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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka didaktiska val lärare gör i undervisningen, 

samt hur läsförståelse uppfattas av lärare och elever i skolår 1-3. För detta syfte har tre 

frågeställningar ställts upp.  

Uppsatsens metod är den kvalitativa forskningsintervjun som genomförts utifrån den 

semistrukturerade intervjuformen vilken förespråkar ett öppet samtal mellan olika parter. 

Intervjuerna med lärare och elever syftar till att intervjupersonerna ska uttrycka sina 

uppfattningar angående läsförståelse genom öppna frågor.  Tillsammans med det 

sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt, vilket lyfter fram skapandet av 

kunskap i ett socialt samspel, valde vi att använda den semistrukturerade intervjuformen i 

undersökningen. 

Urvalet har skett utifrån skolor som påvisat goda resultat på Nationella provet i svenska i 

skolår 3 från år 2010. Fyra lärare och fyra elever har intervjuats. Intervjumaterialet 

transkriberades och bearbetades sedan genom meningskodning som gav oss olika teman. För 

att sammanfatta det empiriska materialet användes meningskoncentrering. Slutligen kunde 

lärare och elever tolkas genom meningstolkning. 

Det resultat som undersökningen visar är att lärarna ger uttryck för en omedvetenhet om hur 

läsförståelseundervisningen ska utformas. Detta visar sig genom att lärarna har svårt att 

förhålla sig till begreppet läsförståelse, och fokus blir på läsningen i stort och inte specifikt på 

läsförståelse. Flera av lärarna har svårt att skilja läsförståelsen från läsutvecklingen, vilket blir 

problematiskt när de ska göra sina didaktiska val för att uppnå syftet med 

läsförståelseundervisningen. Det visar sig i undersökningen att eleverna inte får lära sig hur de 

ska gå tillväga för att bättre förstå vad de läser, utan eleverna kommer själva fram till egna 

strategier som de kan använda sig av. Det framkommer att eleverna lyckats uppnå den 

metakognitiva förmåga de besitter på egen hand.  
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1. Inledning 

En dagstidning är bättre än en veckotidning. Ett öppet område är bättre än en gata. I 

början är det bättre att springa än att gå. Du får antagligen pröva några gånger. Det 

krävs en viss teknik, men det är enkelt att lära sig. Till och med små barn tycker det 

är roligt. När du väl har lyckats brukar det sällan bli några större problem. Fåglar 

kommer sällan för nära. Däremot kan regnväder ställa till trassel. Det blir också svårt 

om många människor gör samma sak. Man behöver massor av plats. När det inte 

uppstår något problem kan det vara en väldigt rolig aktivitet. Man kan ha en sten 

som tyngd. Om någon lossnar från stenen så får du inte fler chanser (Strømsø 2008, s 

31). 

För att förstå en text är läsförståelse något centralt. Utan läsförståelse framstår en text som 

denna som obegriplig. Forskningen visar att många elever i skolan får ett tydligt stöd från 

läraren när det handlar om att lära sig att läsa, att knäcka den så kallade koden, medan 

läsförståelse många gånger är något som eleven förväntas lära sig själv. Med denna uppsats 

vill vi flytta fokus från den första läsundervisningen och istället sätta läsförståelsen i centrum 

för att ge nytt ljus till detta ännu relativt outforskade område.  

För läraren är läroplanen och kursplanerna det ramverk som anger riktlinjerna för 

verksamheten i skolan. Enligt kursplanen i svenska (Lgr 11) ska läraren arbeta för att eleven 

ska utveckla en förmåga att aktivt kunna tolka och förstå en text. Då elever möter texter i stor 

omfattning under hela sin skoltid måste elevernas läsförståelse anses vara något som är 

mycket centralt i skolan, och att främjandet av elevens läsförståelse därmed är en mycket 

viktig uppgift i lärarens arbete. Läsförståelsen har under de senaste decennierna försämrats i 

den svenska skolan och mot bakgrund av detta blir här lärarens undervisning om just 

läsförståelse än mer viktig. Därmed blir det relevant att undersöka hur läsförståelse uppfattas 

samt hur läsförståelseundervisningen bedrivs i skolan.  

Vad var då syftet med citatet längst upp på sidan? Citatet handlar om konsten att flyga drake 

och genom detta var förhoppningen att visa på vad läsförståelse verkligen handlar om, 

nämligen att det är fullt möjligt att läsa en text men ändå inte kunna ta till sig innehållet.  

Därmed vill vi påvisa vikten av att eleven i skolan får ett aktivt stöd av läraren för att utveckla 

sin läsförståelse på bästa sätt. 
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2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur läsförståelse uppfattas av lärare och elever samt 

vilka didaktiska val lärare gör i undervisningen kring läsförståelse i skolår 1-3. För att detta 

syfte ska uppnås har nedanstående problemställningar ställts upp. 

2.1 Frågeställningar 

 Hur uppfattar lärare att läsförståelse grundläggs och utvecklas?  

 Vilka didaktiska val gör lärare i läsförståelseundervisningen?  

 Hur uppfattar elever att läsförståelse grundläggs och utvecklas? 

 

3. Bakgrund 

Uppsatsens bakgrund syftar till att ge en förförståelse inför de aspekter som uppsatsen på olika 

sätt kommer att behandla. Läsförståelse kommer här att sättas in i ett sammanhang och först 

behandlas i stort, därefter följer ett internationellt perspektiv på läsförståelse för att sedan 

avslutas med de styrdokument som behandlar läsförståelse.  

3.1 Läsförståelse 

Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning för 

att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och förståelse. 

Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är 

resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både 

avkodning och förståelse fungerar väl (Nationalencyklopedin sökord: läsning 2011-

10-26 ).  

Utifrån nationalencyklopedins definition innehåller således läsning två olika delar, varav den 

ena är läsförståelsen. Denna definition ställer sig de flesta läsforskare bakom då en majoritet 

av läsforskare menar att det finns ett samband mellan en god avkodningsförmåga och 

läsförståelse, då just avkodning och flyt i läsningen är två mycket viktiga aspekter som 

påverkar läsförståelsen (Westlund 2009a). 

Barbro Westlund (2009a) diskuterar begreppet läsförståelse och hon ser detta som ett 

komplext fenomen: 

…läsförståelse är en dynamisk och målorienterad process, som inkluderar 

färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation. Man läser för att skapa 

mening och förståelsen påverkas av syftet, dvs uppgiftsformuleringen före 

läsningen… Läsaren och texten integrerar på så sätt för att skapa mening. 

Läsförståelsen gör därför anspråk på ett aktivt deltagande (Westlund 2009a, s 70).  
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Utifrån Westlunds (2009a) syn på läsförståelse blir det tydligt att begreppet innehåller flera 

olika delar som samverkar. Läsförståelse ses därmed inte som endast en kognitiv process utan 

också andra delar så som läsarens motivation och ansträngning påverkar läsförståelsen. Att 

läsaren och texten samspelar blir tydligt. Läsaren måste därmed själv vara aktiv i läsandet för 

att förståelsen ska uppstå. Läsarens aktivitet kan bestå i att läsaren tar hänsyn till sin egen 

bakgrundskunskap inom ämnet samt sin kunskap om texter i allmänhet. Viktigt är även att 

läsaren vet varför just denna text läses. All denna aktivitet från läsarens sida ger upphov till en 

slags dialog mellan läsare och text.  

Ivar Bråten (2008a) undersöker läsförståelse och menar att det kan definieras på olika sätt. 

Bråten formulerar denna definition av begreppet läsförståelse: 

Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och 

samspelar med den (Bråten 2008a, s 14). 

Bråten ser utifrån sin definition att det finns två grundläggande aspekter av läsförståelse. Den 

första handlar om att läsaren ska se den mening som författaren lagt in i texten. Genom att 

läsaren utgår från endast texten och läser den på ett noggrant sätt ska läsaren hitta textens 

egentliga mening. Detta är dock inte nog utan den andra aspekten krävs också för att en 

egentlig läsförståelse ska uppstå. Den andra aspekten handlar om att läsaren skapar mening 

utifrån texten. Här är läsaren själv aktiv och ger mening till texten genom att använda sin egen 

bakgrunds- och omvärldskunskap. Läsaren samspelar således med texten genom att utgå från 

textens kärna och sedan lägga till den egna tolkningen. På så sätt ger läsaren texten en 

individuell innebörd utifrån läsarens unika utgångspunkt.   

3.2 Läsförståelsens komponenter 

Läsförståelse är således en komplex process där flera olika aspekter samverkar. Nedan 

kommer dessa olika komponenter lyftas för att ytterligare ge klarhet i vad läsförståelse 

innebär. 

3.2.1 Ordavkodning 

Ordavkodning handlar om förmågan att kunna utläsa enskilda ord ur en text och således krävs 

det att den fonologiska medvetenheten har utvecklats (Lundberg & Herrlin 2005). Fonologisk 

medvetenhet innebär barns insikt om att ord kan delas upp i mindre delar som representeras av 

ett enskilt ljud, ett fonem. Utifrån denna insikt kan sedan barnet ljuda fram hur ett ord låter 

genom att sätta ihop de ljud som varje bokstav representerar (Bråten 2008b).  
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Ordavkodningen underlättas om barnet får systematisk undervisning kring hur bokstäverna ser 

ut, hur de låter och hur de kan sättas ihop till ett ord. Detta kan med fördel göras genom olika 

typer av ordlekar. För att avkodningen ska fungera bra är det även viktigt att barnen får många 

tillfällen att öva, mängden ord de avkodar påverkar således deras förmåga att avkoda (Bråten 

2008b). 

I den tidiga läsningen är det särskilt viktigt att lägga stort fokus på just avkodningen och 

läraren bör därmed ge eleverna avkodningsstrategier där eleverna lär sig att komma vidare i 

sin läsning trots att det finns ett ord som de har svårt att avkoda. När avkodningen fungerar bra 

och eleven har ett bra flyt i läsningen bör fokus istället flyttas över på förståelsen (Westlund 

2009a).  

Andra poängterar att det finns en fara i att lägga för stort fokus på avkodningen och menar 

istället att förståelsen för texten hela tiden böra vara det centrala. Fokuseras endast 

avkodningen riskerar läsningen att bli mekanisk, det vill säga att avkodningen fungerar men 

ingen förståelse uppstår. Faran på lång sikt är då att läsning kan uppfattas som något 

meningslöst och obegripligt (Allard, Rudqvist & Sundblad 2001). 

3.2.2 Talspråk 

Läsande är inte ett främmande språk som är särskiljt från talet utan läsningen är en 

skriftspråklig del av språket, och för att bygga vidare på barnets egna kunskaper är det därmed 

viktigt att utgå från det talade språket när ett barn lär sig läsa (Björk & Liberg 1996). 

Bråten (2008b) menar att läsning handlar om att förstå ett språk, precis som det på samma sätt 

innebär vid talat språk. Därmed är även språklig kompetens i form av ordförråd, grammatik, 

språklig medvetenhet och verbalt minne av vikt för läsförståelse. 

För att förståelse av en text ska uppstå måste läsaren ha kunskap om vad textens enskilda ord 

betyder.  Ett stort ordförråd ger därmed förutsättningar för en god läsförståelse. Även en god 

grammatisk kunskap är en viktig förutsättning för läsförståelse. Läsaren bör känna till vilken 

funktion adjektiv, verb, adverb och substantiv har. Att känna till ordstammar, prefix och suffix 

och dess funktion anses också vara viktigt. Att läsaren har en god språklig medvetenhet 

innebär bland annat att läsaren har en syntaktisk medvetenhet. Detta medför att läsaren 

upptäcker när denna läser fel vid grammatiska felformuleranden, eller meningar som inte 

betyder något. På detta sätt blir läsaren medveten om att denna måste läsa om delar av texten 

för att skapa sig en förståelse om vad texten verkligen handlar om. I språklig medvetenhet 
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ingår slutligen pragmatisk medvetenhet som handlar om att förstå hur språket används i 

kommunikationssyfte. Vid god pragmatisk medvetenhet har läsaren en god förståelse för en 

text som är skriven i dialogform. Talspråket relateras även till det verbala minnet, vilket 

innebär att läsförståelsen påverkas av läsarens förmåga att kunna ta fram ord, fraser och 

meningar som lagrats i minnet vid läsandet av en text. I korttidsminnet lagras det som läsaren 

precis läst med syftet att kunna knyta ihop ord till en mening och förstå innebörden i denna. I 

arbetsminnet lagras information i någon minut och arbetsminnet hjälper således läsaren att 

skapa ett sammanhang i en hel text. Långtidsminnet är i det närmsta obegränsat och samlar 

därmed all kunskap, för att läsaren ska kunna använda sin bakgrundsinformation, jämföra 

texter med varandra etcetera (Bråten 2008b). 

3.2.3 Kognitiva förmågor  

Kognitiva förmågor handlar om att uppmärksamhet, visuell föreställningsförmåga samt 

intelligens påverkar läsförståelsen. 

För en läsare som har förmågan att koncentrera sig, och därmed kan rikta sin uppmärksamhet 

på en sak i taget, ökar förutsättningarna för att en god läsförståelse ska uppstå. Många gånger 

då uppmärksamhetsproblem uppstår kan de rättas till med hjälp av pedagogiska insatser då 

uppmärksamhetsproblem kan bero på att en texts ämne ses som ointressant, att läsaren har för 

lite förkunskaper, för litet ordförråd, inte tillräcklig ordavkodningsförmåga eller en allmän låg 

motivation gällande läsning (Bråten 2008b). Den visuella föreställningsförmågan handlar om 

att kunna skapa inre mentala bilder. Att skapa inre mentala bilder är en sorts inferens, vilket 

innebär att läsaren via en sorts slutledningsförmåga förstår vad en text handlar om fastän 

författaren inte skrivit ut det. Läsarens förståelse uppstår därmed genom att läsaren läser 

mellan raderna och på så sätt förstår det budskap som inte uttrycks bokstavligen. Förmågan att 

skapa inre bilder beror främst på läsarens bakgrundskunskap samt förmågan att kunna se 

ledtrådar till budskapet i texten (Westlund 2009a). Intelligensnivån verkar påverka 

läsförståelsen då en hög intelligens ofta leder till en god läsförståelse. Detta anses dock inte 

vara förvånande då en läsare måste kunna tänka logiskt, analysera information samt förstå ett 

budskap som inte direkt framförs, vilket är förmågor som också mäts vid intelligenstester. 

Bråten (2008b) ställer sig därmed kritisk till om en hög intelligens automatiskt innebär en god 

läsförståelse. 
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3.2.4 Förkunskaper 

Läsningen startar alltid i förförståelsen och kan delas upp i dels yttre, dels inre förutsättningar 

för förståelse av språkligt innehåll. De yttre faktorerna handlar om den kontext i vilken en 

läsare ska läsa en text och här blir läsarens känslor inför en text centrala. De inre 

förutsättningarna handlar istället om våra kunskaper, erfarenheter och språkligt kunnande. 

Förförståelsen styr avkodningen och underlättar läsförståelsen vilket innebär att det är en 

fördel att ha en god förförståelse inför läsandet av en text (Allard m fl. 2001). 

Fördelarna med en god förförståelse är att läsaren kan fylla i luckor i texten där informationen 

inte är tillräcklig. På så sätt kompenserar läsaren själv då texten inte ger information nog och 

kan ändå få en förståelse för texten som en helhet (Bråten 2008b). 

3.2.5 Kunskap om skriftspråk 

Många ställer sig bakom en tanke om att talat och nedtecknat språk i grund och botten är 

samma sak och att läsningen därmed bör bygga vidare på det talade språket (Westlund 2009a, 

Björk & Liberg 1996, Bråten 2008b, Allard m fl. 2001). Exempelvis beskrivs det som att; 

”…tal och skrift är som två grenar på samma språkliga stam” (Allard m fl. 2001, s 7). 

Det finns dock olikheter mellan tal- och skriftspråk och för att en god läsförståelse ska uppstå 

är det av vikt att läsaren känner till de olikheter i till exempel ordval, meningsbyggnad och 

generell uppbyggnad som finns i de båda varianterna av språk. För läsförståelsen är det även 

viktigt att känna till olika genrer och vad som karaktäriserar dem. På så sätt kan läsaren känna 

sig hemma i en text och förstå textens struktur (Bråten 2008b). 

3.2.6 Förståelsestrategier 

Läsförståelse är ingenting som automatiskt uppstår utan läsaren måste utveckla verktyg att 

förstå en text via direktundervisning vilket innebär att läraren själv visar hur en text kan 

angripas för att förståelsen ska öka. Här är läsförståelsestrategier mycket viktiga och dessa 

strategier innebär att läsaren får mentala verktyg, ett slags redskap, som används för att 

förståelse av en text ska uppstå. Strategierna används till en början på ett mycket medvetet sätt 

vid läsningen av en text för att de sedan på sikt ska automatiseras. Viktigt är här att läraren 

tydligt själv visar hur användandet av en viss strategi går till och att läraren då hela tiden 

tänker högt så eleverna förstår att detta är en mycket medveten process. Eleverna ska sedan få 

möjlighet att ofta använda dessa strategier vid läsandet av olika typer av texter. Strategierna 

kan bland annat handla om att förutspå vad som kommer att hända senare i texten eller vad 
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som tidigare har hänt, att lära sig att ställa frågor till texten, att kunna klargöra oklarheter som 

läsaren upplever att texten innehåller samt att kunna sammanfatta det viktigaste i texten 

(Westlund 2009a).   

En läsare med en god läsförståelse kan inte bara använda dessa läsförståelsestrategier, utan 

kan även använda flera samtidigt på ett flexibelt sätt. På så sätt använder läsaren den strategi 

som hela tiden ger bästa möjliga läsförståelse utifrån ett visst sammanhang och text (Bråten 

2008b).  

3.2.7 Läsmotivation 

Det finns inte någon direkt koppling mellan en hög läsmotivation och god läsförståelse, men 

det finns ändå ett samband mellan dessa två. En hög läsmotivation innebär nämligen att eleven 

läser mer än en elev med en lägre läsmotivation. Den som läser mycket får en bättre 

läsförståelse då denna övar på alla de komponenter som ingår i läsförståelsen (Bråten 2008b). 

Detta fenomen kan diskuteras utifrån den så kallade Matteuseffekten. En positiv Matteuseffekt 

uppstår utifrån detta resonemang om eleven läser mycket och som bieffekt ökar 

förutsättningarna för att läsförståelsen ska bli god. Omvänt uppstår en negativ Matteuseffekt 

om eleven inte läser så mycket. Risken är här att problem med vissa delar av läsningen kan 

medföra att även andra delar drabbas då eleven läser än mindre på grund av sina svårigheter 

och på så sätt skapas en negativ spiral (Westlund 2009a). 

3.3 Textrörlighet 

Vissa anser att begreppet läsförståelse är för snävt och vill istället använda sig av begreppet 

textrörlighet. Textrörlighet berör inte bara den rena förståelsen av en texts budskap utan 

inbegriper även en förståelse av texters syfte och funktion (Wiksten Folkeryd, af Geijerstam & 

Edling 2006).  

Det finns olika typer av textrörlighet. Dels handlar det om att kunna förutspå vad som kommer 

att hända senare i texten eller att kunna fortsätta ett eget skrivande, vilket är framåtriktad 

rörlighet. Dels kan det vara så kallad bakåtriktad rörlighet, vilket innebär en djupare förståelse 

av en hel text utifrån att en djupare insikt uppstår av hela texten. Slutligen kan det även handla 

om en utåtriktad rörlighet där innehållet i en text kopplas till egna erfarenheter (Liberg 2007). 

Textrörlighet kan också ses utifrån en annan synvinkel och därmed delas in på ett annat sätt. 

Textbaserad rörlighet är då den första typen av rörlighet och de läsare som har en ytlig 

rörlighet koncentrerar sig på enskilda fakta, medan en djupare rörlighet innebär att läsaren 
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diskuterar texten som helhet, gör egna tolkningar utifrån de inferenser som läsaren gör, kan 

vara kritisk mot textens struktur samt kan förklara varför en människa i en text handlar på ett 

visst sätt. Den andra typen av textrörlighet är rörlighet utåt och där anknyter läsaren texten till 

egna erfarenheter. På så sätt använder läsaren sina egna erfarenheter för att ge liv åt en text. 

Den sista typen av textrörlighet är den interaktiva rörligheten där läsaren visar förståelse för i 

vilket syfte texten skrivits och vem mottagaren kan tänkas vara (Wiksten Folkeryd m fl 2006). 

3.4 Olika synsätt på läsundervisning 

Forskningen kring hur barn lär sig läsa har stundtals varit polariserad och striden har handlat 

om vilken metod som ansetts stödja barnet i sin läsutveckling på bästa sätt, den analytiska 

eller den syntetiska (Liberg 2007, Fridolfsson 2008). Avsnittet nedan kommer att behandla 

båda dessa metoder för att på så sätt synliggöra de olika synsätt på läsutveckling som finns 

inom forskarvärlden. 

3.4.1 Analytisk metod 

Den analytiska metoden tar sin utgångspunkt i meningsfulla helheter så som ett ord, en 

mening eller en hel text och sedan analyseras delarna fram (Strømsø 2008, Längsjö & Nilsson 

2005). Helheten är mer än delarna tillsammans och läsprocessen består därmed av flera delar 

som måste finnas för att fenomenet läsning ska uppstå (Allard m fl 2001). Barnet lär sig läsa 

genom att helhetsläsa där barnen lär sig ett ord som en bild och för att göra det tar ofta barnet 

hjälp av början av ordet eller hjälp av det sammanhang som ordet finns i (Björk & Liberg 

1996). Läsningen blir på det här sättet en process där hypoteser testas, eller en typ av 

gissningslek och för att underlätta läsningen är det viktigt att läsningen ska uppfattas som 

något meningsfullt. Ett sätt att nå denna meningsfullhet är att texterna ska ha ett tydligt och 

välkänt innehåll och att läsaren själv i stor utsträckning ska få välja vilka texter denne vill läsa 

(Strømsø 2008). 

3.4.2 Syntetisk metod 

Den syntetiska metoden kan på många sätt ställas mot den tidigare beskrivna analytiska 

metoden. Istället för att utgå från helheten är utgångspunkten delarna som fogas samman till 

helheter (Längsjö & Nilsson 2005). Det prioriterade området i läsningen blir därmed att 

identifiera varje bokstav samt dess ljud (Strømsø 2008). Bokstavsinlärningen sker strukturerat 

och systematiskt och varje bokstavs ljud tränas för att skapa en tydlig koppling mellan varje 

bokstav och dess ljud. När några bokstäver lärts in sätts enkla ord ihop som ljudas fram 

(Fridolfsson 2008). Avkodningen är således här central och då ord läses utan något 
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sammanhang innebär det att de texter som används till en början har ett mycket litet innehåll 

(Längsjö & Nilsson 2005). 

3.5 Svenska elevers läsförståelse i ett internationellt perspektiv 

Att mäta läsförmåga kan anses viktigt både ur ett individperspektiv, men även ur ett 

samhällsperspektiv då graden av läsförmåga kan vara en indikator på samhällets 

utvecklingsnivå. IEA (The International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement) har tagit initiativet till att undersöka skolans läsundervisning i syfte att förbättra 

läsförmågan. För att göra detta och kunna göra internationella jämförelser mellan olika länders 

resultat används testet PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) som vid 

testtillfällena 2001 samt 2006 hade fokus specifikt på läsförståelse (testresultat 2011 

presenteras 2012). Testet görs bland barn i årskurs 4 i form av olika lästester, men även 

enkäter som elev, lärare, skolledare och föräldrar svarar på ger underlag till studiens resultat 

(Skolverket 2007). 

Testet visar att svenska elever internationellt sett har en god läsförmåga. Skillnaderna mellan 

elever som är starka läsare och de som lyckas sämre på testet är internationellt sett små vilket 

kan tyda på att skolgången i Sverige är mer likvärdig än i många andra länder (Skolverket 

2007). 

Det finns dock en signifikant negativ trend som synliggörs bland svenska elever mellan de två 

gånger PIRLS-testet genomförts, det vill säga mellan år 2001 och 2006, vilket innebär att 

svenska elevers läsförståelse försämrats under denna period. Tas hänsyn också till andra 

tidigare internationella undersökningar som gjorts gällande läsförståelse finns det indikationer 

som tyder på att läsförståelsen i Sverige började försämras redan innan 1990-talet, men att 

försämringen blev än tydligare i början av -90-talet och att försämringen sedan fortsatt. Det är 

främst andelen starka eller mycket starka läsare som minskat mest, någon stor försämring 

gällande svagare läsare kan dock inte identifieras (Skolverket 2007).  

Den minskade läsförståelsen kan förstås på två sätt. Antingen kan det ses som att elevens 

förståelse idag etableras senare än vad som tidigare var fallet och att läsförståelsen därmed är 

den samma men att den når en god nivå när eleven är lite äldre. Det kan annars ses som att 

läsförståelsen under hela elevens skolgång idag ligger på en lägre nivå än tidigare (Skolverket 

2007). 

Den minskande läsförståelsen medför att Sverige står inför stora utmaningar i att försöka 

vända trenden. Några förslag till lösning för att höja elevernas läsförståelse är att mer tid 
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avsätts för att förbättra elevernas läsförmåga. Idag uppfattas läsning av skönlitteratur ofta som 

en färdighetsträning och det måste ändras så att läsning istället blir något lustfyllt. 

Undervisning i läsförståelse ska både ske i en helhet men ibland särskiljas och undervisas i 

separat, exempelvis genom läsförståelsestrategier (Skolverket 2007). 

 

3.6 Vad säger styrdokumenten om läsförståelse? 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) i ämnet 

svenska står att läsa: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 

andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att 

kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och 

språk möts (Lgr11, s 222). 

Ovanstående citat syftar till de förutsättningar som eleverna ska ges i språket i skolan.  I 

vilken grad läsförståelse ska förankras av läraren till eleven i årskurs 1-3, står det föga lite om. 

I det centrala innehållet står att läsa; ”Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att 

anpassa läsningen efter textens form och innehåll” (Lgr11, s 223). Vidare finns sex punkter 

inom området läs och skriv, som på sätt och vis kan hjälpa till och stävja upp läsförståelsen 

men som inte kan ses som direkta kopplingar till läsförståelse. I kunskapskravet för årskurs tre 

som kan härledas till läsförståelse står att läsa;   

Eleven kan 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. 

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i 

texterna och relatera detta till egna erfarenheter (Lgr11, s 227). 

Detta ska eleven kunna uppvisa för att anses ha godtagbara kunskaper i läsförståelse i 

slutskedet av årskurs tre (Lgr11). Det är således upp till den enskilda läraren att undervisa i 

och ge eleven godtagbara läsförståelsestrategier för att eleven ska uppnå kunskapskravet.   

Sammanfattningsvis har läsförståelse och dess innebörd på olika sätt beskrivits i kapitlet. 

Fortsättningsvis kommer läsförståelse att sättas in i ett forskningsperspektiv där det framgår 

hur forskningen ser på läsförståelse. 
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4. Forskningsläge 

Det finns relativt stor mängd forskning relaterat till läsutveckling på olika sätt. Studiet mer 

specifikt kring läsförståelse är dock mer begränsat och relevant forskning som producerats 

inom detta mer specifika ämne behandlas nedan. I forskningsläget kommer vi först utgå från 

ett mer övergripande synsätt och därmed till en början relatera till läsutveckling utifrån ett lite 

bredare perspektiv för att på så sätt sätta in läsförståelsen i en större kontext. Vi tänker oss att 

detta ger en viss förförståelse och att läsförståelsen sätts in i ett sammanhang. Forskningsläget 

kommer avslutningsvis mer konkret att behandla läsförståelse för att på så sätt tydligt relatera 

till uppsatsens syfte.  

4.1 Barns skriftspråkande 

Karin Gustafsson och Elisabeth Mellgren (2005), har undersökt hur lärare kan stimulera och 

bemöta barns tidiga skriftspråksutveckling främst i förskolan och de tidiga skolåren. I en 

longitudinell studie under åren 1993-2002 har de framförallt tagit del av barns uppfattningar 

kring hur barnen upplever att de blir skriftspråkande. De har även följt lärare och hur deras 

arbete utformas för att skapa den skriftspråkliga miljön för barnen. Vad som framgick var att 

vissa barn tycker att läraren har en otydlig undervisning runt skriftspråket, att deras 

förväntningar inte stämmer med praktiken. De barn som har någon form av svårighet i sitt 

skrivande uttrycker också att de försöker använda sig av olika strategier till exempel 

minneslappar med ord och bokstäver. Dessa barn känner ofta oro över att de inte har lärt sig 

ännu. De barn som redan läser och skriver har höga prestationskrav på sig själva, vissa säger 

sig sakna utmaningar. När det gäller höga prestationskrav skriver Hanna Yusuf (2011) om 

läsförståelse, att det är viktigt att läraren guidar eleven i att skaffa sig och ha en förväntning på 

sig själv. Margareta Sandström Kjellin (2002) diskuterar också kring skolans förväntningar 

och hon menar att skolan många gånger har för låga förväntningar på eleven och konstaterar 

att eleven därmed inte stimuleras. För att återgå till Gustafsson och Mellgren så framgår det 

också att det finns de barn som inte uttrycker sig kring sitt skrivlärande och de är barn som 

redan läser och skriver. Slutligen finns den grupp barn som läser och skriver och som 

dessutom reflekterar över sitt skrivlärande och som tar egna initiativ utan lärarens vetande, för 

att komma framåt i sitt skrivande.   

När det gäller synen på den undervisning som Gustafsson och Mellgren (2005) sett hos lärarna 

visar den att lärarna inte har någon utbildning som täcker de små barnens skriftspråkslärande. 

Lärarna tar istället utgångspunkt i sin egen erfarenhet av sin skolgång, vilken inte kan 
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jämföras med dagens snabba förändringar och komplexitet i samhället. När skriftspråket 

tillägnas på ett kommunicerande sätt, går insikten hos barnen förlorad om hur detta går till. I 

lärarnas syn blir den skriftspråkliga miljön därför mer som ett berättande. Här blir lärarens 

insikt om hur barn lär sig skriftspråkets kommunikativa funktion viktig, för att som lärare 

kunna inta barnets perspektiv och leda barnet till framgång.  

Gustafsson och Mellgren (2005) har kommit fram till att det är helheten, den komplexitet som 

inryms runt barns skriftspråkande som är det viktiga för att barn ska skapa sig en egen 

uppfattning om hur det går till att bli skriftspråkande. De ser tydligt i sin studie hur 

skriftspråkande och bildskapande blir en helhet. Lärarnas kompetens om aktuella artefakter, 

det vill säga de olika hjälpmedel och strategier som barn idag tar hjälp av i olika sammanhang 

och situationer, till exempel datorn, är av stor betydelse för hur barn kommer att tillgodogöra 

sig skriftlärande. De tar också upp behovet av att läraren dokumenterar elevens lärandeprocess 

för att kunna följa elevens språkliga utveckling. Då menar Gustafsson och Mellgren (2005) att 

läraren kan ta hjälp av Vygotskijs proximala utvecklingszon för att hjälpa och stödja eleven i 

sitt lärande, vilket eleven sedan kommer att klara på egen hand. De ser den pedagogiska 

dokumentationen som ett verktyg och ett tillvägagångssätt som läraren kan använda sig av för 

att reflektera över sitt pedagogiska arbete. 

4.2 Lärande och förståelse tillsammans med andra 

En stor del av forskningen kring läs- och skrivutvecklingen tar utgångspunkt i att lärande är 

något som uppstår tillsammans med andra. Karin Jönsson (2007) lyfter fram vikten av att 

elevens lärande sker tillsammans med andra. Jönsson undersöker hur läsförståelse uppstår i 

arbetet med skönlitteratur i årskurs F-3. Hon konstaterar utifrån sin undersökning att elevernas 

förståelse dels uppstår till följd av att de bygger upp föreställningsvärldar vilket innebär att de 

blir litterära tänkare. För att uppnå detta krävs det att eleverna i undervisningen får möjlighet 

att bearbeta litteraturen på olika sätt så att de får möjlighet att göra egna tolkningar, för att 

kunna förändra sin syn samt att få lyssna till andra elevers tolkningar. Elevernas förståelse 

uppstår även i en läsargemenskap där gemensamt arbete är det centrala. Här får eleverna 

möjlighet att läsa, skriva och samtala tillsammans så att klasskamrater och läraren blir 

medskapande personer som gör att förståelsen ökar jämfört med om eleverna arbetar 

individuellt. Tillsammans innebär de båda begreppen föreställningsvärldar och 

läsargemenskap således enligt Jönsson, att viktiga förutsättningar för att förståelse ska uppstå 

är att eleverna i skolan får bearbeta litteraturen gemensamt på olika sätt.  
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Även Elisabeth Björklund (2008), kan i sin undersökning se att mötet med andra barn och 

kommunikationen är centralt i lärandet och byggandet av förståelse. Hon undersöker barn i 

förskolan och deras sätt att erövra litteracitet. Ordet litteracitet har sitt ursprung i det engelska 

begreppet literacy och innefattar verksamheter som relaterar till läsande och skrivande på 

olika sätt. Björklund ser här att text endast är en del av detta begrepp och vill istället lyfta fram 

ett utvidgat litteracitetsbegrepp där utöver text också bilder, tecken, tal, sång, kroppsspråk och 

gester ingår. Litteracitet anses av författaren vara något som barnen erövrar genom att de är 

aktiva och ingår i ett sammanhang tillsammans med andra. Just specifikt kring läsande ser 

Björklund tydligt att barnen väljer att läsa tillsammans med andra och att läsningen ofta 

utmynnar i ett samtal kring texten vilket hon ser som ett kollektivt meningsskapande där 

förståelsen stärks.  

Caroline Liberg (1990) tar också utgångspunkt i att lärande och förståelse är något som skapas 

i interaktionen med andra. Liberg undersöker hur barn innan skolåldern tar del i aktiviteter 

relaterade till läsning och skrivning innan de själva ”knäckt koden” och därmed anses kunna 

läsa. Liberg ser tydligt att barnen oftare väljer att låtsasläsa och låtsasskriva tillsammans med 

andra framför att göra det själva, och därmed verkar det vara ett naturligt sätt för barn att 

närma sig läsande och skrivande i interaktion med andra. Libergs forskning medför även att 

hon förespråkar ett tankesätt som hon kallar för dynamic language sign som medför att ett 

effektivt läsande uppstår. Det innebär att barnet ska befinna sig i meningsfulla situationer och 

läsa texter som har mening för dem. Fokus ska inte läggas på ordavkodning utan ett 

helordstänkande ska användas. Läsning ses här inte bara som en teknisk och grammatisk 

färdighet utan att texten betyder något för läsaren är viktigt i och med att det är först då som 

någon typ av förståelse för den samma uppstår.  

4.3 Bedömning av läsförståelse 

Birgitta Herkner (2011), undersöker hur läsförståelse ska bedömas, och mer konkret undersöks 

nationella provets möjlighet att uppmärksamma elever med olika typer av 

läsförståelseproblem. Herkner lägger stor vikt vid den fonologiska medvetenheten vilken 

handlar om hur ett ord kan delas upp i olika ljud som representeras av bokstäverna som ordet 

består av. Vidare menar Herkner att läsförståelsen är beroende av tre delar där den första är 

arbetsminnet och långtidsminnet som på olika sätt gör det möjligt för läsaren att komma ihåg 

det som just lästs i en text och även kunna samordna den kunskapen som nås genom läsandet 

av en text med tidigare förvärvad kunskap. Den andra delen av läsförståelsen anser hon vara 

förmågan att göra inferenser vilket innebär att läsaren kan läsa mellan raderna och förstå också 
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ett outtalat budskap i texten. Den tredje och sista delen av läsförståelsen som Herkner lyfter 

fram är vikten av att ha ett stort ordförråd. Gällande bedömningen av läsförståelsen menar 

författaren att läraren bör göra kontinuerliga tester för att på så sätt upptäcka och kunna ge 

elever med behov extra stöd. I hennes jämförelse mellan det nationella provet och andra 

standardiserade tester som kontrollerar elevernas läsförståelse konstaterar Herkner att det 

nationella provet inte alls fungerar som ett sätt att uppmärksamma elever med 

läsförståelseproblem då hon påvisar att vissa elever når upp till godkänt på det nationella 

provet, samtidigt som de inte klarar de standardiserade testerna.  

Utifrån Vygotskijs utvecklingszon bygger Liberg (2003) upp sitt resonemang om bedömning 

av eleven runt elevens metakognitiva förmåga. Hon ser lärarens bedömning av eleven som en 

process som ska ske tillsammans med eleven i elevens närmaste utvecklingszon. Tanken är att 

eleven tillsammans med läraren och tillsammans med andra elever skapar mening i sitt 

läslärande. Det innebär att läraren för ett samtal om en text med eleven enskilt eller i grupp 

och ger eleven stödstrukturer för att hjälpa eleven framåt i sin läsning av en text. 

Stödstrukturerna benämns som retrospektiv ”miscue”-analys och används för att utveckla 

elevens metakognitiva förmåga, för att göra eleven uppmärksam på hur eleven lär sig. Den 

meningsskapande aspekten är här viktig för att medvetandegöra elevens kontroll över sin 

läsning och bli varse sin egen förmåga och kunna växa med sin uppgift i att bli en bättre 

läsare. På detta sätt kan eleven bli delaktig i sin egen bedömning. Det stöd som eleven får, blir 

avgörande för hur eleven utvecklar sin metakognitiva förmåga.  

4.4 Yttre faktorers påverkan på läsförmåga 

Yttre faktorers påverkan på läsförståelsen som eleven i liten utsträckning kan påverka så som 

exempelvis elevens hembakgrund, kontakten mellan hem och skola samt lärarens kompetens 

är också något som forskningen behandlat på olika sätt. Elisabeth Frank (2009) utgår från 

dessa yttre faktorers påverkan på läsförståelsen och undersöker olika aspekter som påverkar 

elevers läsförmåga gällande barn i 9-10 årsåldern. Hon utgår från den internationella 

läsundersökningen PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) där läsförmåga 

definieras som fyra läsförståelseprocesser. Dessa handlar om intagande av information, 

förmågan att dra slutsatser, att kunna tolka och samordna information samt förmågan att 

värdera och analysera såväl innehåll som språk. Initialt visar hennes forskning att när eleverna 

känner sig trygga i skolan och när det är ett bra klimat i klassen samt när det finns ett 

samarbete mellan hem och skola medför det att eleverna uppnår en god läsförmåga. Resultatet 

ändras dock när Frank tillför lärarens kompetens, sätt att vara och bedriva undervisningen 



15 
 

samt elevens hembakgrund i analysen. Då försvinner nämligen trygghet, klassrumsklimat och 

samarbete mellan hem och skola som förklaringar till elevernas läsförmåga. Således menar 

Frank att de avgörande aspekterna för att eleven ska uppnå en god läsförmåga är elevens 

hembakgrund samt lärarens kompetens. 

 

Även Margareta Sandström Kjellin (2002) undersöker yttre faktorers påverkan på elevers 

läsförståelse. Hon använder sig av ett multifaktoriellt perspektiv då hon anser att hela 

kontexten runt barnet är viktig att ta hänsyn till när ett barns läsutveckling undersöks. 

Sandström Kjellin undersöker om barnen får möjlighet att utvecklas inom sin zon för proximal 

utveckling vid pedagogiska möten mellan barn och lärare. Här utgår hon från att det finns tre 

olika områden inom vilka barnet kan stimuleras varav det första handlar om ordavkodning och 

inom detta område vill läraren forma ett mönster hos eleven.  Det andra området handlar om 

läsförståelse och här vill läraren istället stimulera barnets reflektion. Vid båda dessa första steg 

är kommunikationen vertikal vilket innebär att läraren ställer frågor till eleven där läraren 

redan vet svaret samt att läraren använder sig av kommunikativa stöttor som ses som en slags 

hjälp från lärarens sida. Det tredje och sista området menar Sandström Kjellin handlar om ett 

tankeutbyte om texten mellan barn och lärare. Här är istället kommunikationen horisontell 

vilket innebär att barn och lärare tillsammans samtalar om texten för att på så sätt förhandla 

om dess innebörd samt att båda parter reflekterar och vidgar sina egna perspektiv utifrån den 

lästa texten. Sandström Kjellins studie visar att skolan både i form av klassläraren och 

specialläraren, samt hemmet, erbjuder barnen stimulans inom sin zon för proximal utveckling 

i alla av de tre beskrivna områdena i mycket liten omfattning. Särskilt är stimulans inom det 

tredje området som syftar till att ett tankeutbyte ska uppstå ovanligt, och när det erbjuds är det 

hemmet och inte skolan som står för detta. Utifrån dessa resultat drar Sandström Kjellin 

slutsatsen att skolan inte erbjuder tillräcklig stimulans när det gäller läsutvecklingen och att 

skolan därmed indirekt undervärderar barnens möjligheter till utveckling som läsare.  

 

4.5 Artefakter för byggandet av läsförståelse 

Lärarnas kompetens om aktuella artefakter, det vill säga de olika hjälpmedel och strategier 

som barn idag tar hjälp av i olika sammanhang och situationer, till exempel datorer, är av stor 

betydelse för hur barn kommer att tillgodogöra sig skriftlärande anser Gustafsson och 

Mellgren (2005).  
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Carin Jonsson (2006) tar utgångspunkt i ett brett synsätt på textbegreppet liknande det vida 

litteracitetsbegrepp som Björklund (2008) beskriver. Även Jonsson menar således att också 

bilden och inte bara texten är central. Hennes undersökning består av två delar. Den första är 

en textstudie av 11 svenska avhandlingar rörande läs- och skrivområdet, och den andra 

analyserar olika typer av bilder som är en del av det undervisningsmaterial som elever möter 

samt elevers egenproducerade bilder. Utifrån den första delen av undersökningen kan Jonsson 

konstatera att bilder tar upp en relativt liten del av den läsdiskurs hon menar uppstått kring 

läsundervisningen. Bilden anses inte på ett grundläggande sätt höra hemma i 

läsundervisningen, utan ses ofta som något som försvårar läsningen och läsförståelsen i och 

med att den anses leda eleven bort från en effektiv avkodning. I undersökningens andra del där 

olika typer av bilder analyseras menar Jonsson att elevers egenproducerade bilder tydligt visar 

prov på elevens förståelse då de genom bilden gjort en egen bearbetning. Bilden kan på detta 

sätt ses som ett sätt att öka förståelsen i olika undervisningssammanhang kring läsning. 

Användandet av artefakter kan också ses i en iransk undersökning av Nasser Rashidi (2011). 

Här är det inte bilden som ses som en artefakt som i Jonssons studie (2006), utan denna 

undersökning visar på en betydande effekt av klassisk musik (Mozart Sonata) vid läsförståelse 

av engelsk text av iranska studenter. Studenterna delades in i två grupper, och arbetade i dessa 

grupper i tre månader på lektionerna i engelska. Arbetsgången i grupperna var den samma och 

gällde läsförståelse. Den skillnad som var, bestod i att en grupp arbetade med 

bakgrundsmusik, den andra utan. Efter tre månader gjordes ett engelskt lästest som gick ut på 

att studenterna läste ett stycke engelsk text och svarade på frågor i anknytning till texten. 

Gruppen som arbetat med bakgrundsmusik uppvisade betydande bättre resultat än den grupp 

som arbetat utan bakgrundsmusik. Valet av bakgrundsmusik, Mozart Sonata, är inte heller vad 

iranska studenter vanligtvis lyssnar på, men gav ändå positiva effekter. 

4.6 Didaktiska val i undervisningen av läsförståelsestrategier 

När eleven väl knäckt läskoden och läser med flyt, kan den mer djupgående läsförståelsen ta 

vid. Tyvärr, menar Barbro Westlund (2009b), nöjer sig många lärare med att deras elever 

knäckt läskoden och läser med flyt. Westlund hänvisar till Reynolds och menar att det är 

vanligt förekommande att lärare inte har de läsförståelsestrategier som behövs för att kunna 

lära elever läsförståelse. Enligt Ralph Reynolds (2002) handlar det främst om att forskningen 

måste komma fram med en bra förklaringsmodell för läsprocessen som lärarna kan utgå ifrån 

när de ska undervisa om läsförståelse. Ett annat sätt som han betraktar problemet utifrån är att 

de läromedelsmaterial som produceras görs i vinstintresse och inte för att få fram läromedel 
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för lärarna, som bör vara teori- och forskningsbaserade och ska ha de väsentliga egenskaperna 

att handleda lärarna. Således lyfter han fram följande tankar som kan vara till gagn för 

forskningen inom läsförståelse, men kan också ses som en direkt hjälp för lärarens 

strukturering vid undervisning av elever inom läsförståelse: 

 Se till att elevens avkodning blir effektiv och snabb, vilket kan ske genom framförallt 

fonologisk övning. 

 Att lära eleven använda relevant bakgrundsinformation för att på förhand kunna räkna 

ut och göra påståenden och använda sin förförståelse för att bygga på ny kunskap. 

 Effektivisera elevens förståelsefärdighet genom att eleven lär sig välja ut det viktigaste 

i framställningen och att återge det i en förkortad version. 

 Läraren ska undervisa om förståelsestrategier på olika sätt, exempelvis genom att ställa 

frågor om texten så eleverna måste bli mer kritiska att analysera av texten. 

 För att göra innebörden i en text tydlig på högre nivå krävs att eleven har 

uppmärksamheten på läsförståelsen för att kunna tillgodogöra sig textens budskap. Det 

handlar om att lära sig läsa mellan raderna, att inferera.  

 Lära eleven strategier för textsökning. Det handlar om att lära eleven hitta och se den 

innehållsliga kärnan av ett visst svar i en text. 

 Träning ger färdighet! Låt eleven träna på väl utformade texter för att öva upp sin 

förståelse för hur eleven går tillväga vid mötet med problem av en text, för att lära sig 

använda olika sökningsstrategier från fall till fall, och att lära känna sitt egna 

metakognitiva tänkande (Reynolds 2002).  

Det är delvis mot bakgrund av Reynolds (2002) ovanstående tankar om forskning, som 

Westlund (2009b) gör sina grundantaganden om vad som saknas i den svenska undervisningen 

i läsförståelse. Hon menar att lärarna behöver ha kunskap om varje steg i 

läsförståelseutvecklingen för att kunna arbeta för att en god läsförståelse ska uppstå hos varje 

enskild elev. Hon uttrycker att: ”Läraren behöver ha kännedom om vilka läsprocesser som 

påverkar olika färdigheter. Det hjälper inte att tanka mer bensin i bilen om det är problem med 

förgasaren” (Westlund 2009b, s.4). 
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Även Angela Hairrell m fl (2011) ställer sig bakom Westlunds (2009b) och Reynolds (2002) 

resonemang då de menar att eleven inte kan släppas ensam i sitt läsande. Enligt Hairrell m fl 

är det därmed avgörande att läraren undervisar eleverna i olika lässtrategier, särskilt då 

texterna blir längre och mer komplexa. För att eleven ska få bästa möjliga läsförståelse är det 

viktigt att eleven får bearbeta texten på flera olika sätt vilket Hairrell m fl menar att eleverna 

ska få göra genom att de lär sig att använda lässtrategier såväl före, under och efter läsningen 

av en text. Lässtrategierna före läsningen handlar om att eleven ska få möjlighet att identifiera 

nyckelbegrepp som i sin tur skapar en förförståelse för innehållet, att eleven ska få bekanta sig 

med texten genom att titta på bilder, läsa rubriker och liknande samt att eleverna får möjlighet 

att lära sig mer om de nyckelbegrepp som definierats och på så sätt se att ord kan betyda olika 

saker i olika sammanhang, kan böjas på olika sätt etc. Även Yusuf (2011) tar upp elevens 

lässtrategi före läsningen av en text. För henne innebär det att läraren skapar frågor som 

eleverna läser innan de börjar sin läsning. Syftet för eleven är att hitta meningen med texten, 

kunna se vilken information som ryms i texten och kunna se värdet av den information som 

kommer att tillgodogöras. Detta ska i sin tur hjälpa eleven att skapa en förståelse för vad 

texten kommer att handla om och för att eleven ska använda den förförståelse som eleven har 

inom det ämne som texten kommer att behandla. Den erfarenhetsbakgrund som varje elev 

besitter är därmed viktig och det är lärarens uppgift att lära eleven att använda sig utav denna 

vid läsning. Precis som Yusuf lyfter Qian Huang (2009) fram vikten av förförståelsen. Han gör 

detta både utifrån elever som läser texter på sitt modersmål och de elever som läser texter på 

ett andraspråk. Kärnan i Huangs resonemang är att en god förförståelse ökar möjligheterna till 

också en god läsförståelse. Läraren bör därmed arbeta på olika sätt för att stärka elevernas 

förförståelse innan en text läses och detta kan göras genom gruppdiskussioner rörande ämnen 

som en text kommer att behandla, genom att eleverna får möjlighet att skriva ner sina tankar 

rörande ett ämne som sedan eventuellt redovisas innan en text läses. Läraren kan också 

förklara bakgrunden till skillnader som en text kommer att behandla, läraren kan visa bilder 

alternativt en kortare film rörande det ämne en text kommer att handla om. Den sista metoden 

som Huang beskriver för att stärka förförståelsen kan vara att läraren väljer ut nyckelbegrepp 

ur texten, utifrån vilka eleverna sedan får diskutera vad de tror att texten kommer att beröra. 

Under själva läsningen handlar lässtrategierna istället om att göra det abstrakta konkret samt 

att synliggöra hur ny kunskap hör ihop eller kontrasterar med tidigare kunskap som eleven har. 

Också efter läsandet av en text finns läsförståelsestrategier som läraren bör använda sig av och 

här skall eleven få tillfälle att plocka ut det viktigaste ur texten i en sorts sammanfattning. Få 

möjlighet att fundera över om den nya kunskapen som nåtts genom läsandet av texten 
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stämmer överens eller skiljer sig jämfört med de förväntningar eleven hade innan läsandet. 

Samt att eleverna får fördjupa sig ytterligare vad textens nyckelbegrepp betyder och hur de 

kan användas på olika sätt (Harriell 2011). 

Det räcker inte med att läraren känner till och tillämpar de didaktiska strukturerna och följer 

dem för att eleverna ska nå en god läsförståelse. Läraren måste också skapa ett samspel i detta 

med eleverna enligt Michael Tengberg (2009). Han har gjort en analys av en lärares didaktiska 

tillvägagångssätt i en klass, i syfte att se om olika läsarter i litteratursamtalet kan hjälpa till att 

utveckla elevernas reception och litterära kompetens i allmänhet. Läraren har ett litterärt 

samtal i halvklass med eleverna, där läraren försöker skapa en diskussion angående den bok 

de läst.  Enligt eleverna själva har de inte utvecklat någon kompetens av detta, men Tengberg 

kan tydligt se att idéer och värderingar har synliggjorts och att eleverna använder sin egen 

erfarenhet för att närma sig texten. Tengberg ser att läraren styr eleverna mot olika 

förhållningssätt till texten. Läraren överlåter dock makten i tolkningsprocessen till eleverna. 

Läraren hjälper till att återföra eleverna så att de ska visa på exempel i boken, för att lyfta som 

diskussion. Studien visar på svårigheterna i att konstruera ett lärande samspel i mötet mellan 

text, läsare och medläsare. Det kan lätt bli att eleverna, i stället för att försöka läsa ut vad 

texten har att säga, försöker tolka vad läraren vill att eleven ska lyfta fram.  

4.7 Lässvaga och lässtarka elevers läsförståelse 

För eleven handlar läsförståelse om att kunna tolka texter, att förstå textens budskap, vilket 

inte alltid är lätt för alla elever. För lässtarka elever kan detta ske ganska enkelt och 

odramatiskt, medan det för lässvaga elever kan vara en mycket svår och komplicerad 

handling. Genom att ta del av lässtarka och lässvaga elevers tankar och berättelser om hur de 

lär sig hantera och förstå vad en text vill säga har Ulla-Britt Persson (1994) undersökt elever i 

klass fem och klass åtta, totalt femtiotre elever, med siktet inställt på att se skillnader av 

elevers metakognitiva förmåga av lässtarka och lässvaga elever, genom att låta eleverna läsa 

ett stycke tyst och intervjuas därefter. Perssons undersökning visar att de lässvaga eleverna 

såg annorlunda på vad de lärde sig i skolan och vad de lärde sig utanför skolan. Utanför 

skolan så kommer lärandet av sig självt medan det i skolan inte gör det. De lässtarka eleverna 

lägger inte någon större fundering på hur och när de lär sig, det kommer ganska lätt till dem. 

Skillnaderna mellan lässtarka och lässvaga elever visar sig enligt Persson inte vara i hur de lär 

utan hur de hanterar sitt lärande och hur de framställer sig själva som lärande personer. 

Lässvaga elever framhåller tekniken som det viktiga, medan de lässtarka lyfter fram 

förståelsen av en text. Det visar att de strategiska val som dessa olika elever gör när de läser 
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en text ser olika ut. Det visar sig också att de lässtarka har lättare för att anpassa sin läsning 

till situationen runt varje enskild text, exempelvis genom att ändra läshastighet när det krävs. 

Lässtarka elever går oftare in i en lärandesituation, vilken som helst, med en målmedvetenhet 

eftersom de har tagit till sig hur de lär, och de blir medvetna om sin kognitiva och 

metakognitiva förmåga. Detta skiljer sig från de lässvaga som kan bli medvetna om vissa 

delar av sin kognitiva förmåga och vissa av sina metakognitiva förmågor men de kopplar inte 

dessa samman.  

Persson (1994) menar att det ibland inte räcker med att använda sin kognitiva och 

metakognitiva förmåga, utan både lässtarka och lässvaga elever måste ibland kunna förlita sig 

på att se läsandet som ett risktagande. Först då utmanar eleven sitt kunnande och sin 

skicklighet. Elever som är lässtarka uppvisar självförtroende och en medvetenhet om vad de 

vill åstadkomma med sina studier, vilket de lässvaga eleverna uppvisar i mindre utsträckning 

då de nedvärderar sig själva, inte som individer, utan genom att betrakta sig själva som att de 

inte är tillräckligt duktiga för att åstadkomma sina drömmar. De lässvaga eleverna vet med sig 

att de är lågpresterande men de ser inte sambanden mellan inlärningssvårigheterna i olika 

ämnen med sina lässvårigheter.  

Sandström Kjellin (2002) kan se en tydlig skillnad mellan svaga och starka läsare gällande hur 

viktig skolans undervisning är. Hennes forskning visar nämligen att undervisningen i skolan 

inte hade haft någon stor betydelse för starka läsares läsutveckling utan här hade istället 

hemmet påverkat barnets läsutveckling på ett mycket positivt sätt. Gällande svaga läsare hade 

hemmet inte kunnat påverka barnets läsutveckling på ett positivt sätt då barnen inte lästränade 

hemma och skolan får därmed istället här en avgörande roll gällande svaga läsares 

läsutveckling. Vidare är en av Sandström Kjellins övergripande slutsatser att det från skolans 

håll finns förväntningar på att hemmet ska medverka aktivt i barnets läsinlärning. För starka 

läsare är detta inget problem då dessa barn antingen lär sig av sig själv eller att hemmet aktivt 

kan stödja läsutvecklingen genom exempelvis goda pedagogiska kunskaper.  För svaga läsare 

ser det annorlunda ut och Sandström Kjellin menar att skolan inte tar sitt ansvar angående 

dessa barns läsutveckling. Hennes resonemang utgår från att föräldrarna till svaga läsare i det 

närmsta många gånger måste ha specialpedagogisk kunskap för att kunna hjälpa sitt barn 

framåt i läsningen, och det är alltså inget som egentligen kan krävas av föräldrarna utan att 

erbjuda specialpedagogisk kompetens är något som endast skolan ska ta ansvar för. 

Vidare menar Persson (1994) att skolans mål inte alltid är så enkla att tyda. Läroplanen 

innebär ett relativt stort tolkningsutrymme för lärarna och därför blir elevens tolkning av vad 
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läraren vill ha ut, i det här fallet av läsningen, en stor del av elevens engagemang, då eleven 

inte har förstått spelreglerna för vad de ska lära sig. Som nämnts tidigare har även Tengberg 

(2009) tagit upp problematiken om eleven, då denne i ett litterärt samspelande samtal med 

läraren får lägga fokus på att försöka tolka vad läraren vill att eleven ska svara om texten, 

istället för att lägga vikten vid vad texten säger eleven. Detta visar sig enligt Persson mindre i 

klass fem än i klass åtta, vilket kan bero på det större antalet ämnen och lärare som eleven har 

i klass åtta. Det blir således fler ämnen och lärartolkningar att hålla reda på för eleven, samt att 

arbetsgången är mer individuellt anpassad. I klass fem arbetade lärarna i undersökningen mer 

kontextuellt, i grupp och tillsammans och med mer lärarstöd till eleven. Till detta ska tilläggas 

att eleverna i klass fem inte hade någon nämnvärd skillnad i lässtarka och lässvaga elever, så 

som i klass åtta. Persson vill förtydliga och betona vikten av att lärarna är medvetna om och 

reflekterar över hur de ska hjälpa, förtydliga och visa vägen, speciellt för elever som av något 

skäl inte själva har förmågan att se vad skolan handlar om.  

4.8 Elevens upplevda kompetens 

För eleven är det betydelsefullt att känna tillfredsställelse både i och med sitt arbete i skolan. 

Det har framkommit i en studie att elevens upplevda kompetens är viktig:  

Att uppleva sig kompetent i skolarbetet innebär att ha en personlig 

relation till uppgiften som består i en känsla som är riktad mot någon 

aspekt av arbetsprocessen. Den bidrar till viljan att investera energi i 

arbetsprocessen och erövra någon form av kunnande som värderas i 

relation till sin egen eller någon annans norm (Hörnqvist 1999, s 144). 

För att känna motivation, mening och utmaning är det viktigt för eleven att känna att det som 

eleven gör är intresseväckande. Det ligger således ett stort ansvar på läraren att kunna väcka 

varje enskild elevs intresse. Detta ska inte ses specifikt inom läsförståelse, utan ska ses i ett 

vidare perspektiv i elevens lärandeprocess i skolarbetet. Det har visat sig att elever har mycket 

kloka och insiktsfulla reflektioner angående hur de upplever sina erfarenheter av skolarbetet, 

vilka är av stor betydelse för läraren att ta till sig för att kunna hjälpa och stötta eleven i sin 

lärandesituation för att nå en god kompetensupplevelse. Det som är viktigast torde vara att 

varje enskild elev får upplevelsen att de är kompetenta och får lämna skolan och känna 

värdighet som samhällsmedborgare, vilket inte är fallet idag (Hörnqvist 1999).  

Att eleven känner sig kompetent har således kunnat konstaterats vara viktigt för hela elevens 

skolgång. Just gällande läsförståelse har det visats att eleverna inte känner till vad ordet 

läsförståelse innebär, och inte heller vet vad läsförståelse egentligen handlar om. En tänkbar 
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förklaring till detta kan vara att lärarna anser att de arbetar med läsförståelse hela tiden, men 

de har ingen specifik läsförståelseundervisning. De har därmed inte tagit fram egna eller 

påvisat redan existerande läsförståelsestrategier för hur eleverna ska bearbeta en text och 

därmed öka sin förståelse. För att öka elevens läsförståelse är det därmed av avgörande vikt att 

lärarna tydligt påvisar skillnaden mellan avläsning och läsförståelse och även klart visar vad 

läsförståelse är och hur eleverna ska arbeta specifikt för att förbättra sin läsförståelse (Moberg 

2002). 

I detta kapitel har läsförståelse redogjorts för, utifrån forskares olika utgångspunkter och 

kontexter, och behandlar läsförståelsens delar därmed på olika sätt. Till största del återfinns ett 

sociokulturellt perspektiv i ovanstående forskarnas synsätt. 

 

5. Teoretisk utgångspunkt och metodologiska överväganden 

Inför vår uppsats tänkte vi mycket på hur vi ville utforma vår studie. Vad ville vi undersöka? 

För vem skulle vi skriva uppsatsen? Varför ville vi undersöka just detta? Dessa frågor var de 

stora frågorna som vi länge gick och tänkte på. Vi ansåg att de var centrala för uppsatsens 

syfte och därmed viktigt att de gavs ett stort utrymme i ett tidigt skede för att vara säkra på att 

kunna få ett tillförlitligt resultat av vår undersökning. När väl denna förankring var klar, 

ställde vi oss något djupare frågor som: Hur skulle vi gå tillväga? Var skulle vi undersöka 

detta? Vilka skulle ingå i undersökningen? När i tiden skulle detta ske? Slutligen hade vi fått 

en röd tråd att hålla fast vid i utformningen av uppsatsen och vi tyckte oss mer och mer kunna 

se hur ett teoretiskt perspektiv banade väg för oss.  

5.1 Sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt 

Vi har valt ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt för vår studie. I Lgr 11 

betonas; ”Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 

samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts” (Lgr11, s 222). I 

ovanstående citat ser vi tydligt att kommunikationen är avhängig av hur den sociala kontexten 

utformas, hur läraren uppfattar och utformar sin undervisning i och runt läsförståelsen, samt 

hur eleverna uppfattar denna.  I vår undersökning är det således både lärarnas och elevernas 

tolkning av läsförståelse som studeras, samtidigt som det är vår tolkning av deras utsagor som 

driver forskningsprocessen framåt. 
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Bakom det sociokulturella perspektivets framväxt finns olika teoretiska traditioner vilka 

främst är reflexologin som var en variant av behaviorismen samt rationalismen som var en 

variant av kognitivismen (Säljö 2000). I det sociokulturella perspektivet ses lärandet som en 

pendling mellan empiristiska och rationalistiska tolkningar. Det handlar om att se till de 

sociala sammanhangen vid tolkningen om vilken metod som ska användas. Det innebär att vi 

förhåller oss till och bearbetar omvärlden olika i olika sociala möten (Säljö 1998). 

Empirismens tankar kännetecknas av observationer och experiment där det är viktigt att kunna 

pröva sina hypoteser och se om de är falsifierbara. Sann kunskap kan enligt empiristerna 

endast nås via sinnet. Rationalismen betonar det mänskliga förnuftet och att kunskap kan nås 

genom förnuftet (Thomassen 2007). Sett i ett vidare perspektiv menar Roger Säljö (2000) att 

lärande inte kan ses som något som enbart är knutet till skolan, utan lärande ska ses som det 

människan lär i interaktion med andra, i sociala situationer. Det sociokulturella perspektivet 

handlar om att välja tolkning för varje enskild situation och att denna tolkning kan se olika ut, 

en pendling mellan empiristiska och rationalistiska tolkningar.   

Roger Säljö (2000) använder John Dewey som inspirationskälla vad det gäller Deweys tankar 

om kommunikation. Dewey (1999) såg kommunikationen som en process där individer delar 

med sig av sin erfarenhet till andra, vilka på så vis kan bygga och utveckla ny erfarenhet som 

så småningom blir allas egendom. Gert Biesta (2007) lyfter Deweys tanke om 

kommunikationen som en process, som någonting meningsfullt. Biesta menar att utbildning 

ska ses som en kommunikativ praktik, en praktik där mening kommuniceras. Utifrån detta 

synsätt lär sig eleverna i en meningsbärande kommunikation med andra. 

Det kan ses hos Dysthe (1996), Englund (2007) och Lindö (2005) att lära i kommunikation 

med andra är centralt, även om de har olika ingångar som kan associeras till det 

sociokulturella perspektivet. Säljö (2000) tar ofta utgångspunkt i Vygotskijs tankar. Vygotskijs 

synsätt är grunden till mycket inom det sociokulturella perspektivets synsätt och kan ses som 

föregångare till detta.  

I det sociokulturella synsättet finns ett sätt att förmedla kunskap och färdighet på som tar sin 

utgångspunkt i vad Vygotskij (Lindqvist 1999) kallar för den närmaste utvecklingszonen. 

Vygotskij har själv uttryckt: ”Det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen, kan det i 

morgon göra på egen hand” (Lindqvist 1999, s 278). Det handlar om att ha en dialog där 

individerna kommunicerar i form av interaktion för att nå ett samspel mellan den erfarne och 

den icke erfarne individen. Denna zon för potentiell utveckling innebär skillnaden vad den 

erfarne respektive icke erfarne individen skulle kunna vara på egen hand. Stödet av den 
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erfarne kan också utbytas mot instruktioner i skriftlig form eller intellektuella och fysiska 

redskap (Säljö 2000). I vår undersökning var vi de oerfarna individerna som försökte integrera 

och samspela med de erfarna intervjupersonerna. 

Som nämnts är kommunikationen ett av de mest betydelsefulla särdragen i ett sociokulturellt 

perspektiv. Individen är deltagande i en social praktik där individen lär av och med varandra 

(Säljö 2000). En av de anledningar till varför vi i vår studie ville undersöka hur läsförståelse 

uppfattas av lärare och elever var att vi ville få insikt i och förstå hur de uppfattade att detta 

skulle ske.  

När det gäller kunskap inom det sociokulturella perspektivet utvecklas även den i samspelet 

mellan människor (Säljö 1998). Kunskap är inget som individen har, kunskap är den 

erfarenhet som individen skaffat sig och som kan användas som en resurs i vardagen då 

individen ska lösa problem (Säljö 2000). Vår ambition med studien var att i ett socialt samspel 

få ta del av lärare och elevers tankar kring hur kunskap inom läsförståelse kan gestalta sig. 

I det sociokulturella perspektivet får individen del av kulturen genom social interaktion och 

deltagande i den materiella omvärlden. Det är människan som har skapat kulturen, vilken 

finns mellan människan och omvärlden (Säljö 1998). Som människor lever vi i en social 

kontext där vi ständigt är utsatta och påverkbara för vårt sätt att verka som individer i olika 

sammanhang och detta har vi försökt att förlika oss med genom att ständigt ha detta 

medvetande med oss. 

Språket är ett levande redskap i ett socialt sammanhang, där människor agerar och skapar 

mening sinsemellan och som vi skapar en förståelse för. Vi konstituerar verkligheten olika 

beroende på att vi har olika verktyg till vårt förfogande och det gör att vi också förmedlar 

skilda perspektiv på företeelser (Säljö 2000). Utifrån hur vår förförståelse används, kan vi inte 

bortse från att vår tolkning i undersökningen av lärare och elever, kan bygga på omedvetna 

föreställningar och val, något som vi måste beakta och förhålla oss till.   

Bernsteins öppna system innebär att skolan och undervisningen integrerar på olika sätt med 

det omgivande samhället (Arwedson & Arwedson 2002) vilket kan ses som en del av det 

sociokulturella perspektivet (Säljö 2000). Under studien har vi varit en del av det omgivande 

samhället som har integrerat med lärare och elever i det öppna systemet för att tillgodogöra 

oss hur läsförståelse uppfattas av lärare och elever. 
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Sammanfattningsvis väljer vi det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt som 

synes ovan, för att vi tycker oss kunna se en röd tråd i vår arbetsgång som går att applicera till 

detta perspektiv.  

5.2 Val av metodologiska överväganden 

Kunskap nås enligt ovan genom kommunikation och samspel i det sociokulturella 

perspektivet, något som mer konkret kan nås genom semistrukturerad intervju där ett öppet 

samtal mellan olika parter står i centrum. Genom att använda oss av semistrukturerad intervju 

som metod, vilket närmare behandlas nedan, knyter vi ihop uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt med dess metod. 

För att undersöka uppsatsens frågeställningar och uppnå syftet där vi önskar undersöka 

uppfattningar om hur läsförståelse grundläggs och utvecklas under skolår 1-3 kommer 

uppsatsen att bygga på kvalitativ forskning. Vi syftar således till att förstå begreppet 

läsförståelse utifrån olika aspekter. Målet med kvalitativ forskning är att förklara och förstå 

något genom olika typer av språkliga utsagor (Fejes & Thornberg 2009).  

5.2.1 Kvalitativ forskningsintervju 

Utifrån vårt syfte att undersöka lärares och elevers uppfattningar om läsförståelse valde vi att 

använda oss av en kvalitativ forskningsintervju som metod. Vi önskade träffa lärare och elever 

så att de skulle kunna delge oss sina uppfattningar om hur läsförståelse uppfattas. Valet blev 

därmed att använda oss av intervju som metod. Precis som Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann (2009) lyfter fram så kan den kvalitativa forskningsintervjun användas för att 

försöka förstå kontexten eller ett visst fenomen utifrån den intervjuades perspektiv.  

5.2.2 Intervjuer med lärare och elever 

Vi avsåg att i så liten omfattning som möjligt påverka den intervjuade för att på så sätt få så 

ärliga och uppriktiga svar som möjligt. Därmed valde vi att inte delge den som skulle 

intervjuas några intervjufrågor innan intervjun. Vi gav endast information om att intervjuerna 

skulle beröra läsförståelse. (Se bilaga 1 samt bilaga 2).  

För att komma åt uppfattningarna som respektive person vi intervjuade hade, var vår önskan 

att skapa mer av ett samtal än en regelrätt intervju uppbyggd endast kring en fråga med ett 

direkt svar. Vi anser detta är viktigt för att intervjupersonen skulle känna sig bekväm i 

situationen och därmed kunna öppna sig med förhoppningen att ge ett så uttömmande svar 
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som möjligt. Vi valde därmed att ställa öppna frågor som gav möjlighet till flera olika 

tänkbara svar. Om vi kände att de personer vi intervjuade hade mer att berätta ställde vi 

följdfrågor för att ytterligare få den intervjuade att dela med sig av sina uppfattningar. Utifrån 

detta valde vi att använda oss av en så kallad semistrukturerad intervju som just beskrivs som 

en intervju med öppna frågor som syftar till att den som intervjuas ska få utveckla sina åsikter 

och uppfattningar (Denscombe 2009). Den semistrukturerade intervjun, precis som det 

sociokulturella perspektivet, utgår från att kunskap produceras i ett socialt sammanhang, det 

vill säga i ett öppet samtal i mötet mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. Hur 

detta anses gå till beskrivs nedan: 

Istället för att lokalisera innebörder och berättelser till 

undersökningspersonen eller forskaren menar vi i den här boken att 

kunskapsproduktionen genom samtal är intersubjektiv och social, att 

intervjuaren och intervjupersonen konstruerar kunskap tillsammans (Kvale 

& Brinkmann 2009, s 34).  

Vi valde därmed det sociokulturella perspektivet med hänvisning till den samsyn som finns 

kring att kunskap konstrueras i ett öppet samtal.  

Vad det gäller specifikt elevintervjuerna valde vi att ge dessa ett annat upplägg i viss mån 

jämfört med lärarintervjuerna. Det var exempelvis viktigt för att oss att eleverna skulle känna 

sig bekväma med att träffa oss, så respektive lärare informerade eleverna i god tid om att vi 

skulle komma och hur intervjun skulle gå till. Det var även viktigt för oss att eleverna deltog 

frivilligt och eleverna skrev därmed på en blankett där vi gav information om hur intervjun 

skulle gå till och om de etiska principer vi arbetar utifrån. Även elevens målsman gav sitt 

godkännande via denna blankett. För att eleverna skulle känna sig bekväma i 

intervjusituationen träffade vi dem ute på rast innan intervjun så att de skulle ha möjlighet att 

prata med oss innan intervjun om de så önskade. Vad det gäller frågorna till elevintervjuerna 

var vi noga med att formulera dem på ett sätt som eleverna skulle förstå och känna sig 

bekväma med. Vi upplevde att läsförståelse skulle kunna vara ett nytt och kanske svårgripbart 

begrepp för eleverna. Vi var måna om att intervjun skulle få en bra start och att eleverna skulle 

känna att de kunde dela med sig av sina tankar. Dessa två aspekter gjorde att vi valde att börja 

intervjun med att eleverna själva eller vi läste en text som vi sedan pratade om för att eleven 

skulle få förståelse för vad begreppet läsförståelse handlar om. För att skapa en god relation 

till varje elev vi träffade visade vi under hela vårt möte med dem att deras åsikter var viktiga 

för oss. Vi anser oss ha stöd i Elisabeth Doverborg & Ingrid Pramling Samuelssons (2000) 

rekommendationer vad det gäller just barnintervjuer. De menar att barn har mycket att berätta 
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och att det är viktigt att vuxna lyssnar på barnen och tar hänsyn till deras åsikter. Av största 

vikt är att barnen ska känna sig bekväma i intervjusituationen och det är mycket viktigt att de 

som intervjuar försöker att skapa en relation till barnen då risken annars finns att barnet inte 

vill samarbeta. För att skapa en god relation ska barnet bland annat ha fått information om vad 

som kommer att hända under intervjun i förväg och gärna få träffa den/de som ska genomföra 

intervjun, ges tid att svara på varje fråga samt få information om hur viktiga de och deras 

åsikter är. 

5.3 Urval 

Genom vår forskning ville vi visa på goda exempel utifrån vilken lärare skulle kunna utveckla 

sin egen läsförståelseundervisning för att eleven ska nå en god läsförståelse. Utgångspunkten i 

intervjustudien var därmed att välja skolor och lärare där vi kan se indikationer på att goda 

resultat nåtts vad det gäller läsundervisningen. Detta grundar sig på att vi anser det skulle ge 

störst bidrag till forskningen då vi ser att det finns ett tomrum inom detta område. Genom vår 

forskning ville vi ge lärare möjlighet att använda vårt resultat på ett konkret sätt i sin 

läsförståelseundervisning.  

5.3.1 Urval av skolor 

Urvalet av skolor har således utgått från Skolverkets Nationella prov i svenska i årskurs 3 från 

år 2010. I det nationella provet i svenska ingår åtta delprov, varav tre berör läsning och det är 

de tre sistnämnda proven vi använt i vårt urval. De delprov vi utgått från i vårt urval är 

därmed: 

 Delprov B – mäter elevens förmåga att läsa och förstå en skönlitterär text 

 Delprov C – mäter elevens förmåga att läsa och förstå en faktatext 

 Delprov D – mäter elevens förmåga att läsa en skönlitterär text högt med flyt 

(Skolverket 2011) 

Vi ansåg att dessa är relevanta för vår undersökning just för att de mäter elevens läsförmåga 

och därmed ingår också läsförståelsen på ett eller annat sätt i alla dessa delprov. Övriga 

delprov berör elevens muntliga och skriftliga förmåga och detta anser vi inte berör vårt syfte 

rörande läsförståelsen och därmed ingår övriga delprov inte i urvalet. Då vi var intresserade av 

att hitta skolor med en god läsförmåga togs ingen hänsyn till skolans storlek, skolans 

upptagningsområde etc.  
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5.3.2 Urval av lärare 

Vi ansåg att fyra lärare skulle vara lämpligt att börja med att intervjua utifrån den information 

vi behövde för att kunna besvara frågeställningarna på ett tillfredsställande sätt samt utifrån 

uppsatsens förväntade omfång. Utifrån ovan beskrivna delprov valdes åtta skolor ut som alla 

ligger inom en radie som vi ansåg var möjligt att besöka utifrån uppsatsens tidsaspekt. Vi tog 

kontakt med dessa åtta skolors rektorer och fick positiva besked från fyra av skolorna och 

intervjuerna har därmed gjorts med fyra lärare på fyra olika skolor.  

5.3.3 Urval av elever 

När det gäller elevintervjuerna ansåg vi antalet fyra vara lämpligt av samma anledning som 

redogjorts för ovan gällande urvalet av lärare.  Vi träffade därmed totalt fyra elever, två elever 

från en av skolorna och två elever från en annan. Anledningen till att elever inte intervjuades 

från alla skolorna förklaras av praktiska skäl, då vi inte kunde träffa lärare och elever från en 

och samma skola vid samma tillfälle. Det medförde att vi träffade två elever som hade någon 

av de lärare vi intervjuat, medan de andra två eleverna inte hade någon förankring till de lärare 

vi träffat. Vi kan dock inte se att urvalet att träffa fyra elever från två skolor istället för fyra 

elever från fyra skolor i detta fall påverkat undersökningen eller dess utfall då urvalet av 

skolor gjorts efter samma premisser. På en skola där intresset att delta inte var så stort valdes 

eleverna ut genom att de var de enda som var intresserade av att delta i studien. Vid en annan 

skola där intresset var betydligt större gjordes valet till viss del slumpmässigt. Vi ville att 

fördelningen mellan pojkar och flickor skulle vara jämn, vilket förklaras med att det finns 

skillnader mellan pojkar och flickor i deras läsvanor samt intresse för att läsa (Kåreland 2009). 

Därmed lade vi alla blanketter från pojkarna i en hög och alla blanketter från flickorna i en 

annan och drog sedan en blankett ur respektive hög. 

5.4 Genomförande 

5.4.1 Intervjumall 

Vid skapandet av våra intervjumallar (se bilaga 3 samt bilaga 4) ringade vi först in de områden 

vi ville att intervjuerna skulle beröra för att uppnå uppsatsens syfte och svara på de uppställda 

frågeställningarna. Vi ville även anknyta till vårt forskningsläge så att vi i vår analys skulle 

kunna använda oss på ett aktivt sätt av den forskning vi tagit del av och som redogörs för i 

forskningsläget. Utifrån dessa lite större områden skapade vi sedan själva intervjufrågorna. På 

så sätt skapade vi våra intervjufrågor utifrån en gruppering liknande det sätt som Kvale & 
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Brinkmann (2009) förespråkar. Frågorna skapades också med tanken på den kommande 

resultatredovisningen vilket även det är något som Kvale & Brinkmann menar är viktigt att ta 

hänsyn till redan i skapandet av frågorna. Vårt mål var att skapa öppna frågor som gav 

möjlighet till flera svar men som samtidigt inte var svåra så att den som intervjuades skulle 

riskera att missförstå frågan. Vi valde medvetet att i början av intervjumallarna ha mer 

allmänna frågor för att den intervjuade skulle känna sig bekväm i situationen och lita till sin 

egen förmåga. Att börja intervjun med direkta begreppsfrågor kan upplevas av den som 

intervjuas som för svåra frågor vilket i sin tur inte genererar några svar (Kvale & Brinkmann 

2009). 

5.4.2 Pilotundersökning 

Innan intervjuerna genomfördes två pilotundersökningar där vårt upplägg för intervjuerna 

samt intervjufrågorna testades. Efter dessa tillfällen kunde vi känna oss trygga i att vårt 

grundkoncept fungerade, dock gjordes några mindre omformuleringar av frågor samt tillägg 

av nya frågor. Inför elevintervjun fanns det viss osäkerhet från vår sida om att begreppet 

läsförståelse skulle vara svårt att samtala om samt att våra frågor skulle uppfattas som svåra, 

men vi upptäckte att så inte var fallet utan elevperspektivet i uppsatsen uppfattades av oss 

efter pilotundersökningen som än mer relevant. 

5.4.3 Genomförande av intervjuer 

Under intervjuerna, som varade mellan 45-60 min, användes en Mp3spelare för att göra 

ljudupptagning av intervjun och på det sättet kunde vi koncentrera oss på själva samtalet. Vi 

anser att ljudupptagning under intervjun var ett tillräckligt hjälpmedel utifrån vårt syfte. 

Videokamera och liknande utrustning kan uppfattas som störande och på så sätt påverka 

intervjun på ett negativt sätt. Därmed är en ljudupptagning många gånger det optimala 

(Denscombe 2009). 

Under intervjuerna var vi neutrala och förhöll oss avvaktande på det sättet att vi lät den som 

intervjuades tala till punkt. I och med detta anser vi att vi minimerade risken för att den så 

kallade intervjuareffekten skulle uppstå, vilken innebär att den som intervjuas på olika sätt 

påverkas av forskaren (Denscombe 2009). Som vi tidigare redogjort för ställde vi följdfrågor 

när vi ansåg det var lämpligt för att få ett mer uttömmande svar, och var på så sätt aktiva och 

förde samtalet framåt. 
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5.4.4 Bearbetning av intervjumaterial samt modell för tolkning 

Efter intervjuerna transkriberades ljudupptagningarna. Vi valde att göra på detta sätt för att 

ytterligare sätta oss in i materialet och för att lättare kunna överblicka vårt material vilket 

enligt vår uppfattning skulle underlätta vår bearbetning och tematisering. Just dessa fördelar 

tycker sig också Martyn Denscombe (2009) kunna se med att transkribera intervjuerna. 

Transkriberingarna gjordes så att ordföljden i vissa fall ändrades för att ett bättre och mer 

lättförståligt skriftspråk skulle uppstå. Innehållet har dock inte ändrats på något sätt av detta. 

I vår bearbetning och tematisering där vi tolkade resultatet ville vi påverka materialet i så liten 

omfattning som möjligt och istället låta materialet tala fritt. Vi valde därmed att inte ha några 

förutbestämda frågor som vi ställde till materialet. Vår tematisering bygger därmed istället på 

att se det som är specifikt i materialet.  

För att göra vår bearbetning mer ingående valde vi att uppmärksamma teman för att på så sätt 

finna gemensamma nämnare i materialet, men även uppfattningar som sticker ut från 

mängden. På det sättet använde vi oss av meningskodning vilken är ett sätt att strukturera 

intervjutexterna (Kvale & Brinkmann 2009). Genom att materialet tematiserades blev det 

också möjligt för oss att sammanfatta intervjupersonernas beskrivningar och uppfattningar för 

att på så sätt lyfta fram deras huvudbudskap i en så kallad meningskoncentrering (Kvale & 

Brinkmann 2009). Vi ville även gå vidare och inte fastna vid en tematisering av enbart det 

som intervjupersonerna direkt sade, utan vi vill gå förbi detta och analysera också vad deras 

uttalanden stod för, det vill säga läsa mellan raderna. För att göra detta tog vi stöd i den typ av 

meningstolkning som Kvale & Brinkmann (2009) beskriver. Rent konkret gick bearbetningen 

av intervjumaterialet utifrån Kvale & Brinkmanns resonemang till så att texterna lästes ett 

flertal gånger så att vi fick en ordentlig kunskap om dessa. Vi valde sedan att utgå från 

uppsatsens tre frågeställningar och inom dessa fann vi de teman som presenteras i 

resultatanalysen utifrån att vi sammanfattade budskapet i texterna enligt tanken om 

meningskoncentrering, samt tolkade vad budskapet stod för enligt Kvale & Brinkmanns 

meningstolkning.  

5.5  Forskningsetiska principer 

Vid utformandet av intervjufrågorna och den generella utformningen runt intervjuerna 

funderade vi mycket på hur vi skulle förhålla oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2003) för att kunna genomföra vårt syfte men ändå kunna behålla 

individskyddskravet. Vi kom således fram till att om vi använde oss av vad de fyra 
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huvudkraven säger, samt rekommendationerna, skulle detta vara en god grund för vad som 

skulle kunna tänkas behövas för det syfte vi ställt upp, samtidigt som vår forskning skulle 

anses vara god ur ett etiskt perspektiv.  

Den första regeln är informationskravet vilken säger att: ”Forskaren skall informera de av 

forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet 2003, s 7). 

Eleverna fick i intervjuutskicket, som gällde förfrågan om deltagande, veta syftet med 

intervjun och att det gällde läsförståelse och hur de själva upplever att de lär sig förstå en text 

och hur de kan utveckla sin läsförståelse. I informationsutskicken till lärarna valde vi att 

informera om uppsatsens syfte, läsförståelse. Vi valde att inte informera mera ingående om 

vad intervjuerna och dess huvudfrågor tänkte belysa inom ämnet läsförståelse. Detta gjordes 

inte då vi ämnade undersöka och komma närmare lärarnas egna uppfattningar om hur de 

själva ansåg att läsförståelse grundläggs och utvecklas och inte enbart hur de gör detta. Vår 

ståndpunkt var att det skulle vara lättare att hålla dessa särskilda då vi började med vad de 

ansåg i vissa frågeställningar och inte hur de gör och att på förhand veta av frågorna skulle ha 

kunnat förvilla deltagarna och gjort det svårt för dem att förstå frågornas syfte.   

För att uppfylla samtyckeskravet informerade vi lärare och elever om att de deltog på frivillig 

grund i respektive utskick. Både lärare som elever blev även informerade och tillfrågade ännu 

en gång vid själva intervjutillfället att deltagandet var frivilligt och att de när helst de önskade 

hade rätt att dra sig ur intervjun. Dessutom fick både elev och målsman skriva under utskicket 

för elevdeltagande i intervjun eftersom det gällde elever som gick i årskurs 1-3.  

Konfidentialitetskravet rör: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

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

obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet 2003, s 12). Detta lever vi upp till genom 

att inte namnge vare sig skolor, lärare eller elever, vilket vi skrev i respektive utskick samt att 

vi informerat om detta vid intervjutillfället. Vi har också informerat om vår tystnadsplikt och 

vad det innebär vid intervjutillfället, vi tyckte oss kunna se att detta kanske inte riktigt klart 

och tydligt framgick i utskicken till lärare och elever.  

För att nå upp till nyttjandekravet, skrev vi i utskicken till lärare och elever att 

informationsmaterialet från lärare och elever som vi inhämtade enbart skulle användas i 

uppsatsens syfte och därefter förstöras. Vi informerade också vid intervjutillfället om detta.  

Utöver dessa ovanstående krav har vi dessutom erbjudit lärare och elever att få ta del av den 

slutgiltiga uppsatsen när den är klar, om de så önskar, vilket också är en rekommendation 
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utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2003).  

 

6. Resultatanalys 

I följande avsnitt presenteras undersökningens resultat som utgår från de fyra lärarintervjuerna 

och de fyra elevintervjuerna. I samband med att resultatet presenteras kommer det att 

diskuteras utifrån bakgrund och forskningsläge. Resultatdiskussionens struktur är baserat på 

uppsatsens frågeställningar, där varje frågeställning redogörs för i separata avsnitt.  

Resultatet av den modell för tolkning som använts visas genom den tematisering den gett 

upphov till.  Tematiseringen synliggörs i detta avsnitt genom de underrubriker som används 

där varje tema presenteras genom en underrubrik. 

Vi använder oss till viss del av citat, vilka är direkt hämtade från transkriberingarna. 

Anledningen till det är dels att vi vill lyfta fram intervjupersonerna och göra dem så aktiva 

som möjligt, och dels för att erbjuda en öppenhet med det empiriska materialet för att på så 

sätt ge möjlighet till olika tolkningar av detta. 

I resultatanalysen benämns lärarna med bokstäverna A-D. De skolor som lärarna arbetar på 

benämns också de med bokstäverna A-D, således arbetar lärare A på skola A. Vi ser eleverna 

helt fristående från lärarna, och eleverna benämns med bokstäverna E-H.  

6.1 Presentation av lärare och elever 

6.1.1 Lärarna 

Alla lärare är kvinnor, har en lärarutbildning med inriktning mot skolår 1-3 och arbetat 

övervägande mot skolår 1-3. 

Lärare Antal år de arbetat som lärare 
Lärare A 37 år 

Lärare B 39 år 

Lärare C 25 år 

Lärare D 38 år 
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6.1.2 Eleverna 

Samtliga elever går i skolår 1-3 och fördelar sig enligt följande: 

Elev Kön Skolår 
Elev E Flicka 2 

Elev F Pojke 3 

Elev G Flicka 3 

Elev H Pojke 1 

 

6.2 Lärarnas uppfattning om hur läsförståelse grundläggs och utvecklas  

Här följer lärarnas uppfattningar om hur de anser att läsförståelsen ska grundläggas och 

utvecklas i årskurs 1-3.  

6.2.1 Läsförståelse nås i variation av arbetssättet  

Undersökningen visar tydligt att alla deltagande lärare anser att omväxling i elevernas 

arbetsgång är viktigt för elevernas läsförståelse. Lärarna menar att olika arbetssätt gynnar och 

ger variation till hur eleverna lättare kan tillgodogöra sig läsförståelse. Däremot framträder en 

stor variation i utformandet av hur lärarna definierar vad läsförståelse innebär, vilket framgår 

av nedanstående citat av lärare A, överst och lärare B underst: 

Att man förstår vad man läser helt enkelt, det är inte så krångligt! Att man 

visar att man har förstått det man läst. Det kan man ju läsa genom att man 

kan lägga ordet bröd på en bild med ett bröd, då har du ju visat att du förstått 

det du läst. Eller att du läser en mening och kan lägga en bild till eller kan 

rita till, då har du ju visat att du har förstått. Jag tycker inte att det är mer 

komplicerat än så! Man läser och förstår (A). 

 …. när jag läser, eller barnet läser en text så förstår det vad det har läst, men 

det förstår och målet är ju att det ska förstå det här som är mellan raderna. Att 

man har, får även den biten så att det inte bara är orden för sig, det är ju inte 

läsförståelse. Ja i och för sig så är det ju läsförståelse på en enkel nivå att jag 

förstår, men att man får hela sammanhanget är ju det här som är mellan 

raderna och det är det vi jobbar mycket med då som mål att vi ska kunna det i 

trean  (B). 

Citatet ovan av lärare B visar en djupare insikt i vad läsförståelse innebär för läraren än vad 

som framgår av lärare A och dennes förklaring av vad läsförståelse är för något. Westlund 

(2009a) menar att läsförståelse är en dialog mellan läsaren och texten. En samverkan mellan 

text och läsare där läsaren tar hänsyn till sin förkunskap inom ämnet och sin kunskap om olika 

texter och varför denna text ska läsas. Vi ser inte att lärare A har en sådan utvidgad syn på 

begreppet läsförståelse, där det finns utrymme för att en dialog mellan läsare och text ska 
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uppstå. Sett ur ett vidare perspektiv kan begreppet textrörlighet användas då inte bara textens 

budskap är viktig för förståelsen, utan även förståelsen av textens syfte och funktion (Wiksten 

Folkeryd m fl. 2006). Vi kan se att lärare B har en djupare hållning, i linje med vad Jenny 

Wiksten Folkeryd med flera antar i begreppet textrörlighet, då hon lyfter att hela 

sammanhanget av en text är viktig och att läsa det som står mellan raderna. 

6.2.2 Artefakter ges stor betydelse i undervisningen 

En hjälp i arbetssättet som alla lärarna nämner är artefakter. De artefakter som alla fyra lärarna 

använder mest frekvent är bilder i undervisningen. Bilderna används på olika sätt utifrån 

lärarens syfte vid tillfället. Lärare A använder bilder mycket frekvent genom sin undervisning 

och uttrycker det bland annat så här när det gäller användandet av bilder: 

Bilder kan man jobba mycket med, kan få ut väldigt mycket av på många sätt. 

Har man en text utan bilder får man ju tänka sig egna bilder till texten. Det är 

inte alls alltid nödvändigt med bilder, men jag tycker bilden är bra och man 

kan jobba mycket mer med den än man gör. Men det är inte alltid nödvändigt. 

Barnen kan ju rita egna bilder istället när de har skrivit någonting (A). 

Ovanstående citat av lärare A kan ses med ett djupare perspektiv hos lärare D, nedan: 

.... genom att träna sig att läsa bilderna så får man en bättre förståelse för det 

man läser också. Man kan titta på bilden och tänka; Vad hände före det här? 

Vad tror ni hände? Vad gör de för något? Vad ser ni för någonting? Och sedan; 

Vad kommer att hända sen? Så bildspråket är otroligt viktigt .... Låt oss säga 

att de läst en text .... då kan de få rita en bild som passar till det de har läst, det 

händer rätt så ofta …. och sedan när de gjort bilden kan man ju be dem att de 

berättar om den och då får man ju ytterligare påspädning om de har förstått, 

då kan man ju också ställa frågor för att vidareutveckla det hela (D). 

Det framkommer i undersökningen att bilder är någonting som lärarna utnyttjar på ett 

påtagligt sätt. Jonsson (2006) påvisar att elevernas egenproducerade bilder tydligt visar 

elevens läsförståelse. Vi ser att både lärare A och D ser egenproducerade bilder som hjälp i 

läsförståelsen. Vad alla lärarna påstår är att bilder kan utveckla läsförståelsen och att bilder är 

någonting som går att utveckla i än större grad i undervisningen på olika sätt i olika 

situationer. Björklund (2008) lyfter fram en mer komplex syn på litteracitetsbegreppet där inte 

bara läsande och skrivande ingår, utan där bland annat bilder ingår och lyfts i en 

meningsskapad kommunikation i klassrummet för att främja läsförståelsen. Vi kan se att 

Liberg (1990) på liknande sätt skriver fram kommunikationen som interaktion mellan eleverna 

i meningsfulla situationer som det väsentliga för att nå effektiv läsning. Vi ser att lärare D har 

en mer medveten struktur i linje med Maj Björk och Caroline Liberg (1996), vid användandet 

av bilden som hjälp för eleven att förstå en text, än lärare A ger intryck av.  
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Nyttjandet av dator skiljer sig lite åt mellan lärarna. Lärare D och C anser att datorn kan vara 

ett bra hjälpmedel men använder inte dator i sin egen undervisning. Lärare A säger sig 

använda datorn sällan, mest på grund av att de endast har en dator till klassen. Lärare B ser 

datorn som ett mycket bra komplement till veckoarbetsgången och ett bra komplement för 

variation. 

Musik ser lärare B som en mycket stor tillgång för att befästa läsförståelse: ” …det är ju också 

ett sätt å lätta upp stämningen å förstå. Vi sjunger jättemycket.” Sång och musik anser läraren 

vara ett bra komplement och i årskurs 1 lär de sig texter med hjälp av ordbilder.  Lärare A 

använder sång för att befästa bokstäverna hos eleverna. Lärare C nämner musik som ett 

hjälpmedel men använder sig inte av musik i sin undervisning. Lärare D nämner inte musiken 

som ett hjälpmedel. Bakgrundsmusik i form av klassisk musik har visat sig vara gynnsamt för 

läsförståelsen i den iranska undersökningen av Rashidi (2011). Musiken har i vår 

undersökning inte visat samma djupa syfte bland lärarna; att befästa en läsförståelse. Vi ser det 

mer som en utformning av lärarnas arbetsmoment för att ge eleverna variation. 

Musiklektionerna med främst sången har varit den centrala delen av arbetet för eleverna och 

med den anses läsförståelsen komma automatiskt.   

Det framkom att film ansågs vara till hjälp i elevernas läsförståelse. Främst var det lärare B 

som tydligt framhöll elevernas långa skoldagar och därmed behovet av att filmen var ett bra 

komplement den sista stunden av dagen. Läraren beställde film i förväg och hade ett syfte med 

varje film som visades exempelvis: ”.... sista tjugo minutrarna när barna är jättetrötta …. är det 

tacksamt å ta Kompissatteliten om när man pratar om å va en bra kamrat.” Lärare D använder 

sig av landskapsfilmer som flodas ner till den läsebok de använder som hemläxa. De ser 

filmen och pratar om landskapet sedan får eleverna måla bilder och skriva om det. Allt samlas 

sedan till en liten bok. Lärare A och C nämner inte film som hjälpmedel vid läsförståelse.  

Film är ett bra hjälpmedel att använda och Huang (2009) tar upp filmen som en lässtrategi 

innan en text läses. Filmen hjälper eleven att få en förförståelse inför den text som ska läsas. 

Skillnaden som vi kan se är att lärare D använder filmen i mitten under sin arbetsgång istället 

för i början. Därmed försvinner filmen som den direkta stöttan för förförståelsen av 

läsläxetexten så som Huang beskriver den. Vi antar att läraren har ett annat syfte med att 

placera filmen just där. Vi förmodar att lärarens avsikt är att tematisera elevernas arbetsgång 

genom att utveckla arbetet runt landskapen som finns beskrivna i läsebokstexten.   
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Vi kan se att lärarnas kompetens om aktuella artefakter kan gynna läsförståelsen för eleverna, 

då läraren visar på ett tydligt syfte med sitt hjälpmedel för att lyfta läsförståelsen av en text.  I 

enlighet med Gustafsson och Mellgren (2005) kan vi se att lärarens kompetens kan bli 

avgörande för hur elevens skriftspråkande kommer att utveckla sig. 

6.2.3 Bedömning av läsförståelse sker i klassrumssituationen  

Tre av lärarna ansåg att bedömningen av hur eleverna utvecklar sin läsförståelse sker i 

klassrummet i den dagliga verksamheten. Lärarna såg det som en del i den vanliga pågående 

undervisningen. Eleverna fick möjlighet att visa sin läsförståelse på olika sätt. Lärare D, samt 

skola D använde sig av lästestet X
1
. Testet går ut på att få en ökad läshastighet. De elever som 

visar på en låg läshastighet arbetar läraren med i enlighet efter Y-modellen
2
 två gånger i 

veckan. På vår fråga om varför Y-modellen fungerar och varför den gett bra resultat ger 

läraren svaret att: 

Det känns ju lite konstigt att först bara träna och läsa bokstäver, A, B, C, D, F, 

G, efter ett visst system och sedan är det då meningslösa stavelser …. jag har 

upptäckt att barnen blir så fokuserade på det de gör, de vill liksom så mycket 

…. det har varit ett medel för att de ska bli bättre läsare. De har förstått att det 

är ett mål (D). 

Lärare D menar vidare att om inte eleverna kan avkoda tillräckligt snabbt så kommer de inte 

heller att kunna få någon läsförståelse. Vi kan se anknytning i forskningsläget till Herkners 

(2011) resonemang i det sätt som lärare D gör bedömningen, då de båda förespråkar 

kontinuerliga tester i bedömningsarbetet. Övriga lärare gör inte bedömningen så som Herkner 

påvisar vara fördelaktigt i hennes forskning, de låter istället bedömningen vara något som sker 

i den dagliga verksamheten.  

Liberg (2003) ser bedömningen som ett verktyg, främst ämnat för eleven men delvis också för 

läraren. Bedömningen sker som retrospektiv ”miscue”-analys. Hon betonar vikten av att göra 

eleven delaktig i sin egen bedömning för att eleven ska ges bästa möjliga förutsättning att 

utveckla sin metakognitiva förmåga genom lärarens stöd. Vi kan inte se att eleven görs 

delaktig i sin bedömning med syftet att höja elevens metakognitiva förmåga utifrån det sätt 

som Liberg förespråkar hos någon av de fyra lärarna som intervjuats i vår studie. Vi kan inte 

heller se någon anknytning till forskningsläget som svarar upp mot de tester som görs av 

lärare D och skola D.  

                                                           
1
 Lästestet har figurerats genom benämningen X. 

2
 Modellen har figurerats genom benämningen Y. 
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Vad det gäller bedömningen är det ett intressant val av tillvägagångssätt som lärare D 

beskriver då hon i ena stunden säger att: 

Det första målet vi hade vid vår kvalitetsredovisning …. var att barnen skulle 

lära sig att läsa i klass ett …. Kan man inte det blir det svårt med 

läsförståelsen  (D). 

 I den andra stunden menar lärare D att det är viktigt att arbeta utifrån en helhet från klass ett 

till klass tre och som nu även de nya styrdokumenten, Lgr 11 framhåller: 

Förut för ett antal år sedan har det varit så att det här gör man i ettan, det här 

gör man i tvåan, det här gör man i trean. Och det har inte passat, det har inte 

stämt med mitt sätt att tänka, man måste jobba med helheter och på det sättet 

är det bättre (D). 

Vi blir osäkra på vad lärare D anser med den form av bedömning som görs. Läraren vill arbeta 

med helheter men ändå särskilja avkodning och läsförståelse till att ske i olika årskurser.  

6.2.4 Avkodning och färdighetsträning ger läsförståelse 

I undersökningen har vi kunnat se att lärarna i olika grad förespråkar att avkodning eller 

färdighetsträning ger läsförståelse. De lärare som ser avkodningen som det viktigaste att 

fokusera på för att sedan, efter avkodningen kunna befästa läsförståelsen är lärare A och D. 

Lärare A lägger betoning på grunden och menar att: 

Grunden är väldigt viktig. Att de vet hur bokstäverna låter, hur man ljudar 

ihop orden så att de har grunden och inte behöver sitta och gissa sig fram utan 

att de verkligen är säkra (A). 

Lärare D säger: 

Har de svårt med avkodningen behöver de ju träna på det, annars kommer ju 

inte läsförståelsen heller (D). 

Ovan nämnda citat och resonemang från lärarintervjuerna med lärare A och D leder oss till att 

se ett syntetiskt tillvägagångssätt av hur läsförståelsen befästs. Enligt Inger Fridolfsson (2008) 

är ordavkodning en syntetisk metod. Vid avkodning läggs särskild vikt vid att utläsa enskilda 

ord ur texten (Lundberg & Herrlin 2005). Det ställer kravet att eleven har en fonologisk 

medvetenhet och att eleven ges systematisk undervisning om detta (Bråten 2008b) genom att 

ge eleven avkodningsstrategier (Westlund 2009a). Det farliga med att bara använda denna 

modell är att eleven hamnar i riskzonen för att utveckla en mekanisk läsning (Allard m fl. 

2001). Vi tyder att lärarna A och D lägger fokus vid elevens avkodning och sedan kommer 

läsförståelsen då elevens avkodning är avklarad. Vi anser att dessa två läsprocesser skulle 
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gynna eleven om de pågick samtidigt. Då undviker lärarna att eleven hamnar i en mekanisk 

läsning. 

Den lärare som lyfter färdighetsträning som en viktig och återkommande del för att så 

småningom nå läsförståelse är lärare C, exempelvis genom att: 

Varje dag efter lunch läser de en halvtimma själva i en egen bänkbok …. så 

visar det sig väl om några månader om de har blivit duktigare, bättre på att 

läsa (C). 

Den färdighetsträning som åsyftas liknar mer ordövningar av olika slag och vi kan inte 

uppfatta att denna del, som vi ser som en mycket liten del, ett fragment av vad läsförståelse 

innebär, kan stå för hur lärare kan arbeta för att nå en god läsförståelse hos eleverna. 

Skolverket (2007)  menar att läsförståelsen för att inte bara vara en färdighetsträning, måste 

undervisas som en helhet och ibland särskiljas för att läraren ska kunna lyfta fram 

förståelsestrategier för eleven i läsningen. I enlighet med kunskapskravet som beskrivs i 

kursplanen i svenska (Lgr11) ska eleven uppnå godkänd läsförståelse i slutet av årskurs 3. 

Därmed blir det lärarens arbete att börja tillhandahålla läsförståelsestrategier enligt vår 

mening, redan i årskurs ett för att kunna ge eleven en ärlig chans att hinna med att lära sig och 

utveckla dessa strategier. Vi menar att lärarna inte kan vänta med att lära eleverna 

läsförståelsestrategier och tro att detta är någonting som kommer av sig självt när eleven 

bemästrar avkodningen till fullo. Ordavkodning och läsförståelsestrategier måste läraren 

bemästra att hålla igång parallellt för elevens läsförståelse. Vi kan inte finna stöd för vårt 

ställningstagande i bakgrund eller forskningsläge. Däremot ser vi att Westlund (2009a) sätter 

avkodningen i centrum, medan Liberg (1990) istället fokuserar på läsförståelsen, och vi vill 

inte särskilja dessa från varandra. 

Lärare B anser vi börjar närma sig ett tankesätt som verkligen syftar till att utveckla elevens 

läsförståelse på ett aktivt sätt utifrån sina uppfattningar som lärare.  Läraren visar en tydlig 

tankegång angående hur eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin läsförståelse genom att 

tillhandahålla renodlade läsförståelselektioner för eleverna. Gemensamt med klassen går 

läraren igenom hur de ska gå tillväga när de läser för att elevernas läsförståelse ska gynnas. 

Läraren menar att eleverna ska bli självgående i detta och läraren understryker vikten av 

mycket träning och övningar: ”.... jag försöker ösa över dom läs, olika läs, arbetsblad, böcker 

och texter …. palinspel …. läsövningar....” (B). Det vi kan se är att läraren gör ett medvetet 

val som har ett syfte att eleverna ska få variation i sin läsförståelse. Vad vi däremot inte kan se 

är den mer djupgående struktureringen av hur detta verkligen kan gå till genom användandet 
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av läsförståelsestrategier i enlighet med vad Reynolds (2002) och även Bråten (2008b) anser. 

Till en viss del ser vi att lärare B saknar läsförståelsestrategierna i sin undervisning. Samt att 

vi inte kan se att läraren riktigt vet vad begreppet innebär, vilket vi tolkar som ett uttryck för 

att det saknas djupare kunskap om läsförståelsestrategier. 

6.2.5 Elevens motivation leder till läsförståelse 

Motivationen har framträtt som väsentlig i lärarnas resonemang runt läsförståelse. Gemensamt 

för alla lärarna är att de betonar att läsning ska vara roligt och lustfyllt. Lärare A uttrycker: ”Så 

att de tycker det är jättespännande och jätteroligt …. använda så många sinnen som möjligt” 

(A). Lärare B: ” …. roligt …. lustfyllt …. sjunger …. ritar …. rim och ramsor …. man kan ha 

många input i det här” (B). Lärare C: ”.... roligt ….” (C). Lärare D: ” …. vad de är 

intresserade av, vad de skulle vilja lära sig om ….” (D). Det framgår av lärarna att utan 

elevernas motivation kan de inte hjälpa eleverna att utveckla sin egen läsförståelse. Först när 

läraren har hittat elevens motivation anser de att det går att arbeta med läsförståelse. 

Sandström Kjellin (2002) har sett att det främst är hemmet som står för stimulansen av elevens 

tankeutbyte inom elevens proximala utvecklingszon. Detta kan vi se att lärarna antyder när det 

handlar om läsförståelsens befästande. Lärare A, C och D uttalar att stor vikt bör och måste 

läggas på hemmet.  Lärare C säger exempelvis att: ”Nu när jag har de här lite mindre [klass 

ett] har jag sagt att, försök att läsa läsläxan en gång varje kväll” (C). Lärare A: ”Jag tror man 

kan lägga en hel del på hemmet” (A). I skolan menar lärarna att de inte hinner med att se till 

varje enskild individs läsning, utan hemmet får ta en stor del av elevens läsförståelse. Tiden att 

sitta med var och en av eleverna finns inte i så stor utsträckning som lärarna önskar och 

träning måste de ha. Lärare D: ”.... det finns inga genvägar till att bli en bra läsare det är bara 

att läsa och läsa” (D). Lärare B skiljer sig lite åt från de övriga tre lärarna. Lärare B anser att 

läsläxan i klass ett är en tillsammansläxa, föräldrar och elev ska samarbeta och läxan ska inte 

vara betungande. Den ska visa föräldrarna vad eleverna håller på med i skolan. Men läxan får 

inte heller framstå som något kravlöst och utan engagemang. Kraven höjs systematiskt genom 

årskurserna.  

6.2.6 Omedvetenhet om hur läsförståelse grundläggs och utvecklas 

Alla lärarna i vår studie anser att eleverna måste få träna sin läsförståelse. Att läsa mycket och 

ofta anser lärarna är viktigt. Det i sin tur leder till läsförståelse. Vi tyder lärarnas helhetssyn 

som att läsförståelse uppstår per automatik då eleverna läser mycket och att det ska kännas 

meningsfullt för eleven och att motivationen hålls uppe. När eleven läser mycket menar 
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Bråten (2008b) att eleven ges möjlighet att träna på alla momenten som ingår i läsförståelse. 

Det skulle betyda att lärare i sin undervisning tar hänsyn till ordavkodning, talspråk, kognitiva 

förmågor, förkunskaper, kunskap om skriftspråket, förståelsestrategier och läsmotivation på ett 

aktivt och medvetet sätt för att speciellt gynna läsförståelsen. Vi kan inte se det i vår 

undersökning bland de lärare vi intervjuat. Vi ser endast en medveten variation av arbetssättet. 

Lärare B lägger stort fokus på alla delarna men saknar till stor del läsförståelsestrategier i form 

av en medvetenhet om hur arbetet ska läggas upp specifikt för att träna läsförståelse i olika 

situationer. Läraren visar främst uppfattningen av variationen i sin arbetsgång och läsläxan 

som de grundläggande och utvecklande för läsförståelsen. Begreppet läsförståelsestrategier är 

obekant och en djupare reflektion över hur läsförståelsen befästs saknas. Lärare A kan 

beskrivas som ovan men har en något mer reflekterad syn på att variera sin undervisning 

utifrån olika individers behov. Lärare D innehar en förmåga att se olikheter hos eleverna, att se 

vad varje enskild elev behöver i form av stöd på ett djupare sätt än lärare A och C. Läraren 

visar sitt syfte med sitt arbetssätt och har en varierad undervisning. Läraren anser att ett 

helhetsperspektiv gynnar läsförståelsen och att arbeta tematiskt, men arbetar utifrån lästest för 

att kontrollera elevernas läshastighet vilket följs upp med lästräning av bokstavssystem och 

stavelser. Två mycket skilda sätt att undervisa på. 

Att lärarna gör ett medvetet val av läsarter framhåller Tengberg (2009) som viktigt för att 

väcka elevernas reception och läskompetens. Vi ser i undersökningen att lärarna inte har 

någon medvetenhet om hur de anser att detta ska göras för att främja läsförståelsen. Perssons 

(1994) resonemang om att det är viktigt att läraren ska kunna vägleda varje enskild individ 

och att kunna göra det i en kontext tillsammans med andra och samtidigt anpassad till den 

enskilda eleven är svårare och kräver mer av läraren än att se alla elever som en hel grupp. 

Lärarna i vår undersökning verkar inte hjälpa eleverna att nå fram till sin metakognition i 

läsförståelse. 

Vi ser att lärarna genomgående har svårt att förhålla sig till begreppet läsförståelse, vad det 

innebär, vilket gör att de fokuserar läsning i ett större perspektiv. En majoritet av lärarna 

uttrycker sig om läsning i stort och kan inte särskilja läsförståelsen från läsutvecklingen vilket 

gör det problematiskt för dem när de ska se till hur läsförståelsen gynnas i deras undervisning.  

6.3 Didaktiska val som lärare gör i läsförståelseundervisningen 

I detta avsnitt presenteras lärarnas läsförståelseundervisning och därmed också de didaktiska 

val de gör i denna. 
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6.3.1 Ingen särskiljd läsförståelseundervisning 

Vi kan över lag se mycket små tendenser till att lärarna i vår studie väljer att särskilja 

läsförståelseundervisningen från annan undervisning. Lärarna bedriver därmed 

läsförståelseundervisningen i stor omfattning som en del av annan undervisning. 

Läsförståelsen är på det sättet något som lärarna oftast inkluderar i annan undervisning, och är 

därmed sällan en aktivitet som lärarna planerar specifikt för och på så sätt genomförs sällan 

specifika lektioner där målet är just att ge eleverna möjlighet att utveckla sin läsförståelse.  

Lärare A menar att läsförståelse: 

… ingår ju i alla ämnen, det spelar ingen roll om det är NO, eller SO. En god 

läsförståelse drar du ju nytta av hela tiden. Även om jag jobbar med SO eller 

NO är det ju svenska, det använder man sig ju av hela tiden. Det är inget 

specifikt, att nu jobbar vi med läsförståelse utan det gör man ju i alla ämnen 

tycker jag (A).  

Samma val gör lärare D som säger att: ”… det är ju inbakat i väldigt mycket. Det är inbakat i 

läxorna till exempel” (D).  

Vi kan dock se ett undantag, och det är lärare B som menar att läsförståelseundervisning är 

något som hon stundtals lyfter ut ur den vanliga undervisningen och därmed planerar lektioner 

som har syftet att eleverna ska förbättra just sin läsförståelse. Hon beskriver detta som att de 

då har ”rena läsförståelsetimmar” (B). Anledningen till att hon väljer att särskilja 

läsförståelseundervisningen från annan undervisning vid vissa tillfällen är att skola B sett att 

många av eleverna misslyckas på Nationella provet då de inte kan läsa mellan raderna, och 

därmed har skolan gemensamt beslutat att arbeta tydligt med att förbättra läsförståelsen.  

Genom detta menar vi att de flesta lärarna inte planerar specifik och särskiljd undervisning 

vad det gäller läsförståelse, därmed förminskar lärarna sin egen roll när det kommer till 

elevernas utveckling av läsförståelse. På frågan vad som främjar en god läsförståelse svarar 

lärare C: 

Att de har lugn och ro och att de är trygga i sig själva och att de har stöd 

hemifrån (C).   

Här framställs att lärarens roll i utvecklandet av läsförståelsen anses vara mycket liten. 

Lärarens uppgift blir att skapa ett lugnt klassrum, inte att bedriva en aktiv och utvecklande 
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läsförståelseundervisning, samtidigt som hemmet istället tillskrivs en viktig del i utvecklandet 

av läsförståelsen.  

Tidigare forskning, genom Frank (2009), visar på att lärarens kompetens är en av de två 

viktigaste förklaringarna som avgör om eleven ska nå en god läsförmåga eller inte. Att lärarna 

i denna studie i stor omfattning inte för en aktiv läsförståelseundervisning och därmed 

osynliggörs i läsförståelsearbetet är utifrån en sådan aspekt problematisk.  

Vidare kan vi i liten omfattning se att lärarna i vår studie arbetar aktivt med 

läsförståelsestrategier. Ingen av lärarna känner till begreppet läsförståelsestrategier och ingen 

av lärarna svarar att de arbetar för att eleverna ska tillägna sig någon läsförståelsestrategi. 

Lärare C menar att denna typ av arbetsätt inte är något som hon använder sig av i skolår 1-3, 

utan att det mer hör hemma i undervisningen av de äldre eleverna. Lärare A beskriver ett 

arbetssätt som liknar läsförståelsestrategierna som hon använder sig av när eleverna ska 

utveckla sitt skrivande, men gällande läsning kan vi inte uppfatta att hon använder sig av 

någon läsförståelsestrategi.  

Lärare D beskriver att hon inte undervisar eleverna i läsförståelsestrategier, men hon säger att 

hon istället lyfter en fråga för att skapa en medvetenhet hos eleverna. Trots att lärare D inte 

arbetar aktivt med läsförståelsestrategier, finns det ändå på det sättet en vilja att göra eleverna 

medvetna om att det går att tänka på olika sätt för att bättre förstå en text. Hos lärare B kan vi 

dock se att hon väljer att arbeta med läsförståelsestrategier. Hon är inte medveten om det själv 

och kallar arbetet för att ge eleverna en modell, men vi tolkar hennes beskrivning av 

arbetssättet som just arbete med läsförståelsestrategier: ”Först i början då gör man saker 

gemensamt… för att de ska lära sig förstå sig på modellen, hur man arbetar med den, men 

sedan blir de ju självgående i det här och får arbeta själva under ledning av läraren” (B).  

I stor omfattning stämmer därmed detta förhållningssätt med resultat från tidigare forskning, 

så som den som Westlund (2009b) och Reynolds (2002) presenterar, med vårt resultat, det vill 

säga att lärare inte arbetar så att elever kan tillägna sig läsförståelsestrategier. Utifrån 

Westlunds resonemang blir det relevant att ställa frågan om lärarna i vår undersökning har 

tillräcklig kunskap om elevens hela läsprocess samt om deras läsförståelseutveckling. 

Några av lärarna arbetar med vissa tankar som återfinns i några av läsförståelsestrategierna, 

även om de som sagt inte har ett aktivt tänkande kring detta som helhet. Hairrell (2011), Yusuf 

(2011) och Huang (2009) betonar alla vikten av förförståelsen och detta är något som flera av 

lärarna framhåller. Lärare B säger exempelvis att: 
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 … man försöker att få in det på många olika sätt så att de verkligen förstår 

orden för då går det ju så mycket lättare sen att läsa om man har en 

förförståelse (B).  

Också lärare A menar att förarbetet innan eleverna börjar arbeta själva är jätteviktigt.  

6.3.2 Läsförståelseundervisning främst genom enskilt arbete 

Lärarna beskriver att arbete med läsförståelse till relativt stor del bedrivs i arbetsformer där 

eleverna arbetar enskilt. En majoritet av lärarna nämner att de väljer att bedriva 

läsförståelseundervisningen i olika typer av tystläseböcker så som Äppel, Päppel med flera 

som består av texter med olika typer av uppgifter och frågor till. Lärare C beskriver att: ”… 

läsförståelsen för dom är nog när de jobbar med sina tystläseböcker i svenska…” (C). Med 

”dom” syftar läraren främst på elever i skolår 1-2.   

Flera av lärarna nämner också att eleverna arbetar med läsförståelse när de håller på med 

färdighetsträning av olika slag. Det kan handla om att eleverna får sortera ord i 

bokstavsordning, göra egna böcker om olika ord, leta ord ur bilder, para ihop ett ord och en 

mening med en bild och liknande. Det som lärarna här beskriver vara läsförståelse vill vi 

istället benämna som ordförståelse. 

När flera av lärarna beskriver hur de arbetar med läsförståelse framstår enskilt arbete som det 

vanligaste. Lärare D vill generellt att eleverna ska arbeta tillsammans: ”… då får de sitta och 

småprata och diskutera för att komma fram till ett bra svar. Och det främjar ju samarbetet…” 

(D). Vad det gäller just läsförståelse gör lärare D dock ett annat val: ”… alltså för att förstå 

någonting för sig själv behöver man ju läsa och tänka själv…” (D). Här visas att arbete 

tillsammans är något som ses positivt, men ur en synpunkt där samarbetet är det viktiga, och 

när det handlar om läsförståelse är det istället viktigt att varje elev får läsa och tänka själv. 

Undantaget är här främst lärare B som framhåller vikten av att eleverna arbetar tillsammans 

för att främja läsförståelsen. Hon berättar att hennes elever gärna får läsa tillsammans och att 

eleverna då blir medvetna om ifall de läst rätt och ifall de förstått. Hennes förhoppning är även 

att genom att dela med sig av sina tankar lär sig eleverna att det går att tänka på olika sätt. 

Denna styrka kan även lärare A se i att eleverna arbetar tillsammans med läsförståelse. Vidare 

betonar lärare B att läxan inte är något ensamarbete utan det är vad hon kallar 

”tillsammansläxa” som eleven ska göra tillsammans med någon. 

Gällande läxan lyfter lärare D fram vikten av att reflektera tillsammans utifrån en text. Genom 

att eleverna får berätta vad de fastnat vid i läxan skapas ett samtal mellan eleverna. 
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Endast lärare D beskriver tydligt att läsförståelsen delvis arbetas med utifrån litteratur och 

tillhörande samtal. Möjligheten för att den typ av litterärt samtal som både Björklund (2008) 

och Jönsson (2007) beskriver som främjande av läsförståelsen ska uppstå måste därmed 

beskrivas som liten. Att eleverna i stor omfattning arbetar enskilt med läsförståelse är inte 

heller det sätt som Liberg (1990) beskriver vara ett naturligt sätt för eleverna att arbeta med 

läsning.  

6.3.3 Brist på medvetna didaktiska val i läsförståelseundervisningen 

Vi kan se att det hos flera av lärarna saknas en djupare förståelse för begreppet läsförståelse, 

kring vad det innebär att arbeta med läsförståelse samt vad det kan ge eleverna att göra det på 

ett aktivt sätt. Detta visar sig genom att flera av lärarna på ett flertal ställen ger svar på våra 

frågor gällande läsning i allmänhet, trots att vi ställt en fråga specifikt om läsförståelse. Lärare 

C kopplar exempelvis läsförståelseundervisningen till den arbetsgång hon har där eleverna 

arbetar sig igenom alfabetet, bokstav för bokstav. På liknande sätt menar lärare A att skola A:s 

synsätt på läsförståelse är att organisera resurserna på bästa sätt för att så mycket resurser kan 

läggas på den generella läs- och skrivinlärningen i skolår 1. Lärare C svarar vidare att ett 

hjälpmedel hon ser som användbart för att främja läsförståelsen är datorn, men anger senare 

att det är riktat mot de elever som har dyslexi eller liknande. Också här går att återknyta till 

Westlunds (2009a) resonemang där hon i sin forskning sett att många lärare lägger fokus i sin 

undervisning på den rena läsinlärningen och för att eleverna ska läsa med flyt. Att flera av 

lärarna i vår undersökning fokuserar på den allmänna läsningen istället för specifikt på 

läsförståelse gör att vi i vår studie ser likheter med Westlunds resultat. 

6.4 Elevernas uppfattning om hur läsförståelse grundläggs och utvecklas  

I samtalen med eleverna berättar de dels allmänt om vilken typ av läsare de är, och dels mer 

specifikt om hur de anser läsförståelse grundläggs och utvecklas i skolår 1-3. Vid en första 

anblick kan elevens uttalanden visa att läsförståelse var ett svårt ämne att samtala om. Genom 

den meningstolkning vi använde oss av i vår modell för tolkning tillsammans med den tidigare 

forskning vi tagit del av gav dock elevintervjuerna en rad intressanta resultat. 

6.4.1 Otydligt hur och var läsförståelse grundläggs 

För eleverna är det oklart hur de gör för att förstå en text. Elev H förklarar det hela med att om 

man kan läsa förstår man automatiskt innehållet. Övriga elever ger inte någon förklaring alls 

till hur det går till när de förstår en text. Persson (1994) visar i sin forskning att lässtarka 
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elever i större omfattning än lässvaga elever kan diskutera sin metakognitiva förmåga. Om 

vårt resultat är det samma låter vi vara osagt då vi inte undersökt elevernas läsförmåga. Vi kan 

dock uttala oss om, utifrån det sätt vi genomfört vår studie på, att eleverna inte kan anses ha en 

utvecklad metakognitiv förmåga när det gäller hur de ser på att läsförståelsen uppstår.  

För eleverna är det även oklart vem de anser lär dem att förstå en text. Också här är det endast 

elev H som kan peka ut en person och han menar att: ”Fröken brukar det ibland” (H).  Övriga 

elever kan inte säga en viss person de anser hjälper dem med att förstå en text. Således är det 

inte självklart för eleverna att det är läraren i skolan som lär dem läsförståelse.  

6.4.2 Eleven lär sig själv att utveckla sin läsförståelse 

Eleverna upplever inte att deras lärare eller någon annan i skolan lärt dem något knep de kan 

använda för att öka sin läsförståelse. Elev F berättar istället att hans mamma och pappa lärt 

honom ett knep för att dela upp långa och svåra ord som han använder sig av. I detta 

sammanhang berättar elev F vidare att det är viktigt att någon kan förklara på ett bra sätt hur 

man ska tänka vid läsandet av en text: ”Ja. Hur knepet ska gå till, tänk så och tänk så… tänk 

inte så..” (F).  Här kan anas att elev F önskar en tydlig styrning från läraren i hur man som 

läsare bör tänka för att förstå en text på bästa sätt. Detta går att hänföras till Mobergs 

forskning (2002) där hon visar på vikten av att läraren på ett tydligt sätt visar eleven hur man 

som läsare bör tänka för att främja läsförståelsen. Vi vill här även knyta an till Franks 

forskning (2009) där hon påvisar vikten av lärarens kompetens för att läsförståelse ska uppstå. 

Då vi tolkar att eleverna inte upplever att deras lärare lärt dem något knep kan lärarens 

kompetens vad det gäller att driva en aktiv och meningsfull läsförståelseundervisning 

diskuteras och därmed kan det vara en förklaring till att elevernas läsförståelse försämrats 

(Skolverket (2007).  

Inte heller när eleverna frågar sin lärare får de lära sig något knep som de kan använda och 

därmed lär inte lärarna ut någon långsiktig lösning för att eleverna på sikt ska klara sig själva 

om de inte förstår en text. Elev F och elev H beskriver att deras lärare antingen berättar vad 

det står eller att läraren ger en ledtråd så att eleven kan ljuda ut eller klura ut själv vad texten 

betyder. Elev E och G upplever istället att läraren brukar ge svaret och därmed berätta vad det 

ord de inte förstår betyder. Även här kan resultatet i vår studie påstås överensstämma med 

Mobergs (2002) då vi likt Moberg kan konstatera att lärarna inte lär eleverna några 

läsförståelsestrategier. Precis som Moberg visar på kan vi i vår undersökning se att detta kan 
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bero på att lärarna anser att de bedriver läsförståelseundervisning hela tiden och därmed i liten 

omfattning har specifik läsförståelseundervisning.  

Vi tolkar att eleverna upplever att de inte får lära sig några knep i de tidiga skolåren för att 

förbättra sin läsförståelse. Därmed upplever eleverna att läsförståelsen utvecklas genom att de 

själva hittar på egna knep de använder för att förstå en text bättre. Alla eleverna beskriver att 

ett knep de kommit på själva är att läsa det ord eller den mening de inte förstår flera gånger. 

Elev G beskriver det som att: 

Då skulle jag nog försöka läsa så där igen och igen och sen skulle jag försöka 

memorera vad det kan vara i huvudet (G). 

Ett annat knep som samtliga elever beskriver att de använder sig av är att fråga någon. Elev E 

berättar: ”Ibland när jag inte förstår vad det står frågar jag några… Antingen några kompisar 

eller läraren” (E).  

Gustafsson och Mellgren (2005) finner i sin studie, precis som vi gör i vår, att då elever inte 

erbjuds några strategier för att en utveckling ska kunna ske ser de till att hitta dessa strategier 

själva. Gustafsson och Mellgren ser att de elever som lär sig egna strategier ofta känner en oro 

över att de inte lär sig det som förväntas av dem. Något sådant resultat har vi inte eftersökt i 

vår undersökning, och därmed kan vi inte uttala oss om detta. Dock är resonemanget viktigt 

att lyfta fram även här.  Är det så att elevernas tro på sig själva vad det gäller utvecklandet av 

läsförståelse påverkas på ett negativt sätt av att de tvingas hitta egna strategier är det mycket 

allvarligt. Frågan om läraren kan ha några förväntningar på att eleven ska utveckla sin 

läsförståelse när eleven i stor omfattning utelämnas att finna egna strategier för detta 

aktualiseras också gällande vår studie i och med detta resonemang. I detta sammanhang kan 

vår studie också relateras till Sandström Kjellins forskning (2002).  Hennes resultat visar på 

att skolan många gånger har för låga förväntningar på eleverna och att dessa därmed inte 

stimuleras tillräckligt. Vi anser att detta resultat återfinns också i vår studie baserat på att 

eleverna endast i liten omfattning erbjuds strategier och därmed tvingas finna dessa själva, 

vilket inte kan påstås innebära att lärarnas läsförståelseundervisning stimulerar eleverna. Vi 

ställer oss därmed kritiska till om lärarna i vår undersökning erbjuder eleverna stimulans inom 

alla de proximala zoner som Sandström Kjellin beskriver i sin forskning. 

6.4.3 Bilder utvecklar läsförståelse 

Något som samtliga elever anser utvecklar läsförståelsen är bilder, elev G beskriver det på 

detta sätt: 
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Jag brukar tänka på vad, hur den bilden ser ut och om de handlar om samma 

sak som i texten sådär, och om det skulle vara svårt med texten så kan man ju 

alltid kolla på bilden också, så kanske man förstår vad det är (G). 

Två av eleverna, E och G beskriver att de inte behöver ha bilder på varje sida, medan de två 

övriga eleverna, F och H anger att de vill ha stöd av en bild i större omfattning. Elev F väljer 

alltid en bok med både text och bilder och förstår han inte texten och det inte finns någon bild 

hoppar han helt enkelt över den delen av texten. Eleven berättar att han då tänker: ”… den var 

inte med på bilden och då får jag skylla mig själv…” (F). I forskningen visar både Björklund 

(2008) och Jonsson (2006) på att bilden är central för läsandet. Jonsson finner att bilden ges 

för litet utrymme i undervisningen, och om eleverna upplever att så är fallet svarar inte vår 

undersökning på, men tydligt är dock att eleverna vill att bilden ska ingå som en viktig del av 

undervisningen av läsförståelse.  

6.4.4 Metakognitiv förmåga korrelerar med elevens läsförståelseutveckling 

Tre av eleverna anser att deras läsförståelse idag är större jämfört med när de precis knäckt 

koden. Elev E kan inte ge något förtydligande kring vad detta innebär eller hur hon märker 

det. Elev F är dock tydligare och menar att: ”Man lär sig mer och mer och mer och till slut så 

kan man hur bra som helst” (F). Också elev G resonerar kring sin egen 

läsförståelseutveckling: 

Då blev det lite mer hackigare när man läser, man var tvungen att vänta lite 

mellan orden för att förstå lite mer, och sen, och nu är det mest bara att det 

flyter på och sådär (G). 

Elev H kan dock inte se någon utveckling utan denna elev menar att förståelsen är den samma. 

Denna elev menar att om man kan avkoda har man läsförståelse och då eleven ljudar fram 

orden på samma sätt som tidigare är också läsförståelsen den samma. Här visas en skillnad i 

elevernas metakognitiva förmåga. De elever som resonerar på det mest medvetna sättet, elev F 

och H, är båda elever i årskurs 3 och den elev som inte ser någon utveckling alls är en elev i 

årskurs 1. Vår studie ger därmed resultatet att den metakognitiva förmågan kan antas 

utvecklas i och med elevens läsförståelseutveckling. Persson (1994) ser i sin forskning att 

lässvaga elever inte är lika medvetna om sin kognitiva förmåga som lässtarka elever. Vår 

undersökning visar därmed överensstämmelse med Perssons resultat då en elev som läst under 

betydligt längre tid än en annan rimligtvis har en bättre läsförmåga. Trots att lärarna i mångt 

och mycket inte har en medveten och särskiljd läsförståelseundervisning verkar eleverna ändå 

utveckla en metakognitiv förmåga vad det gäller deras läsförståelse. Mot bakgrund av lärarnas 

ofta omedvetna läsförståelseundervisning tyder mycket i vår studie därmed på att eleven är 
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den som själv utvecklar sin metakognitiva förmåga utan tydligt stöd från läraren. Liberg 

(2003) menar att läraren och eleven tillsammans ska arbeta för att elevens metakognitiva 

förmåga ska utvecklas. Centralt i Libergs resonemang är här att eleven ska bli medveten om 

sin egen förmåga, och att den då samtidigt utvecklas. Det stöd som eleven får av läraren är 

således enligt Liberg mycket viktigt för i vilken grad elevens metakognitiva förmåga 

utvecklas. Resultatet i vår studie varken stödjer eller avfärdar Libergs resonemang, men 

sannolikt hade eleverna som ingår i vår studie, utifrån Libergs synsätt, kunnat utveckla en 

större metakognitiv förmåga kring läsförståelse om de fått ett tydligare stöd från sin lärare.  

 

7. Diskussion   

Vi ämnar i detta nedanstående kapitel diskutera uppsatsen i några olika hänseenden. Vi 

kommer börja med en metoddiskussion där vi för ett resonemang rörande uppsatsens olika 

metodologiska val. Resultatet behandlas i en resultatdiskussion där vi avser lyfta fram och 

besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Kapitlet avrundas med avslutande reflektioner 

där vi blickar framåt och lyfter fram egna tankar. 

7.1 Metoddiskussion 

Vi anser att kvaliteten och tillförlitligheten i uppsatsen är god. Vi kan se att vårt syfte och våra 

frågeställningar har besvarats genom användandet av en kvalitativ forskningsansats. Vi ser 

därmed att det empiriska materialet gav oss möjlighet att nå de uppfattningar vi sökte hos 

lärare och elever, samt nå de didaktiska val lärare gör. Målet med kvalitativ forskning är just 

att förklara och förstå något genom språklig bearbetning av empiriskt material (Fejes & 

Thornberg 2009).  

En fördel med insamlingen av det empiriska materialet har varit att vi inte känt till vare sig 

lärare eller elever innan intervjutillfället. Det gjorde att vi inte kunde ha några förutfattade 

meningar om intervjupersonerna. Detta medförde att vi träffades i ett neutralt sammanhang 

där vi varken påverkade eller påverkades av intervjupersonerna och inte heller omvänt. 

Ytterligare en fördel har varit att vi tog den första kontakten med skolorna via skolledningen, 

vilket innebar att vi visade en öppenhet inför skolorna gällande vårt syfte med studien. 

Därmed fick vi också ett godkännande från respektive skolledning att genomföra intervjuerna. 

Det visade sig att de fyra första svaren vi fick var från fyra kvinnliga lärare och på grund av 

uppsatsens tidsaspekt godtog vi de svaren. Att alla lärare var kvinnor anser vi inte påverkat vår 
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studie. Vi menar att antalet lärare och elever gett oss ett tillräckligt underlag för att besvara 

uppsatsens syfte på ett bra sätt. Omfånget av det empiriska materialet var inte heller för stort 

utan vi har kunnat bearbeta all data genom vår modell för tolkning, vilket också visas genom 

att vi använt oss av allt material i resultatanalysen.  

Vi anser att Nationella provet som urval inte påverkat undersökningen. Vi vill ändå visa på en 

medvetenhet om att det resultat som Nationella provet ger, inte nödvändigtvis visar på den 

kunskap som finns i en viss elevgrupp. Utifrån ett sådant resonemang kan urvalet ifrågasättas, 

men att använda oss av det nationella provet anser vi ändå vara det sätt genom vilket vi på 

mest tillförlitliga sätt har valt ut skolor som nått bra resultat gällande läsförmågan.  

Att använda en semistrukturerad intervju anser vi har gjort att vi har kunnat besvara 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Denna intervjuform innebär att kunskapen produceras i 

ett socialt sammanhang, det vill säga i ett öppet samtal i mötet mellan deltagarna i en intervju 

(Kvale & Brinkmann 2009).  Ett kunskapsproducerande socialt sammanhang lyfter även det 

sociokulturella perspektivet fram och den semistrukturerade intervjuformen, där vi tydligt ser 

det sociokulturella perspektivet, gjorde att intervjupersonerna gavs tillfälle att tala fritt om sina 

uppfattningar utifrån våra frågor. Vi fick tillräckligt material genom våra intervjuer, men hade 

vi varit mer vana i vår roll som intervjuare hade det eventuellt kunnat ge än mer omfattande 

data. En stor problematik som vi stött på vid lärarintervjuerna är att lärarna gärna besvarade 

frågorna utifrån ett helhetsperspektiv på läsning, istället för specifikt angående läsförståelse. 

Vi var medvetna från början om att detta eventuellt skulle kunna ske och var därmed noga 

med hur vi utformade intervjufrågorna, så att de fokuserade specifikt på läsförståelse. Under 

intervjuerna innebar det att vi aktivt poängterade att frågorna rörde läsförståelse och vi ställde 

även en rad följdfrågor för att styra in samtalet på läsförståelse.  

Något vi ser positivt på är det hjälpmedel vi använde oss av i form av en Mp3-spelare vid 

intervjutillfällena. Denna gjorde det möjligt för oss att fokusera på samtalet utan att behöva 

föra anteckningar. Det möjliggjorde också att vi kunde använda citat i resultatanalysen, något 

som vi anser ger tillförlitlighet till vår studie.   

Genom att använda oss av meningskoncentrering och meningstolkning som Kvale Brinkmann 

(2009) förespråkar utformade vi en modell för tolkning som gjorde det möjligt att kunna göra 

uttalanden om hela materialet. Modellen har fungerat och därmed hjälpt oss vid 

tematiseringen och struktureringen av materialet och på så vis kunnat skapa de underrubriker 
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som resultatanalysen är uppbyggd utifrån. Utan denna modell hade vi inte kunnat hantera det 

empiriska materialet då det hade varit oöverskådligt.  

Uppsatsens vetenskapliga texter fann vi genom de sökfunktioner som Universitetsbiblioteket i 

Örebro anser vara tillförlitliga. Den forskning som vi valt, valdes ut för att täcka ett 

helhetsperspektiv runt läsförståelse. En del av forskningsfältet har varit användbar vår uppsats. 

I utformandet av vår intervjumall var forskningen central och vi har i hög grad tydligt kopplat 

forskningen till vårt resultat. Därmed har den valda forskningen visat sig vara relevant för vår 

studie. 

Utifrån omfattningen på studien, som är förhållandevis liten, kan vi inte dra några generella 

slutsatser. Det behöver därmed inte vara så att lärare och elever över lag resonerar på det sätt 

som lärarna och eleverna i vår undersökning gör.  I just vår studie kan vi se ett tydligt resultat, 

men vi kan inte avgöra om det är representativt eller inte för vad lärare och elever i allmänhet 

anser. 

7.2 Resultatdiskussion 

Vi kan se att lärarna har olika uppfattningar om vad läsförståelse innebär. De flesta lärarna i 

vår studie har en ytlig syn på vad läsförståelse betyder, medan en lärare uttrycker det på ett 

djupare sätt. Hon är den av lärarna som har en mer medveten läsförståelseundervisning. 

Anledningen till att hon kan göra medvetna didaktiska val är just att hon har en djupare 

förståelse angående läsförståelse och får lättare att lyfta ut denna ur läsning som helhet. 

Övriga lärare, vilka har ett mer ytligt synsätt, gör därför medvetna didaktiska val i mindre 

utsträckning. Utifrån detta resonemang kan vi se vikten av att läraren har ett tydligt syfte med 

sin läsförståelseundervisning för att kunna göra väl avvägda didaktiska val. 

Alla lärare anser att bilder främjar och är till hjälp vid läsförståelseundervisning och kan 

arbetas med på olika sätt. Vi kan se att lärarna har olika djup i sin uppfattning hur bilder kan 

användas. De lärare som har en djupare uppfattning anser vi ha goda förutsättningar att främja 

elevernas läsförståelseutveckling genom sin undervisning runt bilder.   

De flesta lärarnas uppfattning är att läsförståelse uppstår först när avkodningen är avklarad. 

Således uppstår läsförståelse automatiskt enligt lärarna när eleverna får läsa mycket och ges 

möjlighet till variationsrik färdighetsträning, så som exempelvis sortera ord i bokstavsordning 

eller para ihop ord och bild, i den vardagliga undervisningen. Det som lärarna beskriver som 

läsförståelseundervisning ser vi istället som ordförståelseundervisning som utgår från ett 
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syntetiskt synsätt. Risken med ett sådant synsätt är att eleven kan utveckla en mekanisk 

läsning utan någon förankring i förståelsen av vad eleven läser. Ett resultat vi ser är därmed att 

avkodningen i ett tidigt skede sätts i fokus. Detta är något vi är kritiska till och menar att 

läsförståelsen aldrig kan väljas bort utan alltid ska ha en viktig roll i läsutvecklingen.  

Ytterligare ett tydligt resultat är att läsförståelseundervisningen i liten omfattning särskiljs från 

den vardagliga undervisningen. Den lärare som särskiljer läsförståelseundervisningen menar 

att läsförståelsen ska få eget fokus för att utvecklas på ett tillfredsställande sätt hos eleven. Vi 

ställer oss bakom detta resonemang, och därmed är vi kritiska till de lärare som aldrig 

särskiljer läsförståelseundervisningen från annan undervisning då de menar att denna bedrivs i 

alla ämnen hela tiden. Undervisningen i läsförståelse är därmed oplanerad och utan syfte och 

vi ifrågasätter den kvalitet en sådan undervisning ger. Den ideala läsförståelseundervisningen 

som vi framhåller är en undervisning där läsförståelsen ibland särskiljs och då läsförståelsen 

på så sätt ses som en separat del som arbetas med enskilt. På så sätt tvingas läraren att sätta 

upp ett tydigt syfte med sin läsförståelseundervisning, det blir tydligt för eleven vilken 

förmåga de arbetar med samt att det är under dessa tillfällen som eleven lär sig olika strategier 

för att utveckla sin läsförståelse. Vi ser att det ibland är en fördel att sätta in läsförståelse i ett 

sammanhang och då inte se den som en separat del i undervisningen. Här får eleverna 

möjlighet att använda strategier i meningsfulla situationer som en del av ett sammanhang. 

Dessa båda synsätt anser vi kompletterar varandra då de ger ett vidgat perspektiv på hur 

läsförståelse grundläggs och utvecklas. Lärarna i vår studie har en helhetssyn på läsförståelse, 

men de kan inte särskilja läsförståelse från annan undervisning. Konsekvenserna av lärarnas 

val innebär att lärarna inte visar på några medvetna strategier för hur läsförståelse grundläggs 

och utvecklas. Lärarnas synsätt förutsätter att eleverna själva tillägnar sig dessa strategier och 

införlivar dessa i sin läsförståelse. 

För att koppla vidare till ovanstående resonemang kan vi se att lärarna i liten omfattning 

undervisar om läsförståelsestrategier. Anledningen till det är att lärarna inte ger utryck för vad 

begreppet läsförståelsestrategier står för, trots att det tydligt står i kursplanen i svenska att 

läraren ska undervisa i läsförståelsestrategier. Vi ser mycket allvarligt på detta som vi anser 

vara en brist i lärarnas läsförståelseundervisning. Följden av detta blir att lärarna inte arbetar 

mot målen i kursplanen i årskurs 3, vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till den 

försämrade läsförståelsen enligt Skolverkets rapport (2007).  

Vi kan se att eleverna uppfattar att de inte lär sig läsförståelse i undervisningen. Deras 

uppfattningar är att de inte får tydligt stöd från skolan i och med att det inte är självklart för 
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eleverna att det är läraren som lär dem läsförståelse. Eleverna menar också att de inte får lära 

sig något knep de kan använda för att förstå en text. Eleverna får därför hitta egna strategier 

för att förstå en text. Här beskriver de att de läser om eller frågar någon. Alla elever ser också 

bilden som en hjälp i förståelsen av en text. Att eleverna får hitta sina egna strategier är 

problematiskt då det tyder på att de lämnas ensamma i läsförståelseutvecklingen.  

De elever vi intervjuat har givit uttryck för en outvecklad metakognitiv förmåga gällande hur 

de anser att läsförståelse grundläggs. Vi ser att eleverna har lättare att se sin 

läsförståelseutveckling ur ett metakognitivt perspektiv. Även här ser vi att de blir lämnade 

ensamma, och den metakognitiva förmåga som trots allt uppstår har de själva frambringat.  

Något som ligger utanför uppsatsens syfte, men som stärker vår tolkning av lärarnas syn på 

läsförståelseundervisning, är elevernas vaga uppfattningar om läsförståelse. Vi anser att 

lärarnas och elevernas uppfattningar kompletterar varandra och förstärker vårt resultat. 

7.3 Avslutande reflektioner 

Under uppsatsens gång har en rad olika tankar och reflektioner väckts hos oss. En av dessa 

väcktes när vi utformade vårt syfte och frågeställningar då vi tydligt såg att det sociokulturella 

perspektivet skulle kunna hjälpa oss uppnå vårt syfte. Vi såg dock att det sociokulturella 

perspektivet inte kunde appliceras i den omfattning som vi tänkt oss i vår undersökning och 

det förvånar oss. Vi trodde att detta perspektiv var det rådande i skolans verksamhet då detta 

var det perspektiv vi fått med oss i vår utbildning. Utifrån vår forskning ser vi att det är viktigt 

att skolan i stort tar ansvar för att hålla sig uppdaterad och ta del av aktuell forskning. En 

tanke från vår sida är om detta kan ha att göra med att lärarna i vår studie arbetat länge och 

inte har ett sådant synsätt med sig.  Vi vill här lyfta fram att kontinuerlig fortbildning inte bara 

gynnar lärarna, utan även eleverna. Samhället och eleverna förändras över tid och därmed 

måste lärarna förhålla sig till nya förutsättningar. Här ser vi att framtida forskning skulle 

kunna vara en hjälp genom att undersöka vilka förutsättningar lärare har att fortbilda sig idag, 

samt vad som eventuellt behöver ändras för att ge möjlighet till fortbildning i framtiden.  

Redan i forskningsläget stötte vi på problem att hitta forskningstexter som specifikt tar upp 

läsförståelse. Vi upptäckte att tidigare forskning mest har fokuserat på den tidiga 

läsutvecklingen, och att det därmed finns ett visst tomrum när det handlar om forskning om 

läsförståelse. Vår förhoppning är att resultatet från denna uppsats till viss del har bidragit till 

att fylla detta tomrum. Vårt resultat gör det tydligt att ytterligare forskning inom området 

behövs. Den typ av forskning vi anser skulle ge ett bra genomslag ute i skolorna är en 
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forskning som undersöker hur läraren rent konkret kan undervisa i läsförståelse och vilka 

konsekvenser det får. Anledningen till detta är den omedvetenhet som vi ser i lärarnas 

läsförståelseundervisning. Forskningen bör även i större utsträckning inta ett elevperspektiv 

just gällande hur elever ser läsförståelse, då vi ser att elevernas förmåga att resonera runt 

läsförståelse är relativt liten. 

Vårt inledande citat som handlar om att flyga en drake visar på att det är möjligt för läsaren att 

läsa en text men ändå uppfatta den som helt obegriplig. Här är läsförståelsen central då det är 

den som gör att vi når mening och förståelse av en text. Att eleven får ett tydligt stöd av sin 

lärare för att utveckla sin läsförståelse är därmed av största vikt då den gör att verksamheten i 

skolan eventuellt framstår som mer meningsfull. De elever som ingår i vår studie har 

läsförståelse till viss del, men vi undrar vad följden skulle bli om de fick ett tydligare stöd av 

sin lärare? Vi anser att eleverna då utvecklar sin läsförståelse i större omfattning och att deras 

vardag i skolan skulle bli mer meningsfull.   
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Bilagor 

Bilaga 1 Information inför lärarintervju 

 

Hej! 

Först och främst vill vi tacka för ditt visade intresse att delta i vår intervjustudie angående 

läsförståelse. Vi tror att du har mycket erfarenhet som kommer att komma till användning i vår 

uppsats och vi är också övertygade om att det på ett personligt plan kommer att vara givande 

för oss att ta del av dina erfarenheter. Vår förhoppning är att det ska bli ett givande samtal 

även för dig.  

Vi vill därmed träffa dig för en intervju där vår ambition är att skapa en dialog oss emellan. Vi 

uppskattar att vårt möte kommer att ta cirka en och en halv timme. För att underlätta vår 

bearbetning av intervjumaterialet så vill vi gärna göra en ljudupptagning på en Mp3spelare. 

För att kunna ha ett så ostört samtal som möjligt önskar vi att du kan ordna en passande lokal 

för ändamålet. 

För att uppnå uppsatsens syfte så vill vi träffa dig som lärare men även träffa några elever ur 

skolår 1-3, för att samtala kring läsförståelse. I och med detta så skulle vi vara mycket 

tacksamma om du ville dela ut bifogad blankett till eleverna angående deltagande i studien. Vi 

vill att de elever som önskar delta i undersökningen återlämnar blanketten till skolan med 

påskrift från både elev och målsman.   

Vi följer Vetenskapsrådets etiska rekommendationer. Det innebär bland annat att deltagandet 

är frivilligt, den information vi tar del av under intervjun kommer vi behandla konfidentiellt 

och därmed kommer personer och skolor inte att namnges. Informationen kommer endast att 

användas för uppsatsens syfte och därefter förstöras.  

Vi vill gärna att vi träffas för att göra intervjun under v.43-45, skulle detta inte passa dig så 

försöker vi givetvis hitta en annan lösning. 

 

Har du några funderingar kring detta så kontakta oss gärna. 

 

Med vänliga hälsningar 

Frida Gustafsson                                                         Viktoria Einarson 

XXX@studentmail.oru.se                                               XXX@studentmail.oru.se  

Tel. XXX                                                                     Tel. XXX                                                                  

 

mailto:XXX@studentmail.oru.se
mailto:XXX@studentmail.oru.se
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Bilaga 2 Elevinformation inför elevintervju 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som läser Lärarprogrammet vid Örebro Universitet. Under hösten 

skriver vi vår avslutande C-uppsats där vårt uppsatsämne handlar om läs- och skrivutveckling 

och specifikt om läsförståelse.  

Vi skulle vilja träffa dig som elev och prata om ämnet läsförståelse. Först kommer vi att läsa 

en berättelse för dig som vi sedan pratar om. Sedan pratar vi om hur du tycker att du lär dig att 

förstå vad du läser. Vi är jättenyfikna på att höra vad du tycker och vi ser fram emot att träffa 

dig! 

Det är viktigt att ni lämnar tillbaka den här blanketten till skolan med elevens och målsmans 

underskrift så snart som möjligt före lovet v. 44 om ni vill delta i undersökningen. Vi kommer 

påbörja intervjuerna v. 45 i er skola. 

Urvalet av elever kommer att ske slumpmässigt av oss. Om intresset är stort kan det bli så att 

vi inte har möjlighet att träffa alla elever.  

Vi vill att ni föräldrar tillsammans med ert barn pratar om vad nedanstående betyder: 

Vi följer Vetenskapsrådets etiska rekommendationer. Det innebär bland annat att deltagandet 

är frivilligt, den information vi tar del av under intervjun kommer vi att behandla 

konfidentiellt och därmed kommer personer och skolor inte att namnges. Informationen 

kommer endast att användas för uppsatsens syfte och därefter förstöras. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Viktoria Einarson och Frida Gustafsson 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lämna denna del åter till skolan 

□ Ja, jag vill delta i studien om läsförståelse 

 

Elevens namn:_______________________________________________________________ 

 

Elevens underskrift:___________________________________________________________ 

 

Målsmans underskrift:_________________________________________________________ 
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Bilaga 3 Intervjufrågor lärare 

1. Inledande frågor 

1.1 Hur lång tid har du arbetat som lärare och hur lång tid av denna period har du arbetat mot 

skolår 1-3? 

1.2 Vilken typ av lärarutbildning har du och vilken utbildning har du mer specifikt inom läs- 

och skrivområdet? 

1.3 Hur ser skolan där du arbetar på läsförståelse, och hur arbetar skolan gemensamt för att 

höja elevernas läsförståelsenivå? 

1.4 Vad anser du är viktigt att tänka på när du möter elever som ska lära sig att läsa?  

1.5 Vad anser du är viktigt att tänka på när du möter elever som ska utveckla en god 

läsförståelse? 

2. Hur uppfattas läsförståelse? 

2.1 Vad är läsförståelse, hur skulle du vilja definiera begreppet läsförståelse?  

2.2 Vilken vikt lägger du vid undervisning specifikt syftande till att ge eleverna en god 

läsförståelse?  

2.3 Hur relaterar du arbetet kring läsförståelse till styrdokumenten, Lgr11 och kursplanen i 

svenska?  

2.4 Vilka möjligheter respektive begränsningar ser du i arbetet med läsförståelse? 

3. Didaktiska val 

3.1 Sett ur ett bredare perspektiv, vad anser du främjar en god läsförståelse? På vilket sätt 

arbetar du med elevernas läsförståelse?  

3.2 Vilket annat arbetssätt skulle du eventuellt vilja arbeta utifrån gällande läsförståelsen?   

3.3 Vilken typ av text väljer du när du ska arbeta specifikt med läsförståelse? 

3.4 Hur ser du på undervisning om olika typer av läsförståelsestrategier?  Vilken 

läsförståelsestrategi/ strategier använder du i din undervisning?   

3.5 Hur mycket tid avsätter du i din undervisning specifikt för läsförståelse?  

3.6 När under dagen arbetar eleverna med läsförståelse och varför ser det ut så? 

3.7 Hur anser du att miljöns utformning kan påverka läsförståelseundervisningen? Hur 

utformar du miljön kring eleverna när de arbetar med läsförståelse?   

3.8 Vilka fördelar och nackdelar ser du med att eleverna arbetar enskilt, i grupp och i helklass 

med läsförståelse? Vad baserar du dina val på när du väljer hur elevkonstellationen ska se ut i 

en viss undervisningssituation?  



61 
 

4. Artefakter 

4.1 Använder du några hjälpmedel vid arbetet med elevernas läsförståelse?  

4.2 Hur arbetar du med bilder, bilder i böcker och elevens egenproducerade bilder, i 

undervisningen kring läsförståelse?  

5. Avslutande frågor 

5.1 I vilka ämnen anser du att eleverna ska arbeta med läsförståelse? Hur lyfter du fram 

läsförståelse i andra ämnen än svenska?  

5.2 Hur tillgodoser du varje enskild elevs behov i undervisningen av läsförståelse? 

5.3 Vilket ansvar anser du att hemmet ska ta gällande utvecklandet av läsförståelse? Hur 

organiserar du arbetet med läsförståelse i samarbetet med hemmet?  

6. Slutfråga 

6.1 Är det något mer du vill tillägga som du känner att du inte haft möjlighet att uttrycka 

under vårt samtal kring läsförståelse? 
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Bilaga 4 Intervjufrågor elev 

 

1. Inledande frågor 

1.1 Berätta vad du brukar läsa! 

1.2 När läser du? 

1.3 Var läser du? 

1.4 Hur ofta läser du? 

1.5 Varför läser du? 

 

2. Hur läsförståelse grundläggs 

2.1 Berätta hur du förstår vad du läser! 

2.2 Har du något/några knep som du använder för att förstå vad en text handlar om? 

2.3 Har din lärare lärt dig något/några knep för att du lättare ska förstå vad en text handlar 

om? 

2.4 Vad/Hur gör du när du inte förstår? (t ex. om du kommer till ett ord i texten som du inte 

vet vad det betyder, hur gör du då?) 

2.5 Vem lär dig att förstå vad texten du läser handlar om? 

2.6 Berätta hur du lär dig vad en text handlar om! 

2.7 Hur använder du dig av bilder när du ska förstå en text? 

 

3. Hur läsförståelse utvecklas 

3.1 Om du vill förstå en text lite bättre, hur gör du då? 

3.2 Hur arbetar ni med texter i skolan för att du ska förstå en text bättre? 

3.3  På vilket sätt förstår du bättre idag när du läser en text än när du precis lärt dig att läsa? 

 

4. Avslutande fråga 

4.1 Är det något mer som du vill prata om som handlar om det här att förstå en text? 

 


