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Sammanfattning 
Studiens syfte var att genom intervjuer med låg- och mellanstadielärare, undersöka hur de 

uppfattar fenomenet läsförståelse och hur de arbetar i sin undervisning för att främja elevers 

läsförståelse i alla ämnen.  

Studien är kvalitativ med en fenomenografisk metodansats. Det empiriska materialet, sju 

intervjuer, har analyserats fenomenografiskt utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

Mot bakgrund av tidigare forskning tycks resultaten från denna studie överensstämma. Till 

exempel framgick det i studien att lärare uppfattar fenomenet läsförståelse som något för 

undervisningen grundläggande och nyckeln till alla kunskaper. Dessutom ansåg de att 

läsförståelse är en demokratisk rättighet och att god läsförståelse är avgörande för att eleverna 

i framtiden ska kunna verka i samhället på lika villkor. Det framgick även att lärarna arbetar 

med läsförståelse i alla ämnen. Vi såg att lärarna till största delen värdesätter de gemensamma 

samtalen i klassrummet för att främja läsförståelse. Textsamtal i kombination med stöttning där 

läraren använder sig själv som modell ansågs av lärarna vara betydelsefullt för eleverna. En del 

i samtalet, enligt lärarna, handlar om att förklara ord och begrepp. Det visade sig att lärare i 

första hand bedömer elever formativt men att de flesta kompletterar bedömningen med olika 

diagnostiska läs- och skrivprov.  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

1 INLEDNING ............................................................................................................................. 1 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................. 2 

2.1 SYFTE .................................................................................................................................... 2 
2.2 FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................................. 2 

3 BAKGRUND, TEORETISKT PERSPEKTIV OCH TIDIGARE FORSKNING ........................................... 3 

3.1 STYRDOKUMENT ...................................................................................................................... 3 
3.2 SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV .................................................................................................... 4 
3.3 LÄSFÖRSTÅELSE ....................................................................................................................... 4 
3.4 LÄSSTRATEGIER ....................................................................................................................... 5 
3.5 RT, TSI OCH CORI ................................................................................................................... 7 
3.6 MOTIVATION TILL OCH ENGAGEMANG FÖR LÄSNING ......................................................................... 8 
3.6.1 INRE OCH YTTRE MOTIVATION FÖR LÄSNING .......................................................................................... 9 
3.7 LÄRARENS ROLL ....................................................................................................................... 9 
3.7.1 BEDÖMNING ................................................................................................................................. 10 
3.8 LÄSFÖRSTÅELSERESULTAT I PIRLS .............................................................................................. 11 

4 METOD................................................................................................................................. 13 

4.1 FENOMENOGRAFISK METODANSATS ........................................................................................... 13 
4.2 KVALITATIV INTERVJU SOM METOD FÖR DATAINSAMLING ................................................................ 13 
4.3 GENOMFÖRANDE OCH URVAL ................................................................................................... 14 
4.3.1 TABELL 1. PRESENTATION AV INFORMANTER ....................................................................................... 14 
4.4 FENOMENOGRAFISK ANALYS AV INTERVJUER ................................................................................. 15 
4.5 BEARBETNING AV DATA ........................................................................................................... 15 
4.6 ETIK.................................................................................................................................... 16 
4.7 VALIDITET OCH RELIABILITET ..................................................................................................... 16 

5 RESULTAT ............................................................................................................................. 18 

5.1 LÄSFÖRSTÅELSE SOM FENOMEN OCH DESS BETYDELSE ..................................................................... 18 
5.2 LÄSSTRATEGIER FRÄMJAR LÄSFÖRSTÅELSEN .................................................................................. 19 
5.3 MOTIVATION SOM DRIVKRAFT FÖR LÄSFÖRSTÅELSE ........................................................................ 21 
5.4 BEDÖMA LÄSFÖRSTÅELSE ......................................................................................................... 22 
5.5 SAMMANFATTNING AV RESULTAT .............................................................................................. 24 

6 DISKUSSION ......................................................................................................................... 25 

6.1 METODDISKUSSION ................................................................................................................ 25 
6.2 RESULTATDISKUSSION ............................................................................................................. 26 
6.2.1 LÄSFÖRSTÅELSE SOM FENOMEN OCH DESS BETYDELSE .......................................................................... 26 
6.2.2 LÄSSTRATEGIER FRÄMJAR LÄSFÖRSTÅELSE ........................................................................................... 26 



6.2.3 MOTIVATION SOM DRIVKRAFT FÖR LÄSFÖRSTÅELSE .............................................................................. 28 
6.2.4 BEDÖMA LÄSFÖRSTÅELSE ................................................................................................................. 28 
6.3 SLUTDISKUSSION OCH VIDARE FORSKNING .................................................................................... 28 
6.4 DIDAKTISKA IMPLIKATIONER ..................................................................................................... 29 

REFERENSER
BILAGOR



 

Förord 
Vi vill framförallt tacka de lärare som ställt upp för intervju, utan er hade inte detta 

examensarbete kunnat genomföras. Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Catrine 

Brödje som under arbetets gång har givit oss värdefulla råd och konstruktiv kritik. Vidare vill 

vi även tacka den bibliotekarie, som vid flera tillfällen, kommit med uppmuntrande 

kommentarer och när energinivån legat lågt har du även försörjt oss med bananer. Tack även 

till våra familjer för att ni alltid finns där och stöttar, ni är guld värda!  

 

Slutligen vill vi också tacka varandra för ett mycket gott samarbete och ser tillbaka på alla 

givande diskussioner med glädje och tillfredställelse. Vi har författat alla kapitlen tillsammans. 

Dessutom har vi båda varit medverkande vid alla intervjutillfällen. Vid ett par tillfällen valde 

vi dock att dela upp oss, nämligen vid transkribering och under analysarbetet. Vid 

transkribering av intervjuer delade vi upp oss genom att transkribera varannan intervju. Vad 

gäller analysen ansåg vi det vara av värde att först tolka data oberoende av varandra. Därefter 

diskuterade vi eventuellt skilda tolkningar för att sedan gemensamt komma fram till de 

huvudkategorier och underkategorier som ligger till grund för får analys. 
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1 INLEDNING 

 

Westlund (2016, s. 8) hävdar att en ”god läsförståelse påverkar möjligheterna att utveckla 

kunskap i alla skolämnen och genom hela skoltiden”. Även Reichenberg (2014, s. 12) påstår att 

en ”god läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen …”. På liknande 

sätt uttrycker Lundberg (2010, s. 11) sig som menar att en god läsförmåga är och förblir ”en 

avgörande förutsättning för lärande i skola och samhällsliv”.  

 

En god läsförståelse är således viktig för att kunna utveckla kunskap i skolan men också för att 

kunna verka i ett demokratiskt samhället på lika villkor. Westlund (2016, s. 3) menar att ”en 

god läsförståelse är central för att klara sig i ett komplext samhälle. Det är också en förutsättning 

för att kunna värna om de demokratiska värderingar och den värdegrund som samhället bygger 

på”. Även Reichenberg (2014, s.12) uttrycker att läsförståelsen är ”… grunden för ett livslångt 

lärande och ett aktivt liv som samhällsmedborgare”.  

 

Lundberg (2010, s. 11) förklarar att skriven text har en avgörande roll för lärande och 

kunskapsförmedling. Vårt textsamhälle bygger på att människor har en god skriftspråklig 

kompetens och därför menar Westlund (2016, s. 8) att en god läsförståelse är nödvändig för att 

klara sig i samhället.  

 

Flera av de mest framstående läsforskarna i Sverige verkar vara överens om att en god 

läsförståelse utgör grunden för elevers lärande och utveckling i skolan. I nästan alla skolans 

kursplaner i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, 

2018) framgår det att eleverna bland annat ska reflektera, resonera, diskutera, analysera och 

kommunicera. För att eleverna ska kunna utveckla och använda dessa förmågor krävs 

läsförståelse. Därmed vågar vi påstå att undervisning i läsförståelse kan vara ett av det viktigaste 

uppdragen som skolan har.  

 

Läsdelegationen (2018, s. 25) fastslår i sitt betänkande att svenska elever är mer negativa till 

läsning än vad elever från andra länder är. Enligt den senaste rapporten från PIRLS (2016, s. 

67) framhävs det att dåliga läsvanor och negativa attityder till läsning hör ihop med bristande 

läsförståelse. Det konstateras också i PIRLS (2016, s. 48) att lärare är en viktig förutsättning 

och bär det yttersta ansvaret för att elever utvecklar god läsförståelse. Med tanke på det kan 

man dra slutsatsen att lärares sätt att undervisa måste leda till att elever motiveras och får en 

positiv inställning till läsning eftersom det gynnar läsförståelse. Därför har vi valt att undersöka 

närmare hur lärare uppfattar fenomenet läsförståelse och hur de konkret arbetar för att främja 

läsförståelse i alla ämnen. 

Hur vet lärare att eleverna förstår vad de läser? Flertalet läsforskare redogör för att läsförståelse 

är en komplex färdighet och Westlund (2014, s. 131) menar att den därför är svår att mäta och 

bedöma. Det finns förvisso tester, till exempel Skolverkets nationella prov i svenska som elever 

genomför varje år där bland annat läsförståelsen mäts. Läraren bedömer elevens resultat utifrån 

vissa kriterier. Westlund (2014) menar att risken med sådana formella test kan vara att läraren 
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då styr undervisningen så att eleverna ska klara testen. Westlund (2014, s. 133) vill 

uppmärksamma detta och påtalar därför vikten av att lärare beaktar det faktum att Skolverkets 

läsförståelsetest enbart mäter vissa delar av läsförståelse. Hon talar därför om att lärare måste 

komplettera den summativa bedömningen genom att observera och stötta eleverna i deras 

utveckling kontinuerligt genom så kallad formativ bedömning för att varje elev ska utvecklas. 

Vi har därför också valt att undersöka vilken syn lärarna har på bedömning av läsförståelse.  

 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

2.1 Syfte 

Att genom intervjuer med låg- och mellanstadielärare, undersöka hur de uppfattar fenomenet 

läsförståelse och hur de arbetar i sin undervisning för att främja elevers läsförståelse i alla 

ämnen. 

2.2 Frågeställningar 

1. Vilka metoder och/eller strategier anser lärarna är värdefulla för att eleverna ska 

utveckla sin läsförståelse i alla ämnen.  

2. Vilken syn har lärarna på bedömning av läsförståelse?  
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3 BAKGRUND, TEORETISKT PERSPEKTIV OCH TIDIGARE 
FORSKNING 

 

Vi vill undersöka vilka metoder och/eller strategier som lärarna anser är värdefulla för att 

eleverna ska utveckla sin läsförståelseförmåga men också vilken syn lärare har på bedömning 

av läsförståelse, det vill säga hur lärare kan se hur väl elever förstår text. I detta kapitel redogör 

vi för viktiga delar som knyter an till tidigare forskning inom läsförståelse. Bakgrunden ger oss 

kunskap om och förståelse för vad läsförståelse handlar om och hur de olika delarna hänger 

ihop. I kapitel 3 finns avsnitt om, styrdokument (3.1), teoretiskt perspektiv (3.2), läsförståelse 

3.3), lässtrategier (3.4), läsförståelsemodeller (3.5), Motivation (3.6), lärarens roll (3.7) samt 

läsförståelseresultat i PIRLS (3.8). Flera av avsnitten har också underrubriker. 

3.1 Styrdokument 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) innehåller 20 

kursplaner som alla beskriver varje ämnes syfte, centrala innehåll och vilka godtagbara 

kunskapskrav som gäller för respektive ämne. I första kapitlet som heter Skolans värdegrund 

och uppdrag står det att ”eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig 

och använda ny kunskap blir därför viktiga” (Lgr 11, 2018, s. 9). Att utveckla förmågan till 

läsförståelse är viktigt eftersom det bidrar till att elever kan tolka, förstå och tillägna sig ny 

kunskap. Det innebär att skolans undervisning måste främja elevers läsförståelse så att de kan 

ta till sig kunskaper i alla ämnen. 

 

I kursplanen för svenskämnet står det att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förmågan 

att ”läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” (Lgr 11, 2018, s. 258). 

För att uppnå det framhävs betydelsen av att använda olika strategier som främjar läsförståelse. 

I det centrala innehållet för årskurs 1-3 står det att eleverna ska ges möjligheter till att använda 

”lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och 

innehåll” (Lgr 11, 2018, s. 258). I årskurs 4-6 ska eleverna fördjupa sina kunskaper i svenska 

och enligt det centrala innehållet ska eleverna då kunna använda ”lässtrategier för att förstå och 

tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant 

som står mellan raderna” (Lgr 11, 2018, s. 259).  

 

Kommentarmaterialet till Lgr 11 vad gäller kursplanen i svenska redogör för vad som menas 

med lässtrategier. ”Med lässtrategier menas i kursplanen de konkreta sätt som en läsare 

använder för att angripa en text. Lässtrategier handlar alltså om något som läsaren gör med 

texten.” (s. 10). Elever behöver därför bli medvetna om att det finns olika lässtrategier samt lära 

sig att använda dem, dels för att förstå, dels för att minnas det som behandlas. 
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Undervisning i läsförståelse ska leda till att eleverna i slutet av årskurs 6 når följande mål:  
 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och 

ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak 

fungerande sätt. Genom att göra enkla, kronologiska 

sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala 

delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven 

grundläggande läsförståelse (Lgr 11, 2018, s. 263). 

 

Med hänvisning till citatet kan det sägas att användningen av lässtrategier är viktig och för att 

eleverna ska nå ovanstående mål är det av stor vikt att lärare börjar undervisa i läsförståelse 

redan från skolstart. I Lgr 11 (2018, s. 263) finns också ett specifikt kunskapskrav för 

godtagbara kunskaper i läsförståelse som gäller för elever i slutet av årskurs 1.  

3.2 Sociokulturellt perspektiv 

En stor del av den forskning som rör utbildningsområdet utgår från olika lärandeteorier. Många 

läsforskare utgår från den sociokulturella lärandeteorin som kort sagt handlar om att lärande 

sker i samspel och i social interaktion. Teorin har utvecklats av den sovjetiska psykologen Lev 

Vygotskij som såg på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Sociokulturellt perspektiv på 

lärande innebär att alla människor ständigt utvecklas och lär sig i sociala sammanhang genom 

deltagande interaktion och kommunikation i en kulturell kontext (Westlund 2012, ss. 20-22).  

Grundläggande element och centralt för lärande är språk och kommunikation (Dysthe 2003, s. 

31). Vygotskij (2001) hävdar att utan social kommunikation utvecklas varken språk eller 

tänkande. Det är alltså i mötet med andra som man kan ta till sig nya sätt att tänka, resonera och 

agera. Lärande och utveckling är således inte en individuell process utan kunskap utvecklas i 

samspel mellan elever och mellan lärare och elever (Säljö 2014, ss. 307-308).  

Vygotskij myntade begreppet den proximala utvecklingszonen som innebär att det som ett barn 

klarar idag genom stöttning och samarbete kommer barnet klara av att göra på egen hand i 

morgon (Vygotskij, 1978). Den proximala utvecklingszonen kan alltså ses som ett slags  

”område” där ett barn kan klara av något med hjälp av stöttning och imitation och där samma 

barn snart kan klara att göra det själv. Chambers (2014, s. 99) skriver att syftet med den stöttning 

som en lärare ger är att den ska leda eleven dit hen inte kan ta sig på egen hand. 

3.3 Läsförståelse 

Under första delen av 1800-talet ansågs man vara läskunnig när man kunde memorera och 

innantilläsa Luthers katekes, vilket alltså innebar att det inte var viktigt att läsaren förstod 

texten. 1842 infördes den så kallade folkskolan i Sverige, skolans uppgift och ansvar blev då 

att undervisa elever i läsfärdighet. Från början handlade läsfärdighet om att kunna avkoda ord. 

Begreppet läsfärdighet kom långt senare att även innefatta läsförståelse (Lundgren och Säljö 

2014). 

  

Fram tills för ungefär 30 år sedan trodde läsforskare att avkodning och läsförståelse hörde 

samman och utvecklades parallellt. På senare år har forskning visat att det inte alltid stämmer. 

Läsforskare menar nu att avkodningsförmåga och läsförståelse inte utvecklas parallellt. 
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Westlund (2012, s. 197) hävdar dock att den största faktorn till elevers bristande läsförståelse 

beror på att eleven har problem med att avkoda. Samtidigt understryker Westlund (2012, s. 71, 

2016, s. 21) att en god avkodningsförmåga inte nödvändigtvis resulterar i god läsförståelse 

eftersom en god läsförståelse också innebär att kunna föra en dialog med de texter eleverna 

läser. Bråten (2008, s. 199) redogör för att en skicklig ordavkodning kan bidra till att läsaren 

inte behöver ägna tid åt tekniska aspekter av läsningen utan kan fokusera mer på att förstå 

texten. 

 

I den här studien undersöker vi hur lärare uppfattar fenomenet läsförståelse och hur de arbetar 

i sin undervisning för att främja läsförståelse i alla ämnen. Roe (2014, s. 19) redogör för att 

texttyper och språkbruk/terminologi det vill säga form och innehåll skiljer sig åt i texter 

beroende på vilket skolämne eleverna undervisas i. Till exempel måste man förstå en faktatexts 

uppbyggnad på ett sätt och en skönlitterär text på ett annat sätt eftersom texterna har olika 

syften. Ibland är målet att lära sig något och ibland är målet att uppleva. Hon påtalar därför 

vikten av att elever undervisas i läsförståelse i alla ämnen. Vad innebär då läsförståelse?  

 

Bråten (2008, s. 14) menar att ”läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man 

genomsöker skriven text och samspelar med den.” Westlund (2016, s 18) definierar begreppet 

läsförståelse som ”en förmåga att kunna tolka, hantera information, skapa och omskapa mening 

i olika texter. Läsförståelse innebär en interaktion, dvs. ett samspel mellan läsaren och texten”. 

Utifrån de båda definitionerna kan det förstås att läsaren interagerar med texten och att det är 

de mentala processerna som utgör grunden för läsförståelse. Det finns många definitioner på 

vad läsförståelse är, en mycket känd teoretisk modell är ”The simple view of reading” som 

Hoover och Gough (1990) lanserade 1986. Den lyder; Läsning = Avkodning x Förståelse och 

har kommit att bli en väl vedertagen formel av både forskare och lärare över hela världen. Enligt 

modellen kan elever läsa när de kan avkoda, det vill säga identifiera skrivna ord och när de kan 

förstå, det vill säga tolka ordens betydelse. 

 

Afflerbach (2007) menar att läsförståelse inte bara handlar om kognitiva förmågor, det vill säga 

hur eleven förstår och tolkar text, utan också om affektiva förmågor. De affektiva förmågorna 

handlar om elevens intresse, motivation, engagemang och attityd till läsning. Även Westlund 

(2016, s. 19) hävdar att intresse, motivation, engagemang och läsattityd har betydelse för vilken 

läsförståelse som utvecklas. Fenomenet läsförståelse kan ses som en inre mental process och 

som innefattar många delar. Det handlar dels om hur man tar till sig en text, dels hur man 

bearbetar innehållet i texten. Taube (2007a) har modifierat Hoover och Gough (1986) modell 

som beskrevs tidigare genom att lägga till en faktor, nämligen motivation, den lyder Läsning = 

avkodning x förståelse x motivation. Hon hävdar att läsförståelse aldrig kan uppnås utan 

motivation. Det ges en djupare beskrivning vad gäller motivationens betydelse för läsförståelse 

i avsnitt 3.6. 

3.4 Lässtrategier 

Utifrån det inledande stycket i föregående avsnitt 3.3 Läsförståelse, kan man förstå att lärare 

måste göra olika ämnesdidaktiska val för att främja läsförståelse. De didaktiska frågorna vad, 

hur och varför är frågor som lärare måste ställa sig när de planerar lektioner och då oavsett i 



 

6 

 

vilket ämne (Westlund 2016, s. 70). För att främja läsförståelse menar många läsforskare att 

man behöver använda olika lässtrategier. I Lgr 11 (2018) framhävs att lärare ska undervisa i 

läsförståelsestrategier men det står inte hur, det är alltså tolkningsbart. Detta menar Westlund 

(2013, s. 295) ställer krav på att lärare har fördjupade kunskaper eller ges möjlighet att fördjupa 

sina kunskaper i hur man aktivt kan undervisa i läsförståelsestrategier. Palincscar och Schutz 

(2011, s. 88) menar att presenterandet av lässtrategier i en förutsägbar lista, där varje strategi är 

isolerad och avlägsnad från det underliggande syftet, inte är att föredra. Risken finns då att 

elever fokuserar för mycket på att förstå sig på lässtrategierna istället för att få en djupare 

förståelse för texten. De menar att syftet med läsningen avgör vilken eller vilka strategier man 

bör använda och att flera strategier samverkar och används samtidigt av läsaren för att förstå. 

Vad innebär då lässtrategier?  

 

Roe (2014, s. 113) menar att lässtrategier är olika ”åtgärder eller handlingar som läsaren kan 

vidta för att främja läsförståelsen”. En lässtrategi är alltså ett förutbestämt arbetssätt som 

används för att främja läsförståelse. Vilken lässtrategi som används beror på vad syftet med 

texten är samt vilken form och innehåll texten har (Roe, 2014, s. 20).  Enligt Westlund (2012, 

s. 33) är lässtrategier de ”målinriktade mentala redskap individen använder för att förstå en text 

…”. Westlund (2016, s. 34) menar vidare att de mentala redskapen hjälper eleven ”tolka och 

skapa mening” i den text hen läser. Även Bråten (2008, s. 69) redogör för att goda läsare är 

aktiva när de läser genom att använda mentala aktiviteter. Han delar in de mentala 

aktiviteterna/strategierna i fyra huvudkategorier; minnesstrategier, struktureringsstrategier, 

elaboreringsstrategier och övervakningsstrategier. Goda läsare använder hela tiden dessa 

metakognitiva lässtrategier för att förstå text. Han förklarar följande: 

 

Läsarna försöker förutse innehållet i texten, under läsningens gång 

ställer frågor till sig själva (och försöker besvara dem), gör sig visuella 

föreställningar med utgångspunkt i texten, summerar textinnehållet 

med egna ord, försöker klargöra svåra eller dunkla textpartier, drar 

slutsatser, plockar fram exempel och gör analogier utifrån 

förkunskaper de besitter i ämnet. 

 

I citatet beskrivs hur en person med god läsförståelseförmåga hela tiden använder 

metakognitiva strategier genom att hen kopplar texten till sina egna erfarenheter och kunskaper 

för att förstå. Schmidt, Rozendal och Greenman (2002) visar i sin forskning att de som har 

bristande läsförståelse också ofta har metakognitiva brister.  

 

Ett resultatet som Schmidt, Rozendal och Greenman (2002) kommit fram till är att undervisning 

i att använda olika lässtrategier hjälper elever att utveckla läsförståelse. Liknande konstaterar 

Westlund (2016, s. 33) som menar att elever måste lära sig att använda olika lässtrategier för 

att kunna ta till sig och förstå olika texter. Utifrån aktuell läsforskning delar hon in lässtrategier 

i två delar, nämligen avkodningsstrategier och läsförståelsestrategier. I figur 1 nedan redogörs 

för skillnaderna mellan dem.  
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Figur 1. Westlund (2016, s. 33) Lässtrategier för avkodning och läsförståelse.  

 

Avkodningsstrategierna kan tänkas kräva mer av fysisk ansträngning medan 

läsförståelsestrategierna kräver både fysisk och mental ansträngning. Den schematiska bilden 

visar en dubbelriktad pil mellan de båda strategiuppdelningarna vilket kan tolkas som att de 

olika förmågorna i respektive strategiruta är beroende av varandra. Det kan också sägas att god 

avkodning främjar läsförståelsen eftersom den energi man annars hade lagt på att avkoda, 

istället kan användas till försöka förstå.  

3.5 RT, TSI och CORI 

Under de senaste 30 åren har en rad olika läsförståelsemodeller som visat sig vara effektiva, 

utformats. De mest centrala och forskningsbaserade är Reciprocal Teaching – RT, 

Transactional Strategies Instruction – TSI och Concept Oriented Reading Instruction – CORI 

(Westlund 2012, s. 13). CORI bygger enbart på teorier om motivation till skillnad från TSI och 

RT som indirekt handlar om den betydelse som motivationen har för att främja läsförståelse 

(Westlund 2012, s. 33) 

 

Alla tre modellerna har sina egna understrategier. Understrategierna lämpar sig olika beroende 

på syftet med läsningen. Gemensamt för dem är att de alla bygger på att läsförståelse främjas 

genom undervisning i tankemodeller. Dessutom påtalas vikten av att dialog förs i klassrummet 

för att främja läsförståelse. Frågor som utgår från elevernas förkunskaper ska stimulera till att 

de reflekterar över textinnehåll och strategiundervisning (Andreassen 2008, s. 252).  

 

Forskarna Palinscar och Brown (1984 se Andreassen 2008, s. 231) ville komma på ett sätt där 

svaga läsare gavs möjlighet att tillämpa samma strategier som goda läsare. Den Reciproka 

undervisning (RT) erbjuder fyra huvudstrategier: förutspå handling/ställa hypotes, ställa egna 

frågor om texten, klargöra otydligheter och sammanfatta text. För att eleverna ska kunna ta sig 

till sig en text och förstå innehållet i den används alla fyra huvudstrategierna. För att förstå en 

text används alltså flera olika strategier. RT framhäver kognitiva tankeprocesser, interaktion 
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och dialog med texten men också att tänka högt. Syftet med undervisningen är att göra eleverna 

kognitivt aktiva (Westlund 2012, ss. 75-79). Till en början är eleverna beroende av att läraren 

modellerar och förklarar de fyra strategierna för att de sedan ska kunna använda dem i samtal 

med varandra. Tanken och målet är att eleverna ska bli såpass medvetna om den effekt som 

strategierna har på läsförståelsen, att de självmant väljer att tillämpa dem när de läser 

(Andreassen 2008, s. 231-233). 

 

Den Transaktionella strategiundervisningen (TSI) som lanserades av forskaren Michael 

Pressley på 1990-talet. Bygger på samma fyra huvudstrategier som RT. TSI innebär att lärare 

och elever tänker högt om text och strategianvändning samt diskuterar det gemensamt i ett 

socialt sammanhang. TSI kan, tillskillnad från RT, ses som ett förhållningssätt mer än som ett 

koncept för strategiundervisning. Samt att TSI är mer flexibilitet än RT då den individuella 

anpassningen framhålls (Andreassen 2008, s. 250-251; Westlund 2012, ss. 80-82).  

 

Den begreppsorienterade läsundervisningen CORI är en modell som utgör bryggan mellan 

läsförståelsestrategier och ämnesbegrepp. Den amerikanska professorn John Guthrie, vars 

intresseområde var att undersöka samband mellan läsning och motivation, kom fram till att 

läsförståelse främjas när elever läser av nyfikenhet och av eget intresse för att lära. Framförallt 

uppmärksammade han det när elever läste faktatexter. Det finns alltså en koppling mellan 

läsförståelse, elevers nyfikenhet, engagemang och deras kunskapsutveckling (Andreassen 

2008, s. 251). Även Westlund (2012, s. 83-87) menar att elevers intresse och nyfikenhet leder 

till den motivationen som krävs för att de ska använda kognitiva strategier för att förstå.  

3.6 Motivation till och engagemang för läsning 

I avsnitt 3.3 läsförståelse, beskrevs flera olika affektiva förmågor som främjar läsförståelse, en 

av dem handlade om motivation. Westlund (2012, s. 24) beskriver motivation som en drivkraft 

för utveckling av läsförståelse. Roe (2014, s.51) hävdar att elevers vilja och förmåga att läsa är 

beroende av deras motivation och engagemang. Westlund (2012, s. 25) anser att motivationens 

betydelse för läsförståelse är komplext och behöver redas ut. Hon redogör för att betydelsen av 

motivation som drivkraft för lärande har diskuterats sedan 1940-talet men att de senaste 20 åren 

även har varit av intresse för läsforskarna. 

 

Inom den forskning som rör läsförståelse fokuserar forskarna på individuella mål, värderingar 

och uppfattningar elever har om sig själva. Professor Karin Taube (2007b, s. 82) redogör för 

begreppen självförtroende, självkänsla, självbild, självuppfattning, akademisk självbild och 

självvärdering. Taube (2007b, s. 81) menar att huruvida elever lyckas med läsinlärning har stor 

påverkan på deras skolgång. Att inte lyckas med läsinlärning påverkar elevens självbild och 

självförtroende. Taube (2007b, s. 81) och Westlund (2012) är överens om att det är skillnad i 

betydelsen mellan begreppen självförtroende och akademisk självbild. Elever kan ha ett gott 

självförtroende men sämre akademisk självbild. Bristande akademisk självbild innebär att 

eleven upplever att hen inte kan eller inte tror på sin förmåga att klara uppgiften.  

 

Westlund (2012) menar att om elever inte förstår uppgiften och om målet med uppgiften är 

otydligt finns det risk att de tappar motivationen. De motiveras inte heller till att prestera 
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eftersom att de inte ser sin fulla potential. Taube (2007b, s. 81) förklarar att förutom lärares 

kunskaper om elevers språkliga utveckling är det viktigt att de också känner till det faktum att 

”Framgång och misslyckande samspelar med en individs självbild och motivation för fortsatt 

lärande”. Guthrie och Wigfield (2000) skriver att god undervisning leder till bättre motivation. 

De menar också att elever motiveras när de ges stöd i form av uppmuntran och tydliga 

lärandemål. Dysthe (2003, ss. 38-39) redogör för motivationens betydelse ur ett sociokulturellt 

perspektiv och menar att när elever upplever något som meningsfullt ökar också motivationen 

och viljan att lära. Det i sin tur är starkt förknippat med om kunskap och lärande ses som något 

viktigt och värdefullt i den grupp man tillhör. Med tanke på det menar hon att det är av stor vikt 

att lärare lyckas skapa en god läromiljö som inbjuder elever att aktivt delta och en klasskultur 

där kunskap och lärande rankas högt av alla. Vad gäller lärarens roll beskrivs den djupare i 

avsnitt 3.7. 

3.6.1 Inre och yttre motivation för läsning 

Man kan beskriva två typer av motivation, inre och yttre. Taube (2007b, s. 92) menar att de 

förväntningar som till exempel föräldrar och vänner har på en, är faktorer som kan leda till att 

man känner yttre motivation. Westlund (2012, s. 28) menar att yttre motivation inte leder till 

att eleven läser för sin egen skull. Utan hen läser för att det är en skoluppgift, och ett måste och 

kanske för att få bekräftelse eller belöning. Både inre och yttre motivation är viktig men den 

inre motivationen är dock viktigast och därmed mer eftersträvansvärd (Westlund, 2012, s.28). 

Inre motivation handlar om att eleven drivs av egen kraft. Eleven läser för sin egen skull och 

för att hen tycker om att läsa (Westlund 2012, s. 28). Något som kännetecknar en inre motiverad 

läsare är hens engagemang, koncentration samt inlevelse som dessutom alla är det viktiga 

ingredienser för att uppnå en djupare förståelse för innehållet i en text (Bråten 2008, s. 76). 

Taube (2007b, s. 91) redogör för att en positiv attityd till det man ska lära sig är viktig för att 

känna inre motivation. Även den bild och uppfattning man har av sig själv som en lärande 

individ så kallad ”sense of agency” är av stor betydelse, det vill säga hur man uppfattar sin egen 

förmåga att uppnå sina uppställda mål. 

3.7 Lärarens roll 

De flesta forskare är överens om att lärare har en avgörande roll för elevers utveckling. Flertal 

studier visar att den exceptionellt viktigaste faktorn för att elever ska nå framgång i skolan är 

den kompetenta undervisningen (Westlund 2016, s. 22). Forskning visar också att när lärare 

lägger tid på att läsa forskningsrapporter och/eller avhandlingar som handlar om den 

undervisning som de själva bedriver minskar risken för att ”lärares privata teorier eller 

magkänsla värderas högre än det som forskning kommit fram till.” (Hattie 2009 se Westlund 

2016, s. 95). De flesta andra yrkesgrupper har ett gemensamt språk som innefattar specifika 

facktermer. Westlund (2012, s. 16) påtalar därför vikten av att även lärare använder ett 

gemensamt yrkesspråk, risken finns annars att missförstånd uppstår mellan lärare och forskare.   

 

Lärare måste utmana elevers tänkande och visa intresse för hur eleverna eller gruppen tar till 

vara sina gemensamma resurser (Säljö 2014). Ett barn lär sig läsa genom att härma någon som 

kan. Läraren kan modellera och ”låna ut sin kunskap”, finnas till hands och stötta eleven 

(Chambers 2014, s. 62). Det har visat sig vara framgångsrikt att bedriva explicit undervisning i 
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lässtrategier ett exempel på explicit undervisning är modellering som enligt Anmarkrud (2008, 

s. 199) innebär att läraren, genom att tänka högt, visar hur hen använder sig av lässtrategier.  

Enligt Lundberg (2010, s. 121) befinner sig elever på olika nivåer i sin språk- och läsutveckling 

vilket innebär att lärare måste individanpassa uppgifter utifrån elevers olika behov och ge 

eleverna texter som utmanar men inte är för svåra. Detta är viktigt för att eleverna inte ska 

förlora motivationen och i värsta fall ge upp. För att uppnå det skriver han att lärare måste kunna 

nivågradera texter och att texterna bör föregås av gemensamma samtal i klassrummet. Då han 

menar att inlärning sker i samverkan med andra. Samtalen ska också leda till att eleverna 

utvecklar en förkunskap i form av begreppsförståelse som i sin tur ska göra det enklare för dem 

att ta till sig den text som de senare kommer att läsa. Även Bråten (2008, s. 64) menar att lärare 

måste ge eleverna de förkunskaper som krävs för att de ska förstå en text men minst lika viktigt 

är det att som lärare aktivera de förkunskaper som eleverna redan har. Det är viktigt att läraren 

kan skapa ovan nämnda förutsättningar eftersom det har stor betydelse för vilken läsförståelse 

som utvecklas. 

 

Anmarkrud (2008, s. 205) menar att en skicklig lärare kännetecknas av att hen har goda 

ledaregenskaper utan att vara auktoritär med tydliga regler för att skapa arbetsro. Taube (2007a, 

s. 110) förklarar att det är viktigt att skapa ett gott klassrumsklimat. De attityder och 

förväntningar som förmedlas i klassrummet påverkar elevernas självbild därför är eleverna 

beroende av varandra men också av lärarna. Vidare menar Taube (2007a, s. 110) att lärare som 

är trygga i sin yrkesroll också lyckas bättre med att skapa ett positivt klassrumsklimat. Goda 

rutiner vid aktivitetsbyte och i övergångssituationer är av stor betydelse för att eleverna inte ska 

tappa fokus. Lärare måste lägga ner mycket tid på att planera undervisningen och ha ett klart 

syfte och tydligt mål med undervisningen som också eleverna ska känna till (Westlund 2016, s. 

22). 

 

Vikten av att lärare undervisar i hur man använder olika lässtrategier har avgörande betydelse 

för att förbättra elevers läsförståelse. För att undervisa i läsförståelse på ett framgångsrikt sätt 

bör det göras i alla de ämnen där texter läses eftersom olika texter kräver att läsaren använder 

olika lässtrategier (Anmarkrud 2008, s. 199-200). Med tanke på det menar Westlund (2013, s. 

285) att alla lärare, oavsett vilket skolämne de undervisar i, bör vara läs- och skrivlärare. 

3.7.1 Bedömning 

Westlund (2013, s. 284) framhåller att bedömning kan ses som en process som ska vara 

framåtsyftande. Hon beskriver att bedömning bör ske i samtal mellan lärare och elev där 

syftet är att ge en slags feedback som ska fungera vägledande för eleven.  

 

Westlund (2012, s 15.) poängterar att lärare medvetet och aktivt måste arbeta med läsförståelse 

samt dokumentera vad som sker i undervisningen. Westlund (2013, s. 298) säger att en komplex 

förmåga, som läsförståelse är, inte kan bedömas genom att göra lästest. Det bästa 

bedömningsverktyget är enligt henne den skickliga läraren.  Många gånger används en metod 

som går ut på att läraren ställer frågor på texten som eleverna ska besvara. Det är en metod som 

kan fungera bra om det är elevens ämneskunskaper man vill komma åt. Enligt Roe (2014, s. 

200- 201) är det dock inte det bästa sättet om syftet är att bedöma läsförståelsen. Vidare 
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förklarar Roe (2014 s. 201) att risken med att ofta eller bara ställa frågor på texten kan leda till 

att eleverna läser texter för att kunna svara rätt på lärarens frågor. Att läsa en text för att kunna 

svara rätt på frågor kräver ingen direkt läsförståelse utan det går att göra utan att grundligt sätta 

sig in i och fördjupa sig i texten.  

 

Som tidigare nämnts i avsnitt 3.4 Lässtrategier, beskrivs vikten av att elever använder 

metakognitiva förmågor för att förstå text. Hur bedömer man då något som pågår inne i huvudet 

på en elev? Roe (2014 s. 200) påtalar vikten av att lärare observerar sina elever när de samtalar 

om texter som de läst, hon menar att det är ett bra sätt när syftet är att bedöma elevers 

läsförståelse. Vidare beskriver hon ett annat framgångsrikt sätt som lärare kan använda sig av 

för att bedöma och dokumentera elevers läsförståelse. Nämligen att låta elever diskutera och 

debattera texter och då gärna skönlitterära texter eftersom de ofta är texter som väcker olika 

känslor hos elever men givetvis kan alla slags texter diskuteras. Metakognitiva strategier 

används till exempel för att försöka förstå och tolka något som inte är direkt uttalat i texten, det 

kallas för att man gör inferenser Westlund (2016, s. 82). Även när det gäller att tolka metaforer 

krävs metakognitiva strategier. Om det till exempel i en tidning står som Westlund (2016, s. 

81) skriver ”Barn dränks i TV-reklam” skulle eleverna förslagsvis kunna diskutera vilken 

inställning de tror att journalisten har till TV-reklam. Metaforen ”dränks” i sammanhanget 

kanske har en något negativ klang? Pressley (2006) menar att det är av vikt att läraren 

kontinuerligt dokumenterar det som förmedlas för att kunna bedöma eleverna. 

 

Roe (2014, s. 205) och Westlund (2016, s. 50) hävdar att den så kallade ”tänka-högt metoden” 

kan vara till hjälp när man bedömer och kartlägger elevers metakognitiva förmågor. Eleverna 

kan då få frågor av läraren som till exempel, ”Berätta för mig hur du tänker just nu” eller ”Vad 

gör du om du om du läser något du inte förstår?”, utifrån lärarens frågor ges eleverna möjlighet 

att stanna upp i läsningen för att ”tänka högt” antingen muntligt i helklass, enskilt eller skriftligt 

genom en frågematris. Detta synliggör elevernas läsförståelseförmåga på ett sätt som gör det 

möjligt för läraren att bedöma den. 

3.8 Läsförståelseresultat i PIRLS 

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) är en internationell studie, som 

undersöker elevers läsförståelseförmåga. Syftet med studien är att länder ska få en överblick 

och kunna följa förändringar i elevers läsvanor, läsförmåga och attityder till läsning i årskurs 4 

över tid (Westlund, 2014, ss. 56-57). Studien genomförs vart femte år (Skolverket 2019). År 

2006 genomfördes en PIRLS-undersökning som visade att svenska elevers läsförståelse var 

mycket sämre än för elever i många andra länder. Det visade sig också, i samma studie, att 

lärare i Sverige inte avsätter lika mycket tid för att utveckla elevers läsförmåga i jämförelse 

med andra länder (Reichenberg 2014, s. 13). Efter det sjunkande resultatet har undervisning i 

läsförståelse och lässtrategier de senaste åren varit ett prioriterat område i den svenska skolan. 

Läsdelegation (2018, s. 26) framhåller i sitt betänkande att den största och mest omfattande 

satsningen som skolan har gjort är den fortbildning i läs- och skrivutveckling, benämns 

Läslyftet, som Skolverket tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit 

fram och genomfört. Läslyftet ska bidra till att lärare ges ”vetenskapligt väl underbyggda 

metoder och beprövade arbetssätt för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga med syfte att 
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förbättra elevernas läsförståelse och skrivförmåga” (Läsdelegationen 2018, ss. 81-82). 

Tillsammans i kollegiet får lärare ta del av forskning som de samtalar om och de får pröva nya 

arbetssätt i undervisningen. Läslyftet bygger alltså på att lärare får fördjupa sina kunskaper i 

läs- och skrivutveckling genom ett kollegialt lärande (Läsdelegationen 2018, s. 82). Idag 

undersöker också allt fler forskare vad som kan förändras i undervisningen, så att elever får det 

stöd de behöver för att bli goda läsare och därmed uppnå god läsförståelse (Westlund 2016, s. 

48). Eventuellt kan dessa prioriteringar och satsningar vara bidragande faktorer till att den 

senaste PIRLS-undersökningen som gjordes 2016 gav avsevärt bättre resultat.   
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4 METOD  
Kapitlet innehåller olika avsnitt där vi först beskriver den metodansats vi har använt samt 

redogör för genomförande och urval. Vi redovisar också hur vår analys har gått till och vilka 

etiska principer vi tagit hänsyn till. Det sista avsnittet i metodkapitlet har för avsikt att ta upp 

studiens tillförlitlighet vad gäller validitet och reliabilitet.  

 

Genom intervjuer med lärare som arbetar i låg- och mellanstadiet, har vi för avsikt att undersöka 

hur de uppfattar fenomenet läsförståelse och hur de arbetar i sin undervisning för att främja 

elevers läsförståelse i alla ämnen. Fejes och Thornberg (2015, s. 28) redogör för att den data 

man samlar in ska tolkas utifrån ett teoretiskt perspektiv. Att granska eller tolka något utifrån 

ett teoretiskt perspektiv handlar om att betrakta ett fenomen ur en specifik synvinkel. Beroende 

på vilket teoretisk perspektiv man har kommer också det fenomen man undersöker att framstå 

på olika sätt (Christofferson och Johannessen 2015, s. 24).  

4.1 Fenomenografisk metodansats  

Fenomenografin handlar om människors uppfattningar av fenomen i världen (Kroksmark 2007, 

s. 6). Man lyfter fram individers uppfattningar av ett fenomen och urskiljer olika aspekter av 

fenomenet. Begreppet uppfattning är centralt inom fenomenografin och lyfts fram av Marton 

och Svensson (1978, s. 20) på följande sätt: 

 
Uppfattningar står ofta för det som är underförstått, det som inte 

behöver sägas eller som inte kan sägas, eftersom det aldrig varit 

föremål för reflektion. De utgör den referensram inom vilken vi samlat 

våra kunskaper eller den grund, på vilken vi bygger våra resonemang. 
 

Att uppfatta något skulle kunna ses som ett sätt att förstå något man utsatts för, tagit del av eller 

varit med om. Uppfattningen om något är personlig, vilket innebär att alla kan uppfatta en och 

samma sak på olika sätt. 

 

Metodansatsen för denna studie är fenomenografisk. Den vetenskapsteoretiska metodansatsen 

fenomenografi är lämplig att utgå ifrån när man intervjuar enskilda personer för att därefter 

försöka beskriva och analysera deras tankar om och förståelse för olika fenomen i världen 

(Dahlgren & Johansson 2015, s. 162). För denna studien har det inneburit att vi genom 

intervjuer, utforskat och beskrivit enskilda lärares sätt att förstå fenomenet läsförståelse och hur 

de som lärare bedriver undervisning som de menar främjar läsförståelse i alla ämnen. 

4.2 Kvalitativ intervju som metod för datainsamling 

Inom fenomenografi är intervjuer en vanlig datainsamlingsmetod. Kvale och Brinkman (2014, 

s. 41) förklarar att syftet med den kvalitativa intervjun är att få förståelse för hur den intervjuade 

upplever eller uppfattar något i den vardag hen befinner sig. För studien har sju intervjuer 

genomförts. En av oss ställde intervjufrågorna och en av oss observerade och förde 

anteckningar om så behövdes. Samtliga intervjuer ljudinspelades på Iphone samt på dator och 

transkriberades därefter. Christoffersen och Johannessen (2015, s. 88) menar att det kan vara 

fördelaktigt att vara två som intervjuar då man kan diskutera tolkningar efteråt. Samtidigt menar 

de att det finns en risk med att vara två eftersom informanten då kan känna sig i minoritet. Alla 
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informanter fick samma intervjufrågor (se bilaga 2) som tillät öppna svar, den sortens intervju 

kallas enligt Christoffersen och Johannessen (2015, s. 85) för standardiserad intervju. För att få 

så uttömmande svar som möjligt, något som kännetecknar fenomenografiska intervjuer, 

använde vi oss av den så kallade intervjutekniken icke-verbal probing. Med icke-verbal probing 

menas att den som intervjuar ”hummar” och nickar för att visa intresse samt att den som 

intervjuar ger informanten gott om tid att fundera och pausa (Dahlgren & Johansson 2015, s. 

166).  

4.3 Genomförande och urval  

Vi har genomfört individuella intervjuer med sju lärare från två olika kommuner. Vi avsatte tre 

veckor för att genomföra intervjuerna varav den mittersta veckan var sportlov. Ingen lärare hade 

möjlighet att delta under sportlovsveckan.  

 

Tillsammans med de lärare som ingår i studien bokades datum, tid och plats. Trost (2010) menar 

att intervjuer bör hållas i en, för informanten, trygg och ostörd miljö. Samtliga informanter 

valde att bli intervjuade i sitt eget klassrum efter att eleverna slutat skolan. Intervjuerna tog ca 

45 minuter.  

 

Eftersom vi hade för avsikt att undersöka hur lärare uppfattar läsförståelse och hur de arbetar 

för att främja elevers läsförståelse var valet av målgrupp, det vill säga vilka deltagare som skulle 

ingå i studien, självklart. När vi sedan bestämt att lärare skulle utgöra källan för vår 

datainsamling var nästa steg att komma på vilka lärare som skulle tillfrågas. Vi bestämde oss 

då för att skicka ut missivbrev via mail (se bilaga 1.) till lärare på fyra kommunala skolor samt 

en fristående skola, skolorna är från två kommuner. Sammanlagt skickade vi till tio olika lärare, 

sju av dessa lärare var villiga att delta. Anledningen till att resterande tre inte kunde delta hade 

med tidsbrist att göra. 

4.3.1 Tabell 1. Presentation av informanter 

 
Lärare Ålder Kön Utbildning/behörighet Läslyftet Antal år som 

lärare 
Arbetar i.. 

1 47 år Kvinna 1-7 SV, SO, MA, NO, 
ENG, Idrott 

JA 26 år Åk. 1 och 3 

2 32 år Kvinna F-6 SV, MA, NO, Bild,  JA 9 år Åk. 3 

3 56 år Kvinna 1-7 SV, MA, NO, ENG, 
Idrott 

JA 12 år Åk. 1, 2 och 3 

4 54 år Kvinna F-6 SV, MA, NO, ENG JA 12 år Åk. 4 

5 39 år Kvinna 4-6 SV, SO, MA, ENG NEJ 1 år Åk. 5 

6 47 år Kvinna 1-7 SV, MA, ENG JA 25 år Åk. 5 

7 41 år Kvinna F-6 SV, MA, ENG,  JA 14 år Åk. 3, 4 och 5 
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Alla informanter är kvinnor med en medelålder på 45 år. De har arbetat olika länge som lärare, 

från ett år till den som arbetat längst i 26 år. De arbetar i låg- och mellanstadiet. Tre stycken 

arbetar bara på lågstadiet och tre stycken arbetar bara på mellanstadiet. Den sjunde informanten 

arbetar på båda stadierna. Alla har lite olika åldersbehörighet och ämnesbehörighet vilket beror 

på att lärarutbildningen har förändrats under åren. Alla utom informant 5 har genomfört 

Läslyftet. Att informant 5 inte genomfört läslyftet beror på att hon är relativt nyutexaminerad 

lärare och därför redan har den kunskapen  från sin lärarutbildning.  

4.4 Fenomenografisk analys av intervjuer 

Enligt Dahlgren och Johansson (2015, ss. 167-171) kan den fenomenografiska analysen med fördel 

göras i 7 steg. Dessa sju steg har vi valt att utgå ifrån under analysarbetet, se figur 2 nedan. 

 

Figur 2. Analysmodell i sju steg 

 

4.5 Bearbetning av data 

Varje transkribering genomfördes samma dag som respektive intervju hölls. Efter att alla 

intervjuer genomförts, transkriberats, avidentifierats och skrivits ut i pappersform påbörjade vi 

arbetet med att ordna, sortera och kategorisera intervjusvaren. Intervjupersonerna 

avidentifierades genom att varje informant fick ett nummer. Vi läste igenom allt material 

noggrant och flera gånger. Därefter och utifrån vårt syfte och våra frågeställningar plockades 

meningsbärande enheter ut. Dessa enheter blev till huvudkategorier. Respektive huvudkategori 

fick senare flera underkategorier. Vi letade efter skillnader och likheter i de svar vi fått. Likheter 

namngavs och  bildade underkategorier. För att kunna identifiera och kategorisera det empiriska 

materialet och samtidigt göra det lättöverskådligt för oss under analysarbetet utformade vi ett 

Kontrastiv fas dvs. vi "trattade ner" genom att föra samman flera 
kategorier till en kategori.

Namngav kategorier

Artikulerade kategorier. Likheter bildade kategori

Gruppering av funna likheter och skillnader 

Jämförelse av passagerna, genom att urskilja variation dvs. likheter och 
skillnader i uppfattningar.

Letade efter betydelsefulla uttalanden och meningsbärande passager i 
intervjuerna och grupperade dessa s.k Kondensation

Efter transkribering bekantade vi oss med materialet genom flera 
genomläsningar
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analyshjälpmedel i form av fyra schematiska figurer där temat eller huvudkategorin står i mitten 

och underkategorierna runt om (se bilaga 3.) De fyra huvudkategorierna är, Läsförståelse som 

fenomen och dess betydelse, Lässtrategier som främjar läsförståelsen, Motivation som drivkraft 

för läsförståelse samt Bedöma läsförståelse. Dessa fyra huvudkategorier utgör rubrikerna i 

resultatet samt i resultatdiskussionen. 

4.6 Etik 

För att forskning ska vara av god forskningsetisk kvalitet krävs det att forskare tillämpar de 

forskningsetiska principerna. En viktig del av principerna handlar om hur informanter som 

deltar i en undersökning eller studie får behandlas (Vetenskapsrådet 2017, s. 12). Hänsyn måste 

tas till följande fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) anger i punktform: 

 

1. Informationskravet – ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte.” 

2. Samtyckeskravet – ”Deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin 

medverkan.” 

3. Konfidentialitetskravet – ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem.” 

4. Nyttjandekravet – ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.”  

 

För att garantera studiens forskningsetiska kvalitet har vi givetvis tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Vi delgav informanterna vårt syfte med studien, 

först skriftligt genom ett missivbrev men även muntligt innan varje intervjus genomförande. De 

fick också information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade rätt att 

avbryta intervjun. Vi avidentifierade informanterna genom att de istället för namn gavs ett 

nummer. Vi har också varit mycket noga med att inte uppge vilka skolor eller kommuner lärarna 

arbetar i. Dessutom har allt inspelat material raderats från våra mobiltelefoner direkt efter 

transkribering. Det transkriberade materialet har enbart använts i forskningssyfte. 

4.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om i vilken utsträckning den metod, som man för studien använt sig av, 

undersöker det som är tänkt att undersökas. Frågor man måste ställa sig är om resultatet är 

relevant och svarar mot studiens syfte och forskningsfrågor men också om den kvalitativa 

datainsamlingen samt analysmetoden lämpar sig väl mot syfte och frågeställningar (Thornberg 

& Fejes, 2015 ss. 257-258). Reliabiliteten avser bedöma studiens tillförlitlighet vad gäller den 

data som samlats in. Beroende på hur och vilken data som samlas in men också beroende på 

hur data bearbetats är av betydelse när man bedömer en studies reliabilitet (Christoffersen & 

Johannessen 2012, ss 21-22). För att testa hur hög reliabilitet en studie har kan man göra det 

som kallas för test - retest - reliabilitet det vill säga samma undersökning med samma grupp 

fast vid ett annat tillfälle. Vid hög reliabilitet blir resultaten då samma. Alternativt skulle en 

metod som kallas för interreliabilitet kunna användas för att se om man kommer fram till 

samma resultat, metoden innebär att flera forskare undersöker samma fenomen. Vi har givetvis 
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tagit hänsyn till ovanstående vid planeringen av denna studie. Vi har också varit mycket 

noggranna vid utformandet av våra intervjufrågor för att säkerställa att det empiriska materialet 

kan analyseras för att ge svar på våra frågor och för studien få fram ett relevant resultat. Denna 

studies resultat är inte direkt generaliserbart eftersom analysen utgår från ett relativt litet urval 

men vi anser att resultaten i hög grad är relaterbara och av relevans för de som, oavsett ämne, 

undervisar i skolan.  
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5 RESULTAT 

Resultaten presenteras här utifrån den analys som beskrivs i avsnitt (4.4). Huvudkategorierna 

som tidigare nämnts i avsnitt (4.5) utgör rubrikerna. I det första avsnittet (5.1) redogör vi för 

vilken uppfattning lärarna har om läsförståelse som fenomen och dess betydelse. I det andra 

avsnittet (5.2) redogör vi både för hur lärarna menar att lässtrategier främjar läsförståelsen men 

också för vilka lässtrategier som de tror främjar läsförståelsen. I det tredje avsnittet (5.3) 

redogör vi för hur lärarna uppfattar vilken betydelse motivationen som drivkraft har för 

läsförståelse. I det fjärde avsnittet (5.4) redogör vi för vilken syn lärarna har på bedömning av 

läsförståelse och hur de menar att de bedömer läsförståelse. De första tre avsnitten länkar till 

vårt syfte med studien samt visar resultat som svarar på vår första frågeställning. Resultatet i 

det fjärde avsnittet svarar på vår andra frågeställning. I det sista avsnittet (5.5) ges en 

sammanfattning av resultaten. 

5.1 Läsförståelse som fenomen och dess betydelse 

Lärarna anser att en god läsförståelse bidrar till att vi förstår vår omvärld men också att eleverna 

lättare kan ta till sig kunskaper i alla ämnen. Samtliga lärare uppger att 

läsförståelseundervisning sker i alla ämnen. Lärare 5 säger så här: ”Jag tänker att läsförståelse 

är nyckeln till alla kunskaper och därför viktigt i alla ämnen”. Hon menar sålunda att 

läsförståelse är centralt i alla ämnen eftersom texttyper, begrepp och ord skiljer sig åt beroende 

på vilket ämne de undervisar i. 

 

Alla lärare talar om vikten av att ha en god läsförståelse även i framtiden. Lärare 3 säger att det 

är en demokratisk rättighet. 

 

Jag skulle säga att det är en demokratisk rättighet som samhällsmedborgare. 

Om du inte har en god läsförståelse så står du dig slätt i samhället och att som 

medborgare inte kunna ta till sig allmänbildande texter eller 

allmäninformerande texter […] det blir ju ett handikapp.  (Lärare 3.) 

 

Det är tydligt att hon i likhet med alla de andra lärarna ser på läsförståelsens betydelse som 

något grundläggande och oerhört viktigt. Även Lärare 2 reflekterar kring huruvida läsförståelse 

har betydelse för att kunna verka i samhället. Hon tycker till exempel att läsförståelse har 

betydelse vad gäller konflikthantering. Hon menar att det är viktigt att kunna tolka och förstå 

varandra för att kunna delta i olika sociala sammanhang. 

 

Gemensamt för lärarna är att de alla uttrycker att läsförståelse är en komplex och reflekterande 

process. De menar att läsförståelse är väldigt stort där många delar ingår. 

 

Läsförståelse är ju att kunna ta sig in i en text, att kunna se … olika djup i en 

text och kunna göra texten till sin egen att kunna relatera den till sig själv och 

det man redan kan. (Lärare 1.) 

 

Lärare 1 menar att läsförståelse uppnås när man kan koppla sina egna erfarenheter och 

förkunskaper till en text. Den synen på läsförståelse delas av samtliga informanter. Lärare 3 

säger att ”läsförståelse är att kunna se en mening bakom texten”. Dessutom talar samtliga lärare 
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om att läsförståelse handlar om att förstå texter på djupet framförallt vad gäller skönlitterära 

texter. Till exempel talar de om att kunna läsa mellan och bortom raderna, en slags osynlig 

tankeprocess. Lärare 1 säger att ”läsförståelse är att tränga ner i en text och där man nästan för 

en dialog med texten som läsare”. 

 

Lärarna anser att god läsförståelse är grundläggande och nyckeln till alla kunskaper. En annan 

slutsats vi kan dra utifrån lärarnas utsagor är att de alla talar om läsförståelse som en 

reflekterande och kognitiv tankeprocess. Det framgår också att lärarna undervisar i läsförståelse 

i alla ämnen hela tiden.  

 

Gemensamt för lärarna är att de alla har en önskan om att föräldrar förstår vikten av att läsa. De 

menar att föräldrar behöver bli bättre på att läsa för sina barn men också uppmuntra dem till att 

läsa själva eftersom de är övertygande om att läsning leder till ett större ordförråd och en bättre 

läsförståelse. 

5.2 Lässtrategier främjar läsförståelsen 

Lärarna pratade om att de gärna utgår från gemensamma samtal när de undervisar om 

lässtrategier och de menar att samtalen utgör en central del för att främja läsförståelse. I 

textsamtal ingår, enligt lärarna, att tänka högt genom att diskutera ord och begrepp, ställa frågor, 

förutspå och sammanfatta. När vi ställde frågan om de undervisar om lässtrategier visade det 

sig att begreppet är starkt sammanlänkat med de så kallade Läsfixarna 1. Det råder dock olika 

åsikter om huruvida de är bra eller inte. En av lärarna som undervisar i årskurs fem tycker att 

Läsfixarna är för yngre barn och har därför valt att inte använda sig av dem. Till skillnad från 

lärare 4 som arbetar i årskurs fyra, hon använder sig flitigt av de så kallade Läsfixarna och hon 

säger: ”jag tror egentligen alla strategier är på gång hela tiden och när man har alla de där fem 

så får man ju stjärnan och då är man ju stjärnläsare”. Lärare 4 menar således att om eleverna 

kan använda de fem olika strategierna som ingår i Läsfixarna så har de uppnått målet och har 

därmed en god läsförståelse.  

 

Lärare 1 redogör för vikten av att samtala om det lästa och hon säger att: ”det är viktigt att 

eleverna gemensamt får sammanfatta det vi läste om sist i högläsningsboken”. Hon uttrycker 

sig i likhet med lärare 2 som säger: ”innan vi börjar läsa så har vi samtalat mycket och de får 

då en gemensam bakgrundsförståelse, att faktiskt prata om det vi läser är viktigt”. Även lärare 

4 beskriver vikten av att samtala om texter och hon säger: ”Jag är ju väldigt förtjust i att vi läser 

tillsammans och muntligt diskuterar texten” Hon tycker att det bästa sättet att förstå en text är 

att prata med någon som läst samma text för att ta del av hur hen har uppfattat texten. Även 

lärare 5, 6 och 7 lyfter fram vikten av att samtala om böcker och olika texter. En slutsats som 

                                                 
1 För att förklara att lässtrategier för elever kan beskrivas som mentala verktyg för ökad förståelse introducerades 

begreppet Läsfixarna av läsförståelseforskaren Barbro Westlund. Läsfixarna består av fyra olika figurer, 

Spågumman som förutspår vad som ska hända i en text. Detektiven som förklarar svåra ord. Den nyfikna apan 

som formulerar frågor och cowboyen som sammanfattar. Dessa fyra beskrivs närmare i Westlund (2009). 

Figurerna gestaltar olika läsförståelsestrategier som bygger på den amerikanska forskningen från 1980-talet, vid 

namn Reciprocal Teaching. På senare år har även en annan version, som bygger på Läsfixarna kommit till som 

består av fem olika figurer. Den senare versionen är inte framtagen av Barbro Westlund.  
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dras är att när eleverna tänker högt synliggörs de mentala processer som används när man 

interagerar med en text. Eleverna ges på så sätt mentala verktyg som de sedan själva kan 

använda för att ta sig an texter. Det framgår också att begreppet lässtrategier för flera lärare i 

vårt undersökningsmaterial är synonymt med Läsfixarna, men det skiljer sig i vilken 

utsträckning lärarna använder sig utav dem i sin undervisning. 

 

Flera av lärarna talar om att modellera, det vill säga att skapa en slags stödstruktur som innebär 

att läraren visar hur man kan tänka. Lärare 1 säger: ”Jag visar dem hur jag tänker genom att 

relatera till mina egna erfarenheter till exempel så här: här tänker jag på en gång när jag var ute 

och reste, jag stannar upp i texten och visar hur jag själv gör liksom”. På liknande sätt formulerar 

sig lärare 3: ”jag modellerar, alltså jag tänker högt och visar eleverna att jag kopplar texten till 

det jag själv har upplevt för att visa att man kan se samband”. De menar att modelleringen ska 

leda till att eleverna själva kan koppla texter till sina förkunskaper och tidigare erfarenheter och 

att man genom modellering även kan visa eleverna hur man gör inferenser. Lärare 2 lyfter fram 

vikten av att eleverna delar med sig till varandra. Hon ger ett exempel på en lektion där eleverna 

fått komma fram till egna strategier och hur hon sedan lyft fram det som goda exempel på hur 

man kan göra. 

 

Lärarna påpekar vikten av att diskutera och förklara ord och begrepp med eleverna. Lärare 2 

menar att det inom matematikämnet, naturorienterade och samhällsorienterade ämnena 

innehåller så många ämnesspecifika ord och begrepp som kan betyda en sak i vardagsspråket 

och en annan i fackspråket. Lärare 1 ger ett konkret exempel på när ett ord i vardagsspråket inte 

betyder samma sak i matematikspråket. Om hon säger ”ordet rymmer, då kanske barnen tänker 

på någon som rymmer hemifrån medan det i matematiken handlar om hur mycket det får plats”. 

Även lärare 4 menar att de ord och begrepp som uttrycks på samma sätt men som betyder olika 

saker, beroende på kontext, kan förvirra elever och att det därför är viktigt att gå igenom dem 

noggrant. Hon berättar om ett tillfälle, en engelskalektion där de gick igenom ordet reason. På 

svenska betyder ordet skäl och när hon frågade eleverna vad ordet betydde fick hon olika svar. 

Hon säger: 

då svarade någon att stjäla något, då skrev jag upp det på tavlan och visade att 

det inte stavades på samma sätt. Då sa någon en anledning att men så sa någon 

annan det kan ju också vara själen, ja alltså då blev ju engelskalektionen en 

svensklektion. (Lärare 4.) 

 

Här ges inte bara ett exempel på hur ett ord kan ha olika betydelse utan det blir även tydligt hur 

viktigt det är att man arbetar med läsförståelse i alla ämnen. Lärare 7 säger ”man måste jobba 

mycket bredare med läsförståelse gärna ämnesövergripande […] jobbar man med till exempel 

medeltiden så är det ju bättre att man använder sig av stoff kring medeltiden än en 

läsförståelsebok i svenska”. Lärare 7 uttrycker sig ungefär på liknande sätt som lärare 4 som 

säger: ”om man läser om vikingatiden så kan man plocka in en skönlitterär text som är som ett 

drama om hur någon upplevde det som levde på vikingatiden”.  
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Lärare 1 är inne på samma spår och säger: 

 

jag försöker alltid hitta böcker som kan ge en annan dimension till det vi läser 

i SO till exempel. Jag har jobbat med om hur barn hade det förr i tiden och då 

har vi utgått från den här Skomakarungen som är en skönlitterär bok som är 

jättebra just med hur det var att vara barn för 100 år sedan. Eller när man läser 

om forntiden att man kanske väljer Vargbröder som är en bok där man kan dels 

kan få ut mycket kunskap men också mycket inlevelse så att man kan relatera 

när man läser en faktatext. 

 

Det framgår att lärarna är måna om att eleverna får en djupare förståelse, de menar att den 

uppnås när ämneskunskaper och läsförståelse samverkar samt när ord och begrepp förklaras. 

En slutsats vi kan dra är att lärarna arbetar med läsförståelse i alla ämnen. Det skiljer sig dock 

i hur lärarna undervisar i läsförståelse, till exempel är det skillnad på hur eleverna tar sig an en 

faktatext eller skönlitterär text. Vad gäller faktatexter ska eleverna förstå ett icke tolkningsbart 

innehåll till skillnad från skönlitterära texter. En faktatext innehåller ämnesspecifik information 

som eleverna behöver kunna. Skönlitterära texters innehåll ger ytterligare en dimension till 

läsningen, förutom information ges läsaren en upplevelse där innehållet kan tolkas utifrån egna 

erfarenheter. 

 

Lärarna anser att variationer är viktiga vad gäller elevsammansättning. De förespråkar 

grupparbete eftersom det är en förutsättning till de gemensamma samtalen som de ju ser som 

en central del för att främja läsförståelse. Det visar sig att gruppstorleken kan variera beroende 

på vilket ämne som diskuteras. Lärare 1 tycker att eleverna måste ges tid till att först få fundera 

enskilt innan de formulerar sig i grupp. Till skillnad från lärare 2 och 4 som tänker tvärtom, 

eleverna ska först få diskutera alla, sedan i par för att slutligen, när de känner sig trygga, göra 

det på egen hand. Anledningen till att lärarna tänker olika på den punkten kan bero på vilken 

grupp man undervisar. Olika klasser fungerar på olika sätt beroende på vad de är vana vid samt 

hur trygga de är med varandra. 

5.3 Motivation som drivkraft för läsförståelse 

Samtliga lärare vi intervjuat menar att det kan vara svårt att motivera en del elever att arbeta 

med sin läsförståelse. Det finns ingen lösning som fungerar för alla, barn är olika. Lärare 2 

berättar att ”där får man nog ställa frågan hur gör jag för den och hur gör jag för den. Det är så 

olika” i likhet med lärare 7 som säger ”motivation kan vara svårt jag kan inte säga exakt hur 

jag gör det är svårt generellt utan det får vara individlösningar”. Det framkommer att vad lärarna 

menar med individlösningar eller hur man enskilt motiverar elever handlar om att ta reda på 

vad eleven har för intresse och vad just den eleven tycker om att läsa. Lärare 3 säger ”jag som 

lärare bör nog välja texter som det finns ett intresse av och som ligger nära elevernas egna 

värld” Lärare 4 beskriver hur det kan se ut ”jag försöker hitta böcker som de gillar, exempelvis 

deckare. Men om en elev inte gillar någon bok så får jag ju ta reda på vad den eleven har för 

intressen och försöka hitta böcker om det”. Lärare 4 menar att hon gör ett avvägande där ”det 

viktigaste är ju att hen får sitta och läsa det hen njuter av för läsning är inte bara att proppa in 

kunskaper, läsning är ju också en njutning att man känner att man får en upplevelse”. I likhet 

med lärare 1 som även hon lyfter fram att läsning ska vara en upplevelse för att kunna stärka 
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motivationen eftersom ”det handlar mycket om att få möjligheten att gå in i en text och hitta 

böcker som man känner igen sig i”.   

 

Samtidigt som lärarna verkar eniga om att det är viktigt att individanpassa undervisningen och 

se till elevers enskilda intressen för att motivera dem så lyfter lärare 7 fram det faktum att elever 

behöver utsättas för olika typer av texter ”alltså individanpassat behöver det ju vara men sedan 

är det faktiskt så att man behöver motivera dem att läsa sånt som de faktiskt inte valt själva 

därför att de behöver utsätta sig för en viss typ av texter”.  

 

Lärare 6 menar att lärarens egna attityd är viktigt för att kunna motivera eleverna hon säger: 

”tycker jag det är roligt så motiverar jag eleverna, det är viktigt att jag tycker om det jag gör 

och har en positiv attityd”. Lärare 5 berättar att hon motiverar eleverna i hennes klass genom 

att de får en belöning när de läst 100 böcker. Belöningen kan innebära att de hittar på något 

tillsammans som eleverna tycker är kul, hon säger: ”vi kanske tittar på film eller göra något 

annat kul, det är jätte motiverande för dem”.  

 

Några av lärarna beskriver vikten av att barnen motiverar varandra. Lärare 1 säger ”jag ger 

eleverna utrymme att berätta om sina läsupplevelser för det motiverar nästan mer än om jag står 

och berättar om en bok, eleverna motiverar varandra”. I likhet med lärare 1 berättar lärare 5 att 

eleverna i hennes klass har bokredovisningar för att dela med sig och motivera varandra. Även 

lärare 3 menar att eleverna är bra på att motivera varandra. Lärare 3 har låtit eleverna ta med 

sig sin favoritbok till skolan för att berätta om den för hela klassen, hon har då sett att de andra 

eleverna blivit intresserade.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att lärarna anser att det är en utmaning att motivera 

elever och att det handlar om att finna lösningar för varje enskild elev. Dessutom så handlar det 

inte endast om att elever ska hitta litteratur som intresserar dem utan de behöver kunna ta till 

sig och förstå olika texttyper. Lärarna anser att man bör utgå från elevernas egna 

intresseområden och sådant som ligger nära dem. Ett par lärare lyfter fram vikten av att eleverna 

motiverar varandra samt att lärarnas egen egna attityd spelar roll. Det framgick av intervjuerna 

att lärarna var osäkra på begreppet motivation och dess betydelse för läsinlärning och vikten av 

motivation som drivkraft för läsförståelse. Tillskillnad från övriga ställda intervjufrågor 

upplevde vi att lärarna saknar ett gemensamt yrkesspråk. Det är möjligt att lärarna har det men 

att intervjufrågorna, så som det ställdes, inte synliggjorde detta. Till exempel använder ingen 

begreppen inre och yttre motivation. Lärarna tar inte upp betydelsen av till exempel elevens 

egna självbild eller hur målen för undervisningen kan tydliggöras för att motivera eleverna. 

Lärare 5 talar enbart om belöning som en motiverande kraft och nämner inte alls vikten av inre 

motivation. Till skillnad från övriga informanter talar lärare 6 om sin egen attityd för att 

motivera eleverna.   

5.4 Bedöma läsförståelse 

Det visar sig att nästan alla lärare tar hjälp av Skolverkets bedömningsmaterial när de bedömer 

sina elever i läsförståelse. Samtliga av dem som använder Skolverkets material uppger att de 

använder materialet som ett komplement till den formativa bedömningen som de menar sker 
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hela tiden. Lärare 4 tar inte hjälp av något diagnosmaterial alls utan bedömer enbart formativt. 

Hon säger: ”Jag har lite svårt för det här med att checka av och ha prov, jag tycker att man 

märker på deras texter och deras frågor om de förstår, sen krävs det ju då att jag ställer rätt 

frågor så jag får reda på hur de tänker”. Hon menar, att hon får en så pass klar bild över elevernas 

kunskaper att hon kan bedöma dem genom att se hur de resonerar, reflekterar och diskuterar 

både vad gäller deras muntliga utsagor men också genom att bedöma deras skrifter. Samtidigt 

medger hon att ett diagnostiskt läs- och skrivprov (DLS) kanske skulle kunna ge en annan bild 

av elevernas kunskaper än den som hon själv får, genom att bedöma formativt. Lärare 5 däremot 

använder sig mer av diagnosmaterial än av formativ bedömning och hon säger: ”eleverna gör 

tester regelbundet där man kan se hur de ligger till”. Hon bedömer även eleverna formativt men 

tycker att det som eleverna presterar i prov och tester väger tungt vid bedömning av deras 

kunskaper. Lärare 7 nämner också DLS och att hon använder det som ett slags mätverktyg men 

förhåller sig samtidigt något kritisk till verktyget. Hon tycker att mätverktyget kan vara till viss 

hjälp vid bedömning, men menar samtidigt att man inte bara kan bedöma elever utifrån vad de 

presterar på prov och hon säger: ”det blir ju en provsituation och det vet man ju inte passar 

alla”. Hon menar att bedömning bör ske både formativt och summativt för att man ska få syn 

på alla elevers läsförståelse. Lärare 1 litar på sin förmåga att bedöma eleverna formativt och 

hon menar att bedömningsstödet oftast bara bekräftar det som hon redan sett. Samtidigt anser 

hon att en kombination av sin egen formativa bedömning med Skolverkets bedömningsstöd inte 

är att förakta eftersom hon ibland, tack vare bedömningsstödet har upptäckt elever som hon 

menar ”gömmer sig”. Lärare 2 bedömer formativt och antecknar elevernas kunskaper 

kontinuerligt. Hennes formativa bedömning sker i kombination med Skolverkets 

bedömningsstöd men hon menar att det ändå ibland kan vara svårt att bedöma vissa elever. Hon 

tar då gärna hjälp av kollegor genom att tala om vad hon sett eller uppmärksammat för att sedan 

höra vad de tror, tycker och tänker. Hon säger: ”jag tycker det är viktigt att prata med mina 

kollegor och att vi har en samsyn vid bedömning”. Hon förklarar också att hon ibland lägger 

till uppgifter som hon vill att eleverna ska göra för att försäkra sig om att hon gör rätt 

bedömning. 

 

Både lärare 1 och 3 menar att de bland annat tittar på hur eleverna läser för att bedöma deras 

läsförståelse. Lärare 3 säger: ”man märker ju undertiden de läser om de stannar vid punkt, läser 

de med intonation, gör de paus på rätt ställe, läser de med inlevelse ja för de som förstår läser i 

regel med inlevelse” Hon förklarar vidare att om eleverna rättar sig själva när de läser fel så är 

det ett tecken på att eleven förstår. Hon har märkt att många av de elever som inte förstår vad 

de läser bara läser ord och begrepp rakt av som de står. Hon säger: ”de kanske läser ordet 

SKIDOR som det står utan att reagera på att det låter konstigt eller fel”. Även lärare 1 förklarar 

att hon kan bedöma elevernas läsförståelse genom att se hur de läser. Hon säger att: ”när de 

verkligen förstår vad det de läser i till exempel en bok då går de ofta in i texten på ett sätt som 

gör att de har svårt att avsluta och lägga ifrån sig boken”.  

 

Flera av lärarna, oavsett vilken åldersgrupp de arbetar med, föredrar gemensamma samtal där 

eleverna får tänka högt. Lärare 7 som arbetar i årskurs tre, fyra och fem hävdar att man måste 

ha textsamtal för att säkerställa att eleverna förstått. Dels för att det främjar elevernas utveckling 

av läsförståelse, dels för att lärarna då ges möjlighet att bedöma eleverna genom att lyssna på 
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hur de har uppfattat eller förstått en text. Framförallt påpekar de lärarna som arbetar med de 

yngre barnen, i årskurs ett och två, att det är avgörande för att de ska kunna bedöma sina elever. 

Eftersom de yngre eleverna inte har kommit så långt i sin skrivutveckling än är de beroende av 

att få visa sin läsförståelse muntligt. Lärare 1 som arbetar i årskurs ett säger: ”när eleverna 

muntligt kan förklara det de läst med egna ord är det ett väldigt bra kvitto på att de förstår […] 

för när skrivandet blir ett hinder kan det vara svårt att få fatt på om de har förstått”. Till skillnad 

från lärare 1 menar lärare 4, som arbetar i årskurs fem att hon bedömer elevernas läsförståelse 

både muntliga och skriftligt. 

5.5 Sammanfattning av resultat 

God läsförståelse hos eleverna är grundläggande och nyckeln till alla kunskaper. Lärarna talar 

om läsförståelse som en reflekterande och kognitiv tankeprocess och att de undervisar i 

läsförståelse i alla ämnen. De menar också att elever behöver lägga mycket tid på läsning efter 

skoltid för att de ska utveckla sitt ordförråd och läsförståelse ännu mer. 

 

Samtliga lärare verkar överens om att samtal och diskussion i olika konstellationer främjar 

läsförståelse. Enskilt, par och i större grupp. Betydelsen av att lärare modellerar genom att tänka 

högt och koppla till egna erfarenheter leder till att elever ges de verktyg som behövs för att till 

exempel kunna ta sig an en text. Flera av lärarna använder strategierna som ingår i Läsfixarna 

för att synliggöra och konkretisera olika mentala processer. Lärarna lyfter fram betydelsen av 

att diskutera och förklara ord och begrepp med eleverna eftersom många ämnesspecifika ord 

och begrepp kan ha olika betydelse i vardagsspråk och i fackspråk. 

 

Gällande motivation som drivkraft för läsförståelse såg vi att lärarna saknade forskningsbaserad 

kunskap, ingen talar om elevernas självbild eller skillnaden mellan begreppen inre och yttre 

motivation. Utmaningen i att motivera elever ligger i att finna lösningar som passar för varje 

enskild elev. De ansåg att man behöver utgå från elevernas egna intresseområde och hitta 

litteratur som de tycker om. Det framgår att lärarna saknar ett gemensamt yrkesspecifikt språk 

för motivation som drivkraft för läsförståelse tillskillnad från övriga huvudkategorier i studien. 

 

Vid bedömning av elevers läsförståelse tar lärarna i stor utsträckning hjälp av Skolverkets 

bedömningsmaterial. Materialet används som ett komplement till den formativa bedömningen 

som de menar sker hela tiden. Att lyssna på elever som läser hjälper lärarna att få en uppfattning 

om eleverna förstår innehållet. När elever tänker högt och i de gemensamma samtalen ges 

lärarna möjlighet att bedöma elevernas metakognitiva förmåga. Det finns en skillnad mellan 

hur lärarna på lågstadiet och lärarna på mellanstadiet bedömer elever i läsförståelse. De lärarna 

som arbetar med elever på lågstadiet är beroende av att lyssna till elevernas utsagor för att 

bedöma läsförståelsen. Medan lärarna på mellanstadiet kan bedöma elevers läsförståelse genom 

att se hur de skriver sina texter, eftersom äldre elever oftast har kommit längre i sin 

skrivutveckling.   
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6 DISKUSSION 
I metoddiskussionen som följer diskuteras studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

utifrån syfte, frågeställningar och metod. Därefter, i resultatdiskussionen ställs vår tolkning av 

resultaten i relation till tidigare forskning. I slutdiskussionen vävs metoddiskussion och 

resultatdiskussion samman och det ges förslag på vidare forskning. Diskussionskapitlet avslutas 

med ett avsnitt där vi skriver om didaktiska implikationer. 

6.1 Metoddiskussion 

Utifrån syfte och frågeställningar bestämdes metod (Christoffersen & Johannesen 2012, s.30). 

Den fenomenografiska metodansatsen som är kvalitativ kan med fördel användas för att 

undersöka och beskriva enskilda individers tankar och förståelse för olika fenomen. Detta görs 

oftast genom intervjuer (Dahlgren & Johansson 2015, s.162). För denna studie genomfördes sju 

intervjuer för att samla in empiriskt material. Frågorna som togs fram var överlag väl 

genomtänkta och fungerade bra i intervjusituationerna samt gav en tydligt bild som svarade väl 

mot studiens syfte och frågeställningar. Vi redovisar alla steg i metodkapitlet det vill säga hur 

undersökningen gått till men också varför vi valt att gå tillväga på ett eller annat sätt. Denna 

transparens tyder på att vår studie har hög validitet. Utifrån resultatet kan dock inga generella 

slutsatser dras eftersom urvalet är relativt litet. Resultatet för studien visar på hur just de lärarna 

som intervjuats i denna studie uppfattar fenomenet läsförståelse och vilken syn just de lärarna 

har på bedömning av läsförståelse. Vi tror ändå att resultaten kan förstås och relateras av lärare 

som inte ingått i studien. Något som hade kunnat ge ytterligare en dimension och som samtidigt 

skulle öka studiens reliabilitet är om lärarna, efter intervju, även hade observerats i 

undervisningssituationer. På så sätt hade eventuell kongruens eller inkongruens, mellan det som 

sades i intervjuerna och med hur lärarna faktiskt gör, kunnat utläsas. Tyvärr gavs inget 

tidsutrymme som skulle ha kunnat möjliggöra observationer.  

 

Den tid som avsattes för att genomföra studien upplevdes som knapp då studien var beroende 

av informanternas tid. Intervjuerna skulle genomföras i början av februari månad då dels lärarna 

under en vecka hade lov, dels var flertalet lärare sjuka vilket resulterade i att de intervjuerna 

fick skjutas framåt i tiden. På grund av detta blev tre intervjuer aldrig av, dessutom fick mer tid 

än planerat avsättas till att samla in empiri. Samtliga intervjuer genomfördes efter lärarnas egna 

önskemål om tid och plats, något som uppskattades av lärarna och som gjorde 

intervjusituationen trygg. Det blev en avslappnad och god stämning, flera av lärarna menade 

efteråt att det kändes bra att utifrån frågorna få möjlighet att tänka om sitt eget görande. Att 

vara två som intervjuade var av betydelse då vi kunde fokusera på olika delar, till exempel en 

ställde frågorna och en skötte det tekniska med inspelning. Efter varje genomförd intervju 

transkriberades materialet vilket i sig upplevdes som mycket tidskrävande.  

 

En analys är tänkt att ge svar på frågeställningen (Christoffersen & Johannessen 2012, s. 40) 

och med det i åtanke har mycket tid lagts på just analysen. På grund av vår ovana att analysera 

transkriberade intervjuer ägnades mycket tid till att läsa på om hur man ska gå till väga. När vi 

väl var införstådda i hur man gör påbörjades arbetet. En stor hjälp under analysarbetet var vår 

egen förförståelse och kunskap om forskningsområdet eftersom det hjälpt oss att se samband 
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och finna betydelsefulla nyckelord. Samtidigt är vi medvetna om att vår förförståelse kan ha 

påverkat hur vi uppfattat och tolkat informanterna. Vi har dock i största möjliga mån, försökt 

att lägga vår förförståelse åt sidan under analysen. 

6.2 Resultatdiskussion 

I det följande avsnittet diskuteras studiens resultat mot bakgrund av den forskning och det 

teoretiska perspektiv som presenteras i kapitel 3 samt studiens resultat i förhållande till syfte 

och frågeställningar. I likhet med resultatet är resultatdiskussionen indelad i olika avsnitt utifrån 

de fyra huvudkategorierna. 

6.2.1 Läsförståelse som fenomen och dess betydelse 

I 1 kap. 5 § av Skollagen (SFS 2010:800) står att: ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet”. Forskning lyfter fram att läsförståelse är nyckeln till framgång både 

i skolans alla ämnen men också för att klara sig väl i framtiden (Westlund 2016; Reichenberg 

2014;  Lundberg 2010). Vi finner det därför glädjande att lärarna talar om läsförståelse som 

grundläggande för att kunna ta till sig kunskaper. Det visar på att lärarna tar till sig och 

applicerar det som forskningen kommit fram till. Läsförståelseforskarna talar om att 

läsförståelse är en förmåga som handlar att tolka, hantera information samt skapa och omskapa 

mening i text (Bråten, 2008; Westlund, 2016).  Lärarna menar att läsförståelse handlar om att 

föra en dialog med texten och få en fördjupad förståelse för det lästa. Även här kan vi se en 

överensstämmelse vad gäller lärarnas syn på läsförståelse och det som forskningen talar för. Vi 

drar slutsatsen att en god läsförståelse har en fundamental betydelse och är en förutsättning för 

elevers utveckling i likhet med Lundberg (2010, s. 11) som menar att en god läsförmåga är en 

”avgörande förutsättning för skola och samhällsliv”.  

Utifrån ovanstående ser vi vikten av att elever läser ofta och mycket för att utveckla 

läsförståelse. Detta var något som lärarna lyfte fram  som problematiskt då de menar att elever 

inte läser hemma i tillräckligt stor utsträckning. Lärarna menar att eleverna behöver läsa så pass 

mycket att tiden i skolan inte räcker till dessutom kräver läsning en studiero som inte alltid går 

att tillgodose i skolan. Det finns många olika orsaker till bristfällig läsförståelse, bland annat 

kan det bero på negativ attityd och låg motivation (Läsdelegationen, 2018). En fundering vi har 

är om vårt allt mer digitaliserade samhället också kan vara en bidragande faktor? om så är fallet 

ser vi att skolan står inför en stor utmaning vad gäller att få elever att läsa mer.  

6.2.2 Lässtrategier främjar läsförståelse 

Sex av lärarna har genomfört Läslyftet, den sjunde som inte har genomfört läslyftet är 

nyutexaminerad. Westlund (2012) påtalar vikten av att lärare har gemensamt yrkesspråk vilket 

också vi menar att lärarna har. Det framgår att lärarna har en viss samsyn på läsförståelse och 

att de använder ett yrkesspråk likt det som används av forskare. Flera av lärarna hänvisar till 

Läslyftet när de pratar om läsförståelse. Vi tror därför att Läslyftet har haft stor inverkan på 

lärarna både vad gäller deras syn på läsförståelse men också hur de undervisar om olika 

lässtrategier för att främja läsförståelse. Vi förstod av lärarna att Läslyftet har gjort dem mer 

uppmärksamma på vikten av att undervisa i läsförståelse i alla ämnen. I likhet med Roe (2014) 
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som påtalar vikten av att elever undervisas i läsförståelse i alla ämnen eftersom syfte och mål 

med texten avgör vilket ämne som berörs.  

 

I enlighet med RT, TSI och CORI ska dialog där lärare ställer frågor som utgår från elevernas 

förkunskaper främja läsförståelsen. Gemensamma textsamtal ses av lärarna som något centralt 

och en förutsättning när man undervisar om lässtrategier. Lärarna som ingår i studien menar att 

elever måste utveckla de mentala processer som används när man interagerar med olika texter 

och att dessa kan synliggöras genom att eleverna får tänka högt, samtala och diskutera om 

texter. Westlund (2012) menar att en sådan undervisning har som syfte att göra eleverna 

kognitivt aktiva. I enlighet med lärarna anser även vi att de gemensamma samtalen i 

klassrummet bör ges stort utrymme. Den typen av undervisning kräver ett gott klassrumsklimat 

där alla elever får och vågar komma till tals. En reflektion som vi  gjorde under intervjuerna var 

att de lärare som ansåg sig ha ett gott klassrumsklimat också upplevde att deras elever tyckte 

om att läsa och dela med sig av sina läsupplevelser. Forskarna Dysthe (2003) och Taube (2007a) 

framhäver betydelsen av ett gott klassrumsklimat och dess positiva inverkan på elever.   

 

Något annat som vi förstod av intervjuerna var att modellering var av betydelse för lärarna. 

Flera av lärarna pratade om sig själva som modeller där de visar elever hur man kan tänka eller 

göra för att förstå en text. Detta är något som även läsforskare talar för. De menar att 

modellering är ett konkret och framgångsrikt sätt att undervisa i lässtrategier och kallar den 

sortens undervisning för explicit (Anmarkrud, 2008). Vi tänker att modellering är något som 

bör ske hela tiden oavsett vad man vill att eleverna ska lära sig. Det är också viktigt att visa att 

det inte bara finns ett sätt utan ge flera exempel på hur man kan tänka. En av lärarna pratade 

om att eleverna bör få möjlighet att dela med sig av goda exempel. Genom att påvisa att det 

finns olika sätt att angripa en text, lärarens eller någon annans, tänker vi att man ger utrymme 

för fler att lyckas.  

 

När lärarna talade om lässtrategier visade det sig att begreppet var starkt förknippat med 

Läsfixarna för dem. När vi frågade om hur man kan utveckla läsförståelse redogör lärarna för 

flera olika lässtrategier så som nämnt ovan. När vi senare under intervjun nämner begreppet 

lässtrategier talar lärarna enbart utifrån Läsfixarna. Det är möjligt att lärare är snabba på att 

anamma redan färdiga koncept som kan förenkla och spara tid vid planering. Vi förstår att 

Barbro Westlunds Läsfixarna har fått stort genomslag i skolan. Även om det var Westlund som 

från början presenterade Läsfixarna har hon på senare tid tagit avstånd från dem. Westlund 

ställer sig kritisk till att Läsfixarkonceptet förenklar läsförståelseprocessen. Westlunds kritik 

påminner om det som Sullivan Palincscar och Schutz (2011) tar upp i sin artikel där de skriver 

att presenterandet av lässtrategier i en förutsägbar lista, där varje strategi är isolerad och 

avlägsnad från det underliggande syftet, inte är att föredra.  

  

Lärarna framhåller vikten av att utveckla läsförståelse i alla ämnen och att det framförallt görs 

genom att förklara och diskutera ämnesspecifika ord och begrepp. Lärarna pratar således om 

vikten av att kunna avkoda ord och begrepp men också att kunna använda orden i rätt 

sammanhang. Precis som den formel som Hoover och Gough (1990) utvecklat, nämligen 

Läsning = avkodning x förståelse.  
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6.2.3 Motivation som drivkraft för läsförståelse 

Taube (2007b) har modifierat Hoover och Gough (1986) modell som beskrevs tidigare genom 

att lägga till en faktor, nämligen motivation, den lyder Läsning = avkodning x förståelse x 

motivation. I resultatet framgick att lärarna i viss mån saknar ett gemensamt yrkesspråk om 

motivation som drivkraft för läsförståelse till skillnad från övriga kategorier. Vi saknar 

reflektioner kring vad lärarna kan göra för att förbättra elevers självbild. Ingen av lärarna pratar 

om betydelsen av att tydliggöra lärandemålen. Enligt forskarna kan otydlighet kring vad som 

förväntas av eleverna leda till att de blir omotiverade (Taube 2007b; Westlund 2012). Lärarna 

använder inte ett gemensamt yrkesspråk vad gäller motivation i kombination med läsförståelse. 

Det är möjligt att lärarna använder sig av yrkesspråk kopplat till motivation i andra 

sammanhang, det är dock inget som framgår under intervjuerna. Att lärare har ett gemensamt 

yrkesspråk och att de är väl medvetna om motivationens betydelse för läsförståelse har enligt 

forskning visat sig vara av stor betydelse för elevers utveckling av läsförståelse Lärarna lyfter 

fram vikten av att individanpassa undervisning och utgå från elevers egna intressen för att 

motivera. Att individanpassa, som lärarna pratar om skulle i och för sig kunna tolkas som att de 

tydliggör lärandemålen för de elever som behöver det även om detta inte framgår i intervjuerna. 

De flesta lärarna säger att det är viktigt att hjälpa eleverna hitta böcker som de gillar så att det 

blir meningsfullt för dem. Detta skulle kunna ses som ett led i att skapa inre motivation som 

förespråkas av Westlund (2012) som menar att elever då drivs av egen kraft och läser för 

upplevelsens skull. 

6.2.4 Bedöma läsförståelse 

Lärarna bedömer i första hand sina elever formativt, det vill säga kontinuerligt. Westlund 

(2013) förklarar att bedömning ska vara framåtsyftande och vägledande vilket är del av syftet 

med formativ bedömning. Westlund (2013) understryker att en skicklig lärare är det bästa 

bedömningsverktyget. I kombination med den formativa bedömningen som sker hela tiden, 

menar lärarna att den summativa bedömningen också är viktig eftersom det ger ett kvitto på om 

den formativa bedömningen stämmer överens med den summativa bedömningen. Elever är 

olika och visar sina kunskaper på olika sätt, en del är tystlåtna och därför kan det vara svårt att 

upptäcka deras kunskaper eller eventuella brister det kan då passa bra med prov. Samtidigt finns 

det elever som har svårt för provsituationer och därför behöver bedömas formativt. I enlighet 

med vad forskning talar för så framhävs ändå betydelsen och vikten av den formativa 

bedömningen av lärarna. Vi såg dock att det fanns en skillnad vad gäller att bedöma 

läsförståelse. De som arbetar med de äldre eleverna tar i större utsträckning hjälp av elevernas 

egna texter vid bedömning än de lärarna som arbetar med de yngre eleverna som mer bedömer 

elevers muntliga utsagor. Samtidigt står det klart att de lärare som arbetar med de äldre eleverna, 

som oftast kan skriva relativt bra, tycker att textsamtal har en avgörande betydelse vid 

bedömning av läsförståelse. 

6.3 Slutdiskussion och vidare forskning 

Vårt syfte med studien var att genom intervjuer med lärare ta reda på hur de uppfattar fenomenet 

läsförståelse och hur de arbetar i sin undervisning för att främja elevers läsförståelse i alla 
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ämnen. Det framgår i studien att lärare uppfattar fenomenet läsförståelse som något för 

undervisningen grundläggande och nyckeln till alla kunskaper. Dessutom anser de att 

läsförståelse är en demokratisk rättighet och att god läsförståelse är avgörande för att eleverna 

i framtiden ska kunna verka i samhället på lika villkor. Det framgår även att lärarna arbetar med 

läsförståelse i alla ämnen. 

 

Vi har undersökt vilka metoder och/eller strategier som lärarna anser vara värdefulla för att 

eleverna ska utveckla läsförståelse i alla ämnen. Vi såg att lärarna till största delen värdesätter 

de gemensamma samtalen i klassrummet för att främja läsförståelse. Textsamtal i kombination 

med stöttning där läraren använder sig själv som modell ansågs av lärarna vara betydelsefullt 

för eleverna. En del i samtalet, enligt lärarna, handlar om att förklara ord och begrepp. Eftersom 

olika ämnen har sina specifika ord och begrepp menade lärarna att läsförståelseundervisning 

bedrivs i alla ämnen hela tiden. 

 

I studien undersöktes tillika hur lärare bedömer elevers läsförståelse och vilken syn de har på 

bedömning av läsförståelse. Det visar sig att lärare i första hand bedömer elever formativt men 

att de flesta kompletterar bedömningen med olika diagnostiska läs- och skrivprov. 

 

En stor del av den läsforskning vi har tagit del av utgår från den sociokulturella lärandeteorin. 

Vi har förstått att den läsförståelseundervisning som bedrivs av lärarna ofta utgår från att elever 

lär sig tillsammans i interaktion genom samtal vilket innebär att även lärarna ser på lärande 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Lärarna stöttar eleverna genom att modellera hur de tänker 

och utgår på så sätt från den proximala utvecklingszonen.  

 

Resultatet för denna studie utgår enbart från intervjuer med sju lärare. Det vi förhåller oss till 

är endast deras utsagor och uppfattningar vilket innebär att inga generella slutsatser kan dras. 

För att styrka studiens tillförlitlighet ser vi att vidare forskning där en kombination av intervju 

och klassrumsobservation hade varit av värde. Vidare forskning vad gäller motivation som 

drivkraft för läsförståelse skulle kunna undersökas ur ett elevperspektiv. Vi tror att en sådan 

kunskap hade varit av värde för lärarprofessionen. Vi såg att många lärare förknippade 

lässtrategier med Läsfixarna. Mot bakgrund av den kritik som finns om Läsfixarna anser vi att 

det hade varit av intresse att undersöka i vilken utsträckning de används samt vilken betydelse 

lärare anser att de har för att utveckla en god läsförståelse, stor eller liten? 

6.4 Didaktiska implikationer 

Läsförståelse ses av forskare tillika lärare som grundläggande och en förutsättning för elever 

för att kunna förstå och ta till sig kunskap i skolans samtliga ämnen. Att ha kunskap om 

läsförståelse och alla dess delar samt hur man på bästa sätt undervisar för att främja läsförståelse 

hos elever, anser vi vara av stor betydelse för lärare.  

 

Att ha kunskap om viktiga faktorer som motivation och dess betydelse för läsförståelse menar 

vi är av vikt för lärare. Taube (2007b) samt Westlund (2012) menar att om elever inte lyckas 

med läsinlärning har detta stor påverkan på elevens självbild och självförtroende. Westlund 

(2012) menar vidare att om elever inte förstår uppgiften och om målet med uppgiften är otydlig 



 

30 

 

finns risk för att de tappar motivationen. Av det kan förstås att lärarens roll och kunskap om 

faktorer som motivation och den egna självbilden är av stor betydelse. Vi anser även att kunskap 

om vikten av att skapa rätt förutsättning så som ett gott klassrumsklimat av relevans för lärare.  

 

Det vi presenterat i vår studie är lärares syn på läsförståelse, hur de arbetar för att främja 

läsförståelse samt hur de ser på och bedömer läsförståelse. Ett gemensamt yrkesspråk och en 

samsyn om läsförståelse anses av läsforskare vara väsentligt. I vårt resultat får man ta del av 

olika arbetssätt som enligt lärarna visat sig vara framgångsrika för att främja läsförståelse i alla 

ämnen. I studien framgår det också att lärare i första hand bedömer elevers läsförståelse 

formativt eftersom de anser att det, i enlighet med vad forskning talar för, är det mest 

gynnsamma och utvecklande för eleverna.  

 

Genom vår studie har vi synliggjort lärares syn på läsförståelse. Det har bidragit med ytterligare 

en dimension till forskningen då teori och praktik kan skilja sig åt. Eftersom lärare till skillnad 

från läsforskare befinner sig i klassrummen och undervisar eleverna dagligen. Det är av 

betydelse att lärare får ta del av andra lärares uppfattning som ett led i kollegialt lärande.  
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BILAGA 1. MISSIVBREV 
 

Missivbrev 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter från Högskolan i Borås som läser till lärare. Vi läser vår 

sista termin och håller förtillfället på att skriva vår uppsats/examensarbete. 

Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare arbetar i sin undervisning för att 

främja elevers läsförståelse i alla ämnen. Vi vill ta reda vilka metoder och/eller 

strategier lärare anser är värdefulla för att eleverna ska utveckla sin 

läsförståelse. Samt hur lärare bedömer elevers läsförståelse. Vi har för avsikt 

att ta hjälp av er verksamma lärare genom att genomföra intervjuer under 

veckorna 6, 7 och 8. 

 

Intervjun tar mellan 30-45 minuter och vi hoppas att du på något sätt har 

möjlighet att delta. Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet 

forskningsetiska principer vilket innebär att deltagandet är frivilligt. Den som 

blir intervjuad har när som helst rätt att avbryta intervjun och därmed sitt 

deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt (du förblir 

anonym).  

 

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss, Filippa 

och Martina eller vår handledare Catrine Brödje för mer information.  

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Student:   Filippa Lima – S152784@student.hb.se  

 

Student:   Martina Danielsson – S153405@student.hb.se  

 

Handledare:  Catrine Brödje -  catrine.brödje@hb.se   



 

 

 

BILAGA 2. INTERVJUFRÅGOR 
 

Intervjufrågor 

Kan du berätta lite om dig själv som lärare, din erfarenhet som lärare och vilken 

utbildning/behörighet du har?  

1. Vad är läsförståelse för dig?  

2. Varför behöver eleverna ha en god läsförståelse? 

3. Hur undervisar du för att eleverna ska utveckla sin läsförståelse?  

4. Enligt forskare ses motivation som en drivkraft för utveckling av läsförståelsen, hur 

motiverar du dina elever? 

5. I vilket eller vilka ämnen undervisar du eleverna i läsförståelse? 

6. Kan du beskriva en lektion där läsförståelse är i fokus?  

7. Arbetar dina elever enskilt eller i grupp? 

8. Undervisar du om lässtrategier, i så fall hur och varför?  

9.  Finns det några/någon strategi och eller metod som du anser fungerar som ett bra stöd 

för att eleverna lättare ska förstå textens innehåll? 

10. Forskning talar för att det är viktigt att alla elever inkluderas i undervisningen. Tror 

du att alla elever gynnas av metoden/strategin? 

11. Hur tänker du när du väljer texter? 

12. Hur märker du om eleverna förstår eller inte förstår vad de läser?  

13. Vilken betydelse har frågor och textasamtal för elevens läsförståelse? 

14. Hur bedömer du elevernas kunskaper i läsförståelse? Diagnosmaterial?  

15. Har du reflekterat över om det finns skillnader i LGR 11 och hur man såg på 

läsförståelse i tidigare läroplaner? 

16. Vad kan vara orsaker till bristande läsförståelse i årskurs 4? 

17. På vilket sätt arbetar ni kollegialt med läsförståelse? 

Finns det något du skulle vilja tillägga eller utveckla vad gäller läsförståelse?   
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