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1 Inledning 
 

Läsning och läsförståelse är ett ämne som jag fördjupat mig i under många år. Jag möter i mitt 

arbete som lågstadielärare, och numera speciallärare, elever som har svårigheter med sin 

läsning. Att kunna läsa och förstå det man läser är av stor vikt inte bara i ämnet svenska utan 

även för alla skolämnen. Att behärska olika slags texter som till exempel faktatexter är 

nödvändigt för att förstå de naturorienterande och samhällsorienterande ämnena. Detta ställer 

andra krav på läsförmågan och läsförståelsen än att läsa t.ex. berättelser (Persson, 2007). 

Elever som behärskar läsning av texter med berättelsestruktur kan stöta på svårigheter när de 

ska läsa en faktatext och det gäller därför att eleverna får tillägna sig goda lässtrategier för 

olika slags texter (Persson, 1994). 

Som speciallärare möter jag ofta elever som inte förstår vad de läser. Enligt 

examensordningen för speciallärare (SFS 2011:186) är handledning en del av speciallärarens 

arbetsuppgifter. Syftet med handledningen är att utveckla och stödja lärare i det didaktiska 

arbetet, så att alla elever ska lyckas med sin läsning. Det är dock en mycket utsatt ställning 

som man har som speciallärare när det gäller att föreslå och vidta åtgärder som kan upplevas 

som obekväma. Det krävs både kompetens och mod för att antyda att en elevs svårigheter kan 

bero på brister i undervisningen (Persson, 2001). För att handleda lärare kring elevers 

svårigheter med läsning och läsförståelse krävs det att specialläraren har goda kunskaper i 

ämnet. 

Under senare år har vi kunnat läsa hur elevresultaten i den svenska grundskolan sjunker. I den 

senaste PISA- rapporten (Skolverket, 2013a) framgår det att läsförståelseresultaten 

kontinuerligt blivit sämre när man jämför med resultaten i tidigare PISA-undersökningar 

2000, 2003, 2006 och 2009. En femtedel av svenska15-åringar som deltog 2012 når inte 

basnivån i läsförståelse. Det visar sig dessutom att skillnaderna mellan de bästa och de sämsta 

läsarna blir allt större, liksom att flickor överlag har bättre resultat än pojkarna. Samma trend 

visar sig i andra undersökningar. I resultaten på de nationella proven för år 3 (Skolverket, 

2013b), till exempel, kan man se att resultaten skiljer sig åt mellan pojkar och flickor, inte 

bara i läsning utan i de flesta skolämnen.  

Det finns naturligtvis flera orsaker till en sådan negativ utveckling, som kan ha att göra med 

förhållanden i skolan likaväl som i hemmet och i samhället i övrigt, men det går inte att bortse 
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från att läraren och lärarens undervisning är viktiga faktorer (Hattie, 2012; Skolverket, 

2013c). I en annan jämförande internationell studie, PIRLS, som gäller 10-åringars 

läsförmåga, ingår bland annat en enkät riktad till lärare. Resultaten av denna enkät i PIRLS 

2011 (Skolverket, 2012) visar att svenska lärare lägger mindre med tid för att lära ut olika 

lässtrategier än vad man gör i övriga nordiska länder. Rapporten visar också att resultaten för 

elever i årskurs 4 är nedåtgående och att Sverige hamnat efter övriga nordiska länder. Sverige 

är dess värre ett av få länder som har en nedgång i resultaten under perioden 2001- 2011. 

Politiker, forskare och lärare är överens om att något måste göras, och bland annat menar man 

att undervisningen måste förändras. Om det skulle vara så att den allmänt försämrade 

läsförmågan beror på ineffektiv undervisning eller bristande kunskaper hos lärarna så är 

uppgiften i PIRLS 2011 (Skolverket 2012), att svenska lärare får mera kompetensutveckling i 

ämnet svenska än lärare i övriga nordiska länder och genomsnittet i EU/OECD-länderna 

något förvånande. Men baserat på bland annat nämnda undersökningar meddelade regeringen 

den 2 december 2013 att det kommer bli ett ”läslyft” i Svenska grundskolan åren 2015/2016. 

Detta läslyft beskrevs första gången i Litteraturutredningen SOU (2012), och den syftar till att 

vända den negativa trenden gällande läsförmågan, under en femårsperiod.  Skolverket har fått 

i uppgift att ta fram och genomföra fortbildningssatsningen för lärare om effektiva metoder 

för läs- och skrivutveckling (Utbildningsdepartementet, 2013). Min reflektion blir då vad 

denna nya kompetensutveckling kan bestå av. 

Den aktuella debatten, mina kunskaper och erfarenheter samt mitt stora intresse för 

läsinlärning och läsförståelse gjorde valet av uppsatsämne enkelt för mig. Att ha goda 

kunskaper om läsförståelse och hur man undervisar i läsförståelse kommer dessutom att vara 

viktigt för mitt arbete som speciallärare. Allt detta sammantaget gjorde att jag ville veta mer 

om hur lärare ser på undervisningen i läsförståelse. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med min studie är att undersöka vilken kunskap lärare på lågstadiet har om 

undervisning i läsförståelse samt hur de tolkar begreppet läsförståelse. Med lärare avser jag i 

denna studie både klasslärare och speciallärare. Genom att studera och analysera olika 

uppfattningar och beskrivningar av läsförståelseundervisning är avsikten att jag ska få 

kunskap om hur undervisningen i läsförståelse kan se ut under de första skolåren. Jag har även 
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för avsikt att undersöka om läsundervisningen förändras till att bli mera förståelseinriktad 

efter att eleven knäckt läskoden och kommit igång med sin läsning.  

 

1.3 Frågeställningar 

 

Mina frågeställningar är:  

Hur tolkar lärare begreppet läsförståelse?  

Hur beskriver lärare sin egen läsförståelseundervisning?  

På vilket sätt anser lärarna att de ändrar sin läsförståelseundervisning i takt med elevernas 

läsutveckling? 

 

1.4 Centrala begrepp 

 

Läsning, avkodning, språkförståelse, flyt i läsningen, automatiserad läsning, läsförståelse, 

ordförråd, språklig medvetenhet, förförståelse, minne, motivation, metakognition, strategier 

och läsundervisning är de centrala begrepp som jag har använt i denna uppsats. I 

litteraturgenomgången förklarar jag dem och redovisar vad forskningen säger om dem  

 

1.5 Styrdokument  

 

Lärares undervisning styrs av olika styrdokument så som Skollag (2010:800), Läroplan Lgr 

11 (Skolverket, 2011), lokala arbetsplaner och handlingsplaner. Dessa styrdokument är alla 

lärare skyldiga att följa. I denna studie berör jag inte de lokala styrdokumenten utan har valt 

att endast ta med de nationella och vad som där är relevant för undervisningen i läsförståelse.  
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1.6 Läroplanen 

 

I det centrala innehållet för åk 1-3 är den första punkten att eleven ska ha ”lässtrategier för att 

förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll”(Lgr11, 

s. 223). Att ha lässtrategier som fungerar är en viktig komponent för läsförståelsen (Høien & 

Lundberg, 2001; Westlund, 2009; Westlund, 2013). Detta redogör jag mera noggrant för 

under rubriken litteraturgenomgång. 

I läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011) och i kunskapskraven för år 3 finns kunskapskravet 

om grundläggande läsförståelse med för första gången. Där står det att eleven ska  

”läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i 

huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga 

delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse” (Lgr11, 

s. 227). 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011) kan man också läsa under avsnittet ”skolans värdegrund” att 

rektor har ett särskilt ansvar för att undervisningen utarbetas så att elever i behov av särskilt 

stöd får den hjälp och det stöd de behöver. Att uppmärksamma och stödja elever som visar 

behov av stöd gäller dock för alla som arbetar i skolan. För att klara detta uppdrag krävs goda 

kunskaper i vad läsning och läsförståelse är (Alatalo, 2011; Bråten, 2008; Westlund, 2013).  

 

1.7 Skollagen 

 

I skollagens kap 3 kan man läsa att ”alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans 

som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” 

(Skollagen 2010:800, kap 3 § 3). I det tionde kapitlet står det också att ”grundskolan ska ge 

eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa” 

(Skollagen 2010:800, kap. 10 § 2). För att uppfylla skollagen måste läraren ha betryggande 

kunskaper både vad det gäller teori och metod. Utmärkande för skickliga lärare är att de leder 

och varierar det pedagogiska arbetet i klassrummet (Hattie, 2012; Skolverket, 2013b) och 

därmed når goda resultat för eleverna. 
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2 Litteraturgenomgång  

 

I litteraturgenomgången går jag igenom en del forskning som gäller läsförståelse och 

läsförståelseundervisning. Jag redovisar litteratur som beskriver vad läsning är, för att sedan 

gå igenom hur olika forskare definierar läsförståelse samt vilka komponenter som vanligtvis 

används för att förklara vad läsförståelse består av. Därpå följer ett avsnitt om lässtrategier 

och till sist beskriver jag olika undervisningsmetoder. I ämnet läsförståelse finns det mycket 

litteratur, avhandlingar och forskningsrapporter. I denna uppsats har jag fått göra ett urval av 

allt som finns att tillgå i ämnet. 

 

2.1 Läsning 

 

Läsning förklaras ofta med Hoover & Goughs formel kallad ”The Simple View of Reading”, 

Avkodning x Språkförståelse = Läsning (Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990). 

Denna formel förklaras med att utan någon av komponenterna avkodning och förståelse så 

blir det ingen läsning. Ytterligare faktorer som spelar roll vid läsning är enligt Elbro (2004) 

motivation, tidpunkt på dagen, textens visuella utformning, störande omgivning, illustrationer, 

personliga bekymmer m.m. Det är med andra ord många faktorer som spelar roll vid läsning. 

 

2.2 Avkodning   

 

”The Simple View of Reading” är, som tidigare nämnts, den formel som vanligtvis används 

för att på ett enkelt sätt förklara vad läsning är (Hoover & Gough, 1990). Den första 

komponenten, avkodning handlar om att översätta ett ords bokstäver till ordets talade form.  

Enligt Lundberg och Herrlin (2005) måste barnet ha förståelse för att bokstäverna, grafemen, 

representeras av språkljud, fonem, och att de talade orden går att dela upp i bitar av 

fonemstorlek. Barnet ska skifta uppmärksamhet från ordets betydelse till vilka ljud som ordet 

består av. Detta kallas att barnet är fonologiskt medvetet, (Taube, 2007; Samuelsson et al. 

2007, 2008). Om barnet inte behärskar att omvandla grafem till fonem kommer aldrig läsning 

att uppstå (Samuelsson et al, 2007). Även Liberg (2007) menar att fonologisk medvetenhet är 

en betydelsefull faktor vid läs- och skrivinlärningen.  
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Både Elbro (2004) och Lundberg och Herrlin (2005) använder begreppet ”knäcka koden” när 

barnet behärskar att ljuda fram ord. Det betyder att barnet lär sig utnyttja skriftens olika 

principer. Främst bland dessa är fonemprincipen eller, ljudprincipen. Morfemprincipen eller 

betydelseprincipen som handlar om att kunna härleda ordet är också viktig för att läsning ska 

uppstå.  

Olika forskare använder olika begrepp när de talar om avkodning. Liberg (2007) använder 

begreppet ihopljudning när barnet kan använda den fonologiska strategin för att läsa okända 

ord, och Elbro (2004) använder begreppet ordavkodning.  

 

2.3 Språkförståelse 

 

Språkförståelse, den andra komponenten i ”The Simple View of Reading”, är även den en 

viktig förutsättning för att läsning med förståelse ska ske (Bråten, 2008; Elbro, 2004; Taube, 

2007). Språkförståelse innebär att barnet kan förstå innehållet i ett språkligt meddelande både 

när det lyssnar och när det läser. För att det ska bli läsning med förståelse måste både 

avkodning och språkförståelse fungera. Lundberg (2010) anser att ”The Simple View of 

Reading” är ett allt för enkelt sätt att beskriva läsning. Han menar att man inte kan läsa med 

behållning och förståelse utan att ha någon form av reflektion och självkontroll. Taube (2007) 

poängterar att det dessutom krävs både motivation och intresse för att läsningen ska bli 

meningsfull.  

En elevs muntliga språkkompetens har stor betydelse för läsförståelsen (Bråten, 2008). Talat 

språk och skrivet språk är inte samma sak, menar Cain (2010). I skrivet språk används ett 

rikare och mera varierat ordval än när man samtalar. I en del barnböcker används ord som till 

och med är ovanliga i samtal bland vuxna. Detta gör läsningen och läsförståelsen till en 

utmaning för många barn.  

Det är genom att lyssna på tonfall och genom att se på mimik och gester som det lilla barnet 

lär sig att uppfatta budskapet i det talade språket (Westlund, 2009). Förmågan att förutsäga 

olika händelseförlopp utvecklas också genom talspråket. Westlund anser att ett av förskolans 

viktigaste uppdrag är att stärka barnens talspråkliga förmåga som visat sig vara betydelsefull 

för läsförståelsen.  
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Den syntaktiska förmåga, förmågan att bilda meningar, sker genom att barnet får delta i 

många samtal med vuxna. Den syntaktiska förmågan har ett starkt samband med hur 

läsförståelseförmågan senare kommer att utvecklas (Westlund, 2009). För att eleverna ska 

förstå när de gör felläsningar, gäller det att de blir medvetna om språkets struktur och på så 

sätt kan upptäcka om en mening är grammatiskt korrekt (Bråten, 2008; Taube, 2007). 

Enligt Bråten (2008) spelar även den pragmatiska förmågan roll för läsförståelsen. Det 

handlar då om att eleven är medveten om hur språket används i olika 

kommunikationssituationer. 

 

2.4 Flyt i läsningen - Automatiserad läsning 

 

Lundberg och Herrlin (2005) menar att automatiserad läsning och flyt i läsningen inte är 

samma sak. Däremot är en automatiserad läsning en förutsättning för att få flyt i läsningen.  

Flyt i läsningen innebär att barnet har rätt satsmelodi och kan läsa längre satser och meningar 

felfritt med en viss hastighet och med god prosodi. Høien och Lundberg (2001) menar att flyt 

i läsningen och förståelse av texten är två kognitiva förmågor som är förenade med varandra 

vid läsning. 

Om ett barn ska bli en god läsare, som läser med förståelse, så krävs en automatiserad 

ordavkodning(Cain, 2010; Elbro, 2004; Lundberg & Herrlin, 2005). En automatiserad läsning 

utvecklas gradvis (Lundberg & Herrlin, 2005). Det är vanligt att barnet tar hjälp av olika 

ledtrådar innan läsningen är automatiserad. Det kan t ex vara vad ordet börjar med, 

sammanhanget, illustrationer eller ordbilder som barnet tidigare lärt sig känna igen. Elbro 

(2004) poängterar att kontexten och bilderna endast har betydelse vid nybörjarläsningen och 

att i det långa loppet är kontexten ingen hjälp, utan det viktigaste är att barnet lär sig avkoda 

orden.  

En automatiserad läsning uppnås, enligt Bråten (2008); Elbro (2004); Lundberg och Herrlin 

(2005), genom mycket övning, och läsförmågan avgörs av hur mycket övning varje enskild 

elev får. Upprepad läsning är en metod som Lundberg (2010) framhåller för att träna flyt i 

läsningen så att den automatiserade läsningen ska uppnås. Vid upprepad läsning läser eleven 

samma text upprepade gånger tills läsningen sker med flyt och säkerhet (Samuels, 1997).  
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Elbro (2004) men även Lundberg och Herrlin (2005) anser att en automatiserad läsning är 

mycket viktig för att minnet inte ska överbelastas. När minnet avlastas klarar barnet lättare av 

att koncentrera sig på förståelsen av texten. Taube (2007) beskriver den automatiserade 

läsfärdigheten som att den sitter i benmärgen. Hon menar att ordigenkänning vid läsning kan 

automatiseras, men att förståelsen kräver en större tankeprocess och i och med det också en 

kontrollerad bearbetning.  

 

2.5 Läsförståelse 

 

Läsförståelse är ett komplext begrepp som består av ett flertal komponenter (Bråten, 2008; 

Cain, 2010). Att det finns ett starkt samband mellan ordavkodning och läsförståelse har bl.a. 

Vellutino (2003) visat. Detta samband är starkast under elevens första skolår då det viktigaste 

för läsförståelsen är att kunna avkoda. När eleven lärt sig behärska ordavkodningen får andra 

komponenter som t ex ordförståelse större betydelse för läsförståelsen.  

Läsforskare förklarar och beskriver läsförståelse på lite olika sätt. Cain (2010) menar att det 

viktigaste för läsförståelsen är att ha goda färdigheter i att kunna dra slutsatser, att ha en 

förmåga att övervaka den egna läsningen och att ha god kännedom om berättelsestrukturer. 

Hon menar att dessa färdigheter kanske har större betydelse för läsförståelsen än vad till och 

med avkodning och ordförståelse har. 

Enligt Bråten (2008) kan läsförståelse beskrivas utifrån ett bottom-up-perspektiv eller ett top-

down-perspektiv. Enligt bottom-up-perspektivet spelar ordavkodningen störst roll för 

läsförståelsen medan i ett top-down- perspektiv beror läsförståelsen på mycket mera än bara 

avkodning, exempelvis läsarens kunskaper om textinnehållet och textstrukturen. Det finns 

även ett tredje synsätt som Bråten (2008) ansluter sig till. Det är att läsförståelse har både ett 

top-down-perspektiv och ett bottom-up-perspektiv. Då är ordavkodning och andra 

komponenter som t ex läsarens kunskaper om textinnehållet och textstrukturen lika viktiga 

och samverkar för att läsförståelse ska uppnås. Även Cain, (2010) och Westlund (2009) anser 

att det är flera förutsättningar och komponenter som samspelar och har betydelse för 

läsförståelsen. Dessa förutsättningar och komponenter är avkodning, språkförståelse, flyt i 

läsningen, automatiserad läsning, ordförråd, språklig medvetenhet, förförståelse, minne, 

motivation, metakognition och lässtrategier. Bråten (2008) understryker att man ska beakta 



 

9 

alla dessa komponenter på en och samma gång, då de tillsammans har ett starkt samband för 

att läsförståelse ska uppstå. 

En god läsförståelse kommer inte automatiskt med en god avkodningsförmåga poängterar 

även Elwér (2009) och Persson (1994) utan det krävs flera komplexa processer för att 

läsförståelse ska uppnås. De menar att läsförståelse alltid är ett samspel mellan läsaren och 

texten. 

Idag talar läsforskningen inte om en slags läsförståelse utan om olika slags läsförståelse som 

är beroende av vilken slags text som läses Westlund (2013).  

 

2.6 Ordförråd   

 

Ett gott ordförråd är en förutsättning för en positiv läsutveckling (Bråten, 2008; Cain, 2010; 

Høien & Lundberg, 2001; Taube, 2007). Ordförråd och läsförståelse är starkt kopplade till 

varandra eftersom grunden för att kunna förstå en text är att man förstår vad orden betyder 

(Elwér, 2009; Reichenberg, 2008). Däremot poängterar Taube (2007) att det inte är storleken 

på elevens ordförråd som har betydelse för läsförståelsen, utan det som avgör är hur lätt 

han/hon har att komma på vilken betydelse ordet har. Här kan man tänka sig att elevens 

arbetsminne spelar en viss roll. Minnet lyfter också Westlund (2009) fram som en viktig 

faktor som visat sig påverka läsförståelsen. 

Läsning gör att ordförrådet utvecklas positivt (Cain, 2010; Høien & Lundberg, 2001). De 

elever som fått höra mycket högläsning har fått ett stort ordförråd (Reichenberg, 2008) som 

gör att de är bättre rustade att klara svåra texter, än elever som inte mött skriven text i samma 

utsträckning. Detta håller även Taube (2007) med om, men hon anser att om högläsning ska 

stimulera barns ordförrådsutveckling så måste den vuxne stanna upp och samtala om texten. 

Även Reichenberg (2008) poängterar att det är viktigt att okända ord förklaras för att eleverna 

ska förstå texten och inte tappa läslusten. Hon anser att det i skolans läroböcker borde finnas 

ordförklaringar till texter där eleven inte kan förstå betydelsen genom att titta på bilderna.  

Ordförrådet måste fortsätta att utvecklas under elevens hela skoltid (Lundberg, 2010). Det 

handlar då inte bara om att definiera okända ord. Om eleven ska klara av att tillägna sig nya 

ord krävs det att man arbetar varierat med olika sidor av de nya orden och begreppen. Det kan 
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t.ex. vara synonymer, släktskap och härledning. Ett sätt kan då vara att arbeta tematiskt som 

innebär att man utgår från elevernas kunskaper och att undervisningen integreras över 

ämnesgränserna. Genom samverkan mellan ren lästräning och andra skolämnen utvecklas 

elevens ordförråd positivt, vilket även Alatalo (2011) sett i sina studier. Det är då viktigt att 

ordförståelsen tränas metodiskt. Ett tematiskt och ämnesövergripande arbetsätt är en av de 

framgångsfaktorer i läs- och skrivundervisning som Tjernberg (2013) beskriver i sin 

avhandling. 

 

2.7 Språklig medvetenhet  

 

Att vara språkligt medveten innebär att eleven kan rikta uppmärksamheten mot vad som sägs 

istället för hur det sägs (Taube, 2007). 

Det är enligt Lundberg, Olofsson och Wall (1980) möjligt att förutse hur resultatet av den 

första läs- och skrivinlärningen kommer att bli, beroende på hur den fonologiska medvetenhet 

är hos eleven som sexåring. En god fonologisk medvetenhet ökar elevens förutsättningar för 

att lyckas med sin läs- och skrivinlärning. Att under förskoletiden identifiera elevens 

fonologiska medvetenhet och att sedan ge träning i den, har visat sig ge goda resultat. 

Att leka med språket har både Elbro (2004) och Taube (1987) beskrivit som något som 

underlättar läsinlärningen och förebygger läs- och skrivsvårigheter. Ett ofta använt arbetssätt 

för detta är Bornholmsmodellen där språkövningar under lekfulla former och övningar med 

bokstäver visat sig ge ett gott resultat i fråga om elevernas språkliga medvetenhet (Lundberg, 

2007). På senare tid har även övningar med bokstäver lagts till, då det visat sig att även 

bokstavskännedom är en viktig faktor för hur läsinlärningen ska lyckas.  

I förskolan kan mycket göras för att stärka barns språkliga medvetenhet enligt Frost (2002) 

och Lundberg et al.(1988). De menar att det är viktigt att eleverna får utvecklas utan någon 

press och att de under lekfulla former får utforska och experimentera med språket. Det ger 

dem en god start på den skriftspråkliga utvecklingen.  
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2.8 Förförståelse 

 

Kunskaper i och om omvärlden krävs för att man ska förstå vad man läser (Persson, 2007). 

Dessa kunskaper finns enligt Westlund (2009) lagrade i långtidsminnet och kräver en god 

förmåga som aktiverar relevanta kunskaper. Att få samtala och redogöra för sin förförståelse 

har stor effekt på läsförståelsen (Gustavsson, 2007; Høien & Lundberg, 2001; Westlund, 

2009). En svårighet kan dock vara enligt Bråten (2008) att eleven aktiverar förkunskaper som 

inte är relevanta för den text som läses.  Det gäller då att eleven får stöd och hjälp att utveckla 

sina förkunskaper. Detta sker främst genom att de får möta olika lärorika texter i rätt 

svårighetsnivå samt genom samtal och diskussioner. Även läsning på egen hand utanför 

skoltid, bra kvalitets tv och pedagogiska filmer hjälper till att ge eleven goda förkunskaper.  

Lundberg (2010) förklarar förförståelse med att det handlar om tolkningar utifrån ett 

sammanhang. När man förstår en text så har det skapats en inre föreställningsvärld, en mental 

modell, som bygger på tidigare kunskaper och erfarenheter. Dessa tidigare erfarenheter och 

kunskaper spelar, enligt Lundberg, en stor roll för hur vi tolkar och förstår texter.  

En del forskare använder begreppet scheman när de förklarar förförståelsen. Scheman 

förklaras då med att de är vår tolkning av omvärlden och att de är uppbyggda av tidigare 

erfarenheter (Lundberg, 2010; Westlund, 2009).  

I en text hänger ofta meningarna ihop. En författare kan inte skriva ut precis allt, utan läsaren 

måste behärska att läsa mellan raderna och bortom raderna och detta kallas att göra inferenser. 

Inferenser är kopplingar som är outtalade i texten, och dessa kräver att läsaren kan dra egna 

slutsatser och kan tolka texten utifrån sin förförståelse (Elwér, 2009). Det är både 

läserfarenhet, ålder och förkunskaper som påverkar elevens förmåga att göra inferenser 

(Westlund, 2009). 

Både Elbro (2004) och Bråten (2008) framhåller att elevernas förkunskaper och deras 

förmåga att göra inferenser utvecklas genom att de känner till olika textgenrer. Särskilt viktigt 

är det att eleven vet vad som är utmärkande för en berättande text och vad som är skillnaden 

mot en faktatext (Bråten, 2008; Taube, 2007; Westlund, 2009). 
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2.9 Minne  
 

Arbetsminnet har visat sig spela stor roll för läsförståelsen hos elever med 

läsförståelseproblem (Dahlin, 2011). Vellutino (2003) använder sig av begreppet verbalt 

minne när han beskriver minnesfunktionernas betydelse för läsförståelsen. Han menar att det 

verbala minnet handlar om att snabbt kunna plocka fram ord, fraser och meningar ur de tre 

minnesfunktionerna, arbetsminne, korttidsminne och långtidsminne. Dessa tre 

minnesfunktioner samspelar för att läsförståelse skall uppstå.  

I korttidsminnet finns information endast tillgänglig under några få sekunder (Bråten, 2008). 

Där måste textinformation snabbt samordnas för att förståelse ska uppstå. I arbetsminnet kan 

däremot informationen bevaras under flera minuter och då hinner eleven med att bearbeta 

textinformationen för att skapa mening. I långtidsminnet kan i stor sett hur mycket 

information som helst lagras. I Perssons (1994) studier av läsförståelse bland elever i åk 5 och 

8 framkommer tydliga skillnader mellan duktiga och svaga läsare i test av såväl arbetsminne 

som snabb igenkänning av ord. 

Dahlin (2011) har i sin forskning sett att arbetsminnesträning får goda effekter på elevens 

läsförståelse. Det är då inte bara den fonologiska förmågan som utvecklas utan även förmågan 

att kunna utföra tankeoperationer. Resultatet från forskningen visar att genom 

arbetsminnesträning utvecklas både det visuella minnet, synminnet, och det spatiala minnet, 

omvärldsminnet, vilket leder till en positiv utveckling av läsförståelsen.  

 

2.10 Motivation   
 

Att motivation har stor betydelse för hur elevens läsning och läsförståelse kommer att 

utvecklas är forskarna överens om (se t ex Elbro, 2004; Taube, 2007; Westlund, 2009). De 

talar om både en inre motivation och en yttre motivation och att dessa har både en positiv och 

en negativ påverkan på elevens läsning. 

Den inre motivationen innebär, att det är elevens nyfikenhet och viljan att klara av och förstå 

en text, som gör att eleven läser. Den yttre motivationen förklaras med att elevens lust till 

läsning styrs av yttre belöningar eller av tvång (Bråten, 2008; Westlund, 2009). Westlund 

(2009) betonar hur viktigt det är att lärarens respons ska fokuseras mot den utförda uppgiften 
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istället för eleven som person. Detta är viktigt för att eleven inte ska lösa uppgifter enbart i 

syfte att göra läraren nöjd. Ett sådant beteende kan skada elevens självkänsla. En kombination 

av inre och yttre motivation är positivt, vilket t ex Hattie (2012) har kommit fram till i sin 

metaanalys av ett stort antal studier på detta tema. Ju större inre motivation eleven har desto 

mera ökar inlärningen. 

Taube (2007) som forskat mycket kring elevers motivation vid läsning, visar i sina resultat att 

elevens självvärdering spelar stor roll för läsmotivationen. Självvärdering bygger på tidigare 

prestationer men även på hur väl eleven känner att han/hon har lyckats med sin läsning. 

Förhållandet mellan hur högt eleven siktar och hur resultatet blir påverkar självbilden. Är 

skillnaden för stor så sänks självvärderingen. Många elever som misslyckats sänker sina 

ambitioner för att de inte tror sig om att klara uppgiften. Om man inte anstränger sig så hårt 

och siktar så högt, utan redan från början gett upp, så skadar det låga resultatet inte självbilden 

lika mycket som när man ansträngt sig och sedan misslyckats (Taube, 2007). Ett sådant 

beteende menar hon skapar passiva elever som inte vågar anstränga sig. 

Detta har även Westlund (2009) uppmärksammat i sin forskning. Hon har sett att de elever 

som saknar motivation och lust att läsa och som dessutom upplever sig själva som svaga 

läsare, får svårt att klara de mer avancerade texter som eleven möter senare under sin skoltid.  

Elever som har hög motivation för läsning tenderar att läsa mera och oftare (Bråten, 2008). De 

har oftast stor motivation och uthållighet som gör att de övervinner de svårigheter som de 

stöter på i läsningen. De behärskar dessutom olika strategier som de använder sig av för att 

förstå vad de läser. Detta leder till att läsförståelsen får en positiv utveckling. Bråten (2008) 

betonar dock att det är själva läsandet som gör att läsförståelsen utvecklas. Det räcker inte att 

bara ha motivation. 

Begreppet Matteuseffekten används ofta när man talar om läsning (Westlund, 2009). 

Begreppet myntades av den kanadensiske forskaren Keith Stanovich 1986. Det är 

ursprungligen hämtat från Matteus evangelium 25:29 (”Var och en som har, han skall få, och 

det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har”) och innebär 

applicerat på läsning att den elev som har lätt för läsning läser mer och utvecklas positivt. Den 

elev som däremot stöter på svårigheter med läsning tenderar att läsa allt mindre och därmed få 

en långsammare och sämre utvecklad läsförmåga. Enligt Westlund (2009) är det därför viktigt 

att all personal i skolan tillsammans med föräldrar samarbetar för att stödja elevens 

läsutveckling så att Matteuseffekten blir positiv. 
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2.11 Metakognition 
 

Metakognition är ännu en färdighet som har betydelse för läsförståelsen (Persson, 1994; 

Pressley & Wharton-McDonald, 1997). Metakognition handlar om att kunna övervaka och 

anpassa den egna läsningen för att få läsförståelse (Persson, 1994; Elwér, 2009). Elever som 

uppvisar svårigheter med den metakognitiva förmågan, har svårigheter att förstå varför de inte 

förstår och de vet inte heller vad som krävs för att ta itu med problemet. Till slut kan det bli så 

att de slutar bry sig om ifall de förstår eller inte (Westlund, 2013). Även Taube (1987) har sett 

att elever som har svag metakognitiv förmåga, ofta ger upp sin läsning, då de inte vet vad som 

krävs för att förändra sitt beteende. 

För att vara en god och aktiv läsare krävs det således en medvetenhet om den egna 

tankeprocessen och en styrning av läsprocessen (Lundberg, 2010). Läsaren kan då på egen 

hand avgöra när förståelsen inte finns, och vet också vilka olika strategier som kan vara 

lämpliga att använda. Vid ett passivt mekaniskt läsande utan reflektion, får eleven svårighet 

att bli uppmärksam på läsförståelsen (Taube, 2007). Det är därför mycket viktigt att eleven är 

aktiv och uppmärksam vid sin läsning.  

Den metakognitiva förmågan är sämre utvecklad hos yngre barn men utvecklas i takt med att 

hjärnan utvecklas. I och med det utvecklas den metakognitiva förmågan positivt under elevens 

skoltid (Taube, 2007). Att läsning och metakognition utvecklas parallellt poängterar även 

Elbro (2004). Persson (2007) beskriver hur den metakognitiva förmågan är kopplad till 

läsförståelsestrategier och att de kan tränas med framgång. Exempel på strategier som är 

kopplade till den metakognitiva förmågan är t ex 

 upptäcka att jag inte får något sammanhang i texten och att då reflektera över om det 

handlar om felläsning eller fel i texten 

 inse att jag behöver gå tillbaka i texten för att hitta svar till mina frågor 

 inse att det finns ord som jag inte förstår 

 inse att jag saknar bakgrundskunskaper 
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2.12 Strategier 
 

Lässtrategier beskrivs av Westlund (2009) som en bro mellan det man redan kan och det som 

man inte vet. Gustavsson (2007) delar in lässtrategierna i två huvudstrategier, undvikande 

eller bearbetande strategier. Hon definierar strategi som ett redskap för att lösa en läsuppgift. 

Undvikande strategier används främst av elever som har svårigheter med sin läsning. 

Användandet av undvikandestrategier blir då elevens sätt att hantera uppgifter som de inte 

behärskar. Exempel på undvikande strategier är byte av uppgift eller bok, toalettbesök eller att 

välja uppgifter som inte kräver så mycket läsning. Bearbetande strategier används enligt 

Gustavsson för att på olika sätt bearbeta och anpassa läsningen till texten. 

När Bråten (2008) talar om läsförståelsestrategier delar han in dem i fyra olika kategorier, 

minnesstrategier, struktureringsstrategier, elaboreringsstrategier och övervakningsstrategier. 

Minnesstrategierna används för att repetera texten. Struktureringsstrategierna används för att 

ordna och binda samman textinformationen och elaboreringsstrategierna används för att 

bearbeta informationen. Övervakningsstrategierna används för att kontrollera och bedöma 

läsförståelsen. Strategianvändning sker växelvis genom medvetna och automatiserade mentala 

operationer i syfte att nå läsförståelse (Westlund, 2009). Det handlar om att vara målinriktad, 

flexibel och strategisk för att förstå.  

För att läsförståelsen ska utvecklas behöver eleverna lära sig användbara läsförståelse-

strategier. Enligt Pressley och Wharton - McDonald (1997) finns ett antal sådana strategier 

som hjälper eleven att förstå och minnas texter. Exempel på sådana läsförståelsestrategier är 

förförståelse, förstå textbudskap, att ha en egen föreställning av textinnehållet, kunna ställa 

frågor och att kunna sammanfatta textinnehållet. För goda läsare är syftet med läsningen 

tydligt och de använder och anpassar de olika förståelsestrategierna på ett naturligt sätt (Høien 

& Lundberg, 2001). De vet när de olika strategierna passar att använda. 

McKeown, Beck och Blake (2009) har i en studie kommit fram till att, när det blir för starkt 

fokus på strategier, så riskerar eleven att tappa uppmärksamheten på textinnehållet. En 

läsförståelseundervisning som både tränar olika strategier och samtidigt har fokus på 

innehållet i texten är det som ger bäst resultat för läsförståelsen.  
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3 Läsundervisning   

 

Läsförståelse har enligt Westlund (2013) inte varit en egen forskningsfråga under så särskilt 

lång tid, medan man varit intresserad av att studera ”läsprocessen” – och då framför allt 

avkodningen - i drygt 100 år. Enligt Westlund ledde Dolores Durkins forskningsresultat från 

1978/1979 fram till att begreppet läsförståelseundervisning introducerades. Durkin 

observerade att ”undervisningen” i läsförståelse i princip bestod av att läraren ställde frågor 

till eleverna om en text de hade läst utan att förklara hur de skulle göra för att förstå vad 

texten handlade om så att de kunde besvara frågorna. 

Flera studier (McKeown et al, 2009; Pressley & Wharton-McDonald, 1997) har visat att en 

innehållsorienterad undervisning ger ett bättre resultat jämfört med en strategisk 

undervisningsmodell. I den innehållsorienterade undervisningen lär man eleverna hur de ska 

upprätthålla intresse och fokus på textinnehållet, men även hur man genom mentala 

föreställningar och bilder skapar sammanhang mellan dessa och de egna tankarna. I den 

strategiska undervisningen lär man eleverna speciella lässtrategier som t.ex. att göra 

inferenser, summera text och hur man ställer frågor till texten. 

Westlund (2013) har jämfört kanadensisk och svensk undervisning i läsförståelse. Hon har 

sett stora skillnader mellan de båda ländernas undervisningssätt och resultat. Kanada har idag 

ett bättre resultat än Sverige i alla internationella läsundersökningar. Westlund har sett att 

läsförståelseundervisningen i Sverige ofta består av läsning på egen hand och att eleven efter 

läsningen ska besvara olika slags frågor. Ibland får eleverna också återberätta muntligt eller 

skriftligt. Lärarens uppgift är att uppmuntra läsningen och hjälpa eleverna att få en bra 

studieteknik. I Kanada sker istället en aktiv och effektiv undervisning i läsförståelse där 

lärarens uppgift är att undervisa i läsförståelse. Undervisningen i Kanada bygger på ett 

ömsesidigt lärande och en välorganiserad läsförståelseundervisning med centralt angivna 

förståelsestrategier. Alla lärare vet vad de ska undervisa om. Läsförståelseundervisning sker 

flera gånger i veckan. Ansvaret för att läsförståelsen utvecklas överförs efter hand från läraren 

till eleverna.  

Hattie (2012) har i sina metaanalyser kommit fram till att lärare lägger alldeles för mycket tid 

på att diskutera olika undervisningsmetoder. Han menar att lärare istället borde fundera över 

vilken effekt deras undervisning har på elevens inlärning. När man ska välja en metod är det 

viktigt att ta reda på vilka bakomliggande faktorer som gör den framgångsrik. Metoder som är 
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framgångsrika ska enligt Hattie innehålla undervisning om strategier men också undervisning 

där strategierna används. 

Enligt Alatalo (2011) är det mycket viktigt att läraren kan identifiera elevens styrkor och 

svagheter för att undervisningen ska bli framgångsrik. Hon har i sin studie sett att lärare 

saknar kunskaper om hur läsförståelse kan utvecklas. Dessa kunskaper behöver både ha bredd 

och gå på djupet. Både Hattie (2012) och Alatalo (2011) betonar att det är lärarens kunskaper 

samt lärarens pedagogiska och didaktiska förmåga som är den viktigaste faktorn för elevens 

lärande. 

I litteraturen och i forskningen förekommer många olika metoder för läsförståelseunder-

visning, t.ex. Reciprocal Teaching - RT, Transactional Strategies Instruction - TSI, Concept-

Oriented Reading Instruction, CORI, Att läsa mellan raderna, Questioning the Author och 

Nya Zeelandsmetoden. 

Alla sex läsförståelsemetoder som jag här beskriver är forskningsbaserade. Läsförståelse-

metoderna RT, CORI och TSI utgår från de fyra grundstrategierna förutspå, klargöra, ställa 

frågor och sammanfatta (Palincsar & Brown, 1984; Westlund, 2009). Att tänka högt för att 

synliggöra de tysta tankeprocesserna ingår också i alla sex metoderna men även dialog och 

interaktion med andra är mycket viktigt och syftet är att eleven så småningom ska bli 

självständig i sin läsning.  

 

3.1 RT - Reciprocal Teaching 

 

Reciprocal Teaching använder sig av fyra huvudstrategier (Palincsar & Brown, 1984) och 

dessa är 

 

 ställa frågor  

 förutspå och ställa hypoteser 

 reda ut oklarheter 

 sammanfatta  
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Till att börja med fungerar läraren som modell och visar hur de olika strategierna ska 

användas för att skapa förståelse. Så småningom övertar eleverna lärarens roll och lär sig att 

på egen hand använda strategierna för att få full läsförståelse. De fyra huvudstrategierna 

behöver inte användas i någon speciell ordning och alla måste inte användas vid varje tillfälle.  

Westlund (2009) presenterar en tillämpning av Reciprocal Teaching där de fyra 

huvudstrategierna är exemplifierade som olika karaktärer. Spågumman Julia som förutspår 

och ställer hypoteser, Nicke Nyfiken som ställer frågor, Fröken Detektiv som reder ut 

oklarheter och Cowboy-Jim som sammanfattar. Dessa fyra figurer har tack vare Westlund 

(2009) spridit sig till många svenska skolor och har därmed blivit kända för många elever.  

 

3.2 TSI – Transactional Strategies Instruction 

 

En TSI-undervisning utgår från Pressley och Wharton-McDonald (1997) forskning. 

Undervisningen utgår från de fyra strategierna förutspå, klargöra, ställa frågor och 

sammanfatta.  

Metoden lär eleverna att samtala om olika strategier och den kan användas under hela 

skoltiden och i alla ämne (Taube, 2007; Westlund 2009). Ansvaret övergår efter hand till 

eleverna, men lärandet sker till att börja med i grupp, där det sker ett utbyte av idéer. De texter 

som används får inte vara för svåra. Det tar lång tid för både lärare och elever att förstå och 

behärska hur de ska samtala om olika strategier. Syftet med TSI är att eleverna självständigt 

ska använda goda läsförståelsestrategier, som gör att deras läsning ska övergå från att vara 

passiv till att bli aktiv. 

 

3.3 CORI –Concept-Oriented Reading Instruction 

 

CORI är en metod där både läsförståelsestrategier och motivation är viktiga delar (Guthrie 

McCrea & LutzKlauda, 2007). Guthrie et al. har i sin forskning sett att motivationen har stor 

betydelse för att läsförståelsen ska utvecklas. Metoden går ut på att när lässtrategier 

samverkar med motivation, begreppskunskap och socialt samspel så utvecklas läsförståelsen.  
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CORI är en metod som länkar samman läsförståelsestrategier med ämneskunskaper 

(Westlund, 2009). Metoden används mestadels för de naturorienterande ämnena men den 

passar även för de samhällsorienterande ämnena.  

Elevens metakognitiva förmåga har stor betydelse då läsförståelsen utvecklas genom en aktiv 

informationssökning (Guthrie et al., 2007). Det gäller att reflektera över vad man läst och vad 

man behöver fråga mera om. Fokus på centrala begrepp för det aktuella ämnesområdet ska få 

eleverna att vilja ställa frågor. Läraren finns med som stöd och modell för hur eleven ska 

tänka.  

 

3.4 Att läsa mellan raderna 

 

Metoden ”att läsa mellan raderna” fokuserar på inferensfrågor. Den har utarbetats av Franzén 

(1993) och går ut på att läraren och eleverna läser en text tillsammans. Genom att läraren 

demonstrerar för eleverna hur man gör för att besvara inferensfrågor så lär sig eleverna 

successivt hur de ska tänka. De inferensfrågor som används är oftast varför-frågor. Under 

arbetet uppmanas eleverna att göra kopplingar till sina egna förkunskaper. Ansvaret flyttas 

efterhand över till eleverna som på egen hand klarar av att ställa och besvara frågor som ger 

dem god läsförståelse. 

 

3.5 QA - Questioning the Author 

 

Questioning the Author, QA, är en metod framtagen av McKeown, Beck och Worthy (1993). 

Metoden som används vid strukturerade textsamtal, har omformulerats till svenska 

förhållanden av både Reichenberg (2008) och Taube (2007). Syftet är att få eleverna att bli 

aktiva i sitt läsande och att de ska ifrågasätta vad textens författare menar med texten. 

Eleverna ska förstå att det bakom varje text finns en författare som inte alltid inser hur en text 

uppfattas av läsaren. Eleverna ska tränas i att ställa frågor till texten men de ska även tränas i 

att klargöra och formulera om texten när de inte förstår. Allt detta kräver en aktiv läsarroll hos 

eleverna. När man arbetar med QA, läser man texten i korta avsnitt som sedan följs av frågor 

och diskussioner. Dessa korta avsnitt har av läraren bedömts innehålla passager och ord som 

kan vara svåra att förstå för eleverna. Lärarens roll är att ställa frågor mellan raderna och 

bortom raderna som får eleverna att tränga djupare in i texten. Läraren hjälper eleverna att 
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förstå texten genom dessa frågor. Efterhand klarar eleverna att använda metoden på egen hand 

när de läser olika texter. 

 

3.6 Nya Zeelandsmetoden 

 

Nya Zeelandsmetoden är en metod som används vid läsinlärning och den bygger på den Nya 

Zeeländska forskaren Marie Clays forskning från 1970-talet. Nya Zeelandsmetoden hör 

hemma i Whole Language-traditionen där fokus ligger på helheten och förståelsen (Taube, 

2007). Läsningen ska upplevas meningsfull av eleven.  

Nya Zeelandsmetoden består av flera viktiga delar, högläsning, gemensamt läsande, vägledd 

läsning och självständig läsning (Johanesson Vasberg, 2001). I Nya Zeelandsmetoden lyfts 

inte läsförståelsearbetet fram som ett eget mål med läsningen. Det är främst flytande läsning 

som beskrivs vara målet. Indirekt menas då att läsförståelsen utvecklas. Det är i högläsningen, 

den gemensamma läsningen och den vägledda läsningen som läraren demonstrerar och lär ut 

olika lässtrategier som sedan leder till att elevens läsning och läsförståelse utvecklas. 

I Sverige har Nya Zeelandsmetoden kommit att kallas Kiwi. Det är bokförlaget Bonnier som 

hämtat hit metoden och även översatt en mängd elevböcker till svenska. 
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4. Metod 

Jag kommer att redogöra för val av metod samt vilket perspektiv jag har för min studie. 

Vidare beskriver jag val av informanter samt hur jag gått tillväga för insamling av data. Jag 

beskriver även hur jag förhållit mig till forskningsetiska reglerna. 

 

4.1 Perspektiv 

 

Utgångspunkten för min studie är att ta reda på lärares uppfattningar om vad läsförståelse är, 

hur de beskriver sin undervisning i läsförståelse samt hur undervisningen förändras när eleven 

kommit igång med sin läsning. Jag vill undersöka hur lärare beskriver den egna 

undervisningen. Larsson (2005) menar att det bakom alla beskrivningar av verkligheten alltid 

gömmer sig ett perspektiv. Det är därför av stor vikt att man tydliggör sin förförståelse för att 

ett arbete ska få en hög kvalitet. Min förförståelse har jag beskrivit i inledningen av detta 

arbete och jag beskriver där både min bakgrund som lärare och mitt intresse för läsning och 

läsförståelse.  

Uppsatsen har ett lärarperspektiv då jag undersöker hur lärares läsförståelseundervisning 

beskrivs och vilka uppfattningar de har om vad läsförståelse är. Jag har valt att förklara 

vanliga begrepp som används när man definierar läsförståelse samt vad forskningen säger om 

dessa begrepp. Jag har också tagit med vad forskningen säger om läsförståelseundervisning 

gällande både innehåll och metoder. 

 

4.2 Val av metod 

 

Mina frågeställningar, i den här studien, handlar om hur lärare beskriver sin undervisning i 

läsförståelse samt vad de har för kunskaper om läsförståelse och läsförståelseundervisning. 

Detta leder min studie mot en kvalitativ forskningsansats. I den kvalitativa forskningen 

studeras människor och deras sociala värld (Bryman, 2011). I en kvalitativ forskningsansats 

försöker man beskriva verkligheten genom att använda sig av orddata (Fejes & Thornberg, 

2009). Det kan vara Orddata kan vara fältanteckningar, observationer och intervjuer. Bryman 

(2011) beskriver att den kvalitativa forskningsansatsen utgår från empirin och att den är 

tolkande. Forskningsansatsen för min studie är induktiv då det är empirin och inte teorin som 



 

22 

står i fokus. Ett induktivt förhållningssätt är när verkligheten ska förstås genom att man 

analyserar insamlade data (Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2009). Szklarski (2009a) 

skriver att vid ett induktivt förhållningssätt är det empiriska orddata som är startpunkten för 

studien. 

I den kvalitativa forskningen finns flera olika metodansatser. I denna studie har jag inspirerats 

av fenomenografin som används för att beskriva och analysera människors tankar och hur de 

beskriver olika fenomen (Dahlgren & Johansson, 2009). Med en fenomenografisk 

metodansats avser forskaren även att undersöka variationen mellan hur olika individer 

uppfattar sin omvärld samt försöka förstå hur individen förstår sin omvärld.  

 

4.3 Insamling av data 

 

För insamling av data har jag valt att använda mig av intervjuer och den intervjuform som 

passar för mina forskningsfrågor är semistrukturerade intervjuer. Det innebär att intervjuaren 

har en intervjuguide med ett antal frågor som inte behöver ställas i ordningsföljd och man kan 

lägga till följdfrågor där man vill att informanten ska utveckla sitt svar (Bryman, 2011). En 

intervjuguide ska alltid utgå från forskningsfrågorna och detta är särskilt viktigt när man gör 

semistrukturerade intervjuer (Dalen, 2008). Frågorna som man tänker ställa ska vara noga 

genomtänkta och man ska ha tänkt igenom på vilket sätt man ska ställa dem.  

För att säkerställa att intervjuguiden undersöker det den är avsedd att undersöka är det enligt 

Patel och Davidsson (2011) bra att göra en innehållsvalidering. Det gör man genom att låta en 

person som är insatt i ämnet granska intervjuguiden. I mitt fall har handledaren granskat min 

guide.  

Provintervjuer är viktiga och bra att göra (Dalen, 2008). Man kan då upptäcka om frågorna 

fungerar för den grupp man tänkt intervjua och om man behöver göra förändringar eller göra 

tillägg innan de egentliga intervjuerna startar.  

Jag kommer att spela in intervjuerna för att sedan kunna spela upp dem när jag transkriberar 

dem. Dalen (2008) rekommenderar att man använder sig av tekniska hjälpmedel vid 

intervjuer. Det underlättar vid intervjusituationen och man kan som intervjuare koncentrera 

sig på informanten och frågorna. Det är även en fördel att efteråt kunna lyssna flera gånger på 

vad som sagts. För att minnas sådant som inte hörs på inspelningen är det är viktigt att man 
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transkriberar intervjun så snart som möjligt efter intervjutillfället och till den kopplar 

anteckningar som gjordes vid intervjutillfället (Bryman, 2011). 

 

4.4 Urval 

 

Jag har valt att i min studie göra ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval används ofta i 

kvalitativ forskning (Bryman, 2011) men för detta krävs det både insikt och kompetens i 

ämnesområde som ska utforskas (Dalen, 2008). Målinriktat urval innebär i min studie, att jag 

valt att intervjua lärare som undervisar i läsning och läsförståelse i grundskolans tidiga år. Jag 

strävade efter att få fatt i informanter med både lång och kort erfarenhet samt med olika kön. 

Detta för att få så stor bredd som möjligt. Det var också viktigt att informanterna var utbildade 

lärare.  

Först tog jag kontakt med personer som jag känner till på olika skolor i mitt närområde. Dessa 

personer hjälpte mig sedan att hitta lämpliga informanter. Jag har inte valt informanter på min 

egen skola. Dalen (2008) menar att det inte är bra att ha en för nära relation med sina 

informanter då det kan uppstå ett solidaritetsproblem som kan påverka resultatet vid analysen.  

Hur många intervjuer som behöver göras var en fråga som jag upplevde som svår. Det är 

viktigt att materialet uppnår en teoretisk mättnad. Teoretisk mättnad är när man inte får fram 

några nya påståenden eller synpunkter utan det som sägs bara blir en upprepning. Antalet 

intervjuer som behövs för att nå en teoretisk mättnad är svårt att avgöra. Guest, Bunce och 

Johnson (2006) menar att det inte finns något överenskommet mått på vad som menas med 

teoretisk mättnad, men att vid forskning som bygger på intervjuer, så kan teoretisk mättnad 

uppnås genom ganska få intervjuer. Detta anser även Bryman (2011) som menar att i en 

studie med längre och ingående intervjuer är det vanligt att man inte har med allt för många 

intervjuer. Min provintervju tog 45 minuter och jag beräknade att varje intervju skulle ta 

mellan 30 – 60 minuter. Jag beslutade mig därmed att starta med sex intervjuer. Om detta inte 

skulle ge tillräckligt material för min studie så skulle jag utöka antalet intervjuer. Alla mina 

krav för urvalet kunde tillgodoses utom kön 
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4.5 Presentation av skolor och informanter 

 

Informanterna som deltagit i studien arbetar på fyra olika skolor i en mindre 

glesbygdskommun. Alla fyra skolorna är kommunala skolor med undervisning från 

förskoleklass upp till och med årskurs sex. På tre av skolorna är klasserna organiserade i 

åldershomogena grupper medan en av skolorna har sina elever organiserade i åldersblandade 

grupper.  

Informanternas arbetslivserfarenhet som lärare, växlar mellan 1 – 40 år vilket har gett mig ett 

brett erfarenhetsperspektiv på läsförståelseundervisning. Det betyder också att informanterna 

har genomgått olika lärarutbildningar och därmed oundvikligen har olika kunskapsbakgrund. 

Jag har gett de sex informanterna fingerade namn för att deras identitet inte ska röjas. Därmed 

är konfidentialitetskravet i de forskningsetiska principerna uppfyllt (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4.6 Forskningsetiska principer  

 

Forskning är viktigt och nödvändigt för samhällets utveckling. Det är viktigt att forskningen 

bedrivs på etiskt riktigt sätt så att individer inte skadas. 1990 antog därför Vetenskapsrådet de 

fyra forskningsetiska principer som fortfarande gäller för all samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa fyra principer ska vara ett skydd för individen. De fyra 

principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. De innebär att den som deltar i ett forskningsprojekt eller i en studie alltid 

ska informeras om vilka villkor som gäller för deltagandet. Deltagandet ska vara frivilligt och 

de har rätt att avbryta sin medverkan utan att det ska bli några negativa följder. Alla insamlade 

data och alla uppgifter som används i forskningen ska behandlas med största konfidentialitet 

och förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Deltagarna ska inte heller 

kunna identifieras. Alla uppgifter och alla insamlade data ska endast användas i ett 

forskningssyfte. 

Jag informerade mina informanter om de etiska principerna, först muntligt vid telefonsamtalet 

och sedan skriftligt i missivbrevet (Bilaga 1). Jag tog även upp principerna muntligt vid 

intervjutillfället. Jag har, i allt mitt skriftliga material, anonymiserat alla informanter så att 

ingen ska bli igenkänd. Därmed är konfidentialitetskravet uppfyllt. Alla insamlade data har 
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förvarats så att ingen utomstående har kunnat komma åt det och det är endast för denna studie 

som det insamlade materialet kommer att användas. 

 

4.7 Genomförande 

 

Den första kontakten med informanterna tog jag per e-post eller telefon. Jag förklarade vad 

min studie handlade om och hur den skulle genomföras. Alla sex informanterna tackade ja till 

att ställa upp i min studie. Jag skickade då ett missivbrev (Bilaga 1) till dem där jag beskrev 

hur studien skulle gå till samt vilka forskningsetiska regler jag hade för avsikt att följa. Där 

fanns även olika kontaktuppgifter till både mig och handledaren om frågor skulle uppstå. 

Efter att de fått missivbrevet hade de möjlighet att ändra sitt beslut om deltagande. Ingen av 

dem gjorde det. 

Innan jag startade med intervjuerna gjorde jag två provintervjuer för att undersöka om mina 

intervjufrågor fungerade. Dessa provintervjuer gjorde jag med två av mina kollegor på skolan 

där jag arbetar. 

De sex planerade intervjuerna skedde på respektive informants arbetsplats, antingen i ett 

klassrum eller i ett annat lugnt rum på skolan. Bryman (2011) påpekar att det är viktigt att 

man har en lugn och ostörd plats när man genomför intervjuer så att miljön inte påverkar 

svaren. Jag försökte i mina intervjuer att vara strukturerad och tydlig men även en öppen och 

aktiv lyssnare. Detta är viktigt för att man ska få fram tillräckligt med information under 

intervjun (Bryman, 2011; Dalen, 2008). I en semistrukturerad intervju används en 

intervjuguide och det finns utrymme att ställa följdfrågor (Bilaga 2). Detta gjorde jag vid ett 

flertal tillfällen.  

När intervjuerna var färdigtranskriberade skickades dessa till respektive informant för 

påseende. De hade då möjlighet att korrigera sina uttalanden och göra tillägg om de ansåg att 

de missat att berätta något. Endast en av informanterna gjorde några småjusteringar. 
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4.8 Analys av data 

 

Forskningsansatsen i min studie är inspirerad av fenomenografin och fenomenlogin. Det 

innebär att fokus ligger på hur lärarna beskriver sin läsförståelseundervisning och deras 

uppfattningar av vad läsförståelse består av. Den analysmodell jag har valt att använda mig av 

är den fenomenografiska. Syftet med denna analysmodell är att man beskriver variationen i 

insamlade data. Jag har följt en fenomenografisk analysmodell i sju steg beskriven av 

Dahlgren och Johansson (2009). 

Steg 1. Bekanta sig med alla data. 

Steg 2. Ta fram de mest utmärkande och betydelsefulla uttalandena. 

Steg 3. Jämföra uttalandena och hitta likheter och skillnader. 

Steg 4. Gruppera de funna likheterna och skillnaderna. 

Steg 5. Kategorier skapas. 

Steg 6. Kategorierna namnges. 

Steg 7. Kategorierna granskas och förs eventuellt ihop till färre antal kategorier. 

I denna analysmodell samspelar de olika stegen under hela analysprocessen (Dahlgren & 

Johansson, 2009). 

Enligt Fejes och Thornberg (2009) är varje kvalitativ studie unik. Det gör också att 

analysarbetet blir unikt. För att få en djup förståelse av lärares läsförståelseundervisning och 

deras uppfattningar om vad läsförståelse är, behövde jag uppmärksamma flera synpunkter och 

relatera dessa till varandra (Dahlgren & Johansson, 2009; Patel & Davidsson, 2011).  

När jag transkriberat alla intervjuer, läste jag igenom hela materialet flera gånger. Att man är 

väl insatt i det insamlade materialet är något som Patel och Davidsson (2011) menar har stor 

betydelse för det fortsatta analysarbetet.   

 Det var ett relativt omfattande material som jag fått fram och jag ansåg därmed att jag fått 

tillräckligt uttömmande svar på mina frågor för att påbörja analysen.  

Nästa steg i analysprocessen blev att dela in svaren i olika grupper. Dessa grupper bestod av 

svar som liknade varandra. Jag namngav dessa grupper utifrån de rubriker jag använt i 
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litteraturgenomgången. Jag valde i detta första sorteringsskede att använda mig av datorn och 

jag markerade svaren och flyttade till respektive grupp. Genom att använda olika färg på 

texten kunde jag skilja informanternas uttalanden från varandra.  

I det tredje steget jämförde jag uttalandena för att finna likheter och skillnader. Dessa likheter 

och skillnader grupperades och kategorier skapades. Nu sammanförde jag de grupper jag hade 

gjort till sex kategorier. De fick rubrikerna lärares utbildning, lärares fortbildning, synen på 

Lgr 11, tolkning av begreppet läsförståelse, läsförståelseundervisningen och hur 

läsförståelseundervisningen förändras. Dessa sex kategorier har jag sedan använt mig av i 

resultatredovisningen. Vid resultatredovisningen delade jag upp kategorin 

läsförståelseundervisning i kategorierna individualisering, läsundervisningsmetoder, 

undervisningens förändring och svårigheter med läsförståelseundervisningen. Detta gjorde jag 

för att det skulle bli en tydlig koppling till mina frågeställningar. 

Under hela kategoriseringsprocessen värderade och tolkade jag de uttalanden som lärarna 

gjort. Flera gånger upptäckte jag att jag tolkat ett uttalande fel och fick då flytta det till en 

kategori som passade bättre. Jag gjorde under hela processen anteckningar med idéer och 

tankar vid sidan av på ett särskilt block. Dessa anteckningar har jag sedan använt när jag 

skrivit min redovisning och när jag diskuterat vad jag kommit fram till. Detta är ett arbetssätt 

som Patel och Davidsson (2011) rekommenderar.  

 

4.9 Metoddiskussion 

 

Perspektivet för denna kvalitativa studie är didaktiskt och fokus har i hela studien varit hur 

lärare uppfattar och beskriver den egna kunskapen och den egna undervisningen i 

läsförståelse. För att göra det valde jag att intervjua sex lärare. Det är viktigt att uppnå 

teoretisk mättnad enligt Guest et al. (2006). Jag ansåg att denna teoretiska mättnad uppnåddes 

genom mina sex intervjuer och därför beslutade jag mig för att inte göra några fler.  

Jag använde mig av en fenomenografisk metodansats med inspiration från fenomenologin. I 

den fenomenografiska forskningsansatsen ska frågorna efterfråga informantens sätt att 

uppfatta något (Dahlgren & Johansson, 2009). Studiens frågeställningar efterfrågade hur 

lärarna uppfattade den egna undervisningen i läsförståelse samt hur de tolkade begreppet 

läsförståelse. Jag efterfrågade även lärarnas uppfattning om hur undervisningen förändras i 
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takt med elevens läsutveckling. I en fenomenologisk ansats utgår man från ett empiriskt 

material och försöker få fram det väsentligaste i informantens upplevelser (Szklarski, 2009b). 

Båda dessa metodansatser kompletterade varandra genom hela min studie.  

Innan jag startade med intervjuerna så gjorde jag två provintervjuer för att säkerställa att mina 

intervjufrågor skulle fungera. Dessa provintervjuer gick bra och jag behövde inte göra några 

förändringar i intervjuguiden. 

De semistrukturerade intervjuerna (bilaga 2) genomfördes under en fyraveckorsperiod. Alla 

informanter fanns på plats precis som avtalat. Ett missförstånd mellan en informant och mig 

skedde dock. Jag hade avtalat tid för intervju men skrivit fel i mejlet som jag skickade till 

informanten. När jag kom till skolan blev informanten överraskad. Det hela löste sig på bästa 

sätt och vi genomförde intervjun trots att informanten inte var helt förberedd.  

Min ambition var att intervjua både män och kvinnor men alla informanter som jag intervjuat 

är kvinnor. Det beror på att det inte fanns några män som uppfyllde mina urvalskriterier. Det 

är tyvärr alldeles för få män som arbetar med undervisning i de tidiga skolåren, vilket gjorde 

att jag inte kunde finna några män som var villiga att ställa upp i min studie. Det blev därför 

sex kvinnor med olika lång erfarenhet i läraryrket. De har alla sex fått sin utbildning på olika 

universitet vilket kan ha präglat innehållet i den svenskutbildning som de fått i sin 

grundutbildning. Det finns också skillnader i utbildningens längd beroende på att utbildningen 

har förändrats under de 40 år som skiljer informanterna åt. Att minnas innehållet i 

grundutbildningen, gällande läsförståelse, visade sig inte vara så enkelt. När erfarenhet 

blandas med den teoretiska kunskapen är det svårt att skilja dem åt efter många år i yrket. Att 

se en koppling mellan utbildning och upplevelsen av att ha tillräckliga kunskaper för att 

undervisa i läsförståelse visade sig inte heller vara helt enkelt.  

Det var en trevlig stämning vid intervjutillfällena. Informanterna var positivt inställda till att 

delta i min studie. Intervjuerna blev olika i omfång och längd. De lärare som hade mest 

erfarenhet hade också mest att berätta. Detta ser jag som naturligt eftersom de också har en 

stor erfarenhet förvärvad under många år.  

Alla intervjuerna spelades in på min mobiltelefon och att sedan transkribera dem var ett 

tidsödande arbete. Det krävdes dock noggrannhet för att jag sedan skulle kunna göra en 

analys. Alla insamlade data analyserades genom att jag kategoriserade och tolkade lärarnas 

uttalanden. Även detta var ett tidskrävande och i vissa stycken svårt arbete. Dahlgren och 



 

29 

Johanssons (2009) fenomenografiska analysmodellen som jag följde, var ändå ett stöd i 

arbetet och gjorde att jag fick fram det väsentligaste i de intervjuade lärarnas beskrivningar. 

Till att börja med hade jag många kategorier som till slut blev nio kategorier. Dessa nio 

kategorier har jag valt att använda som rubriker i det följande resultatavsnittet.  

Det har varit viktigt för mig att min studie ska hålla hög kvalitet. Med hög kvalitet menas att 

den ska vara väl genomförd och att resultaten ska vara tillförlitliga och trovärdiga (Thornberg, 

2009). Jag har genomgående varit noggrann både vid insamlandet av data och vid analysen 

och redovisningen av resultaten. För att försäkra mig om att jag uppfattat informanternas 

uttalanden rätt vid transkriberingen av intervjuerna så fick informanterna läsa igenom texten 

och ge synpunkter. Endast en av informanterna hörde av sig med en mindre justering av ett 

uttalande. Jag har flera gånger under skrivandet av resultat- och diskussionsdelen återvänt till 

de transkriberade intervjuerna för att försäkra mig om att jag uppfattat informanternas 

uttalanden rätt.  

Jag har omsorgsfullt följt de forskningsetiska principerna. Varje informant har fått en 

noggrann information om de forskningsetiska principerna och haft möjligt att avbryta sin 

medverkan om de önskat. Jag har skyddat informanternas identitet genom att inte använda de 

rätta namnen och genom att inte berätta på vilken skola eller i vilken kommun som 

informanten arbetar. Jag kommer inte att använda insamlad data till något annat än för denna 

studie. Materialet kommer att förstöras när jag är färdig och blivit godkänd på min uppsats.  

Användbarheten av mina resultat kan vara att lärare får en insikt i och förståelse för att 

läsförståelse innehåller olika delar och kompetenser som måste utvecklas hos eleven för att 

undervisningen ska ge ett gott resultat. 
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5 Resultat  

 

I detta avsnitt redovisar jag de resultat som jag kommit fram till i min analys. Jag har skapat 

kategorier av de resultat som jag analyserat fram. Dessa kategorier presenterar jag både i 

löpande text men även i tabellform. Kategorierna i tabellerna är tänkta att på ett tydligt sätt 

åskådliggöra informanternas beskrivningar och svar på de frågor som jag ställde enligt 

intervjuguiden (bilaga 2). 

5.1 Lärarnas utbildning  

 

De sex lärare som deltagit i min studie har alla en lärarutbildning och de har också läst kurser 

som handlar om läs- och skrivinlärning. Dessa kurser varierar i längd och innehåll beroende 

på när informanten gick sin utbildning. Lärarna är: 

Cecilia med 1 års erfarenhet som lärare. 

Lisa med 2 års erfarenhet som lärare. 

Julia med 7 års erfarenhet som lärare. 

Hanna med 20 års erfarenhet som lärare. 

Berit med 39 års erfarenhet som lärare. 

Karin med 40 års erfarenhet som lärare. 

Berit och Karin, som har den längsta erfarenheten, anser att de i sin grundutbildning fick 

mycket kunskap om läs- och skrivinlärning, men inte så mycket om läsförståelse. 

Omfattningen har de svårt att redogöra för, men de beskriver att det var stort fokus på läs- och 

skrivinlärning. Cecilia, som nu gör sitt första år som lärare, upplever att hon inte har fått 

tillräckliga kunskaper för att känna sig säker när hon undervisar i läsning och skrivning. 

Jag tycker att utbildningen var kort. Man skulle överhuvudtaget behöva mera kött på 

benen kan jag känna många gånger. (Cecilia med 1 års erfarenhet) 

Efter grundutbildningen läste Lisa en breddning till dyslexipedagog. Denna ettåriga utbildning 

handlade om läs- och skrivutveckling samt om eventuella hinder som kan uppstå. Lisa 
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upplever därmed att hon fått goda kunskaper för att undervisa i både läsning och läsförståelse. 

Hon anser att det är en fördel att vara nyexaminerad.  

Det är positivt att vara nyexaminerad. När man är ny så hittar man på fler idéer. (Lisa 

med 2 års erfarenhet). 

Julia som arbetat 7 år och Hanna som arbetat 20 år har båda läst svenska under ett helt år. 

Trots detta uttrycker Hanna att hon upplevde att hon under sin grundutbildning inte fick 

tillräckliga kunskaper för att undervisa i läsning och läsförståelse. 

Man var nästan som en nyutsprucken ros när man började jobba. (Hanna med 20 års 

erfarenhet) 

Upplevelsen av hur stor omfattning läsförståelse hade i utbildningen, är beroende på när 

lärarna fick sin utbildning. De båda lärare som har den längsta erfarenheten upplever att man 

inte talade så mycket om läsförståelse under deras utbildning. Idag har läsförståelsen fått en 

mycket större plats i läsundervisningen anser de. Förr handlade det främst om att ställa frågor 

på texten.  

Det var massor med frågor på texten. På den tiden var nog frågorna mera: vilken färg 

det var på hatten? Hur såg katten ut? Det var inte riktigt lika genomtänkt som det är nu. 

Men läsförståelse var det. (Karin med 40 års erfarenhet) 

Läsförståelse pratade man inte så mycket om. (Berit med 39 års erfarenhet) 

Jag fick med mig det som gällde då. Man var tvungen att kunna sin svenska, att stava 

och hur det skulle vara. Det var en bra grund. (Berit) 

De informanter som har de senaste utbildningarna uppger däremot att det i utbildningen 

talades mycket om läsförståelse. 

Det var mycket om läsförståelse och så. Man fick lära sig de olika stegen i 

läsutvecklingen men även ihop med läsförståelsen. Att det inte bara är att läsa och 

avkoda. (Julia med 7 års erfarenhet) 
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5.2 Lärarnas fortbildningsbehov 

 

När lärarna beskriver den fortbildning som de deltagit i nämner de olika slags fortbildningar. 

Det handlar om fortbildning på universitetsnivå men även annan fortbildning utanför 

kommunen. När lärarna talar om lokal fortbildning så avser de utbildningar som anordnats i 

kommunen på fortbildningstid t ex studiedagar och feriefortbildningsdagar. Lärarna nämner 

även fortbildning på egen hand. Jag har sammanfattat och delat upp de beskrivningar som 

gjorts i tre kategorier. Dessa kategorier är  

1. extern fortbildning,  

2. lokal fortbildning  

3. fortbildning på egen hand.  

Fortbildning på egen hand kan ses som att individen tagit ett eget ansvar för att fortbilda sig. 

EXTERN FORTBILDNING 

En- och tvåpoängskurser på 

universitet 

20 poäng specialpedagogik 

Läskonferens i Stockholm 

LOKAL FORTBILDNING 

Föreläsningar 

Kiwikurs 

Skriva inferensfrågor 

PÅ EGEN HAND 

Allt möjligt 

Läsa på Skolverkets hemsida 

Läsa litteratur 

 

De flesta av lärarna har inte breddat eller fördjupat sig i någon större omfattning efter 

grundutbildningen. En av lärarna har läst en 20 poängskurs i specialpedagogik. De båda 

nyutbildade lärarna anger båda att de just nu inte är i behov av någon fortbildning. De har 

inget emot att få bli inspirerade och de vill gärna få flera idéer. 

Just nu måste jag få landa i det jag lärt mig och att få lära mig vad jag lärt mig och att 

få prova. (Cecilia)  

Åsikten att inte ha något behov av fortbildning förekommer hos flera av lärarna. Synpunkter 

som framkommit är att de känner sig trygga med sin undervisning, att de får bra resultat ändå 

och att de inte har tid eller ork. 

När det gäller svenskan så känner jag mig urtrygg. Jag tycker jag är duktig med att 

själv hålla mig ajour med saker och ting. (Karin) 
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Ämnesfrågorna kommer lite i andra hand för det löpande ska ju gå i första hand. 

(Hanna) 

Lärarnas förklaringar till varför de inte har fortbildat sig eller breddat sin kompetens har jag 

valt att presentera i tre kategorier som är hinder för fortbildning. Dessa hinder handlar om 

lärarens förklaring till varför de inte fortbildat sig i någon större utsträckning eller varför de 

anser att de inte behöver någon fortbildning. 

1. Tid  

2. Arbetsgivarens ansvar.  

3. Inget behov 

Det som framkommit är förklaringar som att de inte fått tillräckligt bra förutsättningar för att 

kunna fortbilda sig, att lärarens önskemål om fortbildning inte blir uppfyllda, att det är så 

mycket som annat som ska göras men även att de inte har något behov av fortbildning. 

TID 

Har inte hunnit. 

Är ung 

Tiden går åt till att sätta sig in 

i nya dokument 

ARBETSGIVAREN 

Ämnesfrågorna kommer i 

andra hand 

Dåliga förutsättningar 

Önskemål blir sällan 

uppfyllda 

INGET BEHOV 

Vill landa i yrket 

Har mycket med mig 

Har en bra grund att stå på 

Duktig på att hålla mig á jour 

Har inget behov 

Får bra resultat ändå 

 

När lärarna beskriver sina önskemål om fortbildning, visar det sig att behovet av fortbildning 

inte är en fråga som de prioriterar eller har funderat så mycket på. De har svårt att precisera 

vilka behov de har och därmed blir det också få konkreta önskemål. Önskemålen anges i 

svävande förslag.  

 få höra om ny forskning 

 få metodiska tips 

 bli inspirerad  

 få bekräftelse på att man gör rätt 

Att få höra om ny forskning är något som flera av lärarna anger.  
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Att få höra om ny forskning och allt sånt där. Det är ju jätte viktigt att man har lite på 

fötterna. (Julia) 

Endast en av lärarna har under intervjuerna uttryckt en specifik önskan om att få fördjupa sig 

med studier i läsförståelse. 

Det är just det här med läsförståelsen, för det är ju så viktigt att lära eleverna att läsa. 

(Julia)  

 

5.3 Lärarnas uppfattning av läroplanens betydelse 

 

Lärarnas uppfattningar av vilken betydelse läroplanen har för undervisningen i läsförståelse, 

kan sammanfattas i tre kategorier 

1. Hur lärarna värderar Lgr 11 och kunskapskraven. (Betydelse) 

2. Vad Lgr 11 och kunskapskraven används till i lärarnas undervisning. (Användning) 

3. Vilka svårigheter lärarna ser med Lgr 11 och kunskapskraven. (Svårigheter) 

BETYDELSE 

Nummer ett 
Rimliga krav 
Vettiga krav 
En grund 
Realistiska krav 
Bra förklarat 
Intressant 

ANVÄNDNING 

Jag vet vad jag ska undervisa 

om 
För att föräldrar ska förstå 
Eleverna får veta vad varje 

nytt moment ska leda till 
Vid bedömningar  

För att förbereda eleverna att 

ta eget ansvar  

Göra eleverna medvetna om 

sin utveckling 

 

SVÅRIGHETER 

Ska vara lägsta nivån 
Ouppnåeliga mål för vissa 

elever 
Ej anpassade krav för elever 

med svårigheter 
Svårt nå 100 % mål-

uppfyllelse 
Saknas skrivning om glädje  
Ett spel för gallerierna 

 

 

Flera av de uttalanden som omnämns av lärarna är att kunskapskraven är realistiska och 

rimliga. 
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Det är rimliga krav för att barnen ska klara sig vidare i livet och i skolan. (Karin)  

Samtidigt framkommer synpunkter som att det är svårt att nå 100 % måluppfyllelse. Dessa 

synpunkter om rimliga och realistiska kunskapskrav samtidigt med synpunkter om 

svårigheten att nå målen blir till en motsats. Motsatsen i synpunkterna visar att läroplanens 

mål och kunskapskrav uppfattas olika av lärare. Det som visat sig i denna studie var att 

samma lärare angav båda åsikterna. 

En del säger att målen är så lågt ställda och att det bara är lägsta nivån som är 

beskriven. Visst, för en del är det kanske så. Men jag har elever där målen är 

ouppnåeliga för dem. (Berit) 

Kommunpolitiker kan säga i tidningen att det är 100 % måluppfyllelse som ska nås. 

Men då är de ju inte i verkligheten. Vi gör vad vi kan och försöker verkligen jobba och 

ändå är det svårt att nå 100 %. (Hanna) 

Beskrivningar av hur lärarna använder läroplanen och kunskapskraven i den dagliga 

verksamheten är i denna studie förhållandevis få. Det har framkommit att det är med hjälp av 

kunskapskraven som man vet vad man ska undervisa om, att kunskapskraven används vid 

bedömningar, när nya moment introduceras eller för att få ett föräldraengagemang kring 

elevernas kunskapsutveckling. 

Jag börjar tala om kunskapskraven på första föräldramötet. (Karin) 

Så fort de börjar med något nytt så talar jag om vad som står i kunskapskraven. Särskilt 

läsningen påminner jag dem ofta om. (Karin) 

Att använda kunskapskraven i syfte att medvetandegöra eleverna kring den egna 

kunskapsutvecklingen är en synpunkt som lyftes fram. Min tolkning blir att lärarens uttalande 

handlar om att utveckla elevens metakognition även om detta begrepp inte används.  

Få eleverna förstå meningen med varför man gör saker (Hanna) 

 

5.4 Vad är läsförståelse? 

 

Arbetet med att kategorisera lärarnas uppfattningar av vad läsförståelse innebär kan 

sammanfattas i följande kategorier: 
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1. Läsförståelse består av flera samverkande komponenter (Innehåll). 

2. Läsförståelse handlar om att ha bra strategier (Strategier). 

3. Läsförståelse handlar om att tänka själv och reflektera över texten (Konsekvenser). 

 

Från flera av informanterna kom beskrivningen att läsförståelse består av många delar och 

flera komponenter.  

Det är jätte många delar. (Julia)  

Det är ju flera komponenter som måste samverka för att man ska förstå. (Karin) 

Att läsförståelse handlar om att tänka själv och reflektera över texten är också en synpunkt 

som framkom vid intervjuerna. Även i detta uttalande är det den metakognitiva förmågan som 

beskrivs utan att begreppet omnämns.  

Man måste träna eleverna i att tänka själva och reflektera. (Berit) 

Informanterna kände till att det krävs flera olika strategier för att läsförståelse ska uppstå.  

De måste ha bra strategier. (Karin) 

Det är inte bara att läsa utan man måste förstå och då måste de ha strategier för det. 

(Julia) 

När informanterna definierade och beskrev läsförståelse, så blev det en blandning av 

förutsättningar, innehåll, läsförståelsekomponenter, strategier och konsekvenser. Ingen av 

lärarna hade en klar och tydlig beskrivning av vad läsförståelse är. Alla informanters 

beskrivningar skiljde sig också åt. Ordförståelse är den förutsättning som alla de sex lärarna 

anger i sina svar och som de anser vara mycket viktig för läsförståelsen. Annars är det många 

olika detaljer som kan hänföras till innehållet i texten, till de strategier som läsaren använder 

för att förstå texten eller till det som blir konsekvenserna av att man har förstått texten, dvs. 

det man kan göra efter att ha läst en text.  
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INNEHÅLL 

Ordförståelse 

Automatiserad avkodning 

Läsflyt 

Använda sin fantasi 

Röda tråden 

Läsa mellan raderna (förstå 

det som inte står) 

Få bilder i huvudet 

Vad är kärnan? 

Vad är viktigast? 

Berättelsestruktur 

STRATEGI 

Aktivera förförståelse och 

nyfikenhet  

Tänka själv  

Prata om texterna i förväg 

Sätta sig in i andras känslor 

och tankar 

Läsa mellan raderna 

Knyta an till egna 

erfarenheter och liknande 

händelser 

Koppla till det man tidigare 

har läst 

Ställa frågor av typen: 

- Är det rimligt? 

- Kan det vara sant? 

- Vad förväntas jag göra här? 

Läsa på olika sätt, t ex 

- Sökläsa 

- Översiktsläsa 

Upptäcka när man inte förstår 

 

KONSEKVENSER  

Sammanfatta 

Tolka texten 

Göra tankekartor utifrån 

texten 

Skriva egna texter 

Berätta för någon annan 

Svara på frågor 

- lokaliseringsfrågor 

- inferensfrågor 

Få inspiration och vilja läsa 

vidare 

Utvärdera: 

- vad har jag läst? 

Skriva bokrecension 

 

 

5.5 Beskrivningar av läsförståelseundervisningen 

 

Lärarnas uppfattningar av undervisningen i läsförståelse kan sammanfattas i följande tre 

kategorier: 

1. Lärarrollen (Lärarroll). 

2. Hur läsförståelseundervisningen organiseras (Organisation). 

3. Vad läsförståelseundervisningen består av (Innehåll). 
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Dessa tre kategorier beskriver hur lärarna uppfattar den egna lärarrollen men även hur de 

organiserar läsförståelseundervisningen samt vilket innehåll de har i den. 

 

LÄRARROLL 

Vara en modell för eleverna 

Se elevens nästa steg 

Vara flexibel 

Se undervisningen som en 

utmaning 

Hjälpa eleverna hitta rätt nivå 

Reflektera över 

undervisningen  

ORGANISATION 

Varje dag 

Flera gånger i veckan 

Minst tre gånger i veckan 

Tematiskt arbetssätt 

Klart syfte 

God struktur 

INNEHÅLL 

Läromedel 

Läsläxor 

Använda olika genrer t ex 

faktatexter 

Dagsaktuella nyheter 

Högläsning 

 

Att vara en modell för eleverna har angetts vara viktigt i läsförståelsearbetet. Andra 

synpunkter som framkommit är att det är viktigt att ha ett klart syfte med vad man vill uppnå 

med läsförståelseundervisningen. Även vikten av en god struktur på undervisningen 

poängteras. Här kan struktur tolkas både utifrån undervisningens organisation i klassrummet 

men även vilken progression som undervisningen ska ha. Detta framgår inte av de påståenden 

som framkommit under intervjuerna. 

Det handlar om att ha reflektion av sin egen undervisning. Samtidigt som det ska bli en 

vana och ett mönster och en rutin så måste man ändå leda in tanken på ett annat sätt för 

att röra om lite där uppe. (Hanna med 20 år i yrket) 

 

Alla sex lärarna anger att de använder sig av olika läromedel i sin undervisning. Exempel på 

läromedel som används är 

 Äppel- Päppelböckerna 

 Läsdax 

 Läsförståelseboken 

 Vad står det mellan raderna 

 Storbok 



 

39 

 Kiwi 

 Läsläran 

Flera av lärarna beskriver att de schemalägger ämnet svenska i anslutning till de samhälls- 

och naturorienterande ämnena. Det gör att de på ett naturligt sätt kan arbeta 

ämnesövergripande med dessa ämnen och svenskämnet.  

 So-undervisning 

 No-undervisning 

 Matematiken och problemlösning 

 

Jag tycker om när man kommer in på de här andra ämnena som inte är svenska. 

(Hanna) 

 

Det kan ju vara vad som helst som är allmänbildande. Som till exempel på 

morgonsamlingen. Då kan man ta upp dagsaktuella nyheter eller vad som helst. Det är 

ju också att förstå en text och diskutera utifrån den. (Hanna) 

En synpunkt som nämnts är att genom läsning av faktatexter så utvecklas elevens läsförståelse 

och att arbeta med faktatexter fångar många pojkars intresse för läsning och skrivning. 

Läsförståelse handlar inte bara om skönlitterära texter utan också om faktatexter. Det 

gillar många pojkar. Faktiskt. Det gör dom. (Berit) 

Alla sex lärarna anger att de undervisar i läsförståelse genom högläsning. Här avser jag inte 

elevens högläsning utan de lässtunder när läraren läser högt för eleverna i sin grupp. Lärarna 

lyfter fram olika delar som de anser utvecklar elevernas läsförståelse genom högläsning. Det 

är bl.a. barnens ordförståelse som tränas genom att läraren stannar upp och samtalar med 

eleverna kring svåra ord. Även förförståelsen tränas under högläsningsstunderna anser 

lärarna. En synpunkt som också angetts i samband med högläsning är vikten av att låta barnen 

återberätta. 

Vissa saker försöker man ju ha fast de inte kan läsa. Det här med texter som man läser 

för dem och sedan ställer frågor där de får tolka in sitt eget, sin egen erfarenhet. Det 

försöker jag börja med tidigt eftersom jag blivit medveten om hur viktigt det är. (Hanna) 
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Att det är viktigt att ställa frågor på texten är en synpunkt som ofta återkommer hos lärarna.  

Jag läser med eleverna en och en och så sticker jag in lite frågor. (Berit) 

Lärarnas beskrivningar av innehållet i läsförståelseundervisningen kan sammanfattas i tre 

kategorier och liknar delvis de kategorier som framträder när lärarna beskriver vad 

läsförståelse är.  

1. Undervisningen består av flera samverkande komponenter (Innehåll). 

2. Undervisningen handlar om att utveckla olika förmågor hor eleven (Förmågor). 

3. Undervisningen handlar om att utveckla olika läsförståelsestrategier (Strategier). 

 

Beskrivningarna av hur läsförståelseundervisningen går till, innehåller olika komponenter 

som kan hänföras till innehållet i en text eller till förmågor och strategier som eleven 

förväntas förvärva av undervisningen. Hela tiden rör sig lärarnas beskrivningar mellan dessa 

tre kategorier.  

INNEHÅLL 

Syfte med texten  

Viktiga ord  

Huvuddragen i en text 

Vad som är viktigt 

Ordförståelse  

Minnesträning 

FÖRMÅGOR 

Tänka annorlunda 

Återberätta 

Paketera in tankarna 

Göra bokrecensioner 

Ställa frågor 

Dra egna slutsatser 

Språkligt självförtroende 

Sammanfatta 

 Tänka och reflektera 

STRATEGIER 

Skumläsa 

Förutsäga handlingen 

Känna igen 

Berättelsestrukturer 

Olika frågenivåer 

Livsfrågor 

Inferenser 

 

Det förekommer även beskrivningar som inte har en direkt koppling till läsförståelse- 

undervisningen. Här noterar jag att lärare med kortast erfarenhet är de som blandar ihop 

läsförståelseundervisning med annat svenskarbete.  

Vi har pratat lite om adjektiv. Dom har fått leta adjektiv i en text. Alltså leka med 

texter.(Lisa) 
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Vi lärde oss lite olika i utbildningen. Dels det här när man kan se hela ord. Man skriver 

upp en liten text om vad som hänt under veckan och så får eleverna lära sig ord. 

(Cecilia) 

Grammatik, ordkunskap och avkodning nämns som viktiga förutsättningar för läsförståelse. I 

dessa uttalanden tolkar jag inte att det är förmågor som medvetet tränas i en planerad 

läsförståelseundervisning utan istället ses som delar av en ”vanlig” läsundervisning som 

förhoppningsvis leder till läsförståelse. Även frågor på texten anges som en viktig del av 

undervisningen i läsförståelse.  

 

5.6 Individualisering som metod 

 

När lärarna beskriver sin undervisning i läsförståelse så lyfter de fram individualisering som 

en viktig del. Alla sex lärarna anger att de har en individuell undervisning i läsning och 

läsförståelse. Lärarnas beskrivningar och förklaringar av individualisering är att eleven har ett 

eget arbete som är anpassat i nivå eller i svårighetsgrad.  

Jag har mycket enskilda genomgångar. (Julia) 

De som är lite duktigare jobbar på själva och då kan jag sitta med de här barnen som 

behöver hjälp. (Karin) 

Det är mycket eget arbete i egen fri fart. (Hanna) 

Vi jobbar mycket individualiserat här känns det som. Det är ingen som är på samma 

nivå. (Cecilia) 

Det har även framkommit att individualisering innebär att eleverna ibland arbetar i en mindre 

nivåanpassad grupp.  

De får jobba i sin takt. En del elever är ju som treor. Då får jag ägna mig åt de elever 

som är mera som förskoleklasselever. (Berit) 

Att det är positivt med en individualiserad undervisning är en vanlig synpunkt bland de 

intervjuade lärarna. Då kan läraren ägna tid åt de elever som behöver mycket stöd. Genom 

lärarnas beskrivningar av den individualiserade undervisningen noterade jag, att dessa 

beskrivningar görs utifrån nivå, svårighetsgrad eller organisation. Att skilja på nivå och 
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svårighetsgrad är inte helt enkelt då jag tolkar att lärarna ibland menar samma sak. Jag har 

därför valt att presentera dem tillsammans.  

NIVÅANPASSNING OCH 

SVÅRIGHETSGRAD 

ORGANISATION 

Olika nivåer 

Det som passar  

Muntligt istället för skriftligt 

Jobba i egen takt 

Jobba själv 

Eget arbete 

Olika förutsättningar 

Extra uppgifter 

Enskilda genomgångar 

Fråga tre 

Rätt nivå 

Börja tidigt 

Lärarstöd vid behov 

Fri fart 

Annorlunda texter 

Olika svårighetsgrad 

 

Nivåanpassade extra uppgifter  

  

 

De beskrivningar av individualisering som lärarna gör är till stor del kopplade till läromedels 

användning. Nivåanpassning och svårighetsgrad handlar om texter i böcker. Extra uppgifter, 

nivåanpassade uppgifter och annorlunda texter är beskrivningar som används. Även dessa 

uttalanden handlar om texter i böcker. 

När organisationen beskrivs så ser jag även här en koppling till läromedelsanvändning. Eget 

arbete, jobba i egen takt, fri fart osv. anger att eleven sitter på egen hand med läromedlet och 

att läraren finns med som ett stöd och ger enskilda genomgångar ibland.  
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I början är det en väldigt stor grej att man har olika böcker. Men nu tjatar de inte så 

mycket om det längre för nu har de lärt sig att alla har lite olika böcker. (Julia)  

Vi har läskort varje vecka. De letar svar i texten. Då har de egen planering och de 

arbetar i egen takt. Det är en självgående grej. (Hanna). 

 

5.7 Läsundervisningsmetoder som används 

 

Några av lärarna har beskrivit att de använder sig av en speciell metod för sin läsförståelse-

undervisning. De två läsförståelsemetoder som lärarna beskriver att de använder är Nya 

Zeelandsmetoden och Reciprocal Teaching. Av lärarnas uttalanden framkommer att flera av 

dem inte känner till någon metod alls, utan att de istället beskriver olika arbetssätt. 

KIWIMETODEN 

Kiwimetod 

Nya Zeelandsmetoden  

Storboksarbete 

 

RECIPROCAL TEACHING 

Martin Widmark 

Spågumman, Nicke Nyfiken, 

detektiven, cowboyen 

Detektiven och alla dom 

ARBETSSÄTT 

Läsförståelsetexter med 

frågor 

Diskussioner 

Genrekunskap  

Modellande 

Dator och IPAD 

 

Vid beskrivningarna av Reciprocal Teaching, RT, är det ingen av lärarna som använder 

namnet på metoden. De använder istället olika beskrivningar av metoden.  

Det är väl den där detektiven och alla dom. (Julia) 

Vi tittar på bilderna och rubriken och ser vad det kommer att handla om. Det kallar vi 

för spågumman. Sen har vi då Nicke Nyfiken. Då frågar man om barnen är nyfikna och 

vill veta vad det står. Om de har några frågor som de vill ha svar på. Sen har vi 

detektiven som tar reda på om det är några klurigheter eller något konstigt. (Karin) 

Widmark har ju börjat med ”en läsande klass”. Det är ett jätte spännande projekt.  Det 

är kort med en cowboy och då ska klassen fånga kunskapen med en lasso och berätta 

för de andra. Och detektiven. Vad händer sen? Tycker man att det här är roligt så är 
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det ju läsförståelse. Eleverna vet ju inte om att det är läsförståelse eftersom man lindar 

in. (Lisa) 

Nya Zeelandsmetoden eller Kiwimetoden benämns med sitt rätta namn av lärarna. Det är den 

metod som nämns av de flesta av lärarna. Det kan bero på att de har genomgått en lokal 

Kiwikurs och att de efter den använder sig av metoden i undervisningen.  

Jag jobbar med Kiwi och storbok. Det är ju diskussionerna som jag mest är ute efter 

där. (Berit) 

Jag tänker på Kiwi. Där har man ju bra hjälp av lärarhandledningen. (Hanna) 

Kiwi är ett sätt att lägga upp undervisningen på. När man sitter med en storbok 

tillsammans så är man en modell för läsförståelse när man själv läser och funderar 

högt. (Julia) 

Dator och IPAD omnämns som ”metoder” för att träna läsförståelse. Beskrivningen handlar 

om att datorn hjälper eleverna att läsa upp texter så att de ska förstå. Min och informantens 

tolkning av begreppet metod är här inte den samma. Ett hjälpmedel kan ju vara en metod för 

att lösa en svårighet eller problem men med min fråga om metod avsåg jag inte en 

hjälpmedelsmetod, utan en metod för att undervisa i läsförståelse.  

 

5.8 Undervisningens förändring när elevens läsning utvecklas 

 

Lärarnas uppfattningar av hur läsundervisningen förändras när elevernas läsning utvecklas, 

blir än en gång beskrivningar av hur de individualiserar undervisningen. De anger att de låter 

eleverna arbeta i egen takt, på olika nivåer och genom att ge dem annorlunda texter.  

Ingen av lärarna beskriver att de har en plan för hur elevens läsförståelse ska utvecklas i takt 

med läsförmågan. Ingen synpunkt framkommer som kan liknas vid en 

progressionsbeskrivning. De synpunkter som framkommer är allmänna, svävande och 

generella. 

Vissa saker ökar man ju på svårighetsgraden. Det hänger ju ihop med att de knäcker 

koden. (Hanna) 
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Jag brukar ha flera nivåer. Så har jag det med läxor och allting. Så måste man ju 

göra”. (Karin) 

 

5.9 Svårigheter med läsförståelseundervisningen 

 

När informanterna beskriver svårigheterna med att undervisa i läsförståelse, så urskiljer jag tre 

kategorier som svårigheten beror på. 

ORGANISATION 

Gruppstorlek 

Ej prioriterat ämne 

Skapa struktur  

Tidsbrist 

LÄRAREN 

Svårt att hinna se alla 

Räcker inte till 

Välja rätt texter 

Leda eleverna rätt 

Kartläggning 

ELEVEN 

Gråzonsbarnen 

Duktiga elever 

Motivation 

Nysvenska elever 

Olika förutsättningar 

Torftigt ordförråd 

Rätt nivå 

Nästa steg hos eleven 

 

Vissa av de angivna svårigheterna är inte helt enkla för läraren att påverka t ex gruppstorlek, 

vilka elever som går i klassen, vilken bakgrund samt vilka förutsättningar för lärande som 

eleverna har. Denna typ av svårigheter upplevs av lärarna som både stora och komplicerade. 

Min tolkning blir att det som man har svårt att påverka upplevs som svårt.  

Däremot är flera av de svårigheter som återfinns under organisationsperspektivet och 

lärarperspektivet påverkbara svårigheter. Här anges svårigheter som att inte räcka till, svårt 

att veta hur man skapar struktur, svårt att se alla elever och svårt att leda eleverna rätt. Även 

kartläggning förs fram här som en svårighet. Här handlar det om att skaffa sig kunskap, skapa 

struktur och att prioritera undervisningen i läsförståelse. Här ser jag tydligt att lärarna 

uttrycker ett behov av fortbildning men uppenbarligen ser de inte kopplingen mellan 

fortbildningsbehov och svårigheter.  

Ingen av lärarna anger några lösningar till de problem de beskriver. Detta kan bero på att jag 

inte ställde några följdfrågor om hur de löser den typen av svårigheter. Synpunkten att elever 
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med ett annat hemspråk än svenska upplevs som en svårighet, uttrycks av endast en av 

lärarna. Det kan bero på att ingen av de intervjuade lärarna för tillfället hade någon elev med 

annat hemspråk än svenska. 

 

Min svårighet är att vrida ut och in på mig för att få alla barn att förstå. (Karin) 

Det svåraste är att hitta elever som behöver hjälp i en stor grupp. (Lisa) 

De nysvenska eleverna behöver andra kunskaper. (Lisa) 

Jag tror att läsförståelse lätt kommer i skymundan om man inte har ett klart syfte. Man 

måste ha en struktur på undervisningen. Vart är dom nu? Vad är nästa steg? (Julia) 

Det svåra är att välja ut rätt texter som är på elevens nivå, fast ändå är lite utmanande 

så att det inte är för lätt. (Cecilia) 
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6 Diskussion  

 

Under denna del diskuterar jag de resultat som jag presenterade i förra avsnittet. Här gör jag 

kopplingar till både aktuell forskningslitteratur men jag drar även en del egna slutsatser 

utifrån studiens resultat. 

 

6.1 Lärarnas utbildning och fortbildning 

 

De yrkesverksamma åren för lärarna i studien skiljer sig åt med 40 år. Både synpunkter om att 

ha fått goda kunskaper med sig in i yrket och att inte ha fått med sig tillräckliga kunskaper 

kommer fram i studien. De två lärare med längst erfarenhet är mycket positiva till sin 

grundutbildning. De anser sig ha fått en bra grundutbildning med tillräckliga kunskaper för att 

undervisa i läsning. Kunskaper om att undervisa i läsförståelse anser de sig inte ha fått med 

sig från grundutbildningen. De två lärarna med kortast utbildning anser däremot att de fått 

goda kunskaper om läsförståelse i grundutbildningen. En tänkbar orsak till detta kan vara att 

det är först under senare tid som läsförståelse uppmärksammats som fenomen och blivit en 

egen forskningsfråga (Westlund, 2013) och att lärarutbildningens innehåll därmed ändrats 

under åren. Detta styrks av de uttalanden som lärarna med längst erfarenhet gör, när de 

beskriver att det inte pratades om läsförståelse på samma sätt när de gick sin utbildning.  

Att utbildningen ser olika ut på olika universitet kan också vara en tänkbar förklaring till att 

lärarna upplever sig ha fått med sig olika mycket kunskap. De sex informanterna som ingår i 

min studie har fått sin utbildning under en period från 1974 till 2013. Att det är mycket som 

hänt med lärarutbildningen under dessa år är det lätt att förstå, men i denna studie finns inte 

utrymme för att kunna tolka olika utbildningar. Det skulle krävas ett betydligt större antal 

informanter och tillhör inte heller syftet med arbetet. 

En annan tänkbar orsak till att man är negativ till sin grundutbildning kan vara att när man är 

helt ny så känner man en stor osäkerhet eftersom man ännu inte provat de kunskaper man 

förvärvat och inte heller hunnit se några resultat av den egna undervisningen. När man jobbat 

ett antal år så kan kritiken mot grundutbildningen istället bottna i ett behov erhållet genom 

erfarenhet.  
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Av uttalanden från lärarna med längst och kortast erfarenhet framkom att de inte hade något 

särskilt behov av eller önskemål om fortbildning även om de angav att de inte motsatte sig 

olika fortbildningsinsatser. Det förekommer positiva synpunkter angående fortbildning hos 

lärarna, om de får tillräckligt goda förutsättningar. Goda förutsättningar handlar då om privata 

skäl eller att få bra förutsättningar från arbetsgivaren. Det kan vara att få studera på arbetstid 

eller att få ekonomiska ersättningar. 

Att man som nyutexaminerad inte har hunnit känna ett behov av fortbildning är naturligt, 

tänker jag. Min tolkning blir att man då främst är intresserad av att få skaffa sig erfarenhet 

genom att undervisa. Detta beskrivs tydligt i studien av läraren med kortast erfarenhet. Behov 

av fortbildning kommer förhoppningsvis med erfarenhet. Synpunkterna som förvånat mig är 

att lärare med erfarenhet inte känner ett behov av vidareutveckling. De två lärare med längst 

erfarenhet, beskriver att de är nöjda med sitt arbete, får goda resultat, gör så gott de kan samt 

att de håller sig á jour på egen hand och därmed inte har något behov av fortbildning. 

Fredriksson och Taube (2012) hänvisar till många olika undersökningar som gjorts och dessa 

visar att undervisningsresultat och undervisningserfarenhet har en positiv påverkan på 

elevernas resultat i läsning. Detta uttrycks också av svaren som de erfarna lärarna ger. Min 

tolkning är att när man arbetat länge och närmar sig slutet av yrkeskarriären så avtar 

motivationen och behovet av fortbildning. Om man dessutom når goda resultat i 

undervisningen så är erfarenheten från många års arbete det man lutar sig mot. 

Fortbildning på studiedagstid är den vanligaste formen av fortbildning anger lärarna i studien. 

Tjernberg (2013) har i sin avhandling sett att tillfälliga och generella fortbildningsinsatser på 

kommunal nivå inte utvecklar undervisningen i någon större utsträckning. Det är först när 

lärarna blir involverade i skolans fortbildningsinsatser och när utbildningen tar ett 

inifrånperspektiv som man kan se att det sker en utveckling av undervisningen. I min studie 

framkommer inte hur kommunens fortbildning sett ut eller organiserats. Svaren på 

frågeställningarna som handlade om fortbildning handlade mest om vilket innehåll och på 

vems initiativ som fortbildningen tagits (Bilaga 2). 

I studien framkom önskemål om att få reda på aktuell forskning. Det är något som lärarna 

anger att de saknar. Westlund (2013) har i sin studie sett en klar skillnad mellan hur mycket 

lärare i kanadensiska respektive svenska skolor läser om forskning. I svenska skolor lämnas 

ansvaret för att ta till sig aktuell forskning över till lärarna själva. I Kanada däremot finns det 

en tydlighet mellan aktuell forskning, kursplanens intentioner och hur lärare ska uppfatta sitt 
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uppdrag och använda sig av den aktuella forskningen. Då forskningsresultat har svårt att nå ut 

till de svenska skolorna tror Westlund (2013) att de redan skickliga lärarna söker och 

utvecklar kunskap på egen hand. Detta får då som konsekvens att skillnaderna mellan 

individuella lärares kunskaper blir stora. Lärare som vill hålla sig á jour med aktuell 

läsforskning måste på egen hand avgöra om det är en tillförlitlig forskning och de måste vara 

vaksamma på vilken forskning som man kan lita på (Alatalo, 2011; Elbro, 2004; Fredriksson 

& Taube, 2012; Tjernberg, 2013). Att det är en lärares ansvar att vara professionell och 

vetenskapligt förankrad i undervisningen, är en slutsats som Hattie (2012) drar utifrån sina 

omfattande metaanalyser av vilka faktorer som påverkar elevers framgång i skolan. 

Det är endast en av de intervjuade lärarna som uttrycker ett önskemål om fortbildning i 

läsförståelse. Trots att hon var den lärare som beskrev att hon från början hade goda 

kunskaper i läsförståelse så anser hon ändå att hon har behov av fortbildning.  

 

6.2 Läroplanens betydelse för undervisningen i läsförståelse 

 

Lärarnas syn på kunskapskraven i Läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011) är samstämmiga. De 

anser att kunskapskraven är realistiskt ställda och att det är viktigt att alla elever når dem. 

Trots att de anser att kunskapskraven är realistiska så säger hälften av dem att det är problem 

att nå 100 % måluppfyllelse. Min tolkning utifrån dessa uttalanden är, att lärarna anser att 

kunskapskraven är rimligt ställda för de allra flesta elever men att det finns elever i behov av 

särskilt stöd som kan ha svårt att nå upp till kunskapskraven. Dessutom resonerar ingen av 

lärarna kring lärarrollen eller lärarens undervisning.  

Nilholm (2007) använder sig av tre perspektiv för att beskriva hur lärare ser på elever i behov 

av särskilt stöd och specialundervisningens roll. Dessa tre perspektiv är det kompensatoriska 

perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. Det kompensatoriska 

perspektivet handlar om att problemet ligger hos eleven och att specialundervisningen 

anpassar sig efter elevens svårigheter och försöker kompensera dessa. I det kritiska 

perspektivet är normalitet och kategoriseringar något som man motsätter sig. Där ser man att 

specialundervisning inte bör finnas utan att skolan ska vara en skola för alla. I det tredje 

synsättet, dilemmaperspektivet, lyfts motsättningen fram mellan att alla elever ska ges 

liknande kunskaper och färdigheter samtidigt som skolan ska anpassa sig efter de elever som 
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är i behov av stöd. I dilemmaperspektivet har specialundervisningen blivit ett sätt att lösa 

dessa motsättningar. 

I studiens resultat framstår att lärarna har ett kompensatoriskt perspektiv på måluppfyllelsen. 

Om lärarnas kompensatoriska perspektiv och motsägelsefulla resonemang gör att de 

accepterar att vissa elever inte når målen går inte att få fram genom denna studie. Om orsaken 

till att en del elever inte når målen i svenska är att de inte får tillräckligt med stöd, är en fråga 

som jag inte heller fått svar på. Inte heller får jag svar på hur lärarna ser på 

specialundervisningens roll för att eleverna ska nå målen. Det är därmed svårt att se om det 

finns ett kritiskt perspektiv eller om lärarna har ett dilemmaperspektiv på elever i behov av 

särskilt stöd. 

 Elever som uppvisar svårigheter ska ha ett åtgärdsprogram enligt skollagen (SFS 2010:800). 

Det är 14 % av grundskolans elever som enligt Skolverket (2013d) har ett åtgärdsprogram. 

Hur många av dessa elever som har åtgärdsprogram i ämnet svenska framgår inte. Däremot 

ser man att det sker en ökning av antalet åtgärdsprogram med stigande årskurser. Det är också 

fler pojkar än flickor som har ett åtgärdsprogram. 

Cecilia med ett års erfarenhet, uttrycker att det är många barn som inte når målen. Detta kan 

tyckas märkligt, då hon ännu inte jobbat ett helt år och inte hunnit skaffa sig så mycket 

erfarenhet. Här kan det vara tänkbart att det är den allmänna debatten i massmedia som skapat 

hennes bild av skolan. Bilden av skolan färgas av rapporter som PISA och PIRLS. Min åsikt 

är att vi som arbetar i skolan har en viktig uppgift att förmedla en positiv och rättvis bild av 

skolan. Den bild av skolan som förmedlas i massmedia är allt för ofta negativ.  

 

6.3 Lärarnas tolkningar av begreppet läsförståelse 

 

När lärarna i studien tolkar och förklarar begreppet läsförståelse framkommer att de som har 

arbetat längst tid i yrket, lyfter fram fler komponenter än de övriga lärarna. De två lärare som 

har arbetat kortast tid i yrket omnämner minst antal komponenter. De komponenter eller 

detaljer som lärarna omnämner kunde i min analys hänföras till tre kategorier, innehåll, 

strategier och konsekvenser. En blandning från dessa tre kategorier beskriver vad lärarna 

anser att läsförståelse består av. En del av de komponenter som lärarna nämner ingår i en 

”normal” läsprocess utan att läsarna egentligen tänker på det aktivt (Persson, 1994), medan 
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andra kan behöva påpekas och tränas, kanske framför allt när det gäller elever som har 

problem med förståelsen. Man kan också säga att flera komponenter är förutsättningar för att 

läsförståelsen ska fungera, t ex ordförståelse, automatiserad avkodning och läsflyt (Elbro, 

2004; Lundberg, 2005; Taube, 2007).  

Innehåll, strategier och konsekvenser är knutna till varandra. Hur man uppfattar innehållet i en 

text har att göra med varför man läser den. Flera av strategierna som lärarna nämner är starkt 

kopplade till syftet med läsningen, dvs. vad man förväntas göra efter det att texten är läst. 

Ingår läsningen i en uppgift? Ska man redogöra för texten efteråt? Ska man svara på frågor? 

Eller ska man läsa för nöjes skull? Hur man läser och förstår en text, beror även på vilken 

genre texten tillhör. Den röda tråden är kanske inte relevant när man läser poesi, och man har 

knappast någon nytta av att känna till berättelsestruktur när man läser en faktatext. Däremot är 

det förstås bra att veta hur en faktatext är strukturerad, att kunna aktivera sin eventuella 

förförståelse av det texten handlar om och att kunna sökläsa om man ska svara på frågor 

(Elbro, 2004; Westlund, 2009). 

Min tolkning blir att ingen av lärarna med säkerhet tolkar och definierar vad läsförståelse är. 

Däremot tycks de vara medvetna om att läsförståelse innehåller ett antal samverkande 

komponenter. 

Att en lärare inte har tillräcklig kunskap och insikt i vilka komponenter som samverkar för att 

läsförståelse ska uppstå, kan få stora konsekvenser när en elev stöter på svårigheter med sin 

läsförståelse (Bråten, 2008). I de första årskurserna i grundskolan är det viktigt att läraren har 

expertkunskap om läsinlärningens process (Alatalo, 2011). Det behövs för att kunna bedöma 

var i läsprocessen eleven befinner sig men också för att kunna bedöma om någon har eller 

riskerar att få svårigheter med läsningen. Myrberg (2007) beskriver att utan tidigt stöd riskerar 

elever med läsproblem att hamna efter gentemot övriga elever. Han beskriver att problem med 

en förmåga i ett inledande steg kan bli orsak till att det blir problem med nästa steg och då kan 

detta påverka den fortsatta utvecklingen av läsförmågan.  

Både Alatalo (2011) och Westlund (2013) anser att en skicklig lärare är det bästa 

bedömningsverktyget. Förmågan att identifiera elevens styrkor och svagheter för att skapa en 

undervisning utifrån elevens behov är bra för alla elever men särskilt för elever som uppvisar 

svårigheter med sin läsning (Alatalo, 2011). 
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Vikten av ett yrkesspråk eller metaspråk för både lärare och elever framhåller Westlund 

(2013). Lärarna i min studie använder sig i begränsad utsträckning av relevanta begrepp för 

läsning och läsförståelse. Vad detta beror på får jag inte svar på i denna studie. Möjligen kan 

det hänga samman med avsaknaden av fortbildning i ämnet. Att svenska lärare i förhållande 

till Kanadensiska lärare har svårigheter att tala om läsförståelse är något som Westlund (2013) 

uppmärksammat i sin studie. Likaså har Alatalo (2011) i sin forskning sett att lärare har svårt 

att reflektera över och redogöra för elevernas läsutveckling. Hon lyfter dock fram att orsaken 

kan vara att många lärare inte har tillräcklig insikt i vilken effekt och konsekvens deras 

undervisning har för elevens läsutveckling. Yrkesspråket är något som även Colnerud och 

Granström (2001) anser spela stor roll för lärares möjligheter att föra distanserade 

diskussioner om praktiken. Dessa diskussioner hjälper till att göra teori av praktiken genom 

att problematisera och bearbeta den för att utveckla undervisningen. Tillgången till ett 

yrkesspråk får även betydelse för hur man löser problem och planerar ny verksamhet. 

 

6.4 Beskrivningar av undervisningen i läsförståelse  

 

Lärarnas beskrivningar av undervisningen har jag redovisat utifrån flera kategorier. Det är 

bl.a. hur de uppfattar den egna lärarrollen, hur de organiserar undervisningen samt vilket 

innehåll som undervisningen har. Den enskilt viktigaste faktorn för elevens lärande är lärarens 

undervisning (Hattie, 2012). Han menar att det är lärarens ämneskunskaper, den didaktiska 

förmågan men även den pedagogiska förmågan som har betydelse för elevens lärande. Det 

innebär att läraren i de första årskurserna måste ha goda kunskaper om läsinlärningens process 

något som Alatalo (2011) menar är en förutsättning för att klara av att identifiera elevens 

styrkor och svagheter för att undervisningen ska bli framgångsrik. Gustavsson, Göransson och 

Nilholm (2011) menar att ett av skolans viktigaste uppdrag är att skapa goda förutsättningar 

för lärande och att tidigt upptäcka elever i behov av särkskilt stöd. För detta krävs att läraren 

förstår när särskilt stöd ska sättas och vad detta stöd kan vara. 

När lärarna i studien beskriver innehållet i läsförståelseundervisningen så blandar de innehåll, 

förmågor och strategier. Vikten av att ha ett klart syfte och en god struktur angavs när lärarna 

definierade läsförståelse men när de sedan beskriver undervisningen i läsförståelse så har de 

svårt att på ett klart och tydligt sätt beskriva en undervisningsstruktur med ett tydligt innehåll. 

Några av lärarna beskriver att de använder sig av en särskild undervisningsmetod. Metoderna 
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som anges är Kiwimetoden, som även kallas Nya Zeelandsmetoden och Reciprocal Teaching. 

Den anges inte med namn utan förklaras istället utifrån de fiktiva figurer som ofta används i 

den svenska versionen. 

McKeown et al (2009) har i en studie kommit fram till att en undervisning med fokus på 

innehållet i de texter som ska läsas ger det klart bästa resultatet jämfört med att endast 

använda en specifik undervisningsmetod. I undervisning med en specifik metod lär sig 

eleverna t.ex. hur man gör inferenser, hur man summerar text och hur man ställer frågor på 

texten. I den innehållsorienterade undervisningen lär man eleverna hur de ska upprätthålla 

intresset och ha fokus på textinnehållet, men även hur de genom mentala föreställningar och 

bilder skapar sammanhang mellan dessa bilder och de egna tankarna. Även Westlund (2013) 

poängterar att arbetet med förståelsestrategier inte får bli enbart färdighetsträning. För elever 

med lässvårigheter har Fälth (2013) kommit fram till att den träning som utvecklar elevens 

läsförmåga bäst består av en kombination av fonologisk träning och läsförståelseträning. I 

hennes studie användes två olika datorprogram för den kombinerade träningen och resultatet 

visade sig ge ett signifikant bättre resultat än vanlig specialundervisning och en träning där 

förmågorna tränades var för sig. 

Att avkodningen spelar stor roll för elevens läsförståelse är något som alla lärare i studien är 

medvetna om. Detta har forskare samstämmigt framhållit länge. På samma sätt är forskare 

överens om ordförrådets betydelse för läsförståelsen (Bråten, 2008; Cain, 2010; Høien & 

Lundberg, 2001; Reichenberg, 2008). Även detta är lärarna i studien väl medvetna om. De 

beskriver att de arbetar med att utveckla elevernas ordförråd genom högläsning. Högläsning 

som metod för att utveckla ordförrådet styrks av både Reichenberg (2008) och Taube (2007). 

En viktig förutsättning är emellertid att man stannar upp i texten och förklarar okända ord. 

Hur lärarna i min studie organiserat högläsningen framgår inte. Det är vanligt att yttre 

tidsramar och rutiner får styra organisationen av högläsningsstunder (Skoog, 2012). Skoog har 

i sin studie sett att högläsningsstunderna ofta är förlagda till tidpunkten före rast och ofta i 

samband med en fruktstund. Detta begränsar möjligheterna till meningsskapande samtal som 

utvecklar elevernas språk och därmed deras läsförståelse. Hur lärarna i denna studie 

organiserat högläsningsstunderna är inte en fråga som jag valt att fokusera på. Min reflektion 

blir ändå att om man anser att ordförståelse tränas och utvecklas genom högläsning så måste 

läraren ha en genomtänkt plan för hur arbetet ska gå till. Det är lätt att beskriva ett syfte men 

vad resultatet blir måste också vara viktigt.  
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För en automatiserad läsning krävs att eleven behärskar både ett fonemiskt och ett morfemiskt 

läsande och har flyt i läsningen (Cain, 2010; Elbro, 2004; Lundberg & Herrlin, 2005). Detta är 

något som lärarna i studien är väl medvetna om och beskriver att de arbetar med. 

När innehållet i undervisningen beskrivs får läromedelsanvändningen stort utrymme i lärarnas 

beskrivningar. Min tolkning blir därmed att läromedel spelar en viktig roll i den 

läsförståelseundervisning som lärarna bedriver.  

Lärarna beskriver att undervisningen ibland ämnesintegreras. Att arbeta tematiskt och 

ämnesövergripande gör det möjligt för alla elever att lyckas i sin läsinlärning (Alatalo, 2011; 

Lundberg, 2010; Tjernberg, 2013). En av lärarna i studien lyfter fram att pojkars intresse för 

faktatexter är en viktig anledning för ämnesintegrering. Skolverkets (2007) visar att 

undervisningen i läsning och skrivning inte sker i ett meningsskapande sammanhang i 

tillräckligt stor omfattning. Det är läroplanens intention att läs- och skrivundervisningen bör 

ske i ett meningsskapande sammanhang för att gynna både pojkar och flickor. Ännu en 

anledning till att arbeta med olika slags texter är att elever som har svårigheter med sin 

läsförståelse inte behöver ha det med alla slags texter (Westlund, 2013) och därför får en 

möjlighet att lyckas om texterna är varierade. 

I studien framkom flera synpunkter på att läraren ska vara en modell för eleverna. Att lärare 

visar hur de gör när de löser olika problem i en text, lyfter Westlund (2013) fram som en 

framgångsfaktor för elevens läsförståelseutveckling.  

Vikten av att se elevens nästa steg i läsutvecklingen för att hitta rätt läsnivå, var ytterligare en 

synpunkt som framkom i studien. För att klara detta krävs att läraren har goda kunskaper om 

läsning och läsförståelse (Tjernberg, 2013; Westlund, 2013).  

Lärarnas beskrivningar av hur mycket tid de ägnar åt undervisning i läsförståelse, är 

svävande. Deras uttalanden visar att det inte förekommer en medveten och schemalagd 

läsförståelseundervisning. Om det funnits en planerad och strukturerad undervisningsplan 

hade deras beskrivningar av undervisningstiden varit mera preciserad.  
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6.5 Läsförståelseundervisningens progression 

 

Min tolkning blir att informanternas uppfattning av utveckling och förändring av 

undervisningen i läsförståelse för att ge eleverna nya utmaningar består i att undervisningen 

individualiseras. Jag saknar progressionsbeskrivningar av undervisningen. En alltför 

långtgående individualisering av undervisningen kan vara en orsak till att resultaten i 

läsförståelse gått ned, enligt en rapport från Skolverket (2007). I rapporten beskrivs hur ett 

arbetssätt där ansvaret flyttats från lärare till elev blev allt vanligare i svenska skolor under 

1900-talet och början av 00-talet. Det är det individuella arbetet som ökat medan lärarens 

undervisande roll har minskat. Även i kommentarer till de senaste PISA- och PIRLS-

resultaten (Skolverket 2012; 2013a) framhålls det individuella arbetet som en tänkbar orsak 

till svenska elevers dåliga resultat i läsförståelse. Individualiserad undervisning anger de 

deltagande lärarna i min studie att de ofta använder, delvis för att individanpassa 

undervisningen men även när de talar om progressionen i arbetet med läsutvecklingen. 

Synpunkter som att det skapar tid så att de kan ägna sig mera åt elever i behov av särskilt stöd 

kommer fram i intervjuerna. 

 

6.6 Svårigheter med läsförståelseundervisningen 

 

De svårigheter som lärarna upplever med att undervisa i läsförståelse har jag kategoriserat i 

organisation, lärarens perspektiv och elevens perspektiv. Det är hos eleven som lärarna ser de 

största svårigheterna. Även här framträder ett kompensatoriskt perspektiv (Nilholm, 2007) där 

läraren lägger svårigheten hos eleven. De svårigheter som lyfts fram är torftigt ordförråd, 

”nysvenska” elever, duktiga elever, gråzonsbarn. Min tolkning blir att det handlar om 

svårigheten att undervisa elever med olika behov. Lösningen på denna svårighet har av 

lärarna angetts vara individualisering. Risken finns här att eleven lämnas ensam med sin 

läsning. All forskning kring undervisning i läsförståelse visar att det är genom undervisning i 

lässtrategier och fokus på innehållet som de bästa förutsättningarna för elevens 

läsförståelseutveckling sker (McKeown et al, 2009; Pressley & Wharton-McDonald, 1997). 

Ingen av lärarna talar om specialundervisningens roll för att stödja de elever som uppvisar 

svårigheter. Detta beror troligtvis på att min frågeställning inte var ställd för att få ett svar om 

synen på detta. 
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Ett resultat av min analys är att jag ser att lärarna inte kopplar samman de upplevda 

svårigheterna med behovet av fortbildning. Det framkommer flera olika utbildningsbehov 

gällande t ex organisation av läsförståelseundervisningen, kartläggning och därmed också 

bedömning av elevernas kunskaper i läsförståelse samt hur man undervisar elever med 

svenska som andraspråk. Utifrån hela studiens resultat ser jag att lärarna har ett behov av 

fortbildning i hur läsprocessen går till och då med särskild inriktning mot läsförståelse. Att 

lärarens kunskaper har stor betydelse för att eleverna ska lyckas med sin läsning är något som 

jag genomgående återkommit till i min studie. Vikten av att läraren har goda kunskaper är 

något som bland andra Alatalo (2011),; Bråten (2008), Hattie (2012) och Westlund (2013) 

poängterar starkt. 
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7 Avslutande reflektion 

 

Inledningsvis i den här uppsatsen beskrev jag att svenska elevers läsförståelseresultat 

kontinuerligt visat sig bli sämre i olika internationella undersökningar, t ex PIRLS och PISA. 

Lärarens kunskaper och på vilket sätt undervisningen bedrivs är de faktorer som visat sig ha 

störst betydelse för elevens kunskapsutveckling (Hattie, 2012). Med den utgångspunkten 

önskade jag få reda på hur lärare beskriver sin undervisning i läsförståelse men också hur 

mycket kunskap de har om läsförståelse. Min avsikt var även att undersöka om 

läsundervisningen förändras när eleven knäckt läskoden samt hur strukturen och 

progressionen ser ut för arbetet med läsförståelse. Resultatet från min studie är tänkt att ge 

ökad kunskap och förståelse om läsförståelseundervisning så att lärare kan utveckla sin 

kompetens och sin undervisning, vilket bör leda till en högre måluppfyllelse. 

Resultatet i min studie beskriver att eleverna i stor utsträckning arbetar på egen hand med 

läsförståelse och att de ofta har ett läromedel som de följer. Westlund (2013) har i sin 

avhandling sett att i svenska skolor sker läsförståelseundervisningen ofta individuellt, att 

eleverna arbetar på egen hand, och efter läsningen får de skriva bokrecensioner eller svara på 

frågor. Detta bekräftar de resultat som jag fått fram i min studie. Westlund har också i sin 

studie kommit fram till att det råder stora skillnader mellan hur lärare i Kanada och Sverige 

undervisar i läsförståelse. I Kanada är undervisningen oftast lärarledd. Läraren demonstrerar 

och undervisar först och sedan får eleverna öva på det som läraren undervisat i. Kanada ligger 

klart före Sverige i alla internationella läsundersökningar (Westlund, 2013). 

Jag kan i min studie se att lärarna använder sig i en relativt liten omfattning av relevanta 

begrepp för läsning och läsförståelse. Användandet av ett yrkesspråk är något som Westlund 

(2013) uppmärksammat i sin forskning. Hennes resultat visar att svenska lärare i jämförelse 

med Kanadensiska lärare använder sig i mindre utsträckning av ett yrkesspråk. Colnerud och 

Granström (2001) anser att det krävs ett fungerande yrkesspråk för att yrkesrollen och det 

professionella kunnandet ska utvecklas, och för detta krävs det både tid och rum för lärares 

samtal. Tid och rum är enligt min tolkning kvalificerad fortbildning men även pedagogiska 

diskussioner i arbetslaget. 

Lärarnas beskrivningar av sin fortbildning och sina behov av fortbildning är intressanta när 

man ställer dem mot de övriga resultaten i studien. Studien visar att lärarna inte har 

fullständiga kunskaper om läsförståelse och undervisning i läsförståelse. Trots det uttrycker 
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endast en av lärarna ett behov av fortbildning i läsförståelse. Om det beror på att man inte 

inser vilket behov man har eller om man inte vill fortbilda sig framgår inte av resultatet i min 

studie. Hur lärare bedömer den egna kompetensen skulle vara en fråga som fortsatta studier 

skulle kunna handla om.  

Trots att lärarna uttryckte att de inte hade något större behov av fortbildning, så framförde de 

ändå önskemål om att få reda på forskningsresultat som rör undervisning och skola. Att 

kopplingen mellan forskning och skolan historiskt sett har varit svag i Sverige är något som 

(Skolverket, 2013c) lyfter fram. Där beskrivs flera orsaker till att det förhåller sig så t ex att 

vetenskapliga artiklar presenteras i tidskrifter som lärare inte har tillgång till eller att just 

fortbildningstiden används till annat än didaktiska frågor. Detta bekräftar en av de intervjuade 

lärarna med uttalandet, att fortbildningstiden ofta används till löpande frågor istället för 

ämneskunskaper och didaktik. 

Jag har genom mina litteraturstudier fått insikt i uppföljningens och bedömningens betydelse 

för undervisningen i läsförståelse. Om en lärare ska kunna avgöra var i läsutvecklingen eleven 

befinner sig eller om en elev visar svårigheter och vad dessa svårigheter består i, krävs det 

kontinuerlig uppföljning och bedömning. För detta krävs i sin tur att läraren har goda 

kunskaper och insikter i vilka komponenter som samverkar för att läsförståelse ska uppstå 

(Bråten, 2008). 

Ett annat intressant resultat som framkommit i studien är att några av lärarna tycks sakna 

kunskap om vetenskapligt förankrade metoder för att undervisa i läsförståelse. Det framkom 

att några av dem känner till metoden Reciprocal Teaching utan att de kan närmare förklara 

vad den går ut på och hur den används. Deras förklaringar utgår istället från de fiktiva figurer 

som används i den svenska modellen av metoden. Det är Westlund (2009) och hennes modell 

samt författaren Martin Widmarks projekt ”En läsande klass” som spridit sig bland lärare 

(Widmark, 2014). Widmark har hämtat inspiration från metoderna Reciprocal Teaching, 

Transactional Strategies Instruction och Questioning the Author till projektet och man kan 

tydligt se att han inspirerats av figurerna i Westlunds version (2009). Han presenterar fem 

olika karaktärer istället för Westlunds fyra. Karaktärerna används som modeller i 

läsförståelsearbetet. Det finns en lärarhandledning och elevtexter till En läsande klass som är 

tänkta att användas i undervisningen med läsförståelsestrategierna. Allt finns att hämta gratis 

på internet. 
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Möjligheten att få kunskap och stöd i läsförståelsearbetet genom liknande lättillgängliga 

projekt måste ses som något positivt. Det finns dock en risk, anser jag, och det är att de lärare 

som anammar metoden saknar kunskap och förankring i vad läsförståelsearbetet består av och 

vad det ska leda till. Det blir då endast ett roligt arbetssätt utan mål och syfte. Det kan inte nog 

understrykas att lärare måste ha mycket goda kunskaper om läsning och läsförståelse om de 

ska lyckas med sin läsförståelseundervisning (Alatalo, 2011; Bråten, 2008; Westlund, 2013).  

Det skulle vara mycket intressant att få göra en fortsatt studie där man undersöker om 

projektet En läsande klass förändrar undervisningen över tid och om lärarens kompetens 

utvecklas genom att arbeta med detta projekt. Intressant vore även att se om elevernas 

läsförståelse förbättras och utvecklas.  

Vad som får lärare att förändra sin undervisning är en fråga som jag funderat en hel del över 

under arbetet med denna uppsats. Måste det bli en massmedial satsning eller är det lärarens 

behov av utveckling och förändring eller möjligtvis arbetsgivarens påtryckning som gör att 

man förändrar den egna undervisningen? Vad får lärare att förändra undervisningen? Detta 

skulle kunna vara en intressant fråga för fortsatta studier. 

En aktiv lärarroll är en framgångsfaktor (Hattie, 2012) och det handlar inte bara om att vara 

en handledare utan det handlar om att undervisa i läsförståelse för att elevernas läsförståelse 

ska utvecklas. (Reichenberg, 2008). Dessa kloka ord ser jag som en sammanfattning av 

studiens resultat och därmed får de också avsluta denna uppsats. 
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      Bilaga 1 

 2014-01-07 

 

Hej och tack för att du ställer upp för en intervju! 

Jag läser nu sjätte och sista terminen av min speciallärarutbildning med inriktning mot läs- 

och skrivinlärning. Denna sista termin ska jag skriva ett examensarbete.  

Mitt valda ämne för examensarbetet är ”Läsförståelse”. Jag kommer undersöka hur lärare på 

lågstadiet tänker och arbetar med läsförståelse. Vad händer med läsinlärningen när eleven 

knäckt läskoden? För detta behöver jag intervjua lärare och jag är så glad att du ställer upp.  

När man gör studier i verksamheten är det viktigt att man följer Vetenskapsrådets 

forskningsetiska regler (www.vr.se). Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du 

skulle vilja så kan du avbryta intervjun och ditt deltagande. All insamlad data kommer att 

behandlas konfidentiellt. Alla namn och platser kommer att avidentifieras så att din 

anonymitet garanteras. Resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål.  

Jag kommer inom en snar framtid kontakta dig per mail för att komma överens om en lämplig 

tid för intervjun. Den kommer att ta ca en timma och jag kommer till din arbetsplats och 

hoppas att det finns någon lugn plats som vi kan vara ifred på. Intervjun kommer att spelas in 

för att jag sedan ska kunna transkribera den. Efter transkriberingen får du läsa igenom 

materialet så att du kan kontrollera att jag uppfattat dig rätt. Du kan då även göra tillägg om 

du vill.  

Alla examensarbeten är offentliga och du kommer få ta del av arbetet när det är färdigt. 

Har du några frågor så hör av dig till 

Gunilla Falk     gunfa483@student.liu.se  gunilla.falk@edu.valdemarsvik.se 

eller till min handledare   Ulla-Britt Persson ulla-britt.persson@liu.se 

Med vänliga hälsningar Gunilla Falk 

mailto:gunfa483@student.liu.se
mailto:gunilla.falk@edu.valdemarsvik.se
mailto:ulla-britt.persson@liu.se


 

 
 

      Bilaga 2 

Intervjuguide      

 

Inledande frågor: 

Hur länge har du varit lärare? 

Var utbildade du dig? 

Vad har du läst för kurser som handlar om läsinlärning och läsförståelse? 

Frågor om läroplanen – kursplanen? 

Vad tänker du om uppnåendemålen gällande läsning och läsförståelse i LGR 11 för åk 3? 

Frågor om läsförståelse 

Vad/vilka delar är det som ingår i en läsförståelseundervisning anser du? 

Ändras läsundervisningen när eleven knäckt läskoden? Hur? 

Använder du eller känner du till någon metod/undervisningmodell för undervisningen i 

läsförståelse? 

Beskriv din undervisning i läsförståelse. 

Ser du några svårigheter med att undervisa i läsförståelse? 

Individualiserar du läsförståelseundervisningen? Hur? 

Fortbildningsfrågor 

Har du gått någon fortbildning i läsning och läsförståelse? 

Hur har den sett ut? 

Vilka behov har du av fortbildning i svenska/läsning och läsförståelse? 

 


