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Sammanfattning 
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Titel: ”Det är skillnad på att läsa och på att förstå.” En studie om hur lärare 

beskriver sin undervisning i läsförståelse. 

 

Engelsk titel: It´s a difference between reading and understanding. A study about 

how teachers describe their education in reading comprehension.  
 

Nyckelord: Läsförståelse, läsutveckling, undervisning, läsförmåga 

 

Författare:  Malin Bengtsson  

 

Handledare:  Ann-Sofie Karlsson  

 

Examinator: Marianne Dovemark 

 

 

BAKGRUND: 
Läsning är viktigt, inte bara i skolan utan också i övriga samhället och det är något vi använ-

der oss av varje dag. Men det är skillnad på att koda av orden och förstå vad man läser. Läs-

förståelse något av det viktigaste skolan lär ut (Herrlin & Lundberg, 2005). Jag har valt ämnet 

för att få kunskaper och insikter om läsförståelse. 

 

SYFTE: 
Syftet med studien är att undersöka hur åtta lärare i år 1-6 beskriver sin undervisning med 

läsförståelse. 

 

METOD: 
Den valda metoden är en kvalitativ intervjustudie.  

 

RESULTAT: 
Lärarna i studien är eniga om att läsförståelse definieras genom att den som läser förstår tex-

ten, på olika nivåer. Läsförståelse är viktigt för livet och för elevernas framtida skolgång. Ar-

betet sker främst genom att eleverna får svara på frågor om en text, muntligt eller skriftligt. 

Läsförståelse ses som en del av alla ämnen.  
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1. Inledning 

Att kunna läsa är en förutsättning för vårt dagliga liv, utan att vi tänker på det använder vi vår 

läsförmåga varje dag. Vi läser reklamskyltar, priser, tidningar, på olika hemsidor, textremsor, 

SMS, böcker, instruktioner och recept. Men det är skillnad på att läsa och verkligen förstå vad 

man läser. Läsförståelse innebär förmågan att uppfatta innehållet i en text och det är det denna 

studie handlar om. Syftet med studien är att undersöka hur åtta lärare beskriver sin undervis-

ning i läsförståelse. Studien är en kvalitativ intervjustudie där lärarna själva redogör för sin 

undervisning i området läsförståelse. 

 

Flera rapporter, som utvecklas närmare i själva studien, visar att svenska elever läser allt säm-

re. Läsförståelse är en del av de nationella prov som görs tre gånger under en elevs grundsko-

letid. Läsförståelse är också den delen där eleverna i år 3 och i år 5 2009 fick sämst resultat av 

alla delar (Skolverket 2009a,b). Detta mönster går att följa även i nationella proven i år nio. 

 

Läsförståelse är alltså inte bara viktigt för resten av livet utan det är också en förutsättning för 

att klara av skolgången. Ju längre upp i skolåren en elev kommer desto längre och svårare 

texter förväntas han/hon klara av att läsa, förstå och använda sig av. För att lyckas med detta 

är det betydelsefullt att skolan redan tidigt aktivt arbetar, inte bara med att lära eleverna att 

läsa, utan även med att lära eleverna förstå vad de läser.  

Jag har valt ämnet för att själv få tips inför min kommande lärarroll. Det är både relevant och 

lärorikt för mig att undersöka hur lärarna beskriver sin undervisning eftersom det är något jag 

själv kan använda mig av. 

 

2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur åtta lärare i år 1- 6 beskriver sin undervisning med 

läsförståelse. 

 

2.1 Frågeställningar: 
 

På vilket sätt definierar lärarna begreppet läsförståelse? 

 

Hur planerar och genomför de sin undervisning i läsförståelse? 

 

Hur utvärderas arbetet? 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring ämnet läsförståelse och undervisning i läs-

ning och läsförståelse. Här finns också en kort historik, läsförståelse kopplat till styrdokument 

och rapporter samt en begreppsförklaring. 

 

3.1 Begreppsförklaring 

Här förklaras de begrepp som studien innehåller, så som de definieras i den fortsatta studien. 

 

Läsutveckling är det samlade begreppet för hur en elev utvecklar sin läsning. Läsutvecklingen 

innehåller flera delar som tillsammans bildar den helhet som läsningen står för (Herrlin & 

Lundberg, 2005).  

Herrlin och Lundberg (2005) beskriver läsutvecklingens första del, fonologisk medvetenhet, 

som en förståelse för hur alfabetet och bokstäverna är skapade. Det gäller att inte fokusera på 

innehållet eller betydelsen i ett ord, utan hur det låter. Fonologisk medvetenhet innebär att 

höra vilka bokstäver, fonem, ett ord är byggt av. Avkodning är ytterligare en del av läsutveck-

lingen och innebär att läsaren kan identifiera det skrivna ordet, utan att ta stöd av samman-

hanget det står i. 

Westlund (2009) definierar läsförståelse definieras som en process där läsaren använder sig 

av strategier, färdigheter, egna erfarenheter och motivation för att förstå en text. Läsaren och 

texten interagerar med varandra och läsaren lägger något nytt till den lästa texten. Läsförståel-

se är därför en aktiv process. Intresset för att läsa utvecklas genom en god läsförståelse och 

tvärtom (Herrlin & Lundberg, 2005). 

Inferenser/ Att läsa mellan raderna innebär att läsaren använder sina tidigare kunskaper och 

drar slutsatser utifrån texten för att då kunna se något som finns i texten även om det är direkt 

inskrivet (Keene & Zimmermann, 1997). 

 

3.2 Kort historik 

 

För att räknas som läskunnig under 1800-talet räckte det med att kunna läsa bokstäverna rakt 

av och det troddes allmänt att läsning och läsförståelse var samma sak. Först på 1970-talet 

börjar forskare konstatera att så inte är fallet. Under de gångna åren sedan dess har forskare 

kommit fram till att det är flera faktorer som påverkar läsförståelsen, bland annat förförståelse 

om texten, ordförråd och förmåga att läsa mellan raderna. Att samtala med andra om texter för 

att få ny förståelse är något som forskare också studerar (Westlund, 2009).  

 

3.3 Rapporter 

En nationell utvärdering (NU-03) om skolan som skedde 2003 konstaterar att svenska elever 

internationellt sett är mycket duktiga läsare. Speciellt de elever som vid undersökningen gick i 

nionde klass. I resultaten från eleverna i femte klass kunde det däremot ses en nedåtgång från 

föregående undersökningar. Det är då främst faktatexter eleverna har svårt för (Skolverket, 

2003).  

   

Skolverket har två gånger, 2001 och 2006, deltagit i och genomfört en studie som benämns 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Där ingår en jämförelse mellan 

läsförmågan i Sverige och i andra länder. Studien genomfördes på ungefär 4000 elever i år 

fyra vid varje tillfälle och hade tre delar som innefattade läsförmåga, attityder till läsning samt 

läsvanor. Det som de två studierna visade var att andelen starka läsare hade sjunkit 2006 i 

jämförelse med den första studien 2001. Även intresset och förståelsen var mindre 2006. 
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Största delen av eleverna läser någon gång i veckan för nöjes skull, men allt fler läser korta 

texter, så som textremsor, sms och reklam. Att eleverna blir sämre läsare tolkas så att vi nu 

läser på andra sätt än i traditionell bokform, till exempel digital läsning, och att eleverna ofta 

inte heller har någon läsande förebild i hemmet. Något annat som förändrats är att de elever 

som nu börjar i första klass har bättre språkkunskaper, fonologisk medvetenhet och högre 

läsförmåga än de elever som deltog i den första studien. Detta beror sannolikt på förskoleklas-

sens verksamhet som fokuserar mycket på elevernas läsning. Studien visar också att de flesta 

elever deltar i högläsning varje vecka och att läsning av skönlitterära böcker ökat. Den vida-

reutveckling som sker efter själva läsandet är ofta ett samtal mellan lärare och elev, där många 

elever inte deltar aktivt (Skolverket, 2006a). 

 

En annan studie i läsförståelse Sverige deltagit i är PISA (Programme for International Stu-

dent Assessment) som har genomförts tre gånger, senast 2009. Den är genomförd av elever i 

15-årsåldern och visar även den nedåtgående resultat för läsförståelsen, även om Sverige in-

ternationellt sett ligger över medeltalet. Skillnaden mellan svaga och starka läsare har enligt 

studien blivit större. Syftet med studien är att utforma en bättre skola för eleverna och genom 

skolan lägga grunden för ett livslångt lärande (Skolverket, 2006b).  

  

Mellan åren 1995 till 2007 genomfördes således en mängd olika undersökningar och forsk-

ning om läsförståelse och elevers läsförmåga i Sverige. Skolverket har sammanställt en vä-

sentlig del av dem i rapporten Vad händer med läsningen? (Skolverket, 2007) och kunnat 

konstatera följande mönster: Under det första skolåret är undervisningen ofta en blandning av 

olika lässtrategier och de flesta elever lyckas knäcka läskoden. Skönlitterär läsning förekom-

mer genom hela skolgången och den lästa boken redovisas ofta med någon form av recension. 

Läsning sker vanligen som en färdighetsträning och inte i ett meningsfullt sammanhang, som 

den enligt läroplanen Lpo94 (Skolverket, 1994) ska. Sammanställningen visar även, precis 

som PIRLS, att läsförmågan för svenska elever sjunker (Skolverket, 2007). Ytterligare en 

rapport från Skolverket, angående IT-användning, visar att de flesta elever, även de yngre, ser 

sig som duktiga på att använda datorer. Det är dock ovanligt att de i skolarbetet får använda 

datorer (Skolverket, 2010). 

 

Nationella prov genomförs i nuläget i år tre, fem och nio. Där testas bland annat elevernas 

läsförståelse, både i skönlitterär och faktabaserad text. Enligt den övergripande resultatsam-

manställning som gjorts av elevernas resultat i år tre var läsförståelse av faktabaserad text den 

av de totalt sju delproven i svenska som eleverna hade svårast för. Ungefär 85 procent klarar 

kravnivån när det gäller faktatexten och nästan 90 procent klarar den skönlitterära texten. Det 

delprov som eleverna klarar allra bäst i svenska var muntligt berättande (Skolverket, 2009a). I 

år fem gäller samma situation, eleverna har svårast för uppgiften som handlar om att läsa och 

förstå litterär text och lättast för den muntliga delen. 90 procent klarade kravgränsen i läsför-

ståelsedelen (Skolverket, 2009b).   

 

Som sammanfattning av ovanstående rapporter framgår att svenska elever, internationellt sätt, 

är duktiga på att läsa, men läsförmågan sjunker. Skillnaderna mellan de ”starka” och ”svaga” 

läsarna ökar. Den största delen elever läser varje vecka för nöjes skull, men oftast kortare tex-

ter. Trenderna tolkas som att eleverna nu läser på andra sätt än i traditionell bokform, till ex-

empel via skärm, datorer är något även yngre elever är duktiga på och använder mycket i 

hemmet. Läsundervisning i skolan sker oftast som enskild färdighetsträning. De nationella 

prov som genomförs varje år visade föregående år, 2009, att läsförståelse är den del av proven 

som eleverna i år tre och fem har svårast för. 
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3.4 Styrdokument 

I nuvarande läroplan Lpo94 (Skolverket, 1994) finns inget som bokstavligen uttrycker att ele-

verna ska tillägna sig en god läsförståelse, däremot står det att eleverna ska lära sig läsa aktivt 

och kunna tillägna sig kunskaper på varierade sätt. I kursplanen för svenska (Skolverket 2000) 

förväntas eleverna i år tre uppnå de mål som handlar om att kunna återberätta och använda sig 

av innehållet i en text. I år fem finns som mål för eleverna att de ska ”kunna läsa med flyt 

både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker och saklitteratur skrivna för 

barn och ungdom” ( Skolverket, 2000 s. 3). 

När eleverna går i år fem förväntas de följaktligen kunna förstå vad som händer i den litteratur 

de läser. Detta gäller i samtliga kursplaner, som med olika termer beskriver betydelsen och 

kraven på läskunnighet och läsförståelse.  

 

Från och med nästa höst kommer dock en ny läroplan med tillhörande kursplaner. Enligt den 

nya kursplanen i svenska ska eleverna redan i år tre kunna förstå och tolka texter och även 

anpassa sin läsning efter texten. I år sex i nya kursplanen för svenska ska eleven kunna: 

 
Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja tex-

ters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. 

(Lpo1994/2010, s. 77) 

 

I Lpo94 (Skolverket, 1994) beskrivs även att allt skolarbete ska ske i meningsfulla samman-

hang och på varierade sätt. Skolan har också ansvar för att eleven utvecklar sitt språk och sin 

identitet. För att skolan ska utvecklas är det viktigt att följa upp och utvärdera undervisningen 

och att nya metoder testas och används. Genom att låta eleverna vara med och planera och 

utvärdera undervisningen lär de sig både att ta ansvar och att använda sitt inflytande. En av 

läroplanens riktlinjer för vad läraren skall göra innebär att läraren tillsammans med eleverna 

ska planera och utvärdera undervisningen. 
 

3.5 Tidigare forskning 

En text består av en mängd mindre delar; rubriker, indelningar, olika typsnitt, storlek och se-

dan själva innehållet. När meningarna hänger ihop är det lättare för läsaren att se samman-

hanget och utveckla sin läsförståelse. Utan att vara medveten om det tolkar läsaren texten ut-

ifrån sin egen verklighet och uppfattning. En välutvecklad läsförståelse handlar inte bara om 

att läsa bra och uppfatta skeenden i texten utan också om att vara medveten om varför man 

förstår och hur (Gunnarsson, 1989).  

 

Elbro (2004) skriver att det finns två steg i läsprocessen, dels avkodningen och dels läsförstå-

elsen. För att kunna nå en god läsförståelse krävs en automatiserad avkodning, det vill säga att 

läsaren är så van vid att läsa att han/hon inte behöver lägga någon energi på att koda av orden 

utan kan istället fokusera på förståelsen av texten. En del av läsförståelsen handlar om att 

kunna läsa mellan raderna. Det är en av de svåraste utmaningarna en läsare möter eftersom 

det kräver att läsaren vare sig undertolkar eller övertolkar budskapet. Enligt Herrlin och 

Lundberg (2005) är det skolans viktigaste uppdrag att eleven utvecklar en god läsförmåga 

eftersom läsningen blir allt viktigare både i samhället och i arbetslivet. Läsförståelse definie-

rar de som ett möte mellan text och läsare. Texten kan då tolkas olika eftersom alla läser den 

med sin egen förförståelse. De menar att läsförståelse inte kommer av sig själv utan det är 

något läsaren måste arbeta för att nå och här har läraren en viktig uppgift att uppmuntra och 

resonera med eleverna. I början kan det också vara naturligt för eleven att gissa sig fram till 

rätt ord, då det framgår av sammanhanget. Med rätt vägledning lär sig eleven senare att inte 

gissa sig fram utan faktiskt se vad det är texten handlar om. Rätt vägledning innebär enligt 

Herrlin och Lundberg att det är läraren som ska uppmärksamma eleven på att det ibland blir 
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fel vid läsningen. Med aktivt stöd, så som att läraren själv läser för att sedan stanna upp och 

berätta vad han/hon tänkte innan texten och vad som förmodligen kommer hända, kan eleven 

också lära sig betydelsen av att förstå hela texten. 

 

Problem med läsförståelsen är vanligare än vad folk i allmänhet tror att det är, du förväntar 

dig att den du möter ska kunna förstå läst text. För att förstå en ny text är det viktigt att ha ett 

stort ordförråd och att använda sig av sin tidigare kunskap (Samuelsson, 2006). Många elever 

väljer inte utmanande texter, utan väljer att läsa på en lägre nivå än vad de egentligen klarar 

av. Eleverna väljer denna lättare nivå eftersom de är rädda att misslyckas på en högre nivå. 

För de flesta elever övergår avkodningen till ett läsande med mer flyt, men de elever som ald-

rig utmanar sig själva med en svårare text fastnar i en ond cirkel, då inte bara läsförståelsen 

stannar upp, utan det drabbar även andra ämnen (Myrberg, 2006). Det är inte av godo för ele-

verna att läsa på en lägre ”komfortnivå” och det är lärarens ansvar att utmana eleverna. Lära-

ren måste hitta ett mellanläge och där fungera som både vägledare i elevernas läsning och som 

förebild när han/hon själv läser (Reichenberg, 2006). 

 

Keiffer och Lesaux (2007) skriver att elever ibland inte exakt förstår något enskilt ord i texten 

och att de då hoppar över ordet för att de ändå kan uppfatta sammanhanget. Detta är ohälso-

samt för läsförståelsen, då eleverna utan att veta exakt vad ett ord betyder kan tappa hela me-

ningen med texten. Enligt deras studie är det motivationen att läsa och hur medvetna eleverna 

är om sitt läsande och språk som är det viktigaste för att bli en god läsare. 

 

Förmågan att förstå texter är helt avgörande inte bara för den fortsätta skolgången utan även 

för elevens fortsatta liv i samhället, där mycket hänger på att du har en god läsförståelse. Vik-

tigt för läraren är att välja texter som kan fånga upp elevernas intresse och läslust. En lärobok 

där författarens röst tydligt märks skapar ofta ett engagemang hos eleven, trots detta är det 

inte längre vanligt i läroböcker. Att välja bok, särskilt faktaböcker, åt elever kan vara proble-

matiskt, men saker att fundera över vid valet är bland annat; Kan eleverna känna igen sig i 

texten? Passar bild och text ihop? Vad finns det för svåra ord? Ges det exempel?  

Läraren bör inte heller låta sig luras av lättlästa versioner av samma text, det är inte alltid bätt-

re för läsförståelsen att texten är kortare. Ofta är meningarna i lättlästa böcker kortare vilket 

har som följd att man tagit bort ”murbruket”, de småord som håller ihop texten. Vid denna typ 

av korta texter är det också svårt att ställa diskussionsfrågor eftersom de korta meningarna 

innehåller enbart fakta och inga inferenser. Betydelsefullt är dock att observera att denna typ 

av text var vanligare i äldre lättlästa texter, medan texterna idag innehåller både fakta och 

murbruk, fast orden är lättare. Återigen är det lärarens uppgift att välja en bok som är lämplig 

och gärna själv läsa den först (Reichenberg 2008).  

 

Smith (2000) berättar om lärarens betydelse för att eleven ska kunna utveckla en god läsför-

ståelse. Han menar att läsinlärningen är som vilken inlärning som helst och att alla kan lära 

sig bara läsningen sker i ett meningsfullt sammanhang. Eleverna behöver bli utmanade när det 

gäller läsningen, att en lektion är tråkig för en elev har endast två orsaker, menar Smith; an-

tingen kan eleven redan det som lektionen handlar om eller ser eleven inte någon mening med 

att lära sig det. Allt lärande behöver ett sammanhang för att eleven ska kunna ta till sig kun-

skapen. Färdighetsträning får inte bli den överhängande undervisningsmetoden. Enligt Skol-

verkets (2007) undersökning Vad händer med läsningen? är det dock denna form som är van-

ligast när det gäller läsförståelse. 

 

Mills (2009) har i sin studie studerat betydelsen av att behärska det talade språket väl för att 

förstå det skrivna språket. Hon menar att eleverna genom att återge något som sägs också får 
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en uppfattning om betydelsen av att förstå all text de läser för att kunna återge den. Liberg 

(2006) skriver också om betydelsen att barn måste bli medvetna om sitt talade språk. Ord och 

meningar kan delas upp i betydelsebärande delar och icke betydelsebärande delar, tillsam-

mans kan de bilda en mening eller ett ord som har en viss betydelse. De icke betydelsebärande 

delarna är olika beroende på vilket skriftspråk som används. Barn bör få samtala om bokstä-

ver och lästa texter eftersom de då lär sig att varje bokstav har en betydelse och tillsammans 

bildar de något. 

 

Ewald (2007) har i sin avhandling fokuserat på hur lärare i olika skolor arbetar med läsning 

och litteratur. Hon kommer fram till att det är färdighetsträning, så som mängdläsning och 

välskrivning som dominerar undervisningen. Högläsning är också mycket återkommande i 

undervisningen, särskilt då läraren läser en skönlitterär text. Elevernas egen skönlitterära läs-

ning har dock, enligt Ewald, en mer utfyllande funktion, något att ta till när de färdiga med 

annat, och det handlar då oftast bara om ett par minuters aktiv läsning. Hon skriver att elever-

na ändå läser mycket i andra ämnen, så som faktatexter i geografi och historia och sångtexter i 

musiken. Läsningen finns alltså med i alla delar av verksamheten, men inte som en utvald del 

för sig, utan som ett steg för att utföra ett annat moment. 

 

Vårt samhälle är omgivet av skriftspråk men hur väl barn och elever kan tillgodogöra sig den 

skriftliga informationen är varierande. Både läsning och skrivning är en del av skriftspråket 

och när vi läser eller skriver för att åstadkomma något annat övas det samtidigt. Det finns fyra 

huvudsakliga drag i en text som brukar används för att se hur väl läsaren förstår den. Det för-

sta handlar om textens innehåll och vidare hur komplicerad uppbyggnaden av den är. Det 

tredje och fjärde är hur texten byggs samman och hur aktiv läsaren är. Hur lätt eller svår tex-

ten uppfattas av läsaren beror bland annat på förförståelsen, intresset för texten och vanan av 

att läsa. Att använda drama, dans, bild och sång för att fördjupa sig i en text ger en annan och 

bredare bild av det lästa, då vi använder fler sinnen för att minnas texten. På samma sätt fun-

gerar det vid digital läsning, då vi använder oss av fler sinnen än vid traditionell bokläsning. 

Vid digitalt läsande finns ljud, bild, film och musik som stöd för texten, detta har visat sig mer 

motiverande för tidiga omotiverade läsare än böcker i pappersform (Liberg,2003). 

  

Teknik har alltid varit en del av läsande och skrivande, för att skriva behöver du till exempel 

en penna och för att läsa ett papper, en bok eller en datorskärm. Forskning som gjorts visar att 

elever genom datorerna kan uppleva en annan typ av läsande än vad de gör med tryckt text, 

att läsa digitalt kräver annan kompetens än att läsa text i pappersform och tvärtom. I skolan 

möter eleverna nästan enbart tryckt text. Läroplan och kursplaner borde ses över och försöka 

anpassas till den nya tekniken och nya sätten att kommunicera.Det är däremot inte troligt att 

vi någonsin kommer att enbart läsa och skriva med hjälp av datorer men det bör vara en del av 

skolan precis som det är i samhället (Marsh & Singleton, 2009).Att läsa och skriva med hjälp 

av digitala medel är ett multimodalt sätt att lära sig. En text på en skärm följer en annan logik 

än i en bok. En digitalt baserad text är också lättare att spara och föra vidare, vilket underättar 

kommunikation. Många barn och elever använder mycket teknik utanför skolan och det skulle 

kunna vara en fördel att även i skolan utnyttja deras digitala kompetens (Burnett, 2009). 

 

3.6 Undervisningsmetoder 

Boksamtal kallar Chambers (1993) sin metod i läsförståelse. Läsaren bör möta olika typer av 

böcker, annars har läsandet ingen mening och blir tomt. Genom att prata om böcker kan vi få 

intresse eller ointresse för dem. För att skapa både läslust och förståelse för det lästa menar 

Chambers att det ultimata är samtala med andra om det. Eleven diskuterar med läraren, eller 

andra elever, texten genom att utbyta tankar om handling, mönster som synts i texten eller 
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frågor som uppkommit. Boksamtal handlar om att berätta, men inte bara för sin egen skulle 

utan även att berätta för andra, att berätta tillsammans eller att berätta något nytt, en egen tan-

ke som uppkommit när man läst, för den andre. Här finns också möjligheten för läraren att 

ställa frågor till de elever som läst boken, frågorna börjar ”Jag undrar” för att uppmuntra ele-

verna till att tänka efter och fundera.   

 

Keene och Zimmermann (1997) har skapat en läsutvecklingsmetod som kallas tankens mosa-

ik. Metoden går ut på att skapa mening med läsandet och att eleverna själva ska bli medvetna 

om vad som händer när de läser. Skaparna vill att eleverna ska få en förståelse för texten ge-

nom att aktivt prata och diskutera om det de läst. Läsförståelse skapas, enligt författarna, ge-

nom att läraren delger eleverna hur han/hon själv gör vid läsning och därmed ger eleverna 

strategier för att själva läsa. Vid läsning av faktatexter anstränger sig elever ofta mer eftersom 

de är inställda på att texten kan vara svår, men det är lika viktigt att anstränga sig vid läsning 

av skönlitteratur enligt författarna.  

 

Eleverna måste bli medvetna om sina tankar under läsandets gång, metakognition, och detta är 

något läraren kan hjälpa till med genom att till exempel, vid en högläsningssituation, stanna 

upp och berätta vad texten fått honom/henne att tänka på. Elever och lärare hjälps åt att till-

sammans samtala om en text och förklara sina inre bilder för varandra. Det handlar också om 

att tillsammans kunna bryta ner texten, använda den och göra inferenser (Keene & 

Zimmermann, 1997). 

 

Högläsning är vanligt inte bara i förskolan utan även i grundskolan, där läraren läser högt för 

eleverna. Högläsning kan verka avkopplande på eleverna eftersom de själva inte måste kon-

centrera sig på läsningen utan helt kan fokusera på innehållet. Att tänka på när det gäller hög-

läsning är att välja en lämplig tid, låta läsandet ta tid, att inte stressa och att utnyttja rösten 

under berättelsen, det gör eleverna mer uppmärksamma. Att öva sig på att lyssna är också en 

förutsättning för samtal, diskussioner och för att ta del av andras åsikter (Ekström, 2004).   
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4. Teoretisk utgångspunkt 

I denna del återfinns de teorier studien vilar på; Vygotskij och Säljös teorier som utgår från 

det sociokulturella perspektivet att man lär sig bäst tillsammans med andra.  

 

Vygotskijs (1934/1999) teori utgår från att tanke och språk hör samman, inget kan fungera väl 

utan det andra. Barnet utvecklar sitt språk genom tänkande och tvärtom. Han nämner också 

betydelsen av ett samspel med någon annan för att en språklig utveckling ska ske. Samspelet 

kräver kommunikation och kommunicerar gör vi med hjälp av språket, oavsett om det är talat 

språk, skrivet språk eller kroppsspråk. Här har alltså läraren en viktig uppgift att kommunicera 

med eleven, för att eleven ska kunna fortsätta utveckla sitt språk. 

  

Ordet har stor betydelse i Vygotskijs teori eftersom ordet är det som kopplar samman språket 

och tänkandet. Ordet och ordens betydelse ändras och utvecklas samtidigt som våra tankar 

och språk gör det. Ett ord kan ha en viss betydelse, men på samma gång tvinga våra tankar att 

minnas något annat som vi kopplar till det ordet. Inget ord är heller beständigt utan förändras 

ständigt, precis som vårt språk (Vygotskij, 1934/1999). 

 

Vygotskij (1934/1999) har också utvecklat tanken om den proximala, närmaste, utvecklings-

zonen. Med det menas att barnet/eleven kan utvecklas tillsammans med en vuxen/lärare, där 

det finns plats, en zon att utvecklas i. Eleven kan då med lärarens hjälp klara av uppgifter som 

han/hon inte skulle klarat på egen hand. Det kan också handla om att elever hjälps åt att lösa 

ett problem och på så sätt sker ett lärande ihop med andra.  

 

Vi uppfattar vår värld på ett sätt som vår kultur, omgivning och uppfostran lärt oss och det är 

genom denna grunduppfattning vi tolkar världen. Världen kan tolkas olika beroende på vem 

det är som gör det. Ett fenomen, så som kunskap, kan uppfattas på en mängd sätt eftersom alla 

tolkar fenomenet utifrån sin egen bas (Säljö, 2000). 

 

Säljö (2000) beskriver lärande som något som finns överallt, vi lär inte bara i skolsamman-

hang utan även bland vänner, via tv och dator och i samhället i stort. Den elev som har svårt 

att lära sig i den miljö skolan ger kan mycket väl lära sig saker och få nya kunskaper i andra 

miljöer. Kunskaper är alltså något vi utvecklar i interaktion med andra fast i olika miljöer. Det 

viktigaste redskapet för att lära och få nya kunskaper är enligt Säljö genom språket. Liksom 

Vygotskij (1934/1999) hävdar Säljö att tänkande är tätt ihopkopplat med språket.    

 

Läroböcker, främst inom SO och NO-ämnena, innehåller faktabaserade texter som är uppbyg-

ga på ett speciellt sätt och enligt Säljö (2000) handlar lärandet i skolan ofta om att kunna ta till 

sig den speciellt utformade texten och kunna återge den. Läroböcker har en abstrakt form och 

lämnar ofta inget utrymme för eget tyckande eller åsikter. Den form av envägskommunikation 

som läroboken ger kan vara svår för många barn att ta till sig, då handlar det enligt Säljö 

(2000) inte om att barnet tvunget har läsförståelseproblem, utan istället problem med den typ 

av kommunikation som läroboken ger, då barnet sällan möter den typ av kommunikation i sitt 

vardagliga liv. Via läroböcker fokuseras vårt lärande allt mer till en skriven text, som alla för-

väntas kunna tillgodogöra sig. 
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5. Metod 

Här presenteras val av vetenskaplig metod och ansats, samt urval och genomförande. Studien 

kopplas även till etiska ställningstaganden och tillförlitlighet/giltighet. Kapitlet avslutas med 

en del om analys/bearbetning.  

 

5.1 Fenomenografi 

Fenomenografi är en ansats i hur kvalitativ forskning kan tolkas. Enligt fenomenografin tolkas 

resultaten olika beroende på vem som tolkar det. Vi uppfattar allting olika beroende på olika 

bakgrund och erfarenheter. Fenomenografin vill synliggöra dessa skillnader. Vid en intervju 

analyserar forskaren de svar som sagts och hur de intervjuade förhåller sig till samma fråga. 

Forskaren försöker finna mönster i svaren och kan därefter dela in de intervjuade i olika tydli-

ga kategorier utifrån deras svar (Kihlström, 2007b). 

 

Denna studie är insprerad av en fenomenografisk ansats där  egna tolkningar av intervjusvaren 

görs. Fokus ligger dock på att vara så neutral som möjligt. De mönster som tolkats fram i 

respondenternas svar återfinns i de olika teman som presenteras i resultatdelen. 

 

5.2 Vetenskaplig metod 

Metoden för att få svar på syftet hur lärare beskriver sin undervisning med läsförståelse är 

kvalitativa intervjuer.  

 

Metoden ger en fördjupad i inblick i enskilda individers syn på ett visst ämne; hur lärarna 

beskriver sitt arbete med läsförståelse. Intervjuer kan vara strukturerade eller ostrukturerade, 

den strukturerade intervjun har fördelen att  den har flertalet frågor och följdfrågor klara. 

Nackdelen är att intervjuaren kan fokusera för mycket på de förbestämda frågorna och förbise 

viktiga detaljer där uppföljande frågor kunde passat. Den som intervjuar får inte heller leda 

samtalet eller svaren åt ett visst håll. En fördel är om samtalet spelas in eftersom det då under-

lättar när det ska redovisas och analyseras (Kihlström, 2007a).  

 

Den som intervjuar påverkar intervjun både genom sina frågor och genom sin grundläggande 

inställning till ämnet. För att undvika detta bör intervjuaren vara inläst i det ämne som inter-

vjun handlar om och ha välgenomtänkta frågor. Den som intervjuas ska också ha blivit infor-

merad om vad intervjun går ut på och vad syftet med den är. Istället för att ställa slutna frågor, 

är berättande frågor som ”beskriv hur du gör”, eller ”berätta om en gång när” är frågor att 

ställa som ger informerande och uttömmande svar (Johansson & Svedner, 2006). 

 

För att intervjun ska bli så välgenomförd som möjligt är det vissa kriterier som bör uppfyllas. 

Den som intervjuas ska känna sig bekväm i situationen och själva intervjun bör därför ske i en 

bekant miljö. När det gäller placeringen är det önskvärt att intervjuaren och den som intervju-

as sitter snett mittemot varandra, gärna med ett bord emellan, detta därför att det ger den in-

tervjuade lite utrymme och på ett naturligt sätt inte behöver ha ögonkontakt med intervjuaren 

hela tiden. Att inleda intervjun med lite småprat om vardagliga saker gör att den intervjuade 

kan känna sig mer avslappnad (Lantz, 2007). 

 

5.3 Urval 

Urvalet har skett via privata kontakter. Det gått till så på grund av att det underlättade för mig 

som forskare att fråga människor jag redan innan hade kontakt med. De intervjuade lärarna 

har först tillfrågats muntligt om de skulle kunna tänka sig att delta och därefter fått ta del av 
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ett missbrev (bilaga 1) där studien beskrivits mer utförligt och tre av intervjufrågorna funnits 

med. Studien innehåller inga bortfall då alla tillfrågade har ställt upp på en intervju. 

     

5.4 Genomförande 

Först genomfördes en pilotintervju där frågorna och svaren testades och utvärderades. Efter 

den genomförda pilotintervjun togs en av frågorna helt bort, medan en annan formulerades 

om. Frågorna indelades även i två olika teman där ett handlar om läsförståelse generellt och 

det andra om hur läraren själv arbetar med läsförståelse (se bilaga 2). 

Sammanlagt ingår åtta intervjuer i studien, varav tre män och fem kvinnor. Intervjuerna har 

pågått mellan 9-20 minuter. 

  

De lärare som ställt upp som deltagare i studien har själva valt lämpliga tillfällen då intervjun 

har skett. Tre av intervjuerna har skett på samma skola och då i ett lugnt grupprum där lärarna 

själva varit många gånger och känner sig bekväma. Placeringen under intervjun såg ut så att 
intervjuaren och respondenten satt snett emot varandra med ett bord mellan. På bordet fanns 

en bärbar dator och mobiltelefon som inspelningsmaterial. Två av intervjuerna har genomförts 

hemma hos en av de intervjuade. Detta på grund av att det var lämpligt för respondenterna. 

Även där är placeringen som ovan, snett mittemot varandra med dator och mobiltelefon på ett 

bord. Övriga tre intervjuer har genomförts i respektive lärares klassrum, med samma placer-

ing som i föregående. 

 

Intervjuerna har utgått från en strukturerad mall (bilaga 2) för att få svar på syftet, dock har 

det ibland förekommit följdfrågor som inte funnits med bland intervjufrågorna. Följdfrågorna 

har ställts eftersom de har upplevts som viktiga att ställa då svaren ibland behövde utvecklas. 

 

5.5 Etiska ställningstaganden 

Vissa riktlinjer måste tas hänsyn till under ett forskningsarbete. Enligt Vetenskapsrådet (2002)  

finns fyra huvudkrav för detta; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Dessa krav innebär att de som deltar i studien måste få information om 

den och därefter säga om de vill vara med eller inte. Alla personuppgifter i studien ska vara 

anonyma och det som framkommit får enbart användas i forskningssyfte.  

Studien har tagit hänsyn till ovanstående riktlinjer. I det missivbrev (se bilaga 1) som getts ut 

till lärarna står samtlig information om studien och de kunde därefter välja om de ville delta 

eller inte.  Det som sagts i intervjuerna har enbart att använts för forskningssyfte och alla del-

tagare är helt anonyma. Det framgår inte vilken kommun hon/han arbetar i eller hur länge de 

arbetat. 
  
5.6 Tillförlitlighet/giltighet 

En empirisk studie ska vara korrekt genomförd, har en stark tillförlitlighet. Forskaren har ock-

så som uppgift att se till att det verkligen är det som han/hon bestämt sig för att undersöka 

som undersöks, giltigheten (Thurén, 2004).  

 

För att få en stark giltighet är alla intervjufrågor kopplade till syftet och utgår från det. Inter-

vjuerna har följt en i huvudsak strukturerad mall för att intervjun ska fokuseras på just de frå-

gorna. Intervjuerna har även bandats för att inte gå miste om något respondenten sagt. 

 

Resultatet är trovärdigt eftersom alla intervjuer spelats in och sedan exakt skrivit av och sedan 

sammanställts. Då transkriberingen gjorts noggrant och exakt finns ingen möjlighet att något 

heller blivit missat. 
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5.7 Analys och bearbetning 

Alla genomförda intervjuer har först grundligt transkriberats. Därefter har de sammanfattats. 

Ur varje sammanfattning har sedan olika teman och mönster urskiljts för att sedan jämföras 

med andra sammanfattningar. Alla teman utgår från frågeställningarna och syftet att undersö-

ka hur arbetet med läsförståelse beskrivs. Med ett tema menas här till exempel vad lärarna 

sagt om högläsning eller hur de definierar läsförståelse.  

 

Bland lärarnas svar hittades tio olika teman som presenteras här under följande rubriker: De 

första två är definition av läsförståelse och läsförståelsens betydelse för eleven, här beskrivs 

lärarnas tankar kring läsförståelse som begrepp och vilken betydelse läsförståelsen har för en 

elev. Avkodning eller förståelse, att använda texter, planering, läsförståelsens omfattning, 

arbetssätt och  elevernas prestationer är alla teman som behandlar lärarnas planering och un-

dervisning i läsförståelse. Ett tema handar om utvärdering och det sista övriga reflektioner.  
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6. Resultat 

Här beskrivs det resultat som framkommit i studien. Resultaten är sammanställda och analyse-

rade och står uppdelade efter de tio olika teman som återfinns i analys/bearbetning. Alla namn 

är alias för att skydda identiteten på de intervjuade. 

 

6.1 Definition av läsförståelse 

Alla lärare fick frågan om hur de skulle definiera begreppet läsförståelse och gemensamt är att 

samtliga resonerar som så att det handlar om att förstå en text. Två av de tillfrågade lärarna 

säger även att det handlar om att läsa på olika nivåer, både att förstå en text rakt av och att 

kunna läsa mellan raderna.  

 
När man kommer lite högre upp handlar det om att kunna utläsa saker som inte står 

men som man kan dra slutsatser av texten och man förstår ett större sammanhang. 

(Siri) 

 

Hälften av de intervjuade lärarna nämner också betydelsen av att dra slutsatser och att kunna 

återberätta en text. 

 
Kunna återberätta inför andra, diskutera dra slutsatser, det lägger jag in i begrep-

pet läsförståelse. (Stina) 

 

 En lärare poängterar också att läsförståelse innebär att kunna dra paralleller till sig själv. 

 
eller till exempel dra paralleller till sig själv, som så min morfar är ju haltande och 

ja… ja så att det handlar ju som sagt var om att titta till sig själv... (Stefan) 

 

Två andra nämner att det även handlar om att tolka texten. 

 
Hmm … ja det säger sig lite själv att det handlar om att förstå texten och det dom 

läser då. Men även att … kunna återberätta … tolka och…(Sture) 

 

För att sammanfatta hur lärarna definierar läsförståelse kan det beskrivas genom att eleven på 

olika sätt kan förstå en text för att sedan ta texten till sig och kunna använda sig av den på 

olika sätt. 

    

6.2 Läsförståelsens betydelse för eleven 

Att läsförståelse är viktigt är alla respondenter överens om. Sju stycken tog upp betydelsen av 

en god läsförståelse för den fortsatta skolgången medan fem även tog upp betydelsen för ele-

vens fortsatta liv. 

 
Det är ju för framtiden, om man inte förstår en text, då blir det ju väldigt svårt efter-

som att kraven hela tiden ökar. Har man låg läsförståelse hur ska man då kunna ta 

till sig den större delen text som blir när man kommer upp i de högre klasser-

na?(Stina) 

 

Tre av lärarna betonar vikten av varför det är viktigt att förstå en text och alla tre nämner där 

nyttan med att läsa, förstå och kunna tillgodogöra sig instruktioner. Två av de intervjuade 

lärarna säger också att läsförståelse är viktigt för att kunna förstå andra.  Två andra omtalar 

också läsförståelse som något som finns för att göra själva läsandet meningsfullt. Utan att 

förstå kan du inte ta till dig texten, oavsett vad för text det handlar om.  
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Tja det är ju viktigt för att man ska förstå varför man läser, att man inte bara sitter 

läser för läsandets skull utan man läser för att kanske, lära sig saker man …(Stefan) 

 

Det viktigaste när det gäller läsförståelse kan sammanfattas med att det är något varje elev 

behöver för sin framtida skolgång och under resten av livet. 

 

6.3 Avkodning eller förståelse 

Tre av lärarna nämner att bara för att en elev kan koda av orden betyder inte det att eleven 

förstått vad som skrevs i texten. Det är två skilda saker att läsa och att förstå. 

 
Det har jag lurat mig på. Det är viktigt, det ska du verkligen ta med dig. För det är 

inte samma sak, att man kodar av och att man låter bra, man kan läsa flytande och 

så va … Och sen när man får frågar så kan man inte alls. Och det har jag haft ele-

ver med, alltså, jätteförvånad, men hon som läser så bra tänker man. Och har så få 

rätt på detta … Men det går inte hand i hand.(Selma) 

 

Sex av de intervjuade säger rakt ut att det finns en skillnad mellan att läsa och att läsa och 

förstå det som lästs. Att kunna läsa mellan raderna, att göra inferenser, är en väsentlig del av 

läsförståelsen. Det går inte bara att läsa för läsandets skull utan eleven måste också förstå det 

lästa. 

  

6.4 Att använda texter 

Lärarna i studien återkommer ofta till hur texter kan arbetas med. De försöker använda sig av 

flera olika sätt att arbeta med texter, till exempel genom att de låter eleverna återberätta något 

ur texten, dra paralleller och slutsatser eller att koppla till sig själva och andra. Tre tillfrågade 

pratar om och diskuterar mycket texter. En lärare poängterar att det under samtal och diskus-

sioner är viktigt att också lyssna på andra och läraren nämner även betydelsen av att skriva 

själv för att på så sätt också utveckla sin förståelse för texter. Samtliga säger att de också arbe-

tar med olika typer av texter till exempel i geografi, matematik, faktatexter, skönlitteratur och 

instruktioner. 

 

Två av lärarna nämner att de även arbetar med att bryta ner texten till mindre delar för att ele-

verna därefter enklare ska kunna förstå och kunna göra kopplingar till sig själv och andra. En 

av lärarna berättar att de tillsammans läser väldigt mycket texter, gärna högt. De metoder lä-

rarna sagt sig använda återfinns under rubriken metoder.  

 
Vi bryter ner texten, tillsammans i mindre delar för att det ska vara lättare att an-

vända sig av. Sedan kommer att eleverna frågar… berättar… gör en förutsägel-

se…(Stefan) 

 

Texter används således flitigt av lärarna och arbetas med på flera olika sätt, både muntligen 

och skriftligen. 

  

6.5 Planering 

Lärarna planerar sin undervisning i läsförståelse i samband med planering i andra ämnen eller 
teman eftersom läsförståelse ofta ingår i övrig verksamhet. Överlag hade lärarna svårt att be-

skriva sitt arbete med läsförståelse utifrån de mål som står i kursplaner och läroplan. Gemen-

samt för alla tillfrågade är att målen alltid ligger som grund till all undervisning de genomför. 

En av lärarna berättar att målen finns med vad än eleverna läser eller skriver eftersom man då 

kan se vad eleverna gör fel och rätt och hjälpa dem på rätt väg. En annan av de tillfrågade 

utgår från målen inför varje planerat tema för att sedan se hur de kan arbeta med just det må-
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let. Två av lärarna tar upp att läroplanen inte är så tydlig vad det gäller läsförståelse men ge-

nom att gå in på djupet och bryta ner målen är den lättare att urskilja. 

  
Man tänker ju så alltså, man har ju målen, som i svenska då framför sig och när 

man ska börja med något tema eller något arbete, så tittar man ju på dom målen 

och så tänker man efter, om vi jobbar med vatten till exempel, vad, vilka av de här 

målen kan jag använda då?(Siri) 

 

Samtliga lärare säger att läsförståelse inte är något eget ämne som används enskilt utan läsför-

ståelsen ingår i alla skolans ämnen. Genom att använda sin läsförståelse ska eleven förstå och 

ta till sig instruktioner, läsa olika typer av texter; fakta, skönlitterära och matematikuppgifter. 

  
 Både när det gäller matematiken och svenskan, kan du inte förstå vad du läser så 

då tappar du bort det, då förstår du inte.(Sara) 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att lärarna uttrycker att de utgår från läroplan och kurs-

plan i all sin planerade undervisning. Läsförståelsen planeras inte som en egen del utan som 

en integrerad del i övrig undervisning.  

 

6.6 Läsförståelsens omfattning 

De flesta tillfrågade lärare säger att de arbetar med läsförståelse varje dag, i olika ämnen och 

på olika sätt. En lärare arbetar aktivt med läsförståelse 80 minuter per vecka men betonar även 

att det kommer igen i andra ämnen. En annan lärare arbetar med läsförståelse olika mycket för 

olika grupper, fler gånger för en liten grupp som behöver mer stöd och ungefär tre gånger i 

månaden för övriga elever i klassen. 

 
Och det är 80 minuter då..sen är det ju som så här att vi  jobbar ju med läsförståelse 

väldigt mycket , både i matematik och geografi, eller rättare sagt OÄ då. Så man 

kan inte säga specifikt så men aktivt så är det 80 minuter då.(Stefan) 

 

Sammanfattningsvis arbetar sex av lärarna med läsförståelse varje dag och i olika ämnen. 

  

6.7 Arbetssätt 

Samtliga tillfrågade lärare arbetar traditionellt med läsförståelse genom att låta eleverna läsa 

en text för att ställa frågor, muntliga eller skriftliga på den. Texterna kan antingen läsas enskilt 

eller tillsammans och frågorna kan likadant besvaras enskilt eller tillsammans.  

Varför lärarna valt att arbeta så här, med frågor på text, är enligt fler än hälften av de intervju-

ade att det är ”ett bra sätt som fungerar för de flesta”. En av lärarna säger att det är det enda 

sättet som fungerar. Hälften poängterar också att det är bra att arbeta på olika sätt eftersom att 

alla lär sig bäst på olika sätt.  

 
Hmm jo det då är j då något som tycker fungerar och .. allt kan inte passa alla men 

ibland får man hitta nån medelväg. Det är ju så då att så här de flesta brukar hänga 

med… ja så är det då.(Stig) 

 

Jag har sett att den här ger resultat och det är ju som så här att man får se från 

grupp till grupp och den här verkar ju fungera för de flesta men det kan ju komma  

en annan grupp där man behöver helt tänka om.(Stefan) 

 

 

Det vanligaste arbetssättet när det gäller att utveckla elevernas läsförståelse är att ställa följ-

frågor på en text eller berättelse. Arbetssättet är något som passar de flesta, men för att nå alla 

är varierade arbetssätt viktigt. 
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Tre metoder finns att se i lärarnas svar om vad de använder för metoder när det gäller läsför-

ståelse. Metoderna är boksamtal, tankens metodik och högläsning. Hälften av lärarna säger sig 

inte använda någon metod, men det går att urskilja i svaren att även övriga tillfrågade använ-

der sig av dessa metoder i stor eller liten utsträckning, även om de enligt dem själva inte med-

vetet arbetar utifrån någon metod. 

 

En av de intervjuade lärarna använder sig av boksamtal, där elever i smågrupper diskuterar 

och samtalar om bok eller text. Även i övriga lärares svar går att utläsa att de arbetar med att 

samtala och diskutera texter. Boksamtal går lite djupare än att bara diskutera en läst text men 

ändå förefaller det som att samtliga lärare diskuterar texter med sina elever och ställer frågor 

till dem. Eleverna är också välkomna med egna funderingar eller frågor på texten eller boken. 

 

Två av lärarna använder metoden tankens metodik, som enligt en av dem är en fördjupad ver-

sion av boksamtal. 

  
Ja alltså jag kommer inte ihåg vad den heter speciellt, men det är ju tankens mosaik 

som vi utgår från. … Så det är det vi utgår från och den har ju många likheter med 

Aidan Chambers. Men den här går ju mer på djupet.(Stefan) 

 

En lärare säger sig arbeta mycket med högläsning och betonar vikten av det.  Två andra lärare 

arbetar också med högläsning, men dock i mindre utsträckning. En lärare använder sig inte 

alls av högläsning då läraren säger att det då istället lätt blir hörförståelse. 

  
Utan mer tystläsning då, högläsning: i så fall ska man nog vara ensam med eleven 

för att annars kan det ju då bli om man diskuterar i grupp, blir det hörförståelse då. 

Då hör man ju istället, det är en viss skillnad.(Stig) 

 

Flertalet använder högläsning där läraren själv eller eleverna får läsa högt för de övriga i klas-

sen men ser det inte som en metod utan bara något de gör som en del i övrig undervisning. 

Tankens metodik, boksamtal och högläsning är de tre metoder lärarna själva säger att de an-

vänder. Hälften av de tillfrågade säger sig använda någon av dessa metoder, dock kan man i 

svaren se att övriga också använder metoderna om än inte medvetet. 

 
Nej någon metod använder jag inte, det är ju den där boken och att ställa frågor och 

följa upp det dom läst då. (Sofia) 

 

När det gäller material för läsförståelse är det bara en av lärarna som säger sig använda något 

speciellt material, de andra använder istället material som har en annan utgångspunkt, så som 

SO- och – NO-böcker, matematikböcker, skönlitterära böcker eller andra texter. En av lärarna 

använder Adastra läsförståelse, som är ett medel för att testa elevernas läsförståelse och finns 

på fler nivåer, där det i de högre nivåerna ingår att göra inferenser. 

  

En av lärarna har låtit eleverna göra eget material som kan användas i undervisningen med 

läsförståelse, det handlar om boktips och bokrecensioner. Där måste eleverna ha förstått bo-

ken för att kunna berätta om den och skriva ett boktips någon annan kan ta del av. 

 
Vi har ju boktips har vi också gjort … Så man kan ju med dom små också, och det är 

ju också så då måste du ju ha förstått lite grann av boken. Och där kommer ju bok-

recensioner (Selma) 

 

Det är således främst material som är tänkt till annan undervisning som används i läsförståel-

seundervisningen. 
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6.8 Elevernas prestationer 

De intervjuade lärarna fick frågan om hur de vet att en elev har en god läsförståelse och det 

vanligaste svaret är att den elev som förstått och kan besvara följdfrågor på texten korrekt har 

en god läsförståelse. En av lärarna svarade att läsförståelsen syns när eleven förstår även 

andra texter, som till exempel uppgifter i matematik. Två av lärarna nämner även de nationel-

la proven, där en del med läsförståelse ingår, som en del i bedömningen av elevens läsförstå-

else. 

 
Jaaa … det är ju om man, man det kan ju vara till exempel i matten så läser man ett 

tal, ehh en räkneberättelse. Och man förstår vad man ska göra då tycker jag väl att 

man har fattat poängen med det hela att man har förstått innehållet i det man läser. 

Så att man kan svara på frågan. (Sofia) 

 

… på dom nationella proven … det var en faktatext och en skönlitterär text. Som 

dom då fick frågor på, på båda … Så att du har du ju där i bedömningen där, så att 

man får ju träna då och se så att dom kan nå målen helt enkelt, och då får du träna 

på detta på. (Selma) 

 

Elever som kan besvara följdfrågor rätt har följaktligen en god läsförståelse enligt resultatet i 

denna studie. 

  

6.9 Utvärdering  

Lärarna skiljer på att utvärdera sin egen undervisning och att utvärdera hur eleverna lyckats i 

den undervisning de gett. En av de intervjuade har utvärdering med eleverna om hur de tycker 

arbetsupplägget varit. En annan låter eleverna utvärdera sig själva och sin insats under arbetet. 

Övriga av de intervjuade lärarna låter eleverna göra olika typer av tester för att utvärdera de-

ras utveckling och förståelse för det lästa. 

 
Sen brukar jag ha att eleverna då får skriva om hur de tycker att det har gått för 

dem själva, om de jobbat hårt och så. (Sture) 

 

Testerna kan vara både muntliga som skriftliga och två av lärarna ser en utvärdering direkt när 

de arbetar med en grupp och då kan uppmärksamma om alla har förstått eller inte. Två av 

lärarna nämner de nationella proven som något de använder sig av i sin utvärdering. 

Arbetet utvärderas oftast genom att eleverna får göra olika typer av tester. Enbart en av de 

tillfrågade utvärderar sitt eget arbete i läsförståelse. 

  

6.10 Övriga reflektioner  

Det framkom också tankar om vad de intervjuade lärarna anser är viktigt för andra lärare att 

tänka på när det gäller läsförståelse. En lärare tar upp betydelsen av att som lärare inte ta nå-

got förgivet eftersom vuxna och barn har olika syn på saker. En annan sa att det är extra vik-

tigt att uppmärksamma varför eleven förstått en text, om det har med intresse eller läsförmåga 

att göra. 
Och då kom en fråga upp; vad är en rink? Är du inte intresserad alls av hockey…” 

”Kanske kan söka det i texten och är begåvad och kan söka det och se att det är ju 

rinken där…” ”Medan den som intresserad av hockey vet ju det utan att behöva 

läsa texten hur som helst. Så det är ju, vilka frågor ställer man?(Stig) 

 

De flesta tycker att läsförståelsen är extremt viktig och ska få ta både plats och tid. En av de 

intervjuade tar upp betydelsen av att tidigt se om det är någon som inte förstår det lästa, så att 

det inte följer med eleven genom skolan utan att upptäckas. 

 
Att fånga upp yngre barn tidigt. Att inte dom drar detta med sig att ha dålig läsför-

ståelse. Utan dom får stöd i tidiga år … visst det händer ju ändå självfallet, men då 
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har man ju upptäckt det mycket tidigare, att man börjar i tidiga år att analysera vad 

det beror på och sätta in stöd.(Stina) 

 

 

En lärare säger att läsningen måste vara meningsfull för eleven, den ska inte fungera som nå-

gon utfyllnad utan som del i något meningsfullt. 

 
För att just att bara låta dem läsa. Utvecklar ju inte deras läsförståelse … Så det är 

jätteviktigt att man har något, vad ska man säga, mål, med läsningen.(Stefan) 

 

Två av lärarna nämner också att de läser väldigt mycket, mycket texter och att de läser ofta. 

Det kan var både tillsammans med eleverna eller att eleverna läser enskilt. 

  
Läs mycket. Läs läs läs!(Sara) 
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7. Resultatdiskussion 

Här återfinns de resultat som framkommit i studien kopplade till den forskning som presente-

rades i bakgrundsavsnittet. Kapitlet avslutas med en del som behandlar didaktiska konsekven-

ser. 

 

7.1 Läsförståelsens definition och betydelse 

De tillfrågade lärarna har olika uppfattningar om exakt hur begreppet läsförståelse ska defini-

eras men är överens om att det handlar om att förstå en text. Herrlin och Lundberg (2005) 

fördjupar definitionen av läsförståelse med att det handlar om ett möte mellan läsare och text, 

där läsaren tillsammans med sina tidigare kunskaper tolkar texten. Ett flertal lärare nämnde 

också betydelsen av att kunna återberätta eller dra slutsatser, vilket även Herrlin och Lund-

berg (2005) skriver om. Två av de tillfrågade tog upp betydelsen av att uppmärksamma att 

läsning och förståelse inte nödvändigtvis kompletterar varandra. Detta betonar även Elbro 

(2004) som menar att det krävs att själva läsningen blir automatiserad för att eleven ska slippa 

lägga fokus på det och istället fokusera på förståelsen. 

  

Både Elbro (2004) och Herrlin och Lundberg (2005) poängterar också att läsförståelse kräver 

att läsaren kan göra inferenser, alltså att förstå saker som inte står rent ut i texten. Att inte fler 

av lärarna tar upp detta i definitionen av läsförståelse förvånar då det, i alla fall enligt Herrlin 

och Lundberg (2005) är en del av läsförståelsen. I kommande kursplan för svenska 

(Lpo1994/2010) står det som ett kunskapskrav att eleverna ska kunna läsa mellan raderna, 

vilket inte står klart uttalat i nuvarande kursplan. Eftersom det från och med hösten 2011 blir 

ett krav blir det samtidigt mer tydliggjort och klart för lärarna vad de exakt behöver arbeta 

med. 

 

Sex av de intervjuade lärarna säger rakt ut i intervjuerna att det är stor skillnad mellan att 

kunna koda av orden eller att korrekt ha uppfattat innehållet i texten. Både Herrlin och Lund-

berg (2005) och Elbro (2004) beskriver skillnaden mellan att läsa och förstå.  

Även om inte samtliga lärare rakt ut nämnde skillnaden mellan att läsa och förstå en text 

fanns det ändå inbakat i svaren, som något som är så självklart det inte har behov av att näm-

nas. En av lärarna berättar också att det kan vara lätt att lura sig själv och tro att en elev för-

står. Det är här det svåra finns och samtidigt det viktiga, att verkligen ta sig tid att ställa följd-

frågorna lärarna pratar om och att ställa dem till alla elever så att ingen försvinner i gruppen. 

Min slutsats är att det är angeläget att uppmärksamma alla elever och verkligen kontrollera 

om eleven förstått, detta kan till exempel ses genom att eleven förstår och kan utföra en in-

struktion korrekt. 

 

De två främsta anledningarna till att det är viktigt med läsförståelse var enligt de intervjuade 

lärarna elevens fortsatta skolarbete och elevens framtida liv. Herrlin och Lundberg (2005) 

anser att läsförståelse är det viktigaste skolan lär ut, både för nuet och för att bli en aktiv sam-

hällsmedborgare. Även Reichenberg (2008) betonar vikten av läsförståelse. Skolan och ele-

vens framtida liv hör klart ihop eftersom skolan är en del av livet och inte en utomstående del. 

Även om det inte klart uttalas i alla intervjuer är uppfattningen att alla de lärare som ställt upp 

på intervjuer inser betydelsen av en god läsförståelse. 

  

Tre av lärarna uttryckte också betydelsen av att kunna förstå instruktioner som en viktig del 

av läsförståelsen. Det förfaller som instruktioner dock är något eleverna främst behöver under 

skoltiden. Instruktioner är givetvis något som används även i det vardagliga livet men inte på 

samma sätt som i skolan, där allt sker utifrån någon form av instruktion, muntlig eller skrift-



22 

 

lig. Utifrån intervjusvaren tolkar jag det som att om en elev muntligt kan återberätta och för-

klara en instruktion för någon annan innebär det att eleven har använt sin läsförståelse och 

förstått instruktionen. 

 

7.2 Undervisningens planering och genomförande 

Kursplan och läroplan ligger som grund för all undervisning men ingen av de intervjuade 

kunde däremot utantill något mål, uppnående eller strävansmål, som finns i kursplanerna. Det 

är förståeligt eftersom målen inte är helt tydliga, lärarna hade däremot gott inseende i vad som 

menades med målen och vad de strävade efter. Slutsatsen är att målen i sig inte är betydelse-

fulla för lärarna utan det är innehållet i dem som spelar roll. 

Exakt hur lärarna kopplar sin läsförståelseundervisning till målen finns inget tydligt svar på 

men det är tydligt att de ändå gör det. I läroplanen Lpo94 (Skolverket, 1994) står det bland 

annat att elevernas lärande ska vara meningsfyllt och ske utifrån ett syfte. Att det måste finnas 

någon tanke bakom undervisningen kom även fram under intervjuerna då en lärare sa: 

 
 För att just att bara låta dem läsa. Utvecklar ju inte deras läsförståelse … Så det är 

jätteviktigt att man har något, vad ska man säga, mål, med läsningen.(Stefan) 

 

Givetvis ska finnas ett mål med läsandet, men samtidigt kan det vara bra att låta eleven läsa 

just för läsandets skull. Att enbart läsa utvecklar sannolikt inte elevens läsförståelse men ju 

fler texter eleven läser desto mer automatiserat blir läsandet och det går därmed också lättare 

att läsa (Herrlin & Lundberg, 2005).  

 

Majoriteten av de tillfrågade säger sig arbeta med läsförståelse varje dag. Övriga arbetar ak-

tivt med det i varierande grad men ändå varje dag i olika ämnen. Slutsatsen av studien är att 

det är skillnad på att arbeta aktivt med läsförståelse och att arbeta med det mer periferin, då 

läsning ingår i de flesta andra ämnen. Mer än hälften av de tillfrågade arbetar med läsförståel-

se som en del i övriga ämnen. Det verkar som att den aktiva undervisningen i läsförståelse 

inte är speciellt omfattande utan något som följer med ändå. 

  

Enligt Ewald (2007) fungerar arbetet med läsning oftast som en utfyllnad eller för att åstad-

komma något i andra ämnen och inte som en enskild del. Det har jag personligen sett under 

den verksamhetsförlagda utbildningen då bänkbok är något eleverna får läsa i när de är klara 

med allt annat. Det handlar oftast bara om korta stunder, ett par minuter och det måste vara 

svårt att på den tiden komma in boken. Läsning i andra ämnen, som historia upplevs som vik-

tigare då alla läser på samma gång och det är tyst så att alla kan koncentrera sig. När det 

kommer till att läsa i sin bänkbok är det oftare stökigare runt omkring eftersom att alla gör 

olika saker och ingen riktig läsro infinner sig. Det är en tråkig bild av läsandet men tyvärr ofta 

sann. Skolverket (2007) har konstaterat att läsning oftast sker som enskild färdighetsträning. 

Jag menar att det beror på i vilket sammanhang läsningen sker. När läsningen sker enbart för 

läsandets skull förefaller det vara enskilt medan läsning i andra ämnen eller för att förstå en 

instruktion ofta enligt studien verkar ske ihop med andra elever eller läraren.   

 

Lärarna i studien använder sig av texter och läsning på olika sätt. Enligt Ewald (2007) funge-

rar undervisningen i läsförståelse främst som en färdighetsträning och oftast enskilt. Detta 

fastslår också Skolverket (2007). Enbart färdighetsträning är inte bra för elevens fortsätta läs-

utveckling eftersom att eleven måste känna sig motiverad för att läsningen ska bli meningsfull 

(Smith, 2000). 

  

Jag tolkar det som att viss färdighetsträning ändå måste få finnas eftersom läsförståelse hand-

lar även om färdighetsträning och ,baserat på resultatet i studien, att själva läsandet kan vara 
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meningsfullt även om eleven inte känner sig motiverad att läsa. Eleven kan också få motiva-

tion att vilja fortsätta läsa allt ju längre in i texten han/hon läser. Detta gäller främst skönlitte-

ratur, men även faktatexter. 

  

Läroböcker är en speciell litteratur och den passar inte alla, vissa har svårt att ta till sig den 

eftersom den ofta är uppbyggd av fakta och frågor (Säljö, 2000). De skriftliga testerna passar 

väl i den kategori som Säljö (2000) menar att visa elever kan ha svårt att ta till sig. Så kan det 

åtminstone tolkas baserat på nationella provens resultat (Skolverket, 2009a). Kanske kommer 

det i framtiden att finnas ett annat sätt att se om en elev har en god läsförståelse, kanske ge-

nom muntliga test, där eleven genom att kunna ställa frågor till läraren kan läsa sig till svaret 

på egen hand. Reichenberg (2008) skriver att det är läraren som måste agera vägledare för 

elevens läsförståelse och guida eleven på rätt väg. Det kan läraren göra genom att svara på 

frågor eleven kan ha om en text och på så sätt leda eleven år rätt håll. 

  

Samtliga lärare berättar att de främst arbetar med läsförståelse genom att ställa frågor på en 

text. Detta är också det sätt som läsförståelse testas i de nationella proven (Skolverket, 2009a), 

där dock enbart skriftligt medan lärarna i denna studie använder sig av både skriftliga och 

muntliga frågor.  

 

För att kunna utveckla en god läsförståelse krävs först att eleven behärskar det talade språket 

och genom samtal kan beskriva händelser, återberätta och göra paralleller (Mills, 2009). Att 

först kunna berätta och samtala om texter muntligt är också något som både Keene och Zim-

mermann (1997) och Chambers (1993) tar upp i sina respektive metoder. De flesta av de in-

tervjuade lärarna berättar att de ofta samtalar om texter eller ställer muntliga frågor. Det före-

faller vara en välanvänd teknik för att se efter om gruppen har förstått vad texten eller ett ka-

pitel handlar om. Jag uppfattar det som metoden att diskutera, prata och ställa frågor på en 

text är användbart för min kommande yrkesroll då det är något alla respondenter använder sig 

av och även forskare föredrar. 

  

Lärarna har här alltså det yttersta ansvaret för elevens läsförståelse, som blir något som skapas 

tillsammans. Det stämmer också överens med Vygotskij (1934/1999) och Säljös (2003) teori-

er om inlärning. Flertalet av de tillfrågade lärarna berättar att de ofta arbetar tillsammans med 

eleverna när de läser eller ställer frågor, vilket går väl ihop med det sociokulturella perspekti-

vet. När det dock kommer till enskilda skriftliga tester, som enligt lärarna används ganska 

flitigt, stämmer det inte lika väl överens. 

  

Några av de intervjuade lärarna väljer även att göra samma test fler gånger för att se om det 

skett någon förändring. Det beror klart på typen av test, men är det ett test med följdfrågor är 

min fundering om det kan ge något att göra samma test igen? Har eleven fått svaren genom-

gångna efter testet är chansen stor att eleven till nästa gång testet ska göras minns svaren istäl-

let för att leta efter dem i texten, det blir svårt att avgöra om eleven utvecklat sin läsförståelse 

eller sitt minne. 

  

I studien framkommer också betydelsen av att arbeta på varierade arbetssätt och det står även 

skrivet i läroplanen Lpo94 (Skolverket, 1994) att det är så det ska vara för att alla elever ska 

få möjlighet att lära sig på varierade arbetssätt. Detta verkar de intervjuade ha tagit till sig och 

arbetar efter. 
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Hälften av de intervjuade lärarna sa sig använda särskilda metoder i arbetet. Två av metoderna 

påminner väldigt mycket om varandra och fokuserar på samtalet i läsförståelseprocessen. Den 

tredje är högläsning. 

Boksamtal kallar (Chambers, 1993) sin metod som påminner mycket om nedanstående metod, 

tankens mosaik, och det förefaller som de går ut på samma sak, nämligen att samtala och dis-

kutera. De är bägge metoder som överensstämmer med det sociokulturella perspektivet om att 

vi lär bäst tillsammans med andra (Vygotskij, 1934/1999). 

 

Det verkar inte finnas någon väsentlig skillnad mellan metoderna tankens mosaik (Keene & 

Zimmermann, 1997) och boksamtal som båda går ut på att fördjupa sig texten, ställa frågor, 

fundera och skapa sig egna inre bilder. Alla tillfrågade lärare verkar i någon form använda sig 

av dessa två metoder, även om inte uttalat. Metoderna stämmer även överrens med tidigare 

nämnda vanliga arbetsätt att svara på frågor på en text, även om metoderna ska följas ska frå-

gor och diskussion ska gemensamt. 

  

Högläsning är både en vanlig och en viktig del av elevernas läsutveckling, då de här kan få 

fördelarna av bokens magiska värld utan att själva behöva läsa (Ekström, 2004). Högläsning 

sker enligt de intervjuade både genom att läraren läser högt och att eleverna läser högt.  

När eleverna läser högt tillsammans, ett stycke var, har jag, under den verksamhetsförlagda 

utbildningen, lagt märke till att det är många som inte följer med i texten och inte heller vet 

var de ska läsa när det blir deras tur. Det förefaller svårt för eleverna att då träna sin läsförstå-

else eftersom de då hoppar över delar av texten och enbart läser sin högläsningsdel. Det kan 

vara hämmande för läsförståelsen att läsa på detta sätt, att hoppa över ord och stycken, efter-

som att eleven då kan få fel uppfattning om vad texten egentligen handlar om och inte heller 

förstå varför han/hon uppfattat texten fel (Keiffer & Lesaux, 2007). Högläsning är något som 

största delen av eleverna som deltagit i PIRLS (Skolverket, 2006a) medverkar i varje vecka. 

 

Lärarna i studien använder sig inte av något speciellt material utan främst det läromedel som 

redan används i andra ämnen. Det tyder på att det inte skulle finnas mycket material i läsför-

ståelse. Samtidigt säger alla tillfrågade att de använder sig av tester och frågor på en skriven 

text. Jag uppfattar det som ett material som används även om de inte ser det som ett material. 

Även om det är färdigformulerade frågor som köpts in som läromedel eller om läraren formu-

lerat frågorna själv efter texten är det material som de använder i sin undervisning.  

Vissa elever fick också göra eget material, som boktips och bokrecensioner andra kunde läsa 

och använda sig av. Enligt läroplanen (Skolverket, 1994) ska eleverna vara delaktiga i under-

visningen och planeringen, genom att låta eleverna vara med och skapa läromedel ges de en 

delaktighet och de kan samtidigt lära av varandra i enlighet med det sociokulturella perspekti-

vet. 

 

Fler elever än som allmänt tros har svårt med läsförståelsen (Samuelsson, 2006) och det är 

den del i de nationella proven i år 3 och år 5 (Skolverket, 2009a) och (Skolverket, 2009 b) 

som eleverna har svårast för. Eftersom eleverna förefaller få öva mycket på att träna sin läs-

förståelse är kanhända övningarna på nationella proven och de följdfrågor de får i klassrum-

met av olika karaktär och borde i så fall bli mer likande så att eleverna får en möjlighet att 

klara sina nationella prov. En annan tolkning är att då läsförståelse enligt de flesta lärare ingår 

i andra ämnen och enbart två säger sig arbeta med det aktivt inte övas så direkt som det görs i 

de nationella proven. När läsförståelse ses som del i allt och inte om en egen del övas det inte 

för sig utan i samband med andra ämnen. Eleverna borde få en chans att bättre klara de natio-

nella proven genom att få öva och träna på den typ av texter som finns där och inte bara som 

en del för att utföra uppgifter i andra ämnen. 
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Många elever läser ofta på en lägre nivå, eftersom de är rädda för att misslyckas på en högre 

nivå (Myrberg, 2006). Även om eleven är rädd att misslyckas kan han/hon läsa texten och 

därefter lyssna till de andras muntliga svar på följdfrågorna för att sedan själv därefter kunna 

leta i texten och se var de hittade svaret. På så sätt kan även ”komfortläsarna” (Myrberg 2006 

s 67) utmanas att allt eftersom själva välja svårare texter eftersom de känner att de kan få 

hjälp av de andra eleverna om de inte hänger med. 

  

Reichenberg (2008) poängterar att det är läraren som måste vägleda eleverna rätt när det gäll-

er val av böcker. Det verkar i studien som att eleverna både får välja en del av böcker de läser 

själva men att läraren väljer andra texter, som ofta läses genensamt. 

  

7.3 Utvärdering av undervisningen 

Arbetet i läsförståelse utvärderas främst genom att eleverna får göra skriftliga tester för att 

läraren ska kunna se om eleven förstått. Bara en av de intervjuade låter eleverna även göra en 

utvärdering om vad de tyckt om själva arbetsupplägget. Det är något som förvånar att bara en 

lärare utvärderar sitt eget arbete. Enligt Lpo94 (Skolverket, 1994) är det något lärarna är skyl-

diga att göra. 

  

De flesta lärarna berättar att det valt att arbeta med text och frågor eftersom det är ett sätt som 

passar många, men jag påstår utan att utvärdera kan det vara svårt att vara säker. Eleverna och 

läraren kan ha olika uppfattningar om vad som passar dem bäst. Här är det viktigt att återigen 

poängtera att flertalet lärare tog upp betydelsen av att arbeta på olika sätt, men det kan ändå 

ge mycket för en lärare att veta hur eleverna upplevt undervisningen, det är ändå dem den är 

till för. Slutsatsen av svaren i studien är att elevernas prestationer i läsförståelse är vikigare än 

hur undervisningen genomförts. Lyckas eleverna väl är det samtidigt en respons till läraren 

om hur arbetet varit. Skulle eleverna lyckas sämre tyder svaren på att arbetssättet skulle för-

ändras för att nå ut till så många elever som möjligt. 

 

7.4 Övriga reflektioner 

Redan när barnen börjar skolan finns stora skillnader och vissa kan redan läsa medan andra 

har långt kvar. När det gäller de barn som inte kommit så långt är det extra viktigt att vara 

uppmärksam och se till att de inte fastnar någonstans i utvecklingen (Herrlin & Lundberg, 

2005). En av lärarna poängterar betydelsen av att tidigt upptäcka om en elev inte hänger med 

och har svårt för läsförståelse. Läsförmågan har flera delar varav avkodning och läsförståelse 

är två och de hänger inte alltid ihop (Elbro, 2004). Lärarna beskriver sitt arbete på så sätt att 

det upplevs som svårt för dem att missa att någon elev inte förstår läst text. De tester som lä-

rarna berättar att de använder, muntliga som skriftliga, bör tidigt avslöja om det är någon elev 

som ofta uppfattar skeenden i texten felaktigt. 

 

Lärarna pekar på betydelsen av att läsa mycket för att utveckla sin läsförståelse. Det är inte 

bara viktigt att läsa mycket utan att läsa texter och böcker som är utmanande. Det är inte ut-

vecklande för eleven att ständigt läsa på en nivå som är bekväm utan för att utvecklas behövs 

även mer svårare texter så att eleven får anstränga sig lite (Reichenberg, 2006). Läraren bör 

vara med och stödja elever när de väljer böcker att läsa, de äldre lättlästa böckerna kan ibland 

hoppa över viktiga fakta och de bör läraren direkt välja bort då det finns andra nyare lättlästa 

böcker som istället för fakta innehåller mer lättförståeliga ord (Reichenberg, 2008).  
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7.5 Didaktiska konsekvenser 

Lärarna arbetar traditionellt med läsförståelse, läser, diskuterar och svarar på frågor, detta 

eftersom det är ett arbetssätt som passar de flesta elever, enligt resultatet i denna studie. Kon-

sekvenserna av detta är att de lärare som är övertygade om att de arbetar på det bästa sättet för 

att utveckla elevernas läsförståelse kanske inte vågar eller vill testa något annat sätt och där-

med gå miste om metoder som kan vara till fördel för många elever. En uppfattning är många 

lärare arbetar med läsförståelse utan att tänka närmare på varför eller på vilket sätt. Eftersom 

att samtliga lärare i någon mån säger att läsförståelse krävs för att klara av andra ämnen och 

uppgifter i skolan borde det vara mer prioriterat. Det är en baskunskap som fodras för att klara 

andra uppgifter, konsekvensen att då främst arbeta med det i bakgrunden gör att läsförståelsen 

inte får den framträdande plats den borde ha. 

    

Svenska elever blir allt sämre läsare, intresset och motivationen för läsning minskar. Detta 

tolkas som att läsningen nu sker mer digitalt än tidigare (Skolverket, 2006a). Att läsningen 

blivit mer digital behöver inte automatiskt innebära att den blivit sämre, utan att det istället 

handlar om att läsa på ett annat sätt. Marsh och Singleton (2009) skriver att digitalt läsande är 

en annan sorts läsande som kräver en annan storts kompetens än att läsa i bokform. Att läsa på 

en skärm kan vara en fördel för vissa elever. Burnett (2009) påtalar också att trots att eleverna 

ofta utanför skolan använder sig av teknik och är duktiga på det är det inget skolan fångat upp 

eller använder sig av. Samma slutsats har Skolverket (2010) kommit fram till. Det är förvå-

nande att skolan inte använder sig mer av teknik och digitalt läsande, då det kan vara en fördel 

för vissa elever som är vana vid det från hemmet. Ingen av de intervjuade i denna studie näm-

ner heller användande av datorer eller annan teknik när det gäller arbetet med elevernas läs-

förståelse. 

 

Skolan måste enligt mig bli bättre på att ta vara på elevernas förkunskaper och eftersom ele-

verna är duktiga på digital teknik borde det användas mer i skolan. En didaktisk konsekvens 

av att skolan behöver ta in mer teknik gör att lärarna måste ha kompetensen för att genomföra 

undervisning som baseras på digitalt lärande. Skolan behöver bli en del av det digitala sam-

hälle vi idag lever i och inte stå utanför. 

   

Ytterligare en didaktisk konsekvens är att arbetet med läsförståelse inte utvärderas, trots att 

det enligt läroplanen (Skolverket, 1994) ska göras. Det kan tänkas att arbetet i sig kan vara 

svårt att utvärdera eftersom det ingår i alla ämnen och inte är något enskilt arbete. Dock anser 

jag att en utvärdering kan göras på den aktiva undervisningen i läsförståelse. Utvärderingen 

blir då en hjälp för läraren i hur han/hon ska planerar den fortsatta undervisningen med det. 

Det ger också en möjlighet för eleven att fundera över sitt bästa sätt att lära och på vilket sätt 

han/hon bäst läser. Elevernas prestationer utvärderas dock flitigt, enligt resultaten i denna 

studie, och det är även det en respons på den undervisning läraren haft men samtidigt är det av 

stor nytta för eleven att få egna insikter om sina kunskaper. Det är enligt Gunnarsson (1989) 

viktigt att eleven själv är medveten om vad han/hon kan och inte kan.   
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8. Metoddiskussion 

Här diskuteras den valda metoden för studien och hur den genomfördes samt vad som varit 

positivt och negativt med den. Här finns även en del som handlar om förslag till fortsatt 

forskning. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare beskriver sitt arbete med läsförståelse. Jag 

upplever att intervjuer var rätt vald metod i relation till syftet. Detta eftersom intervjuerna gav 

insyn i hur lärarna beskrev sitt arbete med läsförståelse. Enkäter skulle ha fungerat men inte 

gett samma bredd eller djup i frågorna eftersom de har färdiga svarsalternativ. Observationer 

skulle också ha fungerat men då hade syftet istället blivit att studera hur lärarna arbetar med 

läsförståelse istället för hur de beskriver sitt arbete. 

 

Alla intervjuer skedde i miljöer som var bekanta för den lärare som intervjuades, ett samtals-

rum, hemma eller i sitt klassrum. Placeringen var snett emot varandra för att ge respondenten 

plats och att han/hon inte skulle känna sig stressad eller anklagad. Allt efter Lantz (2007) teo-

rier om hur en intervju bör genomföras. Det är möjligt att det är bäst för den som ska intervju-

as att känna sig bekväm men jag som intervjuare kände mig inte särskilt bekväm på de platser 

jag aldrig varit innan. Det gjorde mig också lite nervös och därför lades fokus mycket på den 

strukturerade mallen med intervjufrågor. 

  

Det missivbrev lärarna fått ta del av innan innehöll tre av intervjufrågorna för att de skulle 

kunna förbereda sig inför intervjun, då detta är fördel för intervjun enligt Johansson och 

Svedner (2006). En del intervjuade var dock ändå nervösa vilket märktes på deras kropps-

språk som var undflyende. Meningen var inte att frågorna skulle ifrågasätta någons undervis-

ning eller metoder, utan frågorna ställdes enbart utifrån syftet och för att få tips jag själv kan 

använda mig av. Några av de intervjuade tror jag ändå uppfattade att de blev bedömda eller att 

deras undervisning blev ifrågasatt. Varför de kände så, eller upplevdes som att de kände så, 

var nog främst sättet att besvara vissa frågor. Kanhända hade de inte tänkt så mycket över 

varför de undervisar på ett visst sätt och därför blev osäkra när frågan ställdes. Det hade varit 

bra att skicka alla frågorna i missivbrevet och sedan bara ställa följdfrågor när det behövdes. 

Det hade varit en trygghet för de intervjuade, eftersom möjligheten att fundera över alla frågor 

fanns, och samtidigt tryggt för mig som intervjuare då intervjun blir i huvudsak strukturerad. 

  

Jag upplever att resultatet i vissa fall blev tunt, däremot förefaller det som att det inte skulle 

blivit annorlunda med fler respondenter. De svar de tillfrågade i denna studie gav likande 

mycket varandra; arbetsätten var nästan exakt lika, de hade liknande tankar om målen i läro-

plan och kursplan och metodanvändning var också lika. Det enda som skilde några åt var de-

finitionen av begreppet läsförståelse. Det kan dock ha berott på att frågan ställdes väldigt öp-

pet för att allas definitioner skulle komma fram. Svaren likande varandra men skillnaderna låg 

i att lägga mer eller mindre detaljer i begreppet. För att få andra och kanske utförligare svar 

hade frågorna behövt vara annorlunda. Med fler eller annorlunda utformade frågor hade resul-

tatet eventuellt blivit mer omfattande, men det är svårt att spekulera i. 

  

Efter att intervjuerna transkriberats var det problem att temabestämma resultatet. Intervjufrå-

gorna utgick alla från syftet och var starkt kopplade till det men när resultatet efter transkribe-

ring och sammanfattning skulle kopplas till olika teman var det ändå svårt att sammanställa. 

Kanhända mycket på grund av ovana. De flesta teman blev intervjufrågornas svar. Efter lite 

möda gick det att få fram även några andra teman ur dessa svar. Jag tror inte resultatet skulle 
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blivit mycket annorlunda med fler deltagare eftersom Intervjuerna följde till största delen en 

strukturerad mall eftersom jag ville hålla mig till ämnet och frågorna, vissa följfrågor ställdes 

dock vid vissa tillfällen när det upplevdes som lämpligt med en utförligare förklaring. Så här i 

efterhand önskar jag att jag skulle lagt upp intervjun mer ostrukturerat för det finns vissa delar 

av intervjuerna där uppföljande frågor hade varit lämpligt, det är sådant jag hört under tran-

skriberingen. Kihlström (2007a) nämner att det är lätt att man vid en strukturerad intervju är 

för fokuserad på frågorna och missar svar som behöver preciseras. Det gjorde jag vid vissa 

tillfällen, kanske för att jag inte heller är någon van intervjuare och ville ha frågorna att luta 

mig tillbaka på. 

   

Analysen och bearbetningen av resultatet har inspirerats av en fenomenografisk ansats 

(Kihlström, 2007b) där forskaren har tolkat resultatet. Resultatet är tolkat utifrån min egen 

uppfattning och därefter ihopsatt till de teman som återfinns i kapitlet resultat. Tolkningarna 

har en hermanutisk grund och är därmed inte absoluta. Sanningen är relativ (Thurén, 2004).  

 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

För fortsatt forskning skulle jag rekommendera att närmare studera hur eleverna upplever 

undervisningen i läsförståelse. Då bara en av de tillfrågade i denna studie låter eleverna utvär-

dera arbetssättet skulle det vara intressant att se vad eleverna har att säga om det. Kanhända 

tycker merparten av eleverna också att lärarna undervisar på det bästa sättet, men kanske skul-

le de föredra något annat som de lär sig bättre av. Det hade varit intressant att undersöka.  

Ytterligare en tanke om fortsatt forskning gäller sättet eleverna läser på. En intressant forsk-

ningsaspekt hade varit att undersöka om det finns någon skillnad i läsförståelse beroende på 

vilken typ av text eleven läser. Här menas olika genrer men främst hur eleven läser texten, i 

pappersform eller digitalt. Det hade varit givande att se om det där kan finnas någon skillnad i 

förståelse när elever läser samma text fast i olika former.  



29 

 

 

Referenslista 
 

Burnett, Cathy. (2009, Januari). Research into literacy and technology in primary classrooms. 

an exploration of understanding generated by recent studies. Journal of reasearch in 

reading.Volume32 , ss. 22-37. 

Chambers, Aidan. (1993). Böcker inom oss. Om boksamtal. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Ekström, Susanna. (2004). Läs och berätta. Handledning för högläsare och berättare som 

besöker barngrupper i förskola och förskoleklass. Stockholm: En bok för alla. 

Elbro, Carsten. (2004). Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber. 

Ewald, Annette. (2007). Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår. 

Doktorsavhandling i svenska med didaktisk inriktning. Malmö: Mamö Högskola. 

Gunnarsson, Bodil. (1989). Textläsning och textförståelse. I  Melin, Lars &  Lange, Sven 

(red.) Läsning. Lund: Studentlitteratur. 

Herrlin, Katarina., & Lundberg, Ingvar. (2005). God läsutveckling: kartläggning och 

övningar. Stockholm: Liber. 

Johansson, Bo & Svedner, PerOlov. (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen. 

Undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsförlget. 

Keene, Ellin & Zimmermann, Susan. (1997). Tankens mosaik. Om mötet mellan text och 

läsare. Göteborg: Daidalos AB. 

Keiffer, Michael & Lesaux, Nonie. (2007). Breaking down Words to Build Meaning: 

Morphology, Vocabulary and reading Comprehension in the Urban Classroom. Reading 

Teacher vol 61 nr2 , ss. 134-144. 

Kihlström, Sonja. (2007a). Att genomföra en intervju. I  Dimenäs, Jörgen (red.)Lära till 

lärare. Stockholm: Liber. 

Kihlström, Sonja. (2007b). Fenomenografi som forskningsansats. I  Dimenäs, Jörgen (red.) 

Lära till lärare. Stockholm: Liber. 

Lantz, Annika. (2007). Intervjumetodik. Den professionellt genomförda intervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Liberg, Caroline. (2006). Barn lär sig läsa och skriva. Lund: Studentlitteratur. 

Liberg, Caroline. (2003). Möten i skriftspråket. I Liberg, Caroline &  Bjar, Louise (red.) Barn 

utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur. 

Lpo1994/2010. (n.d.). www.regeringen.se. Retrieved 10 26, 2010, from 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/34/87/8de6b5ef.pdf 



30 

 

Marsh, Jackie & Singleton, Chris. (2009, Januari). Editorial: Literacy and technology: 

questions of relationship. Journal of research in reading Volume 32 Nr. 1 , ss. 1-5. 

Mills, Kathy. (2009). Floating on a Sea of Talk: Reading Comprehension through Speaking 

and Listening. Reading teacher vol 63 nr 4 , ss. 325-329. 

Myrberg, Mats. (2006). När lästimmar i skolan blir hot om misslyckande. I Borgström, Håkan 

(red.) Den hemliga koden. Aktuell forksning om läsning . Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Reichenberg, Monica. (2006). När lästimmar i skolan blir hot om misslyckande. I Borgstöm, 

Håkan (red.) Den hemliga koden. Aktuell forskning om läsning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Reichenberg, Monica. (2008). Vägar till läsförståelse. Stockholm: Natur & Kultur. 

Samuelsson, Stefan. (2006). Viktigt med många ord i förrådet. I Borgström, Håkan (red.) Den 

hemliga koden. Aktuell forskning om läsning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Skolverket. (2010, 04 09). Retrieved 11 19, 2010, from Redovisning av uppdrag om 

uppföljning av IT-användning och ITkompetens: 

http://www.skolverket.se/sb/d/193/url/0068007400740070003a002f002f00770077007700340

02e0073006b006f006c007600650072006b00650074002e00730065003a00380030003800300

02f00770074007000750062002f00770073002f0073006b006f006c0062006f006b002f007700

7000750062006500780 

Skolverket. (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2003). Nationella utvärderingen av grundskolan NU-03. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2006). PIRLS 2006 Läsförmågan hos elever i årskurs 4 - i Sverige och i världen. 

Rapport 305. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2006). PISA 2006 - 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera - 

naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Rapport 306. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2009a). PM - Ämnesprov i årskurs 3 vårterminen 2009. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2009 b). PM - Ämnesprov i årskurs 5 vårterminen 2009. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2007). Vad händer med läsningen? En kunskapsöversikt omläsundervisning i 

Sverige under åren 1995-2007. Rapport 304. Stockholm: Fritzes. 

Smith, Frank. (2000). Läsning. Stockholm: Liber. 

Säljö, Roger. (2000). Lärande i praktiken. Ett spciokulturellt perspektiv. Stockholm: 

Norstedts. 

Thurén, Torsten. (2004). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber. 



31 

 

Westlund, Barbro. (2009). Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik. 

Stockholm: Natur& kultur. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Vetenskapsrådet. 

Vygotskij, Lev. (1934/1999). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos. 

 



32 

 

 

Bilaga 1 Missivbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Malin Bengtsson och jag studerar sista terminen på lärarprogrammet i Borås. 

Jag läser mot grundskolans tidiga år, en inriktning som heter kultur, kommunikation och me-

dia, där främsta fokus ligger på SO-ämnena och IT.  Nu är det däremot dags för mitt exa-

mensarbete som är inriktat på att undersöka hur lärare arbetar för att eleverna ska få en god 

läsförståelse. 

  

Jag hoppas därför att Du kan ställa upp på en intervju angående just läsförståelse. Det hade 

varit till stor hjälp för mig i mitt arbete eftersom jag vill få med så mycket åsikter och tankar 

som möjligt. Varje bidrag har stor betydelse för min studie. 

Kan Du tänka Dig att vara delaktig i studien?; hör av Dig till mig via telefon eller mail så be-

stämmer vi en intervjutid som passar Dig. Har Du andra frågor eller synpunkter går självklart 

också bra att höra av sig. 

 

Intervjuerna kommer att bandas för att sedan transkriberas och användas i arbetet. Studien 

följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer och dess krav på konfidentialitet för alla 

inblandade. Namn och skola kommer inte att anges i studien och svaren kommer enbart att 

användas i forskningssyfte. 

 

Intervjun kommer att pågå cirka 30 minuter. Som förberedelse är jag tacksam om Du i förväg 

funderar över följande frågor: 

 

Hur definierar du begreppet läsförståelse? 

 

Vad använder du för metoder när det gäller läsförståelse? 

 

Vad använder du dig av för material när det gäller läsförståelse? 

 

Vänliga Hälsningar Malin 

 

För att kontakta mig 

Telefon:0735-35 36 72 

Mail: s080451@utb.hb.se 

 

För att kontakta min handledare Ann-Sofie Karlsson 

Telefon: 033-435 42 67 

Mail: ann-sofie.karlsson@hb.se 

 

 

 

 

 

 

mailto:s080451@utb.hb.se
mailto:ann-sofie.karlsson@hb.se
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor till studie angående läsförståelse 

Tema 1. Läsförståelse 

1. Hur definierar du begreppet läsförståelse? 

2. Varför är läsförståelse viktigt? 

Tema 2. Hur läraren själv arbetar med läsförståelse 

1. Hur vet du om en elev har en god läsförståelse? 

2. Hur har du arbetat för att eleverna ska utveckla en god läsförståelse? 

Varför har du valt att arbeta på detta sätt? 

Hur kopplar du ditt arbete till läroplan och kursplan? 

3. Vad använder du för metoder när det gäller läsförståelse? 

Varför har du valt just dem? 

4. Vad använder du dig av för material när det gäller läsförståelse? 

Varför har du valt detta material? 

Hur väljer du material? 

5. Hur planerar du din undervisning när det gäller läsförståelse? 

Hur ofta arbetar du med läsförståelse? 

Hur utvärderar du arbetet? 

6. Finns det något som är extra viktigt för pedagoger att tänka på när det gäller arbetet 

med elevernas läsförståelse tycker du? 

 

7. Har du ytterligare tillägg eller frågor? 

 

 

 
 

 


