier i vilket man inte behöver läsa någonting ”mellan raderna” 

skiljer sig från skoltexternas. I förlängningen uttrycker respondenterna kan läsförståelsen gå 

ner.  
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-Jag tycker att det är positivt. Du kan hitta dina egna saker du är intresserad av, på nätet. Det går 

inte i böcker typ. (Citat från fokusgruppintervju) 

-Det kan oftast bli fel eftersom det kan komma fel information. (Citat från fokusgruppintervju) 

-Källkritik. Det tror jag många förstår att det måste man kunna. (Citat från fokusgruppintervju) 

Flera respondenter uttrycker uppfattningar som pekar på vikten av att lära sig källkritik. En av 

respondenterna uttrycker att flera av skolämnena har tagit upp samma sak.  

I alla ämnen, både NO, SO och svenska har vi källkritik. (Citat från fokusgruppintervju) 

Några av respondenterna antyder i sina uppfattningar att de ingår i den generation som inte 

började arbeta medvetet med källkritik kopplat till internet i skolan så tidigt som sig bör.  

Jag tror att vi har jobbat med det för lite i skolan. Vi börjar med det ganska sent tycker jag ändå. 

Alltså man jobbade inte med det när man gick i tvåan. Så det blir liksom inget självklart. (Citat 

från fokusgruppintervju) 

Citatet visar på uppfattningen att källkritik är någonting som behöver bli en självklarhet att 

använda och att skolan behöver börja undervisa om detta redan i tidiga år.  

5.3.5 Sammanfattning av beskrivningskategori 3 

Inom denna kategori innebär den referentiella aspekten att läsförståelse är ett utbyte mellan 

eleven och texter utifrån flera olika aspekter. Fokus ligger på att läsförståelse innebär 

kunskapsinhämtande att utnyttja i olika sammanhang och situationer, nu och i framtiden. 

Respondenterna uttrycker uppfattningar som pekar på att det finns olika grundförutsättningar 

för individer i form av olika bakgrund och förförståelse vilka inverkar i den interna 

horisonten. Delar som läsning, skrivning, olika slags förståelse av texter i olika medier samt 

olika perspektiv i diskussion är delar som utgör en helhet i uppfattningarna. Det uttrycks 

uppfattningar om att det är en tydlig relation mellan dessa delar. Den externa horisontens 

gränser ligger bortanför skolmiljön och skoluppgifterna i sig. Läsförståelse anses innebära 

kunskapsinhämtande i vid bemärkelse. Skillnaden mellan en svagare läsförståelseförmåga och 

en god läsförståelseförmåga skulle möjligtvis kunna skapa klyftor i samhället, mellan 

samhällsklasser, eftersom det blir svårare om man inte kan interagera med svårare texter att 

läsa vidare och därmed heller inte få en god utbildning. Uppfattningarna antyder möjligtvis att 

gränsen är den enskilde individens förmåga eller avsaknad av detsamma att kunna utnyttja 

läsförståelse i ett större sammanhang.  

5. 4 En jämförelse mellan beskrivningskategorierna utifrån 

forskningsfrågorna 
Intentionen med följande jämförelse är att återigen lyfta forskningsfrågorna utifrån ovan 

redovisade utfallsrum och därigenom belysa skillnader och likheter mellan 

beskrivningskategorierna. 
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För att besvara studiens huvudsyfte att utifrån ett fenomenografiskt perspektiv undersöka 

elevers uppfattningar av vad läsförståelse i årskurs åtta och nio är formulerades dessa tre 

frågeställningar:  

• Vad uppfattar/erfar elever att läsförståelse är?   

• Vilka aktiviteter eller handlingar uppfattar elever ingår då man utövar läsförståelse?  

• Vad uppfattar elever som hindrande eller begränsande för att nå läsförståelse? 

 

Tanken med följande översiktliga sammanställning är att urskilja och belysa de mest kritiska 

punkterna i variationerna utifrån de tre frågeställningarna.  

5.4.1 Vad uppfattar/erfar elever att läsförståelse är?   

I den första forskningsfrågan vad eleverna uppfattar att läsförståelse är finner vi variationer i 

den referentiella aspekten. I den första beskrivningskategorin att Läsförståelse är att mottaga 

en text och genomföra en uppgift uttrycker elever uppfattningar av att det handlar om att 

utföra en uppgift som skolan har påtalat att de ska göra. Inom denna kategori kommenterar 

respondenterna inte förståelsedelen utan det handlar om att på något sätt mottaga en text, 

antingen genom att läsa den men det kan också innebära att se en filmatisering eller lyssna på 

en text. I den andra kategorin Läsförståelse är att läsa och förstå en specifik texts innehåll och 

till detta knutna ämnesbegrepp uppfattas, till skillnad från i den första kategorin, att man ska 

förstå vad en text vill förmedla. Förståelsen är inom denna kategori knuten till den specifika 

text som läses i ett speciellt sammanhang. Det kan handla om rena faktakunskaper eller 

specifika ämnesbegrepp men det kan också vara budskap i narrativa texter som eleven 

behöver ”läsa mellan raderna” för att förstå. Den sista kategorin Läsförståelse är att läsa och 

förstå en texts budskap samt utvinna och använda ny kunskap i andra sammanhang lägger, 

till skillnad från den första kategorin, tyngdpunkten på förståelsedelen, inte själva utförandet 

eller mottagande. I förhållande till den andra kategorin skiljer den sig på punkten i vad 

eleverna använder läsförståelsen till. Inom den andra kategorin Läsförståelse är att läsa och 

förstå en specifik texts innehåll och till detta knutna ämnesbegrepp är läsförståelsen knuten 

till ett specifikt sammanhang medan i den tredje kategorin uttrycker respondenterna att 

individer kan utnyttja den kunskap man utvinner ur en text i andra sammanhang.  

Respondenterna påpekar att den utnyttjas då man läser, skriver eller samtalar, både inom 

skolan, i olika ämnen, och utanför skolans gränser. Inom denna tredje kategori uttrycker 

elever att läsförståelse är viktigt för framtiden, i alla sammanhang.  

5.4.2 Vilka aktiviteter eller handlingar uppfattar elever ingår då man utövar 

läsförståelse?  

Inom den första kategorin Läsförståelse är att mottaga en text och genomföra en uppgift, kan 

eleverna söka den snabbaste vägen för mottagandet vilket kan innebära allt från att läsa eller i 

grunden avkoda texten till att se en filmatisering eller lyssna på uppläsning av den. Inom den 

andra kategorin Läsförståelse är att läsa och förstå texters innehåll och specifika 

ämnesbegrepp uttalar elever att läsförståelse handla om att läsa en text och sedan svara på 

frågor men det kan också innebära att redovisa en texts innehåll, muntligt eller skriftligt. 

Ämnesspecifika begrepp diskuteras eller används för det berörda skolämnets specifika texter. 

Inom den tredje kategorin Läsförståelse är att läsa och förstå en texts budskap samt utvinna 



 

36 

och använda ny kunskap i andra sammanhang framhävs samtalet som den främsta aktiviteten. 

Det är genom samtalet som man utbyter kunskaper och erfarenheter. Inom denna kategori 

uttrycks att när man använder information på nätet använder man källkritik och att olika texter 

kräver olika kunskaper och läsförståelse. Inom denna kategori uttrycker respondenterna 

uppfattningen om att det språk de läser i sociala medier skiljer sig från den i de texter skolan 

kräver att de ska läsa. En av respondenterna uttrycker att det i det sociala mediespråket inte 

finns någonting de behöver ”läsa mellan raderna” för att förstå.  

5.4.3 Vad uppfattar elever som hindrande eller begränsande för att nå 

läsförståelse? 

Inom den första kategorin Läsförståelse är att mottaga en text och genomföra en uppgift 

uttrycks uppfattningar som kan tyda på att motivationen till läsning i allmänhet betraktas som 

hindrande för att läsförståelse ska kunna ske. Några av respondenterna uttrycker 

uppfattningen att det är tråkigt och att det finns roligare saker att göra än att läsa och därmed 

heller inte utöva läsförståelse. Inom den andra kategorin Läsförståelse är att läsa och förstå 

en specifik texts innehåll och till detta knutna ämnesbegrepp uttrycks egentligen inte något 

hindrande eller avsaknad av förutsättningar att nå läsförståelse. Snarare kan dessa 

uppfattningar implicit uttrycka en form av begränsningar i vad de anser att de ska ha 

läsförståelse till. Läsförståelsen är inom denna kategori bunden till en enskild text och ett 

enskilt sammanhang. Inom denna kategori uttrycks inte att läsförståelse är någonting som kan 

användas i andra sammanhang eller för den delen utvecklas. Dock uttrycks inte heller det 

motsatta att det inte behövs eller görs. Inom den tredje kategorin Läsförståelse är att läsa och 

förstå en texts budskap samt utvinna och använda ny kunskap i andra sammanhang ses 

snarare avsaknad av god läsförståelse hos individer i allmänhet som hindrande för utveckling 

av samhället i stort och för fortsatta utbildningsmöjligheter för den enskilde individen. Inom 

den tredje kategorin lyfter respondenterna perspektivet och de uttrycker uppfattningen att 

skolans struktur, i vilken de påtalar att pedagogerna inte längre har någon makt, kan hindra 

elever att nå den läsförståelse som de behöver ha i framtiden. Skillnaden mellan det språk som 

finns på sociala medier och skolspråket kan också vålla problem och en av respondenterna 

uttrycker att det är på grund av detta som läsförståelsen i allmänhet kommer att sjunka. 
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6 Diskussion  
Avsikten i detta kapitel är att belysa och jämföra studiens resultat med tidigare presenterad 

forskning, styrdokument och nationella prov samt PISA-undersökningen som undersöker 

äldre elevers läsförståelse. Syftet är att sätta fokus på likheter och skillnader i aspekter. 

Inledningsvis diskuteras läsförståelsebegreppet beskrivet i forskningen i relation till de 

uppfattningar av läsförståelse som har presenterats. Därefter kommenteras studiens resultat 

utifrån två perspektiv inom forskningen. Läsförståelseundervisningen lyfts upp och 

diskuteras. Resultatet jämförs också med delar av läroplanen lgr 11 (2011) och en tidigare 

undersökning av elevers uppfattningar av läsförståelse. Avslutningsvis diskuteras i avsnittets 

andra del metodvalet och förslag på vidare forskning presenteras. 

6.1 Innehållet i begreppet läsförståelse idag 
Det blir tydligt i denna studies presentation av uppfattningar att vilket innehåll respondenterna 

fyller begreppet läsförståelse med varierar. Det är därför av vikt att jämföra elevernas 

uppfattningar med forskningens diskussion kring begreppet för att möjligtvis få en vägledning 

som pedagog vad elever anser att läsförståelse egentligen är. De flesta av respondenter var 

överens om att läsförståelse handlar om att kunna göra inferenser, att kunna ”läsa mellan 

raderna” (se exempelvis Westlund 2009). Dessa uppfattningar uttrycks tydligast inom 

kategorierna Läsförståelse är att läsa och förstå en specifik texts innehåll och till detta knutna 

ämnesbegrepp och Läsförståelse är att läsa och förstå en texts budskap samt utvinna och 

använda ny kunskap i andra sammanhang. Gambrells, Collins Blocks och Pressleys (2002, 

s.5) sammanfattning av läsförståelse som ”reading comprehension is the process of meaning 

making” uttrycks explicit av uppfattningarna inom de två ovan nämnda kategorierna. Den 

sistnämnda kategorin är den enda av kategorierna som svarar mot Bråtens (2013) definition av 

läsförståelsens definition i vilken det ingår att skapa mening utöver textens bokstavliga 

mening. Inom den första kategorin Läsförståelse är att mottaga en text och genomföra en 

uppgift kommenteras inte förståelsen och inom kategorin Läsförståelse är att läsa och förstå 

en specifik texts innehåll och till detta knutna ämnesbegrepp är förståelsen knuten till den 

specifika texten.  

Bråten (2013) påpekar att det är viktigt att utvidga läsförståelsebegreppet till att omfatta 

kontexten vari läsningen försiggår. Han menar att läsförståelsen inte bara bestäms av läsaren 

och texten utan också av de förhållanden som påverkar samhället så som lärarens 

undervisning, klassens närmiljö samt skolkultur och hemmiljö. Inom kategorin Läsförståelse 

är att läsa och förstå en texts budskap samt utvinna och använda ny kunskap i andra 

sammanhang lyfter respondenterna upp tanken att läsförståelsen är inbäddad i en kontext som 

i detta fall är de sammanhang i samhället som de befinner sig i just nu.  

Läsförståelsebegreppet har förändrats över tid och motsvaras numera möjligtvis av innehållet 

i det literacybegrepp (Fast 2008) beskriver i vilket omfattar läsande, skrivande, talande samt 

multimodala texter. Denna definition kan överensstämma med respondenternas eftersom det 

inom samtliga tre kategorier framförs uppfattningar om att för att nå läsförståelse kan elever 

använda olika medier och samtala om texter. Uppfattningar inom kategori Läsförståelse är att 

läsa och förstå en texts budskap samt utvinna och använda ny kunskap i andra sammanhang 

uppmärksammar att läsande och skrivande hör ihop. Fasts beskrivning av att det finns olika 
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former av literacy kopplade till olika delar av livet stämmer väl överens med de uppfattningar 

som uttryckts främst inom kategorin Läsförståelse är att mottaga en text och genomföra en 

uppgift. I denna kategori återfinns uppfattningar att läsförståelse på skolan var bundet i ett 

isolerat sammanhang och att det fanns andra saker utanför skolan som de hellre gjorde. Inom 

de två andra kategorierna uttrycktes inte denna tydliga skillnad explicit.  

6.2 Beskrivningskategorierna i relation till två perspektiv inom 

forskningen  
Det är tydligt att respondenternas uppfattningar om vad läsförståelse är och vad som påverkar 

i läsförståelseprocessen kan bidra till forskningen både inom det intra-individuella 

perspektivet och det inter-individuella/institutionella perspektivet. I denna studie existerar 

perspektiven parallellt och är inte åtskilda i syfte att sortera, kategorisera och placera studiens 

resultat under rätt perspektiv. Det är dock intressant att se studiens resultat ur olika redan 

existerande synvinklar och därför hänvisas några resultat till respektive perspektiv.  

6.2.1 Läsning i ett intra-individuellt perspektiv  

Liberg, Folkeryd och af Geijerstam (2013) beskriver att inom det intra-individuella 

perspektivet har tyngdpunkten inom forskningen främst legat på barns fonologiska 

medvetenhet kopplat till dess betydelse för avkodningsförmågan. Goughs och Tunmers 

(1986) definition av vad läsning är i form av en ekvation har under årens lopp utvecklats men 

sätter ändå fokus på grunden i läsprocessens två huvuddelar: avkodning och förståelse. När 

det gäller språkförståelse i relation till avkodningen påverkar dessa varandra i ett samspel 

under en individs läsutveckling dock kan de ha olika utvecklingsförlopp (Gough &Tunmer 

1986; Lundberg & Herrlin 2003; Elbro 2004; Westlund 2009). I denna studie ligger möjligtvis 

tyngdpunkten i uppfattningarna på själva läsandet som process inom den första kategorin 

Läsförståelse är att mottaga en text och genomföra en uppgift och på förståelsedelen inom de 

två andra kategorierna. Inom den förstnämnda kategorin kan uppfattningar möjligtvis spegla 

upplevelsen att när avkodningen är arbetsam söker elever andra vägar, via andra medier, till 

förståelse. Inom denna kategori framhävs heller inte uppfattningar av förståelse av texter på 

samma sätt som inom de andra två kategorierna. Dessa uppfattningar kan stämma överens 

med det Elbro (2004) uttrycker när han påpekar att automatiseringen av avkodningen är 

avgörande för att läsaren ska kunna koncentrera sig på innehållet snarare än att identifiera ord. 

Inom den andra kategorin Läsförståelse är att läsa och förstå en specifik texts innehåll och till 

detta knutna ämnesbegrepp kan utifrån respondenternas kommentarer anas att 

avkodningsförmågan och förståelseförmågan samspelar i ett specifikt sammanhang om den 

vägleds via frågor. Respondenterna uttrycker inom den tredje kategorin Läsförståelse är att 

läsa och förstå en texts budskap samt utvinna och använda ny kunskap i andra sammanhang 

uppfattningar om att läsförståelse kan användas i olika syften och sammanhang. Den sista 

kategorins uppfattningar skulle kunna sammanfalla med de delar Westlund (2009) uttrycker 

att läsförståelseprocessen ska bestå av: färdigheter, strategier, tidigare kunskaper och 

motivation.  

Attityder och motivation 

Numera har intresset för individers motivation lagts till de tidigare forskningsområdena inom 

detta intra-individuella perspektiv (Liberg, Folkeryd och af Geijerstam 2013). Fredriksson och 
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Taube (2012) menar att PISA-undersökningens resultat påvisar ett samband mellan enskilda 

elevers attityd, hur mycket denne läser samt vad denne läser. I denna studies tre kvalitativt 

skilda kategorier uttrycker respondenterna olika uppfattningar om läsning som process och i 

den ingår läsförståelse. Uppfattningarna speglar möjligtvis i någon mån respondenternas 

motivationsnivåer även om det är otydligt inom vilken kategori den är hög respektive låg, 

vilket inte heller är tanken att bedöma. Inom den första kategorin Läsförståelse är att mottaga 

en text och genomföra en uppgift uttrycks uppfattningar som kan tolkas som att det finns 

någon form av motivationshinder. Det kan utifrån variationen av uttryckta uppfattningarna 

kunna bero på allt ifrån den enskilde individens läsförmåga eller att det svenska språket är ett 

hinder i sig till att det finns så mycket annat att göra som elever i allmänhet tycker är roligare 

att göra. Uppfattningar inom denna kategori visar på att elever gör, det som Persson (1994) 

beskriver, skillnad på det som är skoluppgifter och på det som är fritid. Dock kan 

uppfattningar visa på att kravet att utföra skoluppgiften driver elever vilket kan betraktas som 

en form av motivation. Uttalanden om att det är tråkigt och att skoluppgifter görs för betygets 

skull kan också bero på bakomliggande orsaker som eleven inte har möjlighet att uttrycka i 

detta sammanhang.  

Uppfattningen att läsförståelse endast är en del av skolans värld kan också vara en anledning 

till läsning och läsförståelse även inom den andra kategorin Läsförståelse är att läsa och 

förstå en specifik texts innehåll och till detta knutna ämnesbegrepp eftersom läsförståelse är 

direkt knuten till den text som läses. Respondenterna uttrycker dock ingen avog inställning till 

läsning av andra texter än de skolan presenterar eller gör någon tydlig åtskillnad mellan skola 

och fritid i allmänhet. Inom kategorin Läsförståelse är att läsa och förstå en texts budskap 

samt utvinna och kunna använda ny kunskap i andra sammanhang däremot görs heller ingen 

åtskillnad mellan läsning och läsförståelse i skolan och på fritiden. I uppfattningar uttrycks 

istället att läsförståelse alltid behövs. Det finns uppfattningar inom kategorin Läsförståelse är 

att läsa och förstå en texts budskap samt utvinna och använda ny kunskap i andra 

sammanhang som speglar att det finns ytterligare mål än enbart att genomföra en skoluppgift 

eller att läsa en text och förstå dem. Dessa uppfattningar visar möjligtvis på att man utnyttjar 

läsförståelsen i olika sammanhang och byter strategi efter situation och sammanhang. Det är 

tydligt i dessa uppfattningar att för eleverna, liksom för rektorerna, spelar motivationen och 

attityder en stor roll. Attityder, i uppfattningarna inom den sistnämnda kategorin, verkar ha 

stor betydelse. Här tycks det innebära att även om det är arbetsamt att läsa och förstå texter 

ska aktiviteten genomföras ändå för att komma vidare i sitt skolarbete och vidare in i 

arbetslivet.  

Det framträder i denna studie ett mönster i uppfattningar som delvis sammanbinder 

attityderna till läsning och läsförståelse med vilka aktiviteter som sedan utför. Inom den första 

kategorin Läsförståelse är att mottaga en text och genomföra en uppgift kan aktiviteten vara 

att läsa en bok men den kan också vara att se en filmatisering eller lyssna på en uppläsning av 

en text. Inom den andra kategorin Läsförståelse är att läsa och förstå en specifik texts 

innehåll och till detta knutna ämnesbegrepp påvisar uppfattningarna att det är läsning som ska 

utföras för att nå förståelse. Inom den tredje kategorin Läsförståelse är att läsa och förstå en 

texts budskap samt utvinna och kunna använda ny kunskap i andra sammanhang framhävs 
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samtalet som den aktivitet som bäst harmonisera med tanken att utvinna så mycket som 

möjligt ur läsningen.  

6.2.2 Läsning i inter-individuellt och institutionellt perspektiv  

I ett inter-individuellt och ett institutionellt perspektiv (Liberg, Folkeryd och af Geijerstam 

(2013), kan denna studie bidra med att visa på hur uppfattningar gällande läsande av 

faktatexter inom NO-ämnet och hur samtalet kring läsning av litteratur uppfattas hos elever. 

Uppfattningar om läsförståelse inom NO-ämnet är intressant i sammanhanget eftersom inom 

perspektivet uppmärksammar i studier hur olika texter kräver olika slags förmågor. Forskning 

inom perspektivet intresserar sig vidare för förmågor som att kunna ingå i samtal och att 

kunna använda det lästa i olika sammanhang. Det är inom kategorierna Läsförståelse är att 

läsa och förstå texters innehåll och specifika ämnesbegrepp samt Läsförståelse är att läsa och 

förstå en texts budskap samt utvinna och använda ny kunskap i andra sammanhang som dessa 

tankar tydligast uttrycks. Inom kategorin Läsförståelse är att läsa och förstå en specifik texts 

innehåll och till detta knutna ämnesbegrepp återfinns uppfattningar av att det krävs god 

läsförståelse för att kunna läsa skolans NO-texter. I dessa texter gäller det att förstå 

ämnesspecifika begrepp i ett specifikt sammanhang, menar respondenterna. Det krävs också 

för att läsningen ska bli tidseffektiv, menar respondenterna.  

Westlund (2009) påpekar att i unga år, innan skolstart, spelar den muntliga språkförståelsen, 

vilket inbegriper ordkunskap och begreppsbildning, stor roll. Denna del, menar hon, får stor 

betydelse för senare läsförståelse. I de tidiga skolåren ligger tyngdpunkten på 

avkodningsstrategier och flyt i läsningen som i sin tur ger förutsättning och möjligheter för en 

individ att möta kunskaper i texter. De respondenter som har deltagit i denna studie ska ha 

passerat de stadier som Westlund beskriver. De ska innan skolstart ha utvecklat den muntliga 

språkförståelsen samt ordkunskap och begreppsbildning. Respondenten, som uttrycker en 

uppfattning inom kategorin Läsförståelse är att mottaga en text och genomföra en uppgift om 

elever med utländsk bakgrund, påpekar att samtalet som aktivitet är viktigast för att nå texter 

och förståelse. Inom kategorin Läsförståelse är att läsa och förstå en texts budskap samt 

utvinna och använda ny kunskap i andra sammanhang presenteras uppfattningar att samtalet 

är en aktivitet som för kunskapen vidare och utvecklar den egna. Det framgår av dessa 

uppfattningar att det är individers olika förutsättningar och förförståelse som tas tillvara i 

samtalet. 

I uppfattningarna framhävs ingen speciell form av samtal som elever i allmänhet föredrar eller 

känner till men i någon mån kan det texttolkande samtalet, det kultur- och normdiskuterande 

samtalet samt det informella boksamtalet (Hultin 2006) anas. Respondenter uttrycker att det 

handlar om att tolka texter och att dessa är kopplade till elevers olika kulturer. Möjligtvis förs 

samtalen i olika former. Respondenternas uttrycker inga uppfattningar om att de känner till 

någon tydlig modell. Det kan bero på att läraren inte har uttryckt vilken modell denne har 

använt sig av i samtalssituationen. Det är heller inte säkert att namnet på en samtalsmodell är 

det som eleverna först kommer att tänka på under gruppfokusintervjun utan fokus för 

respondenterna ligger på förståelse av innehållet av under de intervjuer som har genomförts. 

Respondenternas uppfattningar inom kategori Läsförståelse är att läsa och förstå en texts 

budskap samt utvinna och använda ny kunskap i andra sammanhang visar på att de är överens 
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med Chambers (2011) om att det förutom att reda ut svårigheter och se mönster handlar om 

att utbyta entusiasm.  

Inom kategori Läsförståelse är att läsa och förstå en texts budskap samt utvinna och använda 

ny kunskap i andra sammanhang lyfter respondenterna också skolans roll som är inbäddad i 

samhällets kultur. Några respondenter uttrycker uppfattningen att lärarna inte längre har 

någon makt att se till att eleverna får de förutsättningar som behövs för att de ska kunna skaffa 

sig god läsförståelse. Skillnaden mellan att ha en god eller en svagare läsförståelse kommer i 

förlängningen att skapa större klyftor i samhället, uttrycker en av respondenterna. De som har 

en god läsförståelse kan läsa vidare på högre utbildningar medan andra inte kommer in och 

eller kan klara av att läsa svårare texter. Förutom skolans roll anses den digitala världen i 

allmänhet och de sociala mediernas specifika språk i synnerhet påverka den allmänna 

läsförståelsen. Inom kategori Läsförståelse är att läsa och förstå en texts budskap samt 

utvinna och använda ny kunskap i andra sammanhang, visar uppfattningarna på att det är 

skillnad på att förstå sociala mediers språk som man inte behöver läsa något ”mellan raderna” 

för att förstå och skolspråket. Kress (2003) beskrivning av skillnaden mellan traditionella 

texter (med tillhörande bilder) och texter på nätet och hur läsvägen ser olika ut kan möjligtvis 

anas i dessa uppfattningar. Coiros (2011) undersökning som visar att läsare med hög nivå på 

online-läsförståelseförmåga och några av de med låga nivåer på ämnesspecifika ämnen 

presterade lika bra, eller bättre, än andra studenter med högre ämnesspecifika kunskaper och 

lägre nivå på online-läsningsförmåga kan möjligtvis tas i beaktande. Skolans undervisning gå 

vägen via online-läsningen för att nå kunskaper för de eleverna med svagare ämnesspecifika 

kunskaper. Den hypertextuella karaktären i länkstrukturen på Internet (Strömsö & Bråten 

2008; Coiro 2011) uttrycks i uppfattningarna inom kategori Läsförståelse är att läsa och 

förstå en texts budskap samt utvinna och använda ny kunskap i andra sammanhang, i vilken 

vikten av källkritik kommenteras. Källkritik kopplat till digital läsförståelse är det fenomen 

som förknippas med skolans undervisning påvisar uppfattningar inom denna kategori.  

6.3 Läsprocessen och uttrycken goda läsare och svaga läsare 
Medvetenheten om att, som Fredriksson och Taube (2012) uttrycker det, läsförståelse är en 

basfärdighet uttrycks både explicit och implicit i uppfattningar inom samtliga kategorier. 

Studien beskriver en variation av uppfattningar av varför läsning ska utföras. Uppfattningar 

att läsförståelse är förutsättningen för ett livslångt lärande och att det skulle kunna utföras för 

att nå en tillfredställande känsla genom läsning av tidningar och böcker finns dock endast 

inom kategorin Läsförståelse är att läsa och förstå en texts budskap samt utvinna och 

använda ny kunskap i andra sammanhang. Persson (1994) påpekar att ha problem med 

läsförståelsen kan leda till en negativ självbild hos eleven eftersom läsförståelse har betydelse 

för hur det går i skolans alla ämnen. Persson påpekar att i hennes studie visade det sig vara 

fler i årskurs åtta än i årskurs fem som hade gett upp hoppet om att bli goda läsare. Till bilden 

av svag läsare kan man lägga som Persson uttrycker det: ”As school in general is a literary 

institution the poor readers are likely to be regarded as poor learners” (Persson 1994, s.70). 

Hon menar att det finns en skillnad i hur goda och svagare läsare framlägger vilka strategier 

de använder då de inte förstår en text. Persson påpekar att de använder en strategi och goda 

läsare flera. Vidare poängterar hon att det ligger nära till hands för de svagare läsarna att 
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beskriva läsning som avkodning eftersom det är det de har haft problem med och det är det de 

har fått hjälp med under specialundervisning. Uppfattningarna angående hur elever ser på 

lässtrategianvändande i läsprocessen bekräftar i någon mån Perssons teorier om att vissa 

läsare använder fler strategier och tycker att dessa är användbara och andra tycker att de är 

onödiga. Inom ramen för denna studie kan dock inte uttalandena tolkas som tillhörande goda 

eller svaga läsare dock kan konstateras att det finns variationer i uppfattningar om 

användandet. Det som blir tydligt i denna studie är respondenternas uppfattningar om att god 

läsförståelse behövs för att få bra betyg i grundskolan och gymnasiet, för att komma in på ett 

program och att för att det till sist ska utmynna i ett bra arbete.  

6.4 Förhållandet mellan läsaren och texten 
Den forskning som beskriver att läsförståelse handlar om att det finns en rörlighet mellan text 

och läsare (se exempelvis Liberg 2006, Rosenblatt 2002; Langer 1995) skulle kunna bidra i 

utformningen av läsundervisningen. Jämför man forskningens tanke om att det ska ske någon 

form av utbyte mellan läsare och text med denna studies resultat syns i respondenternas 

uppfattningar inom kategorierna Läsförståelse är att mottaga en text och genomföra en 

uppgift och Läsförståelse är att läsa och förstå en specifik texts innehåll och till detta knutna 

ämnesbegrepp att det handlar om att förstå en texts innehåll. Det påtalas inte om en rörelse 

mellan läsaren och texten sker. Det verkar snarare handla om en envägskommunikation: att 

förstå textens budskap utan vidarekoppling varken tillbaka till läsaren eller till andra 

tidpunkter.  

I Appleyards (1990) beskrivning som bygger på att läsare utvecklas på olika sätt med åldern 

och att tonåringen beskrivs som The Reader as Thinker blir det inte lika uppenbart vilken 

kategori eller fas uppfattningarna motsvarar eller faller inom. Appleyards uppfattning om hur 

läsförståelse utvecklas är möjligtvis snarare samstämmig med läroplanens stadiesteg än med 

någon av denna studies kategorier och aspekter av dessa. Hans beskrivning av vad som händer 

under den här perioden i individers liv kan dock jämföras med de uppfattningar som går igen i 

samtliga kategorier. I Appleyards teori söker ungdomar berättelser för att finna meningen med 

livet och allmänna värden. Av resultatet i denna studie kan slutsatsen möjligtvis dras att 

läsförståelsebegreppet för respondenterna hela tiden förhåller sig till begreppen motivation 

och vad man har lust att göra eller läsa. 

6.5 Läsförståelseundervisning  
Andreassen (2008) konstaterande att läsundervisningen i dagens skola ofta är implicit och att 

målet är att eleven ska förstå den aktuella texten. Till texten hör ofta rena kontrollfrågor på 

innehållet, menar Andreassen. Detta sätt att arbeta med läsförståelse kan ses överensstämma 

med de uppfattningarna som presenteras i kategorin Läsförståelse är att läsa och förstå en 

specifik texts innehåll och till detta knutna ämnesbegrepp. Det påtalas inom denna kategori att 

läsa och svara på frågor är de aktiviteter som utövas.  

Inom samtliga tre kategorier finns det uppfattningar som visar på att det finns en del 

kunskaper om vilka slags lässtrategier det finns att tillgå men att elever i allmänhet inte alltid 

väljer att utnyttja dessa. I en mycket översiktlig jämförelse mellan Perssons resultat 1994 och 

denna studies resultat kan skönjas en liten, möjligtvis inte ens anmärkningsvärd, skillnad i att 
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i denna studie nämner respondenterna mer än i den tidigare studien olika former av strategier 

som kan användas. Det kan hänga ihop med att det numera är tydligt uttryckt i läroplan Lgr 

11(2011) att pedagoger i skolan ska undervisa om relevanta lässtrategier och att det delvis 

också görs.  

I respondenternas uppfattningar nämns inte de i bakgrunden beskrivna 

läsförståelseprogrammen RT, TSI eller CORI vid namn. Det utesluter inte att någon av dessa 

har använts men det uttrycks inte explicit i uppfattningarna. Respondenterna uppmanades 

heller inte att nämna några specifika metoder och själva namnen är kanske heller inte av 

intresse för dem. Inom kategorierna återfinns dock uppfattningar som kan påvisa att delar av 

metoderna har använt inom undervisningen Läsförståelse är att läsa och förstå en specifik 

texts innehåll och till detta knutna ämnesbegrepp och Läsförståelse är att läsa och förstå en 

texts budskap samt utvinna och använda ny kunskap i andra sammanhang visar också på 

kunskaper hos respondenterna om att olika textgenrer inom olika ämnen behöver läsas med 

olika slags strategier. Uppfattningar uttryckta av respondenterna inom den förstnämnda 

kategorin påvisar att inom NO-ämnet krävs att man förstår begrepp inbäddade i texten.  

6.6 Beskrivningskategorierna i relation till läroplanen och de nationella proven 

I kunskapskraven i svenska påpekas det att eleven ska ” på ett i huvudsak fungerande sätt, 

välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag” vilket först preciseras i 

kommenterarmaterialet till kursplanen (Liberg, Folkeryd och af Geijerstam 2013). Eleverna 

ska när de lämnar grundskolan kunna använda strategier för att ta sig an olika slags texter. 

Flera av respondenterna presenterar uppfattningar som visar på att de inte använder någon 

form av lässtrategier. Respondenternas uppfattningar som hamnar inom kategorin 

Läsförståelse är att mottaga en text och genomföra en uppgift uttrycker att metoder och 

strategier är direkt onödiga eller ytterligare ett skolarbete att göra. Möjligtvis tyder dessa 

uppfattningar på att även om det kan finnas en omedveten kunskap hos elever saknas 

medvetenheten om att de ska kunna använda dessa som verktyg i inhämtandet av ny kunskap. 

Inom kategorin Läsförståelse är att läsa och förstå en specifik texts innehåll och till detta 

knutna ämnesbegrepp är det svårt att avgöra om det finns en medvetenhet.  Uttalanden inom 

kategorin tyder på uppfattningar att elever kan lösa de uppgifter som ges och som är knutna 

till kunskapskravet genom att använda sig av de redskap de har. I kategorin Läsförståelse är 

att läsa och förstå en texts budskap samt utvinna och använda ny kunskap i andra 

sammanhang uttrycks uppfattningar som tyder på att det finns en medvetenhet om vad man 

ska ha läsförståelse till förutom att förstå enskilda texter som används i skolarbetet. Inom 

denna kategori uttrycks uppfattningar som visar på en medvetenhet om vilka verktyg i form 

av strategier som finns att tillgå och vilka de väljer för vilket sammanhang.  

När man i årskurs 9, i de nationella proven, ska kontrollera läsförståelseförmågan finns det 

ingen del som kontrollerar avkodningsförmågan (Liberg, Folkeryd och af Geiijerstam 2013). 

Tyngdpunkten på de nationella proven för årskurs 9 ligger på förståelsedelen och de som ännu 

möjligtvis inte har nått dit klarar inte proven men de prövas heller inte i var i 

avkodningsprocessen de befinner sig. De praktiker som ingår i de nationella proven som 

prövar elevernas läsande visar heller inte att det lästa ska användas i något annat sammanhang 

än just den specifika lässituationen påpekar Liberg, Folkeryd och af Geiijerstam (2013). Det 
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innebär att de kunskaper som krävs i någon mån överensstämmer med uppfattningar inom 

kategorin Läsförståelse är att läsa och förstå en specifik texts innehåll och till detta knutna 

ämnesbegrepp. De uppfattningar som hamnar inom kategorin Läsförståelse är att mottaga en 

text och genomföra en uppgift och Läsförståelse är att läsa och förstå en texts budskap samt 

utvinna och använda ny kunskap i andra sammanhang hamnar därmed möjligtvis utanför 

radarn. Reichenberg (2014) menar att läsförståelse i grunden är ett livslångt lärande i vilket 

uppfattningar av läsförståelse inom den tredje beskrivningskategorin: Läsförståelse är att läsa 

och förstå en texts budskap samt utvinna och kunna använda ny kunskap i andra 

sammanhang ligger inbäddad.  

Liberg, Folkeryd och af Geiijerstam (2013) påpekar att enligt kunskapskraven och de 

nationella proven i svenska i årskurs nio ska eleven kunna läsa skönlitteratur och sakprosa och 

att den digitala läsningen inte har samma tydliga plats. Uppfattningar inom 

beskrivningskategorin Läsförståelse är att läsa och förstå en texts budskap samt utvinna och 

använda ny kunskap i andra sammanhang påtalar vikten av källkritik. Detta är en kunskap 

som respondenterna uppfattar att de bör ha då de använder källor på internet. Respondenterna 

framhävde att samtal kring källkritik på internet kom in alldeles för sent i deras skolgång. 

Anledningen kan dels vara att det faktiskt är så men också att deras uppfattningar speglar att 

de har upplevt övergången från Lpo 94 (1994) till lgr 11 (2011).  

6.7 Metoddiskussion 
Fokusgruppintervjun som modell i detta sammanhang öppnade upp för att eleverna tycktes 

kunna känna sig trygga med de personer som fanns med. Fokusgruppintervjun möjliggjorde 

att respondenter och forskare lyfte upp och granskade kunskaper i ämnet på ett sätt som inte 

hade gjorts förut vilket fick svaren att utvecklas allteftersom tiden gick. Respondenterna föll 

varandra i talet och byggde vidare på varandras uttalanden och utsagor vilket gör att en 

intervju med var och en av dessa elever förmodligen hade utfallit på ett annat sätt. Syftet med 

denna fenomenografiska studie var att söka en variation av uppfattningar och erfaranden om 

fenomenet läsförståelse inte den enskildes uppfattning så på så sätt fungerade intervjumetoden 

väl. Skulle syftet istället vara att söka utkristallisera enskilda läsares uppfattningar skulle 

metoden inte säkerställa den enskildes uppfattning eftersom ny gemensam kunskap skapades 

under själva intervjutiden.  Detta är ju heller inte avsikten i en fenomenografisk studie (se 

exempelvis Alexandersson 1994).  

Respondenternas direkta svar är ofta oreflekterade vilket gör att man som tolkare ständigt 

måste påminna sig om att inte fylla i med sin subjektiva kunskap om verkligheten utifrån en 

pedagogs kunskaper. Istället är det viktigt att lyssna på uppfattningar som bygger på 

respondenternas egna erfarenheter och förförståelse men också på vad de har erfarit och 

uppfattat att läsförståelse är. Avsikten har inte varit att beskriva en sanning eller göra 

resultatet generaliserbart. Istället har tanken varit att försöka spegla elevers uppfattningar av 

läsförståelse utifrån vissa aspekter och jämföra dem med relevant forskning på området och 

en annan studie av elevers uppfattningar av läsförståelse.   

I denna studie har därför Marton och Booths (2000) uppdelning i delaspekter används för att 

få en tydlig struktur och få syn på olika skikt inom uppfattandet eller erfarandet av 
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läsförståelse. Analysförfarandet tog tid och fick göras om vid ett flertal tillfällen innan det 

framträdde ett mönster. När kategorierna väl föll på plats framträdde de mönster och skikt 

som beskrivs i beskrivningskategorierna i resultatdelen.  

6.8 Sammanfattning av diskussionen och slutsatser 
Avsikten med studien var att strukturera och belysa elevers uppfattningar av läsförståelse i 

kategorier och aspekter enligt en fenomenografisk ansats intentioner. Tanken var att söka svar 

på vad elever uppfattar att läsförståelse är, vilka aktiveter som ingår samt vad elever uppfattar 

som hindrande då de ska nå och utveckla sin läsförståelse. Det tycks finnas en viss 

samstämmighet mellan vad respondenterna uppfattar att läsförståelse innebär inom kategorin 

Läsförståelse är att läsa och förstå en texts budskap samt utvinna och använda ny kunskap i 

andra sammanhang, hur det uttrycks i Lgr 11 (2011) och Fasts (2008) beskrivning av 

begreppet literacy. Det är aktiviteterna att läsa en text och svara på frågor som de flesta 

respondenterna uppfattar hör ihop med läsförståelsebegreppet. Respondenterna framhäver 

själva att de uppfattar att samtalet är den aktivitet som ger mest för alla elever. Hindrande att 

nå god läsförståelse är, vilket syns i variationen av respondenternas uppfattningar, allt från 

den enskilde individens avkodningsförmåga och motivation till skolans avsaknad av makt att 

kunna skapa förutsättningar för att nå ökad läsförståelse hos elever. En fenomenografisk 

studie kan bli ett användbart verktyg i en utvärderingsprocess när det gäller att få insikt i och 

kunskaper om vilken effekt en viss utbildning ger, menar Larsson (1986, s. 26). 

Respondenternas uppfattningar speglar i någon mån utfallet av svensk skolas 

läsförståelseundervisning även om, som tidigare påpekats, studien är liten och inte 

generaliserbar i traditionell mening. Larsson påpekar också att beskrivningar av 

uppfattningarna kan utgöra en grund för undervisningen, vilket jag ser är denna studies största 

bidrag. Lärare kan utgå från dessa presenterade aspekter då de ska bygga och utveckla sin 

läsförståelseundervisning. Elevernas variation av uppfattningar i denna fenomenografiska 

studie blev till sist en grund att utgå från då samtliga deltagare i skolans värld ska utveckla 

skolan i samhället.  

6.9 Vidare forskning 
Det inhämtade empiriska materialet skulle kunna användas för att studera andra infallsvinklar 

av läsförståelse. En studie som har de faktorer som PISA-undersökningen presenterar som 

utgångspunkt skulle kunna komplettera denna studie. Det skulle också vara intressant att 

jämföra de olika lokala praktikerna vars respondenter har deltagit i denna studie för att på ett 

djupare plan undersöka likheter och skillnader i förutsättningar och undervisning. I en sådan 

studie skulle också möjligtvis de satsningar som den enskilda skolan har gjort för att öka 

läsförståelse hos eleverna framträda. 

Tack 
Jag vill avslutningsvis tacka de skolor som deltagit i studien och framförallt de lärare som 

hjälpte till med urvalet och de elever som ställde upp och deltog i fokusgruppintervjuerna. 

Tack för att ni delade med er av era uppfattningar. Jag vill även tacka min handledare Magnus 

Levinsson som varit till stor hjälp under hela processen. 
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Bilaga 1: Intervjuguide till fokusgruppintervju 

Allmänna frågor om läsning 

Var och när läser du? 

Vilka slags texter läser du? 

Har du erfarenhet av att ni läste hemma/någon läste för dig när du var mindre? Hur? Tror du 

att det har haft betydelse? (Denna fråga kom upp under provintervjun). 

Har lässättet förändrats (hur man gör i skolan) under årens lopp? (också en fråga som kom 

upp och som vi diskuterade). 

Frågor om läsförståelse kopplat till skolämnen 

Vad anser du att läsförståelse är? 

När och i vilka ämnen behöver du ha en god läsförståelse? 

Hur uttrycker skolan att det är viktigt med läsförståelse?  I vilka ämnen?  

Läsförståelse och motivation 

Vad tänker du om att PISA-undersökningen redovisar att svenska elevers läsförståelse 

sjunker? 

Vad kan det bero på? 

Hur kan man få den att öka?  

Hur tränar man på läsförståelse (hemma/i skolan)? 

På vilket sätt påverkas betygen om man har bra läsförståelse? 

Kommer du att ha nytta av läsförståelse senare i livet? När och i vilka situationer (både vid 

svaren ja och nej).  

Läsförståelse och digitala medier 

Hur tänker du att digitala medier påverkar din läsförståelse? Verktyg? 

Med följdfrågor: 

Hur tänker du då?  

Kan du ge ett exempel...?  

Kan du berätta mer om...?  

Hur upplevde du det..?  Hur skulle du istället vilja göra...? etc etc). 
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Bilaga 2: Missivbrev (riktat till både vårdnadshavare och elever) 
Hej! 

Mitt namn är Camilla Olsson och jag är i grunden lärare i svenska, franska och religion. Jag 

arbetar på en skola i Floda och undervisar där elever på högstadiet. Just nu läser jag 

masterprogrammet i pedagogiskt arbete på Borås Högskola. I min magisteruppsats, som jag 

håller på med just nu, undersöker jag ungdomars uppfattning av begreppet läsförståelse. Jag 

tycker att elevers tankar och åsikter är grundläggande och viktiga i skolans jakt på hur man på 

bästa sätt kan utforma undervisningen. Jag skulle därför vilja intervjua några av dem för att ta 

reda på vad de anser. Er lärare, som ni känner, hjälper mig med att nå elever som kan tänkas 

låta mig intervjua dem.  

 

Med vänlig hälsning 

Camilla Olsson 
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