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Syftet med denna litteraturstudie är att jämföra Sveriges respektive Norges 

läsförståelseundervisning. Vi har analyserat material från olika publikationstyper för att 

återspegla vad tidigare forskning säger om ämnet. De frågeställningar arbetet utgår ifrån 

är:  

• Hur ser läsförståelseundervisningen ut i respektive land? 

• Vilka satsningar har gjorts i respektive land för att öka läsförståelsen? 

• Vilka bakomliggande faktorer påverkar resultaten? 

Källorna i studien uppgår till 20 och består av olika publikationstyper i form av 

doktorsavhandlingar, artiklar, olika undersökningar och läroplaner. Utifrån materialet har 

vi gjort en grundlig jämförelse mellan Sverige och Norge. Resultatet av studien visar att 

Norges satsningar på läsförståelseundervisning de senaste 15 åren har varit mer 

genomtänkta och innehållit en tydligare struktur än de svenska. Norge har tagit lärdom av 

sina tidigare brister och systematiskt arbetat fram ett kunskapscenter som baseras på 

vetenskap och utgår från universitet. Norge har även lagt stora satsningar på att öka 

motivationen till att läsa. Genomgående för den svenska läsförståelseundervisningen är 

att det lagts för stort ansvar på elever i för tidig ålder. Sverige startade ett nationellt 

centrum för språk-, läs- och skrivutveckling som ligger under Skolverket och som inte är 

forskningsbaserat till skillnad från Norges kunskapscenter. Studien påvisar flertalet 

bakomliggande faktorer som påverkar resultaten och som vi i vår framtida profession 

kommer dra nytta av. Dessa bakomliggande faktorer pekar på hur migrationen, 

hemförhållanden och andra omständigheter påverkar resultaten.  Sökord: Läsförståelse, 

läsförståelseundervisning, läsförståelse Sverige, läsförståelse Norge. 
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1. Inledning 
Läsförståelse är ett ämne som varit närvarande i den svenska samhällsdebatten de senaste 

åren. De svenska läsförståelseresultaten i PISA-undersökningarna har sedan 

millenniumskiftet varierat i sin prognos. Resultaten från år 2000 var positiva i jämförelse 

med de alarmerade resultaten från år 2009. Även om prognosen ser ljusare ut nu än vad 

den gjort på länge kan vi se en oro över att Sverige alltjämt ligger efter Norge som inte 

heller uppvisat enastående resultat i mätningarna. Vi står idag inför ett läge där läsningen 

förmodligen är viktigare än någonsin, då vi lever i ett informationssamhälle. Det finns en 

rad olika faktorer som påverkar resultaten av läsförståelse. Läser barn mindre idag 

jämfört med tidigare? Hur har den stora migrationen påverkat svensk läsning? Sett till 

förutsättningarna bör inte skillnaden i kvalitet vara så påtaglig som den faktiskt är mellan 

de nordiska länderna. I Lgr 11 beskriver man att undervisningen ska syfta till att utveckla 

elevers kunskaper om det svenska språket. Undervisningen ska stimulera deras intresse 

för att läsa och skriva. Det innebär att undervisningen ska ge dem möjlighet att utveckla 

det svenska språket för att tänka, kommunicera och lära (Skolverket, 2017b, s. 247). 

 

Under våra VFU-perioder upplevde vi läsförståelsen hos eleverna som påtagligt svag. Vi 

har också märkt en skillnad i hur man ser på läsning mellan de skolor vi besökt. Olika 

lärare ser läsning på olika sätt vilket avspeglas hos eleverna. Det märks genom att elever 

som har svårigheter med sin läsförståelse även presterar sämre i andra ämnen, vilket 

betonar vikten av att arbeta med läsförståelse inom skolan. Skolan ska även stimulera ett 

intresse för fortsatta utbildningar hos eleverna, vilket blir problematiskt då högskola eller 

universitet i mångt och mycket handlar om att samla in information och bearbeta den. Vi 

vill därför analysera pedagogiken för läsförståelse i Sverige respektive Norge och 

jämföra dem; vilket resultat det lett till samt undersöka bakomliggande faktorer till varför 

resultaten avviker från varandra. Genom att identifiera likheter och skillnader kan vi peka 

på problem som vi kan ta hänsyn till i vår framtida profession.   
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2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att göra en jämförelse mellan Sverige och Norge utifrån ett 

pedagogiskt läsförståelseperspektiv som är baserat på läsforskning.  

 

I den senaste PISA-undersökningen (2015) framkommer det att svenska elevers 

läsförståelse förbättrats sedan den förra PISA undersökningen från år 2012. Sverige 

(14:e) ligger fortfarande lägre än Norge (7:e) i den senaste undersökningen och så har 

fallet varit sedan mitten av 00-talet. De norska PISA-resultaten från år 2000 ledde till en 

rad åtgärder från det norska utbildningsväsendet, då de rekryterade läsforskaren Jay 

Rasmussen vilket slutligen gav positiva resultat i form av bättre PISA-resultat. Det ledde 

till en rad åtgärder som utvecklade den norska läsundervisningen, tydligaste exemplet är 

Kunskapsløftet (2006). Sverige har visserligen gått framåt i undersökningarna sedan år 

2012, men ligger fortfarande under det svenska snittet från år 2000. Vi ser problematiskt 

på hur de svenska resultaten i de olika PISA-undersökningarna dykt genom åren. Om vi 

jämför de svenska resultaten med de norska ser vi att Norges resultat ligger på en mer 

stabil nivå jämfört med de svenska resultaten. Den svenska förbättringen innefattar 

främst lågpresterande elever (Skolverket, 2017, svenska elever bättre i PISA).   

 

Mot bakgrund av syftet vill vi undersöka på följande frågor:  

• Hur ser läsförståelseundervisningen ut i respektive land? 

• Vilka satsningar har gjorts i respektive land för att öka läsförståelsen? 

• Vilka bakomliggande faktorer påverkar resultaten?  
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3. Bakgrund 
I det här kapitlet redovisas hur resultaten har förändrats över tid för respektive land, vilka 

bakomliggande orsaker som har påverkat resultatet samt att urskilja likheter och 

skillnader i respektive lands arbete med läsförståelse. 

3.1 Olika undersökningar 
Genom olika undersökningar som gjorts under åren har det blivit tydligt att Norge 

etablerat sig som ett starkt land när det kommer till läsförståelse. I senaste PISA-

undersökningen som gjordes 2015 ligger Norge på en 7:e plats medan Sverige ligger på 

en 14:e plats. Sverige går framåt men ligger trots det sämre än vi gjorde vid PISA-

undersökningen kring millenniumskiftet. Norge gjorde förändringar i början på 2000-

talet som lett till goda resultat. De har varit stabila i de senaste PISA-undersökningarna 

och har tydligt visat att de är ett land i framkant när det kommer till läsförståelse (PISA, 

2015, s. 21). 

3.2 Styrdokument  
Skolverket (2017b, s. 247) anger att eleverna ska ges möjlighet att ”läsa och analysera 

skönlitteratur och andra texter för olika syften”. Norges läroplan är mer omfattande och 

anger att eleverna ska ges möjlighet att arbeta med ett brett spann av texter. Genom detta 

ska de lära sig att bilda egna upplevelser och självständigt reflektera utifrån texterna. De 

ska även lära sig att tänka kritiskt och få ett perspektiv på texthistorien (Læreplan i norsk, 

2013, s. 2). 

 

3.3 Bakomliggande orsaker  
Resultaten mellan Norge och Sverige skiljer sig när det kommer till läsförståelse. Det är 

intressant att veta varför det skiljer sig och vad detta kan bero på. Bakomliggande orsaker 

som hur man arbetar med läsförståelse i respektive land, hur arbetsmiljön påverkar 

individen samt migration är viktiga aspekter att reflektera kring. Genom att identifiera 

vad Norge gör bättre och se på problem de båda länderna har kan vi få bra ingångar till 

hur undervisningen bör struktureras inom läsförståelse för en framtida lärarprofession. 
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3.4 Undersökningar och observationer i respektive land  
Norge fick ett resultat de inte var nöjda med i Pisa-undersökningen (2000) och började 

direkt att vidta åtgärder för att ändra på trenden. De tog in den amerikanska forskaren Jay 

Rasmussen som började identifiera vad som brast i den norska 

läsförståelseundervisningen och vad som behövde ändras. De åtgärder som Rasmussen 

föreslog var ökad fokus på metodik inom lärarutbildningen samt att öka läsmotivationen 

bland eleverna (Reichenberg, 2012, s. 13). I Sverige har det också gjorts undersökningar 

kring läsförståelse, bland annat har Ewald (2007) gjort observationer om hur 

undervisningen och arbetet sker i svenska klassrum inom läsförståelse. Under de 

observationer hon gjort handlar läsförståelse och läsning i klassrummen mycket om att ha 

bänkböcker som eleverna läser ur och recensionsskrivande när böcker är utlästa. 

Eleverna ges för lite utrymme att samtala och reflektera kring det lästa (Reichenberg, 

2012, s. 11). Sverige och Norge har utifrån olika undersökningar och observationer 

kommit fram till åtgärder som behöver ändras. Åtgärder som är lika varandra och 

åtgärder som skiljer sig. Både i Sverige och Norge ledde åtgärderna till ökad 

läsmotivation. I Sverige ledde undersökningarna till att man frångick det individisolerade 

arbetet till att arbeta inom den sociokulturella teorin, vilket innebär ett socialt samspel 

mellan eleverna.  
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4. Metod 
I följande kapitel beskrivs informationssökningen som ligger till grund för den 

analyserade litteraturen. Undersökningen är en litteraturstudie i vilken tidigare forskning 

kring läsförståelse analyserats. Läsförståelse är ett ämne som varit närvarande i den 

svenska samhällsdebatten i flera år, vilket avspeglas i antalet träffar vid 

informationssökningen.  

4.1 Informationssökning  
Undersökningen inleddes övergripande med en sökning på Google. Vi sökte efter 

läsförståelse (695 000 träffar), läsförståelse Norden (53 300 träffar), läsförståelse Sverige 

(123 000 träffar) och läsförståelse Norge (46 900 träffar). Antalet träffar visade sig föga 

överraskande vara många till antalet, vilket gav oss ett brett perspektiv över området. 

 

Vi har använt oss av metoden kedjesökning när vi läst igenom artiklar för att följa upp 

intressanta källor. Vi har även använt kedjesökning när vi läst igenom liknande 

examensarbeten. Då har vi haft som utgångspunkt att utgå från referenslistor för att 

slutligen försöka hitta primärkällorna. Utöver kedjesökningen har vi även sökt efter 

vetenskapliga artiklar i Primo, SwePub och Google Scholar.  Primo är en katalog som ger 

en översiktlig bild över aktuellt område. Sökningen i Primo gav oss i läsförståelse (216 

träffar), Läsförståelse Sverige (52 träffar), Läsförståelse Norge (21 träffar) och 

Läsförståelse Norden (18 träffar). SwePub är en databas som på ett tydligt och 

strukturerat sätt söker efter vad forskare har publicerat. Här blev antalet träffar 

läsförståelse* (136 träffar), läsförståelse Sverige* (8 träffar), läsförståelse Norge* (2 

träffar) och läsförståelse Norden* (3 träffar). Google Scholar är en sökmotor med en 

annan struktur än SwePub. Skillnaden här är att Google Scholar samlar in all möjlig data, 

Google Scholar ger alltså fler träffar men ofta mindre relevanta sådana. I Google Scholar 

fick vi i läsförståelse (9990 träffar), läsförståelse Sverige (8790 träffar), läsförståelse 

Norge (1820 träffar) och läsförståelse Norden (2930 träffar).  

 

4.1.1 Kriterier för inklusion 
Materialet undersöktes och utvaldes när detta besvarade undersökningens syfte för att 

sålla bort sådant som var irrelevant för vårt arbete. Då vissa av materialen inte uppfyllde 



 
 

 

8 

våra kriterier. Materialet som vi sedan har valt att analysera är utvalt utifrån dessa på 

förhand bestämda kriterier: 

• Ett funktionellt perspektiv, vilket innebär att de återspeglar arbetets syfte  

• Materialet bör vara tidsaktuellt och innefatta forskning från år 2000 och framåt  

 

 

4.1.2 Urval  
Efter informationssökningen gjordes en analys av materialet för att sålla bort sådant som 

var irrelevant för studien. Det resulterade i 20 källor som består av olika 

publikationstyper i form av artiklar, avhandlingar, läroplaner och olika undersökningar. 

Analysen av dessa undersökningar vi kommit fram till presenteras i kapitlet resultat. 

Tabellen nedan visar 13 av sammanlagt 20 källor i arbetet. Dessa 13 källor är alla 

representerade i kapitlet resultat, övriga 7 är sådant som är representerade i övriga delar 

av arbetet.  

 

Författare  År Publikationstyp  Titel 

Bråten, Ivar  2007 Artikel  Leseforståelse-om 

betydningen av 

forkunnskaper, 

forståelsesstrategier 

og lesemotivasjon 

Elwér, Åsa 2014 Doktorsavhandling  Early predictors of 

Reading 

Comprehension 

Difficulties  

Fredriksson, Ulf 2015 Forskningsrapport  Kunskapsöversikt 

om läs- och 

skrivundervisning 

för yngre elever 

Nordic council of 

ministers 

2012 Forskningsrapport Northern lights on 

PISA 2009 – focus 

on reading  
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Stenlund, Karin 2011 Forskningsavhandling Läsning på 

mellanstadiet – en 

studie med fokus på 

elevers läsförmåga 

Reichenberg, Monica 2012 Avhandling  Texter, läsförståelse 

och läsundervisning 

i Norge och Sverige 

– en översikt 

Knutas, Edmund 2008 Doktorsavhandling En ämnesdidaktisk 

och 

läroplansteoretisk 

studie.  

Skjelbred, Dagrun & 

Aamotsbakken, Bente 

2008 Vetenskaplig tidskrift  Lesing av 

fagtetekster som 

grunnleggende 

ferdighet i fagene 

Tjernberg, Catharina  2011 Vetenskaplig uppsats  Specialpedagogik i 

skolvardagen – en 

studie med fokus på 

framgångsfaktorer i 

läs- och skrivlärande 

Enkvist Inger, Ingvar 

Martin, Henrekson, 

Magnus & Wållgren 

Ingrid 

2017 Antologi  Kunskapssynen och 

pedagogiken  
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Ewald, Anette  2007 Doktorsavhandling  Läskulturer  

Ragnar Gees Solheim, 

Finn Egil Tønnesen 

2003 Doktorsavhandling  Hvorfor leser klasser 

så forskjellig? 

 NICHD 2000 Forskningsrapport  National Reading 

Panel 

 

4.2 Materialanalys  
De vetenskapliga texterna som valdes ut efter informationssökningen jämfördes och 

analyserades. Under analysen använde vi oss av protokoll när vi analyserade och 

jämförde materialen. Vi utgick från de kriterier som nämns i (4.1.1) för att bedöma 

lämpligheten i materialet. Vi har fört anteckningar när vi läst igenom materialen och 

diskuterat materialen utifrån de på förhand bestämda kriterierna.  För att nå en objektiv 

bild över innehållet i de olika materialen har vi även delat upp texterna oss emellan och 

jämfört våra analyser av dessa. Det finns både likheter och skillnader mellan materialen 

som analyserades. De övergripande likheterna mellan materialen är dess fokus på hur 

läsförståelseundervisningen bedrivs i respektive land. Det som skiljer materialen åt är att 

materialen är av olika publikationstyper och har framställts i olika syften i form av 

observationer, undersökningar, rapporter, konferensbidrag. Materialanalysen bestod av 

en innehållsanalys där fokus låg på att analysera innehållet i våra källor. Det som vi anser 

som positivt med denna analysmetod är att det är en öppen forskningsmetod som ofta 

beskrivs som en objektiv analysmetod (Bryman, 2016, s. 296).  
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5. Resultat 
I följande kapitel redovisas resultatet utifrån frågeställningarna: hur ser 

läsförståelseundervisningen ut i respektive land? Vilka satsningar har gjorts i respektive 

land för att öka läsförståelsen? Vilka bakomliggande faktorer påverkar resultaten? Vi 

kommer först behandla hur den svenska läsförståelseundervisningen ser ut för att sedan 

lyfta fram den norska läsförståelseundervisningen. Flertalet studier har påvisat vikten av 

en strukturerad undervisning för såväl starka som svaga läsare (Reichenberg, 2011, s. 

11). 

 

5.1 National reading panel  
I National reading panel (NICHD, 2000) rapporteras läsförståelseundervisningen i ett 

kapitel (s. 262). Fokus ligger på att översiktligt granska de vetenskapliga bevis som finns 

kring läsförståelseundervisning. Själva idén är att syna den explicita undervisningen om 

förståelse av text. Det som genomsyrar hela tanken är att förståelse kan utvecklas när 

eleverna lär sig att handskas med kognitiva strategier när de stöter på hinder i sin 

läsförståelse. Poängen med en sådan undervisning är att eleverna ska utveckla ett 

individuellt lärande och detta sker i tre steg, vilket kan ställas upp enligt följande:  

• Eleven utvecklar en individuell medvetenhet och förståelse  

• En lärare leder eleven framåt i utvecklingen genom att statuera exempel på hur 

eleven ska göra för att utveckla sin förståelse  

• Eleven arbetar sedan med dessa strategier tills dessa används självständigt, vilket 

innebär ett fokus på strategierna snarare än på texterna. 

 

Expertgruppen som utförde denna studie samlade in 205 studier från år 1980–2000 som 

stämde in på deras kriterier. Gruppen identifierade sedan vilken slags 

förståelseundervisning som det rapporterades om i urvalet. Gruppen fann därefter 16 

undervisningsstrategier som verkade intressanta och av dessa 16 fann man 7 

undervisningsstrategier som tycktes vila på vetenskaplig grund, vilket kan ställas upp 

enligt följande: 

• Styra förståelse  

• Granska  

• Semantisk strukturering inklusive berättelsekartor  



 
 

 

12 

• Samarbeta  

• Besvara frågor  

• Ställa frågor  

• Sammanfatta  

Expertgruppen sammanfattar sin studie med att nämna den svårighet som ligger hos 

lärarna i läsförståelseundervisningen då elever ligger på olika läsnivåer och eleverna 

behöver olika strategier för att utvecklas som läsare (Fredriksson, 2015, s. 53).  

 

 

5.2 Den svenska läsförståelseundervisningen  
Stenlund (2011, s. 33) förklarar att Sveriges läsundervisning genom åren genomsyrats av 

att främst utveckla elevers avkodningsförmåga och att en anledning till detta är att de 

svenska styrdokumenten inte har varit lika tydligt utformade som i andra jämförbara 

länder så som Norge. Skolverket sammanfattar i sin rapport från 2017 vikten av vilket 

förhållningssätt läraren använder i sin undervisning samt vilka strategier läraren väljer att 

lyfta fram i sin undervisning för att utveckla eleverna i deras läsning. Vidare skriver 

Skolverket i rapporten att läsförståelseundervisningen i svensk skola ska ha två 

utgångspunkter. Först den deduktiva utgångspunkten, vilket innebär att en viss strategi 

förklaras för att sedan övas på. Den andra utgångspunkten som används är induktiv, 

vilket innebär att läraren tillsammans med eleverna bearbetar en berättelse utan att för 

den delen namnge eller förklara strategier som kan användas. Detta använder sig läraren 

av för att förstärka strategier med hjälp av sin kunskap som sedan eleverna spontant 

använder. Detta framhäver skolverket i sin rapport som positivt (Skolverket, 2017, s. 1).  

 

Reichenberg (2012) behandlar olika forskare som Ewald (2007), Knutas (2008) och 

Molloy. Dessa forskare har lagt fokus på hur läsförståelseundervisningen sett ut i svensk 

skola och kommit fram till liknande slutsatser. Enligt forskarna har den svenska 

läsförståelseundervisningen genom åren varit ostrukturerad och bedrivits alldeles för 

individualiserat i form av en fri undervisning som främst bestått av upplevelseläsning av 

bänkböcker samt recensionsskrivande.  Det som genomsyrar den svenska 

läsförståelseundervisningen enligt forskarna är framförallt några punkter, vilka kan 

ställas upp enligt följande: 

• Individualiserad undervisning 
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• Få gemensamma samtal om texter  

• Stort ansvar på eleverna 

• Lite utrymme för reflektion och analys av texter 

Ovanstående punkter är sådant som forskarna Ewald, Knutas och Molloy ser 

problematiskt på. Då det talar emot den undervisning som forskarna stävar efter att 

uppnå. Reichenberg lyfter även fram andra studier som gjorts genom åren. I Mossberg 

Schüllerqvists studie från 2008 framgår det att lärarna fokuserat mycket på att lära 

eleverna litterär analys och elevnära texter som eleverna kan knyta an till deras 

verklighet. Fokus lades enligt lärarna på att utveckla elevernas litterära kompetens. En 

annan studie som inriktar sig på expertlärare som är genomförd av Tjernberg belyser att 

en framgångsrik undervisning kännetecknas av struktur på tre olika nivåer: balans mellan 

form och funktion, hög grad av utmanande arbetsuppgifter och slutligen att lärandet 

synliggörs (Reichenberg, 2012, s. 12).   

 

5.2.1 Den norska läsförståelseundervisningen  
Norges läsförståelseundervisning är till skillnad från den svenska 

läsförståelseundervisningen uppbyggd av ett kunskapscentrum som var ett resultat av de 

norska satsningar som gjordes i början av 2000-talet. En av de satsningar som Norge 

genomförde var att öka läsmotivationen bland sina elever. De norska lärarna valde att 

satsa på spännande texter i sin undervisning som intresserade eleverna och på sätt ökade 

motivationen bland de norska eleverna (Reichenberg, 2012, s. 13). 

 

Läsmotivation är också något som den norska professorn i pedagogik och psykologi Ivar 

Bråten (2007) uttalar sig om i sin artikel då han skriver att läsning är en aktivitet som 

kräver en viss ansträngning och som står i konkurrens med andra aktiviteter. Bråten 

nämner även några komponenter som stämmer in på läsmotivation: 

• ”Forventning om mestring”, vilket betyder att eleven utvärderar sin läskompetens 

och utifrån tidigare prestationer 

• ”Indre motivasjon ”, vilket innebär att eleven utvecklar sin läsning utifrån sin 

motivation.  

• ”Mestringsmål”, vilket innebär att varje individ sätter upp egna mål för att 

utveckla sin läsning 
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En annan aspekt som är genomgående i den norska läsförståelseundervisningen är enligt 

Bråten att övervägande delar av forskningen lägger fokus på läsförståelsestrategier. 

Bråten lyfter fram att läsförståelsestrategier är något som skickliga läsare oftare och på 

ett skickligare sätt använder sig av när de tar sig an en text. Några strategier som man 

strävar efter i den norska undervisningen är bland annat: 

• Kunna förutse vad som kommer hända i texten  

• Ställa frågor till texten  

• Klara upp problem  

• Kunna visualisera huvudinnehållet  

• Sammanfatta innehållet  

 

I Norge ser man strategiundervisning som något som kräver sin tid och det startar med att 

läraren förklarar och demonstrerar strategierna för att slutligen överföra detta till eleverna 

själva (Bråten, 2007, s. 6).   

 

Det finns även flertalet norska studier som har gjorts genom åren för att kartlägga hur den 

norska läsförståelseundervisningen genomförs. Solheim och Tønnens (2003) analyserade 

20 klasser med de bästa resultaten på PIRLS respektive de 20 klasserna med de svagaste 

resultaten på PIRLS. Solheim och Tønnens kom fram till att i de klasser som hade bäst 

resultat verkade läsningen vara en social aktivitet. De kunde bland annat se utifrån 

studien att över 80% av lärarna i dessa klasser arbetade med sociala läsaktiviteter var 

dag. Eleverna fick även i dessa klasser tillfälle att arbeta med högläsning, då de läste 

regelbundet för varandra. Mellan klasser med svaga resultat såg Solheim och Tønnens en 

tydlig koppling: lärarna i dessa klasser använde sig främst av skriftliga uppgifter 

kopplade till en arbetsbok. Ungefär 50% av lärarna saknade dessutom 

strategiundervisning och övriga 50% bedrev strategiundervisning 1–2 gånger i månaden 

(Reichenberg, 2012, s.13).  

 

En annan studie som Anmarkud (2009) genomförde visade att strategiundervisningen i 

Norge i huvudsak var av implicit karaktär. Enbart 6.1% av den totala 

strategiundervisningen bedrevs som explicit undervisning. I stort sett användes endast två 

strategier i den explicita strategiundervisningen och dessa var organisationsundervisning 

och memoreringsstrategier. En annan studie av Skjelberd och Aamotsbakken (2010) 
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visade att lärarna gav litet utrymme kring att samtala om texter. Däremot upptäckte 

forskarna att lärarna arbetade metodiskt med motivationen bland sina elever. Ytterligare 

en studie av forskarna Knudsen och Mortensen (2010) fokuserade på elever i andra, 

femte och åttonde klass och deras helklassgenomgångar. Studien visade att det oftast 

förekom genomgångar i helklass där deltagandet bland eleverna var stort. Lärarna 

förberedde elevernas individuella läsning genom att ständigt kontrollera deras 

förkunskaper, bland annat genom repetition och egna reflektioner. Det förekom även 

uppgifter i läroböcker som eleverna fick samtala om i grupp. Lärarna anpassade även 

sina lektioner utifrån elevernas förkunskaper. Norge har också enligt Reichenberg lyckats 

med att översätta läsforskning till praktik och fått ut detta i den praktiska verksamheten 

på ett mer tillfredställande sätt än vad vi har lyckats med i Sverige. Flertalet studier som 

Reichenberg nämner betonar vikten av en strukturerad undervisning för såväl starka som 

svaga läsare (Reichenberg, 2012, s. 11, 14).  

 

5.3 Vilka satsningar har gjorts i respektive land för att öka 
läsförståelseundervisningen? 
Det har gjorts flera stora undersökningar och observationer i både Norge och Sverige för 

att komma underfund med varför resultaten i läsförståelse inte varit tillräckligt 

tillfredsställande. Norge var missnöjda med sina resultat från PISA-undersökningen år 

2000 och anlitade därför Jay Rasmussen, en opartisk läsforskare från USA för att 

undersöka vad det var som inte fungerade med den norska läsförståelseundervisningen. 

Jay Rasmussen gjorde klassrumsobservationer, intervjuade lärare och rektorer samt 

analyserade utbildningspolitiska dokument. Han kom fram till att det som inte fungerade 

i den norska läsförståelseundervisningen var utbildning i läsförståelse samt att man inte 

arbetat mycket med faktatexter när det kommer till läsning och läsförståelse. Detta ledde 

till en rad åtgärder och det var den första satsningen Norge gjorde för att vända den 

dåliga trend de haft i läsförståelse (Reichenberg, 2012, s. 13). 

 

De åtgärder som Jay Rasmussens undersökningar ledde till var ökat fokus på att hitta 

metoder som fungerar inom lärarutbildningen. Lärare ska fokusera på att hitta 

läsmotivation hos sina elever genom att välja texter eleverna tycker är spännande och att 

lärare ska ha en tydlig undervisning om användandet av lässtrategier. De studier Jay 

Rasmussen gjorde ledde till en ny satsning som hette Kunnskapsløftet 2006 där Norge 
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började fokusera mycket på läsning i alla ämnen och inte endast i norska (Reichenberg, 

2012, s. 13).  

 

Jay Rasmussen lyfter fram att det är viktigt att läraren hjälper eleverna att hitta 

läsmotivation genom att välja texter eleverna tycker är spännande (Reichenberg, 2012, s. 

13). Detta kräver att läraren har kunskap om olika slags texter, vilket även Catharina 

Tjernberg (2011) är inne på. Hon framhåller motivationen som en viktig aspekt för att 

eleverna ska få en positiv utveckling samt vikten av att ha ett gott självförtroende 

(Tjernberg, 2011, s. 22). 

 

Norge tog år 2003 fram en nationell handlingsplan som tar upp 35 punkter om vad som 

behöver göras under en femårsperiod för att förbättra resultaten inom läsning. Den 

kallades för ”Gi rom for lesing!” Strategi for stimulering av leselyst och leseferdighet 

2003–2007. Det som den framförallt syftade till var att öka elevernas läsfärdigheter och 

lusten till att läsa (Reichenberg, 2012, s. 15).   

 

Det finns också ett nationellt centrum i Norge (kunskapscentrum) som behandlar läsning 

och läsinlärning sedan några år tillbaka. Från 2011 hade de 20 fasta anställningar där 

bland annat professorer, universitetslektorer och forskare arbetar. Det nationella 

centrumet är beläget i Stavanger och de forskar kring samt arbetar för att förbättra den 

norska läsförmågan. De kartlägger och undersöker hur den norska läsförmågan ser ut och 

har bland annat tagit fram ett material som ska vara till hjälp för lärarna för att utvärdera 

elevernas läsutveckling i alla ämnen. Materialet kallas för Leselos och består av ett 

observationsschema samt en handbok som är till hjälp för lärarna att kunna stötta sina 

elever på ett utvecklande sätt. Leselos är framtagen utifrån kompetensmålen i 

Kunnskapsløftet och bygger på sex områden som forskning visar att kvalificerade läsare 

använder sig av i sin läsning. De är: mål med sin läsning, förförståelse, avkodning, 

ordförråd, läsförståelse och metakognition (Reichenberg, 2012, s.15).  

 

Sverige har, precis som Norge gjort stora undersökningar och observationer inom 

läsförståelse för att förstå varför resultaten inte varit tillräckligt bra. Ewald (2007) 

observerade läsförståelse i svenska klassrum och kom fram till att det var bänkböcker och 

recensionsskrivande som genomsyrade undervisningen. Året efter gjorde Knutas (2008) 

108 klassrumsobservationer och kom fram till liknande slutsatser. Det fördes aldrig några 
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längre samtal kring det lästa trots att eleverna kunde ha läst ut en hel bok. 

Undervisningen var därmed väldigt individisolerad (Reichenberg, 2012, s. 11).  

Flera forskare i Sverige kom fram till ungefär samma slutsatser utifrån sina observationer 

och undersökningar. Molloy (2002), Scheller (2006) och Stenlund (2011) anser att 

undervisningen i Sverige är för individualiserad och det samtalas för lite om det lästa. 

Det erbjuds också för lite reflektion och analys kring det som elever läser (Reichenberg, 

2012, s. 12). Ändå tar Skolverket (2017b) upp att undervisningen ska syfta till att:  

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper 

om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt 

om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På 

så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och 

tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan (s. 247). 

 

Att fortsätta utveckla sin läsförmåga även när man uppnått att man kan läsa säkert med 

bra flyt är något som Karin Stenlund (2011) lyfter fram som viktigt. Att utveckla sitt 

ordförråd och användandet av lässtrategier behöver finnas med under hela skolgången 

och är något som lärare ibland släpper för tidigt (Stenlund, 2011, s. 33).  

Sverige har också, likt Norge gjort satsningar för att ändra på det som forskare genom 

observationer och undersökningar konstaterat inte fungerar. Sverige har ingen institution 

som motsvarar Norges ”Senter för leseforskning” men det finns ändå andra institutioner 

som arbetar med att förbättra läsförmågan i Sverige. Det finns exempelvis Nationellt 

centrum (NCS) för språk-, läs-och skriv-utveckling. Det är en viss skillnad mellan dessa 

center. I Sverige är NCS lagt på skolverket medan det i Norge ligger på universitet med 

forskningskompetens. Det NCS erbjuder är kompetensutveckling samt att de förmedlar 

information om forskning som är aktuell inom ämnesområdet (Reichenberg, 2012, s. 16). 

Staten i Sverige gjorde en stor satsning under 2011 där de gick in med 400 miljoner 

kronor med syftet att stärka färdigheterna i att läsa, skriva och räkna. Dem som 

satsningen främst syftade till att nå var elever i årskurs 1–3 som riskerade att inte nå 

målen men kunde vid behov också användas till elever i andra årskurser som är i behov 

av extra stöd (Reichenberg, 2012, s. 16). 

 

Det har också startats forskarskolor i Sverige genom ett samarbete mellan Stockholms 

universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Högskolan i Borås, Södertörns 
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högskola och University of the Western Cape, Sydafrika, som bland annat riktar in sig på 

flerspråkighet, litteracitet och utbildning (Reichenberg, 2012, s. 16). 

5.4 Resultatet bland svaga läsare  
I PISA-undersökningen från år 2009 låg Sverige och Island sämst i jämförelsen med de 

andra nordiska länderna när det kommer till mängden svaga läsare. Där låg Sverige och 

Island på 17 %. Detta var en ökning med 4,8 % för Sveriges del sedan PISA-

undersökningen 2000. Norge däremot har minskat sin andel svaga läsare från 17,5 % 

2000 till 15,0 % 2009. Både i Sverige och Norge är pojkar klart överrepresenterade när 

det kommer till svaga läsare. Pojkarna ligger på över 70 % i båda länderna medan 

flickorna ligger på över 27 % i PISA-undersökningen 2009 (Egelund, 2012, s. 26).  Det 

finns flera bakomliggande orsaker till dessa siffror och varför resultaten återspeglas som 

de gör. 

 

5.4.1 Migration  
När man diskuterar migration och resultat inom läsförståelse (i detta fall i PISA-

undersökningen 2009) ser man på tre olika sorters läsare. Den första är elever med 

inhemsk bakgrund, alltså elever som är födda i landet där testet hölls. Den andra är elever 

som är födda i landet där testet hölls men har föräldrar som kommer från ett annat land. 

Den sista gruppen är elever där både de själva och deras föräldrar är födda i ett annat land 

(Egelund, 2012, s. 29).   

 

Jämför man resultaten mellan de nordiska länderna ser man att migrationen har en stor 

påverkan på resultatet. Jämförelsen som gjordes mellan de nordiska länderna 2009 visar 

att Sverige har en ganska stor grupp elever som är immigranter. Sverige ligger där på 

11,6 % medan Norge ligger på 6,7 %. Det här får en direkt påverkan på hela resultatet då 

elever som inte är födda i det land där testet hölls i ganska stor utsträckning är 

identifierade som svaga läsare (Egelund, 2012, s. 29). 

 

5.4.2 Hemförhållanden  
Hemförhållanden har visat sig ha en stor påverkan på elevers studieresultat. Något som 

ofta skiljer sig mellan starka och svaga läsare är hur eleverna har det i sitt hem. Att ha en 

trygg hemmiljö där det ges rika möjligheter att kunna studera ostört och tillgänglighet till 
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diverse hjälpmedel är ofta ett kännetecken på ett hem där starka läsare frodas. Där finns 

möjligheterna att kunna jobba med läsning och utvecklas i det. Eleverna i dessa hem har 

oftast föräldrar som ger stöttning i deras skolarbete. I hem där hemförhållandena inte är 

bra blir möjligheterna att jobba med sitt skolarbete direkt mycket mer problematiskt. 

Jämför man även här de nordiska länderna ligger Sverige näst sämst i PISA-

undersökningen från 2009. Norges svaga läsare ligger på ungefär 0,1 medan Sverige 

ligger på ungefär -0,14. Det finns även en skillnad mellan Norge och Sveriges resultat i 

jämförelsen med alla studenter som ingick i testet, även här har Norge bättre resultat än 

Sverige (Egelund, 2012, s. 30–31).  

Riktning och progression är något som svensk skola i allmänhet behöver utveckla. För att 

ta reda på vart man ska behövs det också kunskap om var man befinner sig. Det vill säga 

att skolan sätter upp begrepp och data som visar vart på lärandets resa en elev befinner 

sig. Upphör detta, så upphör även kärnan i den formativa bedömningen och lärarens ord 

blir till en innehållslös uppmuntran som ej går att följa upp. De barn som får med sig 

riktning och progression från hemmet klarar skolgången bättre och de andra halkar efter 

(Henrekson, 2017, s. 119). 

 

5.4.3 Elevers motivation till att läsa  
I PISA-undersökningen (2009) ombads eleverna fylla i ett frågeformulär som behandlade 

deras inställning till att läsa. Forskning visar att elever som uppskattar att läsa, oftast är 

bättre läsare än de som inte uppskattar att läsa. Frågeformuläret bestod av många 

svarsalternativ där eleverna fick kryssa i det som bäst stämde in på dem. Något som 

verkligen stack ut med detta frågeformulär är jämförelsen mellan de nordiska länderna 

(förutom Finland) och andra OECD-länder. Här låg de nordiska länderna sämre än 

genomsnittet av OECD-länderna när det kommer till glädjen att vilja läsa. I jämförelsen 

mellan Norge och Sverige var det fler svenska elever som hade fyllt i att de gillar att läsa 

i Sverige än i Norge (Egelund, 2012, s.34–35). Vilket kan uppfattas som märkligt då 

våran studie visar att Norge genomfört stora satsningar för att öka motivationen bland 

eleverna. 
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5.4.4 Skolrelaterade faktorer  
Det har genom åren genomförts en rad olika undersökningar när det gäller läsförståelse. 

Åsa Elwér nämner i sin doktorsavhandling att andelen svaga läsare tillhör en relativt stor 

grupp. Många elever som deltagit i undersökningar har påvisat problem med sin 

läsförståelse trots att de har haft en utvecklad ordavkodning (Elwér, 2014, s. 31). 

 Det ställdes även frågor i PISA-undersökningen (2009) om elevernas tidiga skolvanor. 

Att börja läsa tidigt och att hitta de elever som har problem med läsning i tid är viktiga 

faktorer för elevernas senare färdigheter inom läsning. Frågorna som ställdes kring det 

här var huruvida eleverna gått i förskola eller inte. Man ser tydliga kopplingar till att 

elever som är svaga läsare i många fall inte gått i förskola. Har de gjort det är det ofta 

mindre än ett år. Resultatet och jämförelsen mellan Sverige och Norge är ganska 

iögonfallande i detta fall. Vid jämförelsen kring om eleverna gått i förskola 

överhuvudtaget är dock skillnaden inte så stor. Där ligger Sverige endast något högre 

med 9,6 mot Norges 9,2. I jämförelsen som behandlar de elever som gick i förskola ett år 

eller mindre är resultatet större. Där ligger Sverige på 23,6 medan Norge ligger på 6,4. 

Man ser en tydlig koppling till svaga läsare och att de antingen inte gått i förskola eller 

stannat mindre än ett år (Egelund, 2012, s. 37, 41). Det finns även en koppling mellan 

svaga läsares inställning till deras lärare som mindre positiv än de andra elevernas 

inställning gentemot sina lärare. Sverige ligger bättre än Norge i den jämförelsen där 

alltså svaga läsare i Sverige ändå har en bättre inställning till sina lärare jämfört med vad 

Norge har (Egelund, 2012, s.39). 
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6. Diskussion  
I det avslutande kapitlet kommer vi presentera vår diskussion. Diskussionen är uppdelad i 

två områden, den första delen behandlar metoddiskussion och berör såväl 

informationssökningen som matrialanalysen. Den avslutande delen består av 

resultatdiskussion där vi har fokuserat på det vi lagt fram under resultatet för att sedan 

relatera detta till vårt syfte och bakgrund.  

 

6.1 Metoddiskussion  
Vår utgångspunkt i informationssökningen var att söka efter läsförståelse med inriktning 

4–6 eftersom detta berör vår framtida profession. Vi fann genast material som verkade 

intressant för vårt arbete. När vi sedan samlat ihop material sållade vi bort sådant som 

verkade vara irrelevant för vårt arbete. Detta gjorde vi med hjälp av vissa kriterier som vi 

bestämt på förhand. Dessa kriterier innefattade att materialet skulle vara ur ett 

funktionellt perspektiv, tidsaktuellt och slutligen att materialet skulle innefatta 

läsförståelse. Utöver dessa kriterier har det även förts fortlöpande diskussioner genom 

hela arbetets gång för att bedöma trovärdigheten i källorna. De källor vi sedan har 

analyserat är från olika publikationstyper, vilket vi ser som positivt då det kan stärka 

arbetets trovärdighet. Genom att informationen i källorna är representerad från flera håll 

stärks således arbetet eftersom flertalet källor belyser liknande slutsatser.  Under arbetets 

gång har vi aktivt valt att använda originalkällan för att säkerställa validiteten i de 

artiklar, avhandlingar och undersökningar som har nämnts i arbetet. Dock undantag för 

Jay Rasmussen och Molloy som inte är originalkällor. Ytterligare en positiv aspekt med 

arbetet är att källorna är både nationellt och internationellt representerade vilket ger en 

bredd.  

 

När vi genomförde informationssökningen använde vi oss av sökmotorerna Primo, 

SwePub och Google Scholar. Vi använde oss av sökord som läsförståelse, läsförståelse 

norden, läsförståelse Sverige och läsförståelse Norge. Vi saknar sökord på engelska och 

detta kan eventuellt vara en potentiell svaghet med arbetet.  

 

Vi har tidigare erfarenheter som överensstämmer med de svenska resultaten som tas upp i 

arbetet men genom att granska våra källor objektivt har vi sorterat bort egna erfarenheter 

och agerat efter de vetenskapliga riktlinjer som finns: att inget döljs för läsaren, inga 
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personliga associationer, noga övervägt arbetet samt att arbetet ska vara preciserat. Detta 

har vi gjort med hjälp av innehållsanalysen som tidigare nämnts i kapitlet metod. 

Innehållsanalysen beskrivs ofta som en objektiv analysmetod och därför var den här 

typen av analysval väldigt effektiv att använda i vår studie (Bryman, 2016, s. 296). 

6.2 Resultatdiskussion  
Resultatet som vi kom fram till i denna litteraturstudie visar tydligt på några direkta 

orsaker som lett till att Norge presterat bättre än Sverige i de senaste PISA-testerna. Det 

är dels förändringar de valt att göra tidigare, dels hur de arbetar med läsförståelse i skolan 

idag. Det finns några väsentliga skillnader i respektive lands arbete med att förbättra 

läsförståelsen. Genom att studera vetenskapliga texter av olika slag har vi sett att dessa 

skillnader haft en direkt påverkan på att Norge presterar bättre än Sverige inom området 

läsförståelse. 

De satsningar Norge gjort sedan millenniumskiftet är den första direkta orsaken vi ser till 

Norges förbättrade resultat inom läsförståelse. Deras satsningar är framförallt mer 

omfattande än Sveriges och framstår som mer genomtänkta. De startar ett nationellt 

centrum på forskningsnivå, tar in opartiska läsforskare för att identifiera brister, tar fram 

en nationell handlingsplan. De börjar med att identifiera och sedan arbeta för att ändra 

och förbättra. Sverige har till exempel startat NCS som är ett Nationellt centrum för 

språk-, läs- och skriv-utveckling. Det finns en viktig skillnad även här då Sveriges 

nationella centrum ligger under Skolverket medan Norges är forskningsbaserad. Sverige 

har även gått in med 400 miljoner kronor (2011). Syftet med de pengarna var för elever i 

årskurserna 1–3 som riskerade att inte nå målen. Man ser att båda länderna gjort tydliga 

satsningar men Norges framstår som mer strukturerade och genomtänkta. Sverige tog 

också in forskare för att identifiera vad som inte fungerade i den svenska läsförståelsen. 

Exempelvis Ewald (2007) och Knutas (2008) identifierade de svenska bristerna inom 

läsförståelse till att undervisningen var för inriktad på bänkböcker och 

recensionsskrivande. Det ledde till att undervisningen blev för individualiserad, det var få 

gemensamma samtal om texter, ett stort ansvar på eleverna och för lite reflektion. Det är 

tyvärr fortfarande så att man kan se detta i undervisningen än idag. I Norge däremot 

arbetar man för att öka elevers motivation till att läsa, lägger mycket fokus på 

lässtrategier, läsning som en social aktivitet och många arbetar med diverse läsaktiviteter 

varje dag. Detta är en intressant aspekt då våran studie visar att Sveriges elever är de som 

visar en högre läsmotivation. Trots detta redovisar Norge bättre resultat när det kommer 
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till läsförståelse. Här ser man tydligt att Norge har ändrat sin undervisning från något 

som inte fungerade till något som bevisligen gör det. I Sverige däremot ser vi inte att de 

satsningar som gjorts lika tydligt har visat på förändringar som faktiskt ”burit frukt” inom 

undervisningen kring läsförståelse. 

Det finns några bakomliggande faktorer som vi sett haft en direkt påverkan på resultaten. 

Vi har kollat på migration, hemförhållanden, elevers motivation till att läsa och 

skolrelaterade faktorer. Vi har jämfört Norge och Sverige från PISA-undersökningen 

(2009) och sett att de här faktorerna påverkar mycket. 

De elever som inte är födda i det land där testet hölls har i ganska stor utsträckning visat 

sig vara svaga läsare. Det får en omedelbar påverkan på ett helhetsresultat om ett land har 

större migration än ett annat vid en sådan jämförelse. Under PISA-undersökningen 

(2009) låg Sverige på 11,6 % medan Norge låg på 6,7 % det är en väsentlig skillnad som 

behöver tas i bejakande när man jämför två länders resultat mot varandra. Människor 

som kommer till ett nytt land har det självklart svårare i tester som läsförståelse än de 

personerna som är födda i det landet. 

Hur elevers hemförhållanden är har visat sig ha en stor påverkan på hur de presterar i 

skolan. Att ges förutsättningar att kunna arbeta med sitt skolarbete även efter skolan är 

viktiga delar för att en elev ska lyckas med sina studier. Sverige uppvisade ett dåligt 

resultat när eleverna fått fylla i hur de har det hemma. Sverige låg näst sämst i Norden 

när det kom till jämförelsen mellan svaga läsare med resultatet -0,14. Norge hade 

resultatet 0,1. Vad det kommer sig att Sverige uppvisar ett sämre resultat även här är 

svårt att svara på men att inte få den arbetsro hemma som krävs för att ges möjlighet att 

klara av sina studier är mycket allvarligt. 

Ett resultat som var något överraskande var när det kom till elevers motivation till att 

läsa. De nordiska länderna låg sämre än genomsnittet av OECD-länderna men något 

förvånande låg Sverige ändå bättre än Norge. Norge har gjort stora satsningar på detta 

men lyckades ändå inte inom det området uppnå ett tillfredställande resultat. 

Det som skiljer sig mest i jämförelsen mellan Sverige och Norge när det kommer till 

bakomliggande orsaker är skolrelaterade faktorer. Frågan som ställdes i testet var 

huruvida eleverna gått i förskola eller inte och i så fall hur länge. Man vet hur viktigt det 

är att komma igång med läsning tidigt och identifiera svaga läsare så fort som möjligt. 

Detta är en av orsakerna till varför förskolan är viktig och man ser en direkt koppling till 

att många svaga läsare antingen inte gått i förskola eller att de stannat mindre än ett år 

(Egelund, 2012, s.37, 41). Vid jämförelsen kring om eleverna gått i förskola är skillnaden 
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inte så stor. Där ligger Sverige endast något högre med 9,6 mot Norges 9,2. I jämförelsen 

om de elever som gick i förskola ett år eller mindre är resultatet större. Där ligger Sverige 

på 23,6 medan Norge ligger på 6,4. Skillnaden där är väldigt stor och vi ser denna del 

som den största påverkan på resultatet från de bakomliggande orsakerna.  

 

Resultatet i vår studie beskriver att det finns en rad faktorer att ta hänsyn till under vår 

framtida lärarprofession. Skillnader i läsförståelseundervisningen mellan respektive land 

är en av faktorerna att ta hänsyn till. Den svenska läsförståelseundervisningen har enligt 

forskarna Ewald, Knutas och Molloy bedrivits alldeles för individualiserad i form av få 

gemensamma samtal om texter, ett för stort ansvar på elever och slutligen för lite 

utrymme för reflektion och analys av texter (Reichenberg, 2012, s. 12). Om vi jämför 

med hur den norska läsförståelseundervisningen bedrivs ser vi att den är mer 

strukturerad. Utöver strukturen har Norge även lagt stora satsningar på att öka 

motivationen bland sina elever. Under våra VFU-perioder har vi lagt märke till elevers 

olust inför att läsa. Därför blir läsmotivationen en del som vi kommer eftersträva i vår 

framtida profession. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är en strukturerad 

läsförståelseundervisning, vilket vår studie framhäver som en brist i Sverige. Utöver 

dessa finns det alltid bakomliggande orsaker som kan vara bra att känna till i en framtida 

lärarroll. Vi har genom studien poängterat en handfull med orsaker som enligt forskning 

påverkar resultaten i slutändan. De orsaker som presenterats i studien är migration, 

hemförhållanden, motivation och andra skolrelaterade faktorer. Det här är orsaker som 

troligtvis kommer beröra oss som framtida lärare. Därför är det av vikt att en lärare klarar 

av att identifiera bakomliggande orsaker för att utveckla sina elever i en positiv riktning. 

Med hjälp av studien anser vi att detta kommer underlätta för oss i vår framtida 

profession. Medan Reichenberg har behandlat hur den svenska och norska 

läsförståelseundervisningen genomförts har vi istället i vår litteraturstudie kunnat visa på 

andra påverkande faktorer kring läsförståelseundervisningen i Sverige och Norge.  

 

Sammanfattningsvis vill vi förmedla vad vi har uppnått och lärt oss genom arbetets gång. 

Vi har fått en större vetskap om hur läsförståelseundervisningen ser ut i Sverige och 

Norge. Hur undervisningen skiljer sig mellan länderna och vilka fördelar alternativt 

nackdelar undervisningen bär med sig från de olika länderna. Vi har även fått vetskap om 

vilka satsningar som gjorts i respektive land och slutligen vilka bakomliggande orsaker 

som påverkat resultaten. Då läsförståelse är ett ämne som ständigt närvarar i svenska 
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samhällsdebatten vore det intressant att utveckla arbetet genom att genomföra egna 

observationer och intervjuer ute i verksamheten för att på ett tydligare sätt sätta sig in i 

och forska vidare om det aktuella ämnet. Egna observationer och intervjuer med lärare 

skulle bidra till en egen uppfattning om vad som är positivt respektive negativt med 

läsförståelseundervisningen. Vi skulle även få möjligheten att bilda en egen uppfattning 

och inte enbart återspegla vad tidigare forskning säger om ämnet. Några eventuella 

frågeställningar kan vara: Hur ser läsförståelseundervisningen ut i Jönköpings kommun? 

Vilka strategier används i undervisningen? Hur ser elever på läsning i Jönköping?  
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Bilagor 
Författare 
Titel 
Ev. tidskrift 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
 
 

Teoretisk 
bakgrund 

Resultat Lägg till spalter 
utifrån era egna 
intressen! 

Reichenberg, 
Monica  

Jämföra svensk och norsk 
forskning inom   
läsförtåelse  

Observationer och 
interventionsstudier 

Sociokulturellteori, 
socialsemiotiskmodalit
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perspektiv, 
utbildningssociologi   

Elever behöver träna 
upp sin läsförståelse 
enligt ett strukturerat 
program. Elever 
behöver läsa texter på 
ett djupare plan samt 
föra en diskussion. IKT 
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Skolverket  Ta fram vad läroplanen 
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undersökningar. 
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Sociokulturell teori    
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Tjernberg, 
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framgångsfaktorer i 
lärares läs och 
skrivundervisning  

Klassrumsobservationer
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Sociokulturellteori, 
kognitivt perspektiv  
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sker läs- och 
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en elevenkät 
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kognitiva och språkliga 
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fram varför skolan slutade 
leverera och vad som kan 
göras  

    

Tønnesen, Finn Egil Syftet med arbetet är att 
klargöra varför norge 
misslyckats med sin 
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