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Studien behandlar hur fem lärare beskriver sin 
läsförståelseundervisning. Sveriges resultat i 
PISA (2015) visar att läsförståelsen går att 
utveckla. För att öka PISA-resultaten krävs 
det att svenska lärares kompetens inom 
läsförståelse stärks. Studiens syfte är att 
undersöka hur fem lärare på mellanstadiet 
beskriver sitt arbete med läsförståelse i sin 
undervisning.  Studien utgår ifrån den 
sociokulturella teorin, vilket innebär att 
lärande uppstår i en social kontext. Metoden 
för studien är kvalitativ, där semistrukturerade 
intervjuer valts för insamling av data. 
Resultatet av studien visar att de intervjuade 
lärarna beskriver att de arbetar på ett 
strukturerat sätt. Genomgående för deras 
undervisning är arbetet med 
läsförståelsestrategier och textsamtal. Genom 
en sådan strukturerad undervisning utvecklar 
elever sin kognitiva förmåga när det kommer 
till läsförståelse. Deltagarna eftersträvar en 
bättre samverkan på skolorna för att stärka sin 
kompetens.  

This study deal with how five teachers 
describe their teaching of reading 
comprehension. Sweden’s result in PISA 
(2015) indicate that Sweden’s  results in 
reading comprehension can be 
improved. To improve future results, 
teachers’ competence in the subject must 
be enhanced. The purpose of the study is 
to investigate how five middle-school 
teachers describe their teaching 
approach regarding reading 
comprehension. The study is based on 
the sociocultural theory, which argues 
that learning occurs in social contexts. 
The method is qualitative, and data was 
collected through semi-structured 
interviews. The result shows that the 
teachers, in general, had a structural 
approach and all participants used 
reading comprehension strategies and 
text conversations. Using the structural 
approach in teaching, student’s develop 
the cognitive ability in reading 
comprehension. The participants strive 
for more collaborations at the schools to 
further strengthen their competence      
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1. Inledning 

Läsförståelse har de senaste åren varit en central del i den svenska samhällsdebatten. De 

alarmerande resultaten från PISA-undersökningen år 2012, fick debatten om den svenska 

läsförståelsen att sätta igång på allvar (OECD, 2013). Politiker, lärare och 

samhällsdebattörer har alla närvarat i debatten, där olika brister i den svenska 

läsförståelseundervisningen synliggjorts. I läroplanen för grundskolan betonas läsning som 

ett viktigt redskap. Den här studien fokuserar på vilka vetenskapliga bevis det finns för en 

effektiv och utvecklande läsförståelseundervisning. I studiens inledande skede kommer 

relevant vetenskaplig forskning belysas. Fokus ligger på att få reda hur läsförståelse 

definieras, vilka strategier som genomsyrar undervisningen samt vilka satsningar som 

politiker sanktionerat för att öka den svenska läsförståelseförmågan. Källorna som studien 

bygger på har samtliga vetenskaplig relevans inom forskning kring läsförståelse. 

Läsförståelse är ett ämne som det har forskats kring både i Sverige men även 

internationellt. Det är därför både svensk och internationell forskning som ligger till grund 

för studien. Studien berör olika PISA-undersökningar genom åren, där Sveriges resultat 

från 2015 och 2012 lyfts fram.  

Studien grundar sig i en kvalitativ metod, med fokus på semistrukturerade intervjuer. I 

studien har 5 deltagare valts ut för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Deltagarna arbetar alla som lärare i en medelstor kommun i södra Sverige. De 

frågeställningar som studien utgår ifrån är:  

• Vilka metoder beskriver lärarna att de använder i sin läsförståelseundervisning? 

• Hur ges eleverna möjlighet att utveckla sin kognitiva förmåga när det kommer till 

läsförståelse?   

• Vilka satsningar har lärarna genomfört för  att utveckla läsförståelsen?  

Tidsramen för studien sträcker sig från vårterminen 2019 och på grund av tidsramen 

beslutades det att 5 lärare skulle intervjuas. Intervjuerna genomfördes på lärarnas 

arbetsplatser. Studiens delar består av bakgrund, där läsförståelse definieras, aktuella 

forskningsbaserade lässtrategier tydliggörs och satsningar som den svenska staten 

genomfört. I metodkapitlet förklaras hur data insamlades och urvalet presenteras. I 

resultatet presenteras lärarnas beskrivningar om hur undervisningen genomförs samt vilka 
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satsningar de genomförts. I den avslutande diskussionen redovisas mina egna tankar 

kombinerat med forskning utifrån resultatet.  
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2. Bakgrund 

Följande kapitel är uppbyggt som en referensram för studiens innehåll. I kapitlet kommer 

viktiga begrepp som berör studien belysas. Kapitlet kommer att omfatta tidigare forskning 

och vetenskapliga teorier kring läsförståelse.  

2.1 Vetenskaplig teori  

Studien grundar sig i Vygotskijs teori, vilket innebär att lärande sker i en social kontext. 

Säljö (2014) förklarar Vygotskijs teori genom att påpeka att sociokulturellt lärande utgår 

från mänskligt tänkande, vilket leder till att ett intresse för individer och grupper tillägnas. 

Fokus i den sociokulturella teorin är att ett samspel mellan kollektiv och individ tillämpas 

och på så vis möjliggörs en social interaktion där kunskap uppstår utifrån de sociala och 

kulturella kontexter som människorna befinner sig i.  

Westlund (2013) tydliggör att bakgrunden till dagens läsförståelseundervisning allt som 

oftast utgår från Vygotskijs teori. Denna teori innebär att den enskilde eleven ansvarar för 

sitt eget lärande. Läsförståelseundervisningen innebär att elever utvecklar sina kognitiva 

färdigheter i en sociokulturell kontext. Det finns centrala begrepp inom den sociokulturella 

teorin som kan knytas samman med förståelsestrategier inom läsförståelseundervisningen. 

Ett av dessa begrepp är scaffolding, vilket innebär att läraren möjliggör olika tankestöttor 

till eleverna. Genom att bryta ner uppgifter i mindre delar kan läraren vägleda eleverna till 

den grad att de klarar av uppgifterna 

I Vygotskijs teori återfinns den proximala utvecklingszonen som kan beskrivas som en 

individs mentala utveckling. En individ visar för omgivningen att den klarar av att 

genomgå de 3 olika nivåerna i proximala utvecklingszonen: uppnådd kompetens, 

utvecklingszon och framtida kompetens. Detta uppnås genom ett lärande som sker i ett 

socialt sammanhang, vilket innefattar att individen får handskas med de 3 olika nivåerna. 

Målet med den proximala utvecklingszonen är att individen självständigt ska klara av och 

uppnå de olika nivåerna (Daniels, 2017). Den proximala utvecklingszonen kan beskrivas 

enligt Säljös (2014) figur nedan (figur 1) 

Figur 1: Proximala utvecklingszonen (Säljö, 2014). 

Uppnådd 
kompetens  Utvecklingszon  Framtida 

kompetens  
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Ovanstående beskrivning av den proximala utvecklingszonen (figur 1) involverar en 

process där elevers ojämlikhet är en förutsättning för att processen ska komma till stånd. 

I den proximala utvecklingszonen är det den kompetenta individen som vägleder den 

mindre kompetenta individen (Säljö, 2014).  

2.2 Läsförståelse  

Studien förhåller sig till läsförståelse genom att definiera läsförståelse som en process där 

en interaktion mellan text och läsare uppstår. Genom att en interaktion uppstår kan läsaren 

tolka och bearbeta informationen. Genom åren har olika definitioner av läsförståelse 

presenterats. Den gemensamma nämnaren för de flesta av definitionerna är att läsförståelse 

involverar en process där ett samspel mellan texten och läsaren uppstår (Stenlund, 2011). 

Ett exempel på en definition av läsförståelse är att det är en process som extraherar och 

konstruerar mening genom en interaktion och ett engagemang i skriftspråk (Snow, 2002). 

Det här innebär att läsaren genom en interaktion till texten utvinner mening med den och 

förstår innebörden i det lästa. Ett annat exempel på en definition av läsförståelse är att 

läsförståelse handlar om att ha förmågan att kunna urskilja och bearbeta informationen i 

texten. Detta innebär att mottagaren till texten ska kunna avkoda, tolka och kritiskt 

reflektera över textens innehåll och struktur (Rosén, Längsjö, Nilsson & Gustafsson, 

2008). Ytterligare en definition innebär att läsförståelse verkar som en process där det 

handlar om att utvinna och skapa mening när texten bearbetas samt att läsaren samspelar 

med den skrivna texten (Bråten, 2007). I kommentarmaterialet för läroplanen i svenska 

förklaras lässtrategier i enlighet med att läsaren tar sig an texten och fördjupar sin förmåga 

att förstå texten (Skolverket, 2017b).   

Ovan nämnda definitioner innebär att läsförståelse handlar om att förvärva textens mening. 

Det innebär att läsaren drar slutsatser om textens budskap så att mening skapas och en 

interaktion mellan text och läsare uppstår. Det primära målet med läsning är att förstå 

textens budskap och för att en förståelse ska infrias krävs tre delar: läsaren, texten och 

aktiviteten där aktiviteten syftar till själva läsningen (Snow, 2002). 

För att en person ska inneha en god läsförståelse krävs en effektiv läsning, vilket innebär 

att läsförmågan byggs upp av elementen avkodning och förståelse. I en effektiv läsning är 

ordavkodningsprocessen direkt avgörande och det krävs att denna process är 

automatiserad. Nation (2007) visar att problem med avkodning leder till en försämrad 



5 
 

läsförståelse. I läsförståelseprocessen är flera element inblandade: ordförråd, 

bakgrundskunskap och syntaktisk medvetenhet. Under hela inlärningsfasen sker en 

interaktion mellan avkodnings och inkodningsförmågan där dessa element ständigt 

påverkar varandra. De elever som har svårigheter med avkodning och inkodning har 

problem med sin läsförståelseförmåga. Det här kan i vissa fall leda till att intresset för 

läsning minskar och kan mynna ut i en sämre läserfarenhet (Tjernberg, 2011). Eftersom 

det leder till sämre läserfarenheter innebär det också att elevers förmåga att ta till sig 

innehållet i den skrivna texten minskar. Slutligen leder även detta till att elevers kognitiva 

förmåga inte utvecklas. Elever får då svårt att reflektera kritiskt över texten samt att elever 

får svårt att sätta in texten i egna erfarenheter. Texter blir då opersonliga sett ur läsarens 

perspektiv, vilket kan resultera i få direkta kopplingar mellan läsaren och texten 

(Tjernberg, 2011).  

2.3 Strategier för läsförståelse  

I National reading panel från år 2000 (NICHD, 2000) ges en översiktlig granskning över 

vilka vetenskapliga bevis som finns kring läsförståelseundervisningen. I rapporten föddes 

idén om en explicit undervisning i läsförståelse, vilken går ut på att läsförståelsen förbättras 

hos elever om de får möta och tillämpa kognitiva strategier i sin undervisning. I rapporten 

nämns det även att elever behöver lära sig att resonera strategiskt när de stöter på problem 

i sin läsförståelse. En sådan undervisning ska resultera i att elever uppnår en välutvecklad 

läsförståelse och ett självreglerat lärande. Detta kan enligt, NRP-rapporten uppnås via tre 

steg, vilka kan sammanfattas som följande:  

• Eleven utvecklar medvetenhet och förståelse för sina kognitiva processer  

• Lärare stöttar genom att exemplifiera hur eleven ska göra för att utveckla sin 

förståelse  

• Eleven tränar på dessa strategier med stöd av läraren tills eleven kan genomföra 

strategierna självständigt  

Panelen som författade rapporten fann 205 studier från år 1980 fram till år 2000, som 

uppfyllde deras vetenskapliga kriterier. Kriterierna specificerade att studierna skulle vara 

relevanta för läsförståelseundervisning, publicerad i någon vetenskaplig tidskrift, inneha 

någon form av kontrollgrupp med deltagarnas slumpmässigt fördelade utifrån 

kontrollgrupp eller experimentgrupp. Panelens syfte var sedan att identifiera en effektiv 
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läsförståelseundervisning, vilket resulterade i 16 möjliga strategier i studierna. Bland dessa 

16 strategier bedömde panelen 7 strategier som de mest effektiva och som de upplevde 

skulle förbättra läsförståelsen och som vilade på vetenskaplig grund. (NICHD, 2000) 

Dessa strategier kan ställas upp enligt följande:  

• Styra förståelse, vilket innebär att läsaren behärskar att styra sin förståelse för 

texten 

• Samarbeta 

• Granska grafiskt och semantisk strukturering inklusive berättelsekartor  

• Besvara frågor 

• Ställa frågor  

• Sammanfatta 

Panelen fann det starkaste vetenskapliga stödet i den strategi där läsaren själv producerar 

frågor under sin läsning. Vikten av att kombinera de olika strategierna betonas för att få en 

effektiv läsning som genomsyras av en förståelse kring det som bearbetas i texten (NICHD, 

2000) 

2.2.1 Reciprocal Teaching 

Reciprocal Teaching, mer känd som RT-metoden, är en undervisningsmetod som är 

utvecklad av Palincsar och Brown (1984), och vilken ses som en systematisk 

undervisningsmetod. Metoden innefattar fyra lässtrategier som är användbara i 

läsundervisningen och som utvecklar läsförståelsen: att kunna förutse, klargöra, ifrågasätta 

och sammanfatta (Palinscar & Brown, 1984).  

Denna metod bygger på lärarstyrda aktiviteter där läraren modulerar och iscensätter hur de 

olika lässtrategierna fungerar. Läraren visar eleverna hur man förutspår, ställer frågor, 

reder ut oklarheter och sammanfattar det lästa innehållet. I den här metoden blir då 

elevernas roll att observera hur läraren går tillväga, utan att egentligen uträtta något 

kognitivt arbete. Den här fasen med modellering blir en viktig fas eftersom de flesta elever 

har en omedvetenhet i hur de ska tänka för att förstå det lästa innehållet. När eleverna har 

observerat läraren övergår eleverna till att så småningom axla lärarens roll och bli 

samtalsledare. Eleverna får då ta sig an lärarens roll genom att ställa frågor om texten och 

på så sätt utveckla sin kognitiva förmåga (Palinscar & Brown, 1984).  
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2.2.2 Transaction Strategies  

Transaction Strategies (TSI) är en metod som är uppbyggd på liknande sätt som RT-

metoden. TSI-metoden utgår från liknande strategier som återfinns i RT-metoden, men 

skillnaden kontra RT-metoden är att strategierna i TSI-metoden inte är lika strikt indelade. 

I TSI-metoden inkluderar strategierna att kunna: förutse, visualisera sig i texten, 

sammanfatta viktig information, associera och knyta an till egna erfarenheter, kartlägga sin 

förståelse för texten, redogöra svåra ord, hoppa över svåra områden och läsa vidare, 

använda ledtrådar för att komma vidare, läs om eller gå tillbaka i texten för att klargöra 

(Brown, EL-Dinary, Pressley & Coy-Ogan, 1995).  

2.2.3 Questioning the Author  

Questioning the Author (QtA) syftar till att ifrågasätta textförfattaren och kan användas för 

faktatexter och skönlitterära texter. Syftet är att elever ska ifrågasätta textförfattaren för att 

synliggöra författare till olika texter. Emanuelsson & Reichenberg (2014) betonar att 

författare till texter har en tendens att glömma av till viken målgrupp texten vänder sig 

mot. Detta kan innebära att författare till texter inte fokuserar på viktiga aspekter. Dessa 

aspekter kan innebära att författaren: inte synliggör förståelsen för viktiga tankeled, 

utrycker sig oklart, är inkonsekvent eller uttrycker sig för komplicerat. Författaren kan då 

försvåra för läsaren genom att en interaktion till läsaren uteblir eller att viktiga frågor inte 

ställs till läsaren. Då bildas ett för stort avstånd mellan författare och läsare, vilket kan leda 

till att eleven i fråga inte aktiveras i sin läsning (Emanuelsson & Reichenberg, 2014).  

QtA-metoden vill då istället syfta till att minska avståndet mellan läsare och författare, så 

att elever får en uppmärksamhet över att författaren har ett ansvar gentemot texters 

läsbarhet. Syftet med detta är att elever ska bli ifrågasättande gentemot författaren och 

kritiskt reflektera kring författarens budskap. QtA-metoden vill därför synliggöra för 

elever att det i vissa fall kan vara författaren som uttrycker sig oklart. Syftet med QtA-

metoden är inte enbart att kritiskt granska, utan också att utveckla elever till att bli aktiva 

läsare genom att få eleverna att ställa egna frågor till det lästa. Typiska frågor som används 

i QtA-metoden kan till exempel vara: Vad vill författaren säga med texten? Vad är 

budskapet med texten? (Emanuelsson & Reichenberg, 2014). 
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2.2.4 En läsande klass  

De här metoderna RT, STI och QtA, utgjorde grunden för en läsande klass som initierades 

av Martin Widmark år 2014. Syftet med en läsande klass var att delge lärare runt om i 

landet ett gratismaterial hur man kunde organisera undervisningen. Metoden bygger på en 

bok med tillhörande studiehandledning och texter som lärarna kunde använda sig av i 

undervisningen (Emanuelsson & Reichenberg, 2014). 

En läsande klass innefattar fem strategier som illustreras enligt figur 2:  

 

Figur 2. Illustrationer ur En läsande klass (En läsande klass, 2019).  

2.3 Ytterligare arbetssätt som används inom 
läsförståelseundervisningen 

Under 2000-talet tillämpades genrepedagogiken till läsning, tidigare tillämpades metoden 

för skrivning. Syftet med metoden är att stötta elever i mötet med välutvecklade texter. 

Genom en undervisning som genomsyras av en lärarledd undervisning, där fokus ligger på 

fördjupade samtal om texters innehåll och utformning. Genom en sådan undervisning 

utvecklas elevernas förståelse av olika texter (Skolverket, 2017a).  

EPA-modellen är en undervisningsstrategi som används i de flesta ämnena i skolan. EPA-

modellen betyder enskilt, par, alla och syftar till att göra elever mer delaktiga i 

undervisningen. I det inledande skedet i denna metod får eleverna en fråga av läraren, 

vilket leder till individuell reflektion i några minuter. När eleverna har fått tid till att 

reflektera individuellt, sker en reflektion i par och eleverna får då möjlighet att diskutera  

och vidareutveckla frågan. Avslutningsvis sker en gemensam helklassdiskussion där de 

olika paren får möjlighet att diskutera sina svar och en djupare förståelse kan då bildas 

(Enskilt alla par, u.å).  
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  2.4 Textsamtal  

Textsamtal är vanligt förekommande i läsförståelseundervisningen. Det finns några 

faktorer som lärare måste ta hänsyn till när textsamtal används i undervisningen. Blikstad-

Balas (2016) klargör att tolkandet och meningsskapandet, påverkas av sociala och 

kulturella omständigheter samt de kognitiva färdigheter som människan besitter.  Det här 

innebär att läraren behöver reflektera kring vilka kognitiva kompetenser som eleverna 

besitter. Det finns centrala begrepp som forskning knyter samman till textsamtal. Ett av 

dessa begrepp är inferenser, som innebär att läsaren kan förstå textens bokstavliga mening 

och är en förutsättning för att läsaren ska vidareutveckla sin förståelse. Ett annat begrepp 

som knyts samman med textsamtal är metakognition, vilket kan förklaras som att tänka om 

tänkandet. Metakognition innebär att läraren ställer frågor till eleven i syfte att eleven ska 

bli medveten om sitt tänkande (Skolverket, 2018b).  

Val av text har också en betydelse när det kommer till textsamtal. Chambers (1993) klargör 

att ett noggrant övervägande av val av text är viktigt för textsamtalens betydelse. Läraren 

behöver då ha kunskap om vilka böcker eleverna läser. Meyer (2010) argumenterar för att 

läraren ska välja korta texter, med ett provokativt innehåll för att textsamtalen ska väcka 

intresse hos eleverna.  

När textsamtal organiseras är det viktigt med ett Kooperativt lärande. Slavin (1999) 

tydliggör att lärande sker när elever tillsammans arbetar i små grupper, för att hjälpa och 

utveckla varandra. Eleverna får då möjlighet att diskutera textens innehåll och redogöra 

kring hur de kom fram till sitt tänkande. Lyman (1992) förklarar ett sätt som bidrar till en 

högre aktivitet i textsamtalen. Det går ut på att elever bildar tankepar och tilldelas en fråga 

där de ges möjlighet att resonera tillsammans, innan läraren lyfter diskussionen i helklass. 

Den här metoden påminner en del om EPA-modellen, som går ut på att eleven först tänker 

själv, sedan i par och slutligen en gemensam helklassdiskussion.  

2.5 Internationella undersökningar  

PISA (Programme for international Student Assessment) är en undersökning som bedrivs 

internationellt och som är utförd av OECD. Syftet med PISA är att kartlägga hur respektive 

lands utbildningsystem bidrar till att 15-åriga elever är rustade för framtiden, så att eleverna 

på bästa sätt ska klara av livets utmaningar. PISA-testernas syfte är även att bidra till en 
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ökad förståelse för bakomliggande orsaker och konsekvenser kring varför olika 

skolsystems resultat skiljer sig. Därför utformas enkäter som rektorer och elever får 

besvara, där frågorna syftar till allt från skolans organisation till elevers individuella 

motivation och inställning. PISA avser därför att mäta elevers kunskaper och färdigheter 

utifrån ett internationellt perspektiv. De som utformar PISA-testerna är erkända 

internationella experter som baserar testerna utifrån vad de anser är nödvändiga kunskaper 

och färdigheter för en 15-årig elev. Experterna utformar testerna så att eleverna i första 

hand ska visa sina kunskaper genom att sätta in dem i en kontext. Syftet är alltså att 

eleverna ska reflektera över information samt att lösa problemen. Eleverna ska bemästra 

att förstå, tolka, söka, inhämta och att bearbeta information. PISA kan på detta sätt granska 

olika länders skolsystem och upptäcka styrkor och svaga sidor i de olika systemen 

(Skolverket, 2016).  

2.6 Styrdokumenten  

Syftet med svenskundervisningen är att elever ska utveckla kunskaper i det svenska 

språket. Genom en stimulerande undervisning ska elever ges möjligheter till att utveckla 

språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska även öka elevers intresse 

för att läsa och skriva och syfta till att utveckla elevers förmåga att skapa, och bearbeta 

texter enskilt och tillsammans med andra. Elever ska få möjlighet till att läsa och analysera 

skönlitteratur och andra texter för olika syften. I Lgr 11, läroplanen för grundskolan 

tydliggörs det även att lärarens undervisning ska stimulera elevers intresse för fortsatta 

utbildningar (Skolverket, 2018a). 

I det centrala innehållet i Lgr 11 klargörs det att elever ska möta lässtrategier för att tolka 

och förstå texter från olika medier samt att urskilja det som står på raderna samt det som 

står mellan raderna (Skolverket, 2018a).  I kommentarmaterialet för läroplanen i svenska 

förtydligas detta genom att den undervisning som elever får om lässtrategier är nödvändiga 

för elevers möjligheter till att fördjupa sin läsförmåga. Därför är undervisning om 

lässtrategier en central roll i svenskämnet och ska genomsyra alla årskurser. Kursplanen i 

svenska betonar att lässtrategier innebär konkreta sätt som läsare tillämpar när de angriper 

en text. Enligt skolverket handlar lässtrategier om att läsaren tar sig an texten och fördjupar 

sin förmåga att förstå texten. Skolverket betonar i kommentarmaterialet att olika texter 

kräver olika lässtrategier och att elever ska få möjlighet att möta och tillämpa olika 

lässtrategier beroende på vad för slags text som läses. (Skolverket, 2017b).  
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2.7 Den svenska läsförståelseundervisningen   

Flera forskare (såsom Ewald 2007, Knutas 2008 och Molloy 2002 ) har studerat hur den 

svenska läsförståelseundervisningen bedrivits genom åren. Deras gemensamma slutsatser 

om den svenska läsförståelseundervisningen är att den varit ostrukturerad i form av en fri 

undervisning där lärarna i studierna bedrivit en individualiserad läsförståelseundervisning. 

Forskarna betonar att det har förekommit få textsamtal, vilket har lett till att eleverna inte 

fått utveckla sina kognitiva förmågor (Reichenberg, 2012). Enkvist, Henrekson, Ingvar och 

Wållgren (2017) klargör i sin antologi att svensk skola behöver utveckla riktning och 

progression. Det innebär att skolan behöver bli bättre på att kartlägga var elever befinner 

sig kunskapsmässigt, för att sedan klargöra vilken riktning elever behöver ta för att fortsätta 

utvecklas. Skolan behöver sätta upp data som förtydligar var på kunskapsresan elever 

befinner sig. Klarar inte skolan det här, resulterar det tillslut att den formativa 

bedömningen blir innehållslös utan några direkta uppföljningar. Vissa elever får med sig 

riktning och progression från hemmet och tenderar att klara skolgången bättre än elever 

som inte får med sig detta (Enkvist, Henreksson, Ingvar & Wållgren, 2017).   

Fem svenska lärare som undervisar i läsförståelse har i Westlunds (2013) avhandling fått 

ge sin tolkning kring begreppet läsförståelse. Genomgående för deltagarna i Westlunds 

avhandling är att läsförståelse hos de svenska lärarna i stor utsträckning handlar om att 

förstå en text, läsa mellan raderna, svara på frågor, återberätta texten, läsa högt med läsflyt 

samt att kunna läsa mycket (Westlund, 2013). Mot bakgrund av de svenska lärarnas 

tolkning av läsförståelse kommer studien senare att återkoppla kring detta. 

2.7.1 Satsningar som genomförts för att utveckla 
läsförståelsen 

I Sverige har det genom åren gjorts skolsatsningar för att utveckla läsningen i allmänhet 

och läsförståelsen i synnerhet. När PISA-resultaten år 2012 presenterades låg Sverige på 

den sämsta placeringen sedan PISA började mätas internationellt. I resultaten framkommer 

det att 19 OECD-länder presterar signifikant bättre än Sverige och endast 4 OECD-länder 

presterar klart sämre än Sverige (OECD, 2013). Enligt Reichenberg (2012) berodde de 

låga resultaten på att den svenska läsförståelseundervisningen var alltför individualiserad, 

vilket ledde till att lärarna gav de svenska eleverna ett för stort eget ansvar. Det förekom 

få gemensamma samtal om texter där elever fick utveckla sin kognitiva förmåga vilket 
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innebar att lärarna gav svenska elever ett för stort eget ansvar. Den svenska undervisningen 

i läsförståelse genomsyrades främst av recensionskrivande, då elever efter att ha läst ut en 

bok fick svara på korta frågor om bokens innehåll (Reichenberg, 2012). 

I Sverige finns det ett nationellt centrum (NCS) för språk-, läs-och-skrivutveckling som 

utgår från skolverket. Det nationella centrumet erbjuder kompetensutveckling och aktuell 

forskning utifrån ämnesområdet (Reichenberg, 2012). Den svenska regeringen tillsatte 800 

miljoner år 2011, med syftet att utveckla elevers färdigheter i att läsa, skriva och räkna. 

Satsningen riktade sig främst mot de elever i årskurs 1-3 som var i riskzonen för att inte nå 

kunskapsmålen (Reichenberg, 2012). Sverige utvecklade även ett läslyft för lärare. 

Regeringen gav skolverket i uppdrag att sanktionera läslyftet, vars syfte var att stärka 

lärares kunskap om metoder och arbetssätt som vilade på vetenskaplig grund. När läslyftet 

sanktionerades var målet att stödja elever i läs- och skrivutvecklingen och att 

individanpassa undervisningen. Lärare inom svenska, samhällsorienterade- och 

naturorienterande ämnen ingick i läslyftet (Emanuelsson & Reichenberg, 2014).  

2.8 Den kanadensiska läsförståelseundervisningen  

I den senaste presenterade PISA-undersökningen (2015) placerar sig Kanada i topp (2:a). 

Det här kan jämföras med Sveriges placering (17:e, en förbättring jämfört med PISA-

resultaten år 2012). Skillnaden mellan länderna bör inte vara så påtaglig eftersom länderna 

liknar varandra på många sätt. Vad är det som egentligen skiljer den svenska 

läsförståelseundervisningen jämfört med den kanadensiska?  

Westlund (2013) har i sin avhandling jämfört den svenska läsförståelseundervisningen 

med den kanadensiska, och funnit en rad faktorer som skiljer de båda länderna åt. En faktor 

handlar om hur lärarna i respektive land tolkar läsförståelse. Tidigare i studien klargjordes 

de svenska lärarnas tolkning av läsförståelse (se 2.6 Den svenska 

läsförståelseundervisningen). Det som framkommer i Westlunds studie är att de 

kanadensiska lärarna tolkar läsförståelse utifrån den analytiska sidan av läsningen och 

pratar mindre om den tekniska sidan när det kommer till läsförståelse, vilket innebär att de 

inte tolkar läsförståelse på samma sätt som de svenska lärarna. De kanadensiska lärarna la 

mindre fokus vid avkodning, flyt i läsningen och att läsa snabbt. Istället tolkar de 

kanadensiska lärarna läsförståelse som meningsskapande, metakognitivt tänkande, 

förmågan att göra kopplingar, ställa egna frågor eller svara på frågor, göra inferenser, 
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visualisera texten och förändra tänkandet (Westlund, 2013). Det här är aspekter som 

studien återkommer till i (se kapitel 6.2, Resultatdiskussion).  
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur 5 lärare på mellanstadiet beskriver sitt arbete med 

läsförståelse i sin undervisning. Studien utgår ifrån ett pedagogiskt läsförståelseperspektiv 

som är baserat på aktuell forskning inom läsförståelse. Mot bakgrund av syftet ställs 

följande forskningsfrågor:  

• Vilka metoder beskriver  lärarna att de använder i sin läsförståelseundervisning? 

• Hur ges eleverna möjlighet att utveckla sin kognitiva förmåga när det kommer till 

läsförståelse?   

• Vilka satsningar har lärarna genomfört för att öka läsförståelsen hos eleverna?  
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4. Metod 

I följande kapitel redovisas insamlingen av data som ligger till grund för studien. I kapitlet 

tydliggörs hur bearbetningen och analysen genomförts. Kapitlet belyser även studiens 

reliabilitet och validitet, samt relevanta etiska aspekter.  

4.1 Kvalitativ metod  

Studien grundar sig i en kvalitativ metod och är tolkande, induktiv och konstruktionistisk 

(Bryman, 2011), detta eftersom studien syftar mer på ord än kvantifiering när det kommer 

till hur studiens insamlade data har skett. Det här innebär att studien djupgående har tolkat 

lärarnas ord och beskrivningar om deras undervisning.  

 

Med hjälp av den kvalitativa metoden har studien tagit hjälp av olika steg som styr 

tillvägagångssättet. Det första steget bestod av att bestämma vilka frågeställningar som 

skulle utgöra grunden för studien. I det andra steget valdes relevanta personer ut som skulle 

undersökas. Det tredje steget bestod av att samla in data som med hjälp av deltagarna kunde 

genomföras. I det fjärde steget skedde en tolkning av informationen som deltagarna gett. I 

det femte steget skedde ett begreppsligt och teoretiskt arbete. När det femte steget 

genomfördes sågs frågeställningarna över en  extra gång innan det slutliga steget kunde 

genomföras. I det sjätte steget drogs slutsatser om resultatet. De olika stegen som 

genomförts i studien kan illustreras enligt figur 3 nedan:  

 

 

 

 

 

Figur 3: Kvalitativ metod  

Samtliga steg som illustreras i figur 3 ovan har varit behjälplig i studiens utformande. Detta 

eftersom att det finns en röd tråd mellan de olika stegen, vilket avspeglas i studien.  

1. Generella frågeställningar  

2. Val av relevanta personer  

3. Insamling av data 4. Tolkning av data 

5. Teoretiskt arbete 

6. Dra slutsatser om resultatet  
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4.2 Urval  

I studien har målstyrda urval valts ut, vilket innebär att utvalda individer valts ut på förhand 

med hänvisning mot forskningsfrågorna som används i studien (Bryman, 2011). I studien 

är det sammanlagt fem lärare i en medelstor kommun som intervjuats. Deltagarna som 

valts ut är alla examinerade svenskalärare och alla arbetar inom samma kommun. 

Deltagarna har tagit examen från olika högskolor eller universitet och varit verksamma 

som lärare olika länge. Urvalet i studien ställs upp enligt tabell 1 nedanför:  

Deltagare i 
studien  

Arbetsplats Examinerades vid 
följande högskola 
eller universitet  

Arbetslivserfarenhet  Ämnen  

Lärare A Arbetar på 
en mindre 
Arbetar på 
samma skola 
som Lärare 
C och D. 

Högskolan för 
lärande och 
kommunikation, 
Jönköping 
University. 

Har varit verksam 
som lärare i 20 år. 
Tog sin 
lärarexamen 1998.  

Undervisar i 
Svenska, 
Matematik,  

Lärare B Arbetar på 
en stor skola. 

Linnéuniversitetet, 
Växjö. 

Har varit verksam 
som lärare i 23 år. 
Tog sin 
lärarexamen 1995. 

Undervisar i 
Svenska, SO 
och engelska  

Lärare C Arbetar på 
samma skola 
som Lärare 
A och D. 

Högskolan för 
lärande och 
kommunikation, 
Jönköping 
University. 

Har varit verksam 
som lärare i 6 år. 
Tog sin 
lärarexamen 2013. 

Undervisar i 
SO, 
Matematik, 
har tidigare 
undervisat i 
svenska 

Lärare D Arbetar på 
samma skola 
som lärare A 
och C. 

Högskolan för 
lärande och 
kommunikation, 
Jönköping 
University. 

Har varit verksam 
som lärare i 1 år. 
Tog sin 
lärarexamen 2018. 

Undervisar i 
Svenska, 
engelska och 
NO 

Lärare E Arbetar på 
en mindre 
skola.  

Högskolan för 
lärande och 
kommunikation, 
Jönköping 
University. 

Har varit verksam 
som lärare i 11 år. 
Tog sin 
lärarexamen 2008.  

Undervisar i 
Svenska och 
SO.  

Tabell 1: presentation av deltagarna  

Deltagarna valdes ut utifrån tidigare VFU-platser och blev skriftligt informerade om 

studiens syfte. Deltagarna fick själva ta ställning kring deras deltagande i studien. 

Informationen om deltagarna i studien kan vara relevant kopplat till studiens diskussion, 
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eftersom det till exempel skiljer sig hur länge deltagarna har varit verksamma lärare. 

Detta är något som till exempel kan komma att påverka lärarnas val av metod.  

4.3 Forskningsetiska aspekter  

När en forskningsstudie genomförs finns det etiska aspekter som forskaren behöver ta del 

av och bearbeta. Dessa etiska aspekter behöver forskaren ha i åtanke när studien 

genomförs.  

Vetenskapsrådet beskriver fyra huvud som forskare behöver följa i studier. Det betyder att 

studien har haft i åtanke att respektera det grundläggande individskyddskravet som 

innehåller fyra krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att information delats 

till  deltagarna om deras uppgift i studien och vilka rättigheter som gäller för deras 

medverkande. Samtyckeskravet som är det andra kravet innebär deltagarnas samtycke. Det 

här genomfördes skriftligt med en samtyckesblankett. Den skriftliga samtyckesblanketten 

tydliggjorde syftet med studien och deras medverkande klargjordes. Information om 

deltagarna har bevarats på ett säkert sätt, vilket stämmer överens med 

konfidentialitetskravet  som är det tredje kravet. Informationen har på ett säkert sätt 

bevarats i min dator samt i min portfölj. Slutligen har den insamlade informationen som 

använts i studien enbart används i studiens forskningssyfte. Efter att studien har granskats 

och publicerats på DIVA tas materialet som använts i studien bort. Detta görs eftersom 

materialet enbart ska användas för studiens syfte och stämmer överens med 

nyttjandekravet som är det sista kravet (Vetenskapsrådet, 2002).     

4.4 Genomförande  

Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide och bestod av ett antal förbestämda 

frågor. Dessa frågor utarbetades utifrån aktuell forskning om läsförståelse. Syftet med att 

konstruera en intervjuguide inför intervjuerna var att få en tydlig bild över strukturen samt 

att säkerställa att alla frågor blir ställda till deltagarna. Frågorna som utgjorde 

konstruktionen för intervjuguiden kompletterades med följdfrågor, beroende på vilket svar 

deltagarna gav. Intervjuguiden delades in i tre kategorier: Allmänt om läsförståelse, 

möjligheter med läsförståelse och utveckling av läsförståelse. Sammanlagt blev det 12 

frågor som utgjorde grunden i intervjuguiden. Eftersom studien riktar sig mot 
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semistrukturerade intervjuer, tillkom följdfrågor som ett komplement på intervjuguiden. 

Dessa följdfrågor kunde se olika ut, beroende på vilket svar deltagarna gav. Intervjuerna 

genomfördes i närliggande grupprum på deltagarnas arbetsplatser och spelades in på 

telefon via Röstmemon. Inspelningen genomfördes för att säkerställa analysarbetet av 

intervjuerna. Samtliga intervjuer tog mellan 25-30 minuter att genomföra och det fördes 

inga anteckningar utan jag förlitade mig på det inspelade materialet.  

4.5 Analys av data 

Materialet bearbetades med hjälp av en tematisk analys, vilket innebär att centrala teman 

som utgör stommen i analysen identifierades utifrån det inspelade materialet. Dessa teman 

ställs upp i en matris med tillhörande kategorier som illustreras i resultatet (se kapitel 5. 

Tabell 2)  

I det första steget i analysen transkriberades de inspelade intervjuerna. I detta skede fördes 

markeringar i transkriberingen för att anteckna när intressanta ord eller meningar uttrycktes 

av deltagarna. Det här bidrog till att jag under transkriberingen kunde gå tillbaka till exakt 

klockslag för att lyssna på intressant information igen, vilket även bidrog som ett underlag 

för den tematiska analysen.   

Nästa steg i analysen bestod av att läsa igenom de transkriberande intervjuerna för att 

kunna identifiera de olika ämnen som presenteras i tabellen i resultatet. Det här innebär en 

typ av kodning där fokus riktas på att koda och kategorisera olika ämnen som är intressanta 

för studiens resultat.  

I det avslutande steget av analysen valde jag att kategorisera olika ämnen som framkom 

under kodningen. Här färgmarkerades de olika delarna av transkriptionen så att det på ett 

tydligt sätt framkom under vilken kategori de olika delarna passar in. Genom det här 

arbetssättet underlättades arbetet med resultatet. Den insamlade informationen som direkt 

berörde studiens syfte och frågeställningar kodades och grupperades i olika kategorier 

utifrån färgmarkeringen. Delar av den insamlade informationen berörde inte studiens syfte 

och frågeställningar och lämnades således utan kodning. Informationen som kodades 

gjordes direkt efter att materialet samlats in.   
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4.6 Reliabilitet och validitet  

Inom den kvalitativa forskningen består tillförlitligheten av fyra kriterier där samtliga 

kriterier spelar en avgörande roll för studiens tillförlitlighet. Kriterierna består av: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet till att styrka och konfirmera 

(Bryman, 2011). Kriterierna avspeglas i arbetet med denna studie där hänsyn har tagits till 

dessa kriterier för att säkerställa studiens tillförlitlighet. I studien har Trovärdigheten 

säkerställts genom att en kvalitativ metod använts där samtliga intervjuer spelats in och 

transkriberats. Lärarnas information har med ett objektivt förhållningssätt tolkats med 

hjälp av den kvalitativa metoden. I det andra kriteriet överförbarhet har fokus lagts på det 

kontextuellt unika som deltagarna i studien bidragit med. Det kontextuellt unika innebär 

att fokus riktas på meningen av den sociala verklighet som deltagarna varit med och 

genomfört och som sedan studerats. Jag har i studien strävat efter att göra korrekta 

beskrivningar som presenteras i resultatet. Det här blir en bedömning för andra läsare att 

ta ställning kring hur överförbart resultatet är. För att säkerställa pålitligheten i studien har 

de olika forskningsprocessernas faser genomförts på ett korrekt sätt samt att de 

tillgängliggjorts. När det kommer till möjlighet att styrka och konformera har jag agerat i 

god tro. I studien har jag strävat efter en objektivitet, där personliga värderingar 

exkluderats, för att undvika påverkan på utförandet av och slutsatserna för studien.  
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5. Resultat   

I följande kapitel kommer resultatet presenteras. Det kommer att presenteras enligt tabellen 

nedan, vars kolumner illustrerar olika teman och kategorier som kommer att användas som 

underrubriker i resultatet. Detta kan avläsas enligt tabell 2: 

Tema Frågeställningar  Kategori  Kategori  Kategori  Kategori  
Allmänt om 

läsförståelse  

Vilka metoder beskriver  
lärarna att de använder i sin 
läsförståelseundervisning? 

 

Lärarnas 

definition av 

läsförståelse   

Hur sker 

arbetet med 

läsförståelse? 

Vad för slags texter 

använder sig lärarna?  
 

Möjligheter  Hur ges elever möjlighet att 

utveckla sin kognitiva 

förmåga? 

Hur sker 

arbetet med 

strategier?  

Hur 

organiseras 

textsamtal? 

Vilka möjligheter ser 

lärarna med 

läsförståelseundervisning 

 

Utveckling  Vilka satsningar har lärarna 

genomfört för att utveckla 

läsförståelsen? 

Vilka 

satsningar har 

lärarna 

genomfört i 

sin 

undervisning? 

Vilket stöd 

ges till elever 

i 

svårigheter?  

Hur utmanas elever med 

god läsförståelse?  

Hur sker 

samverkan på 

skolorna för 

att utveckla 

läsförståelsen?  

Tabell 2: Tematisk analys 

De sammanlagda 10 kategorierna är frågor som identifierats genom den tematiska 

analysen. I det vänstra fältet återges vilket tema som sammankopplas med studiens 

frågeställningar.  

5.1 Lärarnas förkortningar  

Lärarna kommer i resultatet att benämnas med förkortningar (LA, LB, LC, LD och LE) 

för att underlätta läsandet av resultatet. Förkortningen som står i parantes nedanför är 

benämningen som kommer användas för respektive lärare. Direkta citat från deltagarna 

kommer skrivas inom citationstecken. Om citationstecknen består av tre punkter ”…” 

betyder det att irrelevant information valts bort och kan förekomma innan ett citat, mitt 

under citatet eller efter citatet.   
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5.2 Hur bedriver lärarna sin läsförståelseundervisning   

I resultatets inledande del besvaras den första frågeställningen som lyder: Vilka metoder 

beskriver lärarna att de använder i sin läsförståelseundervisning?  Utifrån frågeställningen 

har tre kategorier identifierats efter analysen. Dessa teman innefattar: lärarnas definition 

av läsförståelse, hur sker arbetet med läsförståelse och vad för slags texter genomsyrar 

lärarnas arbete med läsförståelse  

5.2.1 Lärarnas definition av läsförståelse   

 De fem lärarna har beskrivit hur de tolkar läsförståelse och vad det innebär. Lärarna har 

ombetts att försöka tolka begreppet, vilket har lett till liknande tolkningar av begreppet. 

Samtliga lärare som intervjuats anser att läsförståelse innebär att en person kan ta till sig 

information och tolka den.  

Läsförståelse för mig är att eleverna har en god 

läsförståelse för det de läser på lite olika nivåer (LA). 

 

Att man kan ta till sig kunskap genom att läsa (LB). 

 

…Om man läser om en fotbollsspelare som går ut på 

det blöta gräset att man nästan känner framför sig att 

man blir lite fuktig om tårna och det luktar nyklippt 

gräs. Det är läsförståelse för mig… (LC). 

LA beskriver läsförståelse utifrån tre olika nivåer. Den första nivån handlar om på raderna-

förståelsen, vilket innebär att en person kan hitta information genom att gå tillbaka i texten 

och diskutera eller svara på frågor utifrån det. Den andra nivån handlar om mellan raderna, 

vilket innebär en mer tidskrävande process där personen i fråga kan dra egna slutsatser och 

tolka sådant som inte står skrivet i texten. Den tredje nivån beskriver LA som bortom 

raderna, vilket innebär att personen kan koppla informationen till sitt eget lärande och 

tidigare erfarenheter. LB tydliggör att läsförståelse innebär att en person kan utvidga sin 

begreppsförståelse, sin ordförståelse, sin ordkunskap, sin förståelse av världen. LC tolkar 

läsförståelse som att en person som läser en text kan skapa en inre bild och visualisera sig 

i texten. LD tolkar och definierar läsförståelse i enlighet med att en förståelse uppstår när 
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en text läses. När förståelsen uppstår sker även en tolkning där egna erfarenheter kopplas 

samman för att förstå sammanhanget i det lästa. LE menar på att definitionen av 

läsförståelse innebär olika läsförståelseprocesser. Dessa läsförståelseprocesser innebär att 

läsaren ska kunna hitta svar i en text, kunna tolka och samverka med texten, jämföra olika 

delar i en text och slutligen att analysera en text.  

5.2.2 Hur sker arbetet med läsförståelse?  

Samtliga lärare använder sig av en kontinuerlig läsförståelseundervisning. Det som 

genomsyrar undervisningen hos samtliga lärare är att arbetet utformas genom olika slags 

texter som eleverna läser. Dessa texter diskuteras sedan på lite olika sätt, antingen i 

smågrupper eller i helklass. En av lärarna LD förklarar att undervisningen styrs av 

läromedel. LD uttrycker sig på följande sätt:  

Vi har gjort lite olika läsförståelseuppgifter. Jag har 

gjort väldigt mycket från de här mellan raderna. Finns 

ju en bok som handlar om att hitta förståelse mellan 

raderna…Ja det är en bok som heter förståelse mellan 

raderna. Aa läsförståelse mellan raderna tror jag den 

heter. Den finns i en lätt version, en mitten version och 

en svårare och jag har kidnappat alla tre härifrån som 

jag har lånat (LD). 

Här uppstår en skillnad gentemot övriga lärare, vars läsförståelseundervisning inte är lika 

styrda av något läromedel. Det här kan ställas mot LD som förklarar att undervisningen 

bedrivs främst av läromedel där färdiga uppgifter i form av texter och frågor genomsyrar 

dennes undervisning. LB förtydligar att det visserligen finns ett läromedel som används i 

undervisningen, men att detta bara är ett komplement till skönlitteraturen. LE förklarar att 

läromedel helt valts bort med argumentet att läromedel lätt har en tendens att styra läraren 

i sin undervisning. LE förklarar vidare att läromedelsuppgifter inte får elever att tänka i 

djupare banor utan att elever då istället fokuserar på att bli färdiga med uppgifter så snabbt 

som möjligt.  
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5.2.3 Vad för slags texter genomsyrar lärarnas arbete med 
läsförståelse?  

Samtliga lärare rapporterar att de varierar sina texter i undervisningen. Fyra av lärarna, LA, 

LB, LC och LD förklarar att skönlitteratur är en central del l i deras undervisning i 

läsförståelse. LA beskriver även att hon förutom skönlitterära texter även arbetar mycket 

med olika slags texter. Det kan tillexempel handla om faktatexter där hon beskriver arbetet 

utifrån: 

När det blir mer späckade faktatexter och så där. Vad 

säger rubriken dig? Titta på rubriken, vad ska det här 

stycket handla om?... (LA). 

..dels jobbar vi med skönlitterära böcker i 

undervisningen...Vi kan jobba med skönlitterära 

böcker utifrån att vi läser en klassuppsättning… (LA). 

…Sen är det klart att man läser ju mycket 

skönlitteratur… (LC). 

Utöver arbetet med skönlitteratur förklarar även LA, LB och LE att de använder sig av 

genrepedagogik i sin undervisning. Det här leder enligt LA, LB och LE till en variation av 

texter som eleverna får möjlighet möta i undervisningen. LD vars undervisning 

genomsyras av läromedel, kan också innebära en variation av texter som eleverna får möta. 

Till skillnad från övriga lärare består inte LD undervisning av skönlitteratur i samma 

utsträckning som övriga lärare som har deltagit i studien.  

5.3 Hur ges elever möjlighet att utveckla sin kognitiva 
förmåga? 

I den andra frågeställningen: Hur ges elever möjlighet att utveckla sin kognitiva förmåga? 

har tre kategorier identifierats efter analysen. Dessa teman innefattar: Hur genomförs 

arbetet med läsförståelsestrategier? Hur organiseras textsamtal? Vilka möjligheter ser 

lärarna med läsförståelseundervisning?  
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5.3.1 Hur genomförs arbetet med läsförståelsestrategier?  

I arbetet med läsförståelsestrategier förklarar samtliga lärare (LA, LB, LC & LE) med 

undantag för en (LD) att de arbetar med läsförståelsestrategier kontinuerligt i sin 

undervisning. Genomgående för samtliga lärare är att deras läsförståelsestrategier 

härstammar från RT-metoden (se kapitel 2.2.1). LA beskriver att detta oftast sker i 

smågrupper där eleverna får varsin strategi som de ska tillämpa och delge varandra i 

gruppen och diskutera boken utifrån de olika strategierna. LA uttrycker sig på följande 

sätt:  

Nu när vi kört de här olika strategierna så blir det 

automatiskt fyra där då eftersom vi jobbar mycket med 

att förutspå utifrån kapitel, titel och sådär och 

sammanfatta (LA). 

LB menar att det krävs mycket träning med förståelsestrategier och en bra vägledning från 

lärarens sida eftersom vissa elever tillämpar strategierna utan direkt vägledning från 

läraren medan andra elever behöver mer träning och mer vägledning med hjälp av läraren.  

LC beskriver sin undervisning kring förståelsestrategier på ett liknande sätt som LA, där 

fokus på de olika strategierna sker i samtal. Vidare beskriver LC att förståelsestrategierna 

är användbara även i andra ämnen som exempelvis under SO-lektioner. LC förklarar detta 

genom att uttrycka sig på följande sätt:  

Den är ju klockren att köra i engelskaundervisningen, 

SO-undervisningen… (LC). 

LD förklarar att undervisningen med läsförståelsestrategier byggs upp utifrån läromedlet. 

Det förekommer inte några direkta samtal om de olika läsförståelsestrategierna som 

baseras på RT-metoden, utan undervisningen är mer styrd av läromedlet. LD förklarar att 

ett av läromedlen, klara svenskan tar upp olika strategier när ett nytt kapitel inleds och att 

läromedlet i undervisningen utgör grunden för läsförståelsestrategierna kapitelvis genom 

läromedlets gång. LD förtydligar detta genom:  

I Klara svenskan tar de upp de varje gång man har en 

ny texttyp. Så tar de upp de vad man tror händer och 

svåra ord och lite sånt (LD). 
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LE beskriver sin strategiundervisning på liknande sätt som LA, LB och LC. På samma sätt  

utgör RT-metoden grunden för strategiundervisningen, även för LE. Det som skiljer LE 

från de andra lärarna är att sammanfattningsstrategin belyses extra i dennes undervisning. 

Det här argumenterar LE genom att hänvisa till elevers fortsatta utbildningar. Strategin om 

att kunna sammanfatta en text blir då enligt LE viktigare ju mer text eleven i fråga måste 

bearbeta. LE förklarar detta genom:  

Eh, det är då man kan dra den här, fast det är väl, det 

är den viktigaste strategin enligt mig för när de 

kommer bli äldre sen så har de ännu mer texter att 

kunna sammanfatta en väldigt stor text till nått mindre 

(LE). 

Sammanfattningsvis kan det sägas att samtliga lärare arbetar med lässtrategier i sin 

undervisning, dock på olika sätt. Fyra av fem lärare, LA, LB, LC och LE uttrycker att de 

använder sig av strategier på ett liknande sätt. Där ett kontinuerligt användande av dessa 

strategier ligger till grund för deras arbete. Den femte läraren, LD uttrycker att läromedlet 

styr arbetet med strategier.   

5.3.2 Hur organiseras textsamtal?  

LA beskriver att hon arbetar mycket med boksamtal i undervisningen. Dessa boksamtal 

kan både vara lärarledda eller elevledda beroende på elevgruppens mognad och ålder. 

Samtliga lärare i studien belyser vikten av diskussioner när det kommer till hur arbetet 

med läsförståelsen bedrivs. Dessa diskussioner kan se ut på olika sätt. Antingen kan det 

vara diskussioner där läraren ställer frågor till eleverna i helklass. Det kan också vara 

diskussioner i smågrupper där eleverna leder diskussionerna. LB och LC förklarar att de 

använder sig av EPA-modellen i undervisningen. EPA-modellen innebär att elever först 

tänker och resonerar själv, sedan i par och slutligen alla gemensamt   

Lite olika, ibland i helklass men oftast kör jag EPA-

modellen då att de först får fundera lite själva kanske 

skriva ner sina tankar att de diskuterar med kompisen 

och att vi lyfter det tillsammans allihop (LB). 
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Ja då hade vi lite det blir ju nästan EPA-

metoden…samlades man i par och jämförde och sen 

gick vi igenom allihopa (LC). 

När det kommer till hur textsamtal organiseras så ger lärarna i studien en entydig bild. 

Denna bild involverar en lärarledd organisation, där läraren i första hand bestämmer hur 

smågrupper ska organiseras för att få bästa resultat. Lärarna förklarar att det även 

förekommer textsamtal där eleverna samtalar med sina bänkkamrater, dessa samtal blir 

då också en organisation som lärarna styr eftersom de har mandat över vilka som sitter 

bredvid varandra i klassrummet.  

5.3.3 Vilka möjligheter ser lärarna med 
läsförståelseundervisning?  

LA ser att elevers undervisning i läsförståelse möjliggör en förståelse för hur språket byggs 

upp. Elever får möta svåra ord, nya ord som de tidigare inte mött, vilket bidar till att en 

förståelse för hur ord och språk hänger samman. Vidare förklarar även LA att läsförståelse 

ska genomsyra hela undervisningssituationen och att skolan ska verka för en 

språkutvecklande undervisning. LA uttrycker sig enligt följande:  

Oavsett vad det är för ämnen ja. Till exempel nu har de 

en faktatext om Island och vi har jobbat mycket med 

Island innan. Nu när vi har tittat på den här texten så är 

det ju inte bara att ta hem och läsa på faktatexterna om 

Island utan tittat vad står det för rubrik? Vad är det 

viktiga? Plocka ut stödord, gör en tankekarta. Gå från 

båda hållen: från text till tankekarta och sen från 

tankekarta till att återberätta. Allt det här grottandet gör 

ju så att man bygger en bra läsförståelse  (LA). 

 

LB, LC, LD och LE resonerar på liknande sätt när de beskriver vad som möjliggörs utifrån 

en läsförståelseundervisning. De beskriver samhället som ett informationssamhälle, vilket 

innebär att elever behöver behärska förståelse för läsning för att kunna anpassa sig som 

samhällsmedborgare. LC beskriver det enligt följande:  
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Ja det är ju en helt annan värld som öppnar sig när man 

kan visualisera sig i texter och när man kan ta sig till 

det skrivna ordet. Det är ju bara att ta en titt runt 

omkring, det är ju text överallt (LC). 

 
LD väljer dessutom att resonera kring att läsintresset för elever minskar om de inte får med 

sig förståelsen från skolan. LD utrycker sig på följande sätt:  

 

Jag tänker att de får med sig förståelse för böcker, för 

har man inte förståelse för böckerna så tappar man den 

där gnistan i att läsa och vilken värld man hittar om 

man väl kan läsa och jag tänker får de inte med sig den 

här förståelsen för texten så missar de halva 

läsupplevelsen lite så (LD). 

 
Sammanfattningsvis anser lärarna som deltagit i studien att läsförståelseundervisningen 

möjliggör oersättliga saker för deras elever. Samtliga lärare anser att detta möjliggörande 

kommer att spela en stor roll för elevernas framtid. 

5.4 Vilka satsningar har lärarna genomfört för att utveckla 
läsförståelsen?  

Resultatets avslutande fas fokuseras på den tredje frågeställningen: Vilka satsningar har 

lärarna genomfört för att utveckla läsförståelsen? Den här frågeställningen bygger på 4 

kategorier  som identifierats i analysen. Dessa teman innefattar i följd och ordning: vilka 

satsningar har lärarna genomfört i sin undervisning? Vilket stöd ges till elever som har 

problem med  läsförståelsen? Hur utmanas elever med god läsförståelse? Genomförs det 

någon samverkan inom skolorna för att utveckla läsförståelsen?  

5.4.1 Vilka satsningar har lärarna genomfört i sin 
undervisning?  

När deltagarna i studien redogör för vilka satsningar de har varit med och genomfört för 

att öka läsförståelsen hos sina elever blir svaren  relativt likartade. LA, LB, LC och LE har 

alla tagit del av en läsande klass, ett arbetssätt som härstammar från RT-metoden (se 

kapitel 2.2.1). Deltagarna beskriver att de tagit till sig av de forskningsbaserade 
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förståelsestrategierna och att de genomsyrar deras undervisning än idag. Den femte 

deltagaren LD har inte genomfört dessa satsningar. Det beror på att LD endast varit 

verksam som lärare i drygt ett år och att dessa metoder introducerades långt innan LD tog 

sin lärarexamen. LD påstår att dessa strategier inte lärdes ut på högskolan.  

När det kommer till andra satsningar som deltagarna genomfört så redogör LA, LB, LC 

och LD att samtliga varit med i läslyftet som sanktionerades av Skolverket för att öka 

kunskapen inom svenskämnet. För LD förekom läslyftet under en verksamhetsförlagd 

utbildning, vilket innebär att LD endast tagit del av en liten del av läslyftet.  

Samtliga lärare lyfter fram pedagogiskt forum och ämnesnätverk som satsningar de varit 

med och genomfört. Dessa satsningar innebär att lärarna träffar andra lärare inom samma 

skolområde. LC uttrycker de pedagogiska forumen och ämnesnätverken på följande sätt:  

 Som nu när vi har ämnesnätverk och pedagogiskt 

forum att man träffas ett gäng och så har man bearbetat 

en text och gjort en uppgift och så delger man varandra 

tips och idéer, plussar och minus och så (LC). 

 

Sammanfattningsvis har fyra av de fem lärarna varit med och genomfört vissa typer av 

satsningar. Det handlar om en läsande klass, läslyftet, pedagogiskt forum samt 

ämnesnätverk.  

5.4.2 Vilket stöd ges till elever som har problem 
läsförståelsen?  

LA beskriver att stöd till elever som har problem med sin läsförståelse ges på olika sätt, 

LA och skolledningen har tillfört extra resurser bestående av fritidspedagoger som läser 

extra med dessa elever. Kring det lästa materialet för sedan dessa elever en diskussion 

med fritidspedagogerna kring det lästa innehållet. De har även en begreppsgrupp som är 

till för elever med annat modersmål och de som riskerar att inte nå kunskapsmålen. LA 

beskriver begreppsgruppen på följande sätt:    

De jobbar i en liten grupp med en lärare som jobbar 

mycket med texter, dyker ner i ord, analyserar texter 

(LA). 
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LA fortsätter sin beskrivning genom att delge att undervisningen ska genomsyras av en 

undervisningsmodell som gynnar alla elever. LA menar att texter som elever med svag 

läsförståelse får möta i undervisningen gynnar samtliga elever. Det kan handla om att 

elever får möta svåra ord och att en diskussion kring dessa ord gynnar samtliga elever. LC 

förklarar på ett liknande sätt, där svåra ord eller nyckelord tas upp i klassen för att kunna 

bilda en förståelse för texten.  

LB och LE  klargör att elever som har problem läsförståelse ska ha tillgång till inlästa 

böcker. Då får dessa elever möjlighet att lyssna på böckerna istället och får frågor kopplade 

till texten upplästa. Detta stöd ger elever med svag läsförståelse chansen att utveckla sig 

själva och sin läsförståelseförmåga. LE uttrycker sitt resonemang på följande sätt:  

De eleverna får ju också eh så fort det bara är möjligt 

Legomus. Så att de har samma möjlighet att lyssna på 

de böckerna som klasskompisarna läser samtidigt. För 

att de ska känna att de finns med sen har vi i, 

inläsningstjänst till alla läromedel…(LE). 

LD förklarar att olika tester genomförs för att mäta läsförståelsen hos eleverna och utifrån 

testerna får eleverna rätt anpassad svårighetsgrad på texterna. Lärarna uttrycker att elever 

ska få möjlighet att få texterna upplästa så att de har möjlighet att hänga med i 

undervisningen, samt att elever får lättare texter beroende på vilken nivå deras 

läsförståelseförmåga befinner sig på.  

5.4.3 Hur utmanas elever med god läsförståelse?  

När det kommer till hur lärarna i studien utmanar elever med god läsförståelse ges en 

entydig bild över hur lärarna arbetar i sin undervisning. LA beskriver svenskämnet som ett 

tacksamt ämne när det kommer till att utmana elever, då det hela tiden finns utrymme att 

vidareutveckla en diskussion om en bok. LA förklarar sitt resonemang enligt följande:  

Svenskan kan du utmana dig själv genom att vi höjer 

nivån på hur man skriver och vilka texter man läser och 

vilka typer av frågor diskuterar man utifrån och. Så det 

går att anpassa mycket i samma (LA). 
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LB, LC och LE för ett liknande resonemang som LA när de beskriver hur de utmanar elever 

i deras undervisning. De förklarar att högpresterande elever utmanas genom att ständigt 

utveckla deras resonemang och använda sig av olika typer av följdfrågor för att eleverna 

ska utveckla sig själva när det exempelvis rör sig om diskussioner. LE förklarar dessutom 

att högre krav ställs på de elever som behöver utmanas. Högre krav innebär enligt LE att 

dessa elever får tydliga förväntningar från lärarens sida, vilket leder till att de utmanas. LE 

uttrycker detta resonemang enligt följande:  

 Och sen är jag väldigt tydlig till de också och säger det 

att jag kommer kommentera hårdare eller kommer 

kommentera mer på dina grejer och sen kanske du tittar 

på din kompis som knappt får några kommentarer, då 

ska du veta det att jag gör det för att du ska ta nästa 

steg. Och där behöver man vara väldigt tydlig med dem 

för att det finns de som, många av de här 

högpresterande eller de som ligger långt fram de har 

också en ganska hög press på sig själva så att de hela 

tiden ska prestera och där behöver man vara tydlig för 

att man gör det för att de ska (LE). 

 
LB och LD har en liknande strategi när det kommer till att utmana dessa elever. De 

förklarar att elever med god läsförståelse utmanas genom svårare texter. Eleverna får då 

med hjälp av svårare texter chansen att tillämpa strategier när de stöter på hinder i texten.  

5.4.4 Genomförs det någon samverkan inom skolorna för 
att utveckla läsförståelsen?    

Lärarna i studien förklarar att samarbete kring läsförståelse kan ske periodvis på skolorna. 

LA, LB och LE lyfter samtliga ämnesnätverk som ett tillfälle att samarbeta och diskutera 

läsförståelse. LA uttrycker sig på följande sätt:  

Periodvis har vi gjort det. Vi har våra ämnesnätverk där 

vi träffas. Dels träffas vi med de här två skolorna som 

ingår i det här skolområdet och tidigare år har vi även 
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jobbat med olika skolor i större områden geografiskt 

sett då. Olika år har det varit fokus på det (LA).  

LA lyfter, utöver ämnesnätverk, även diskussioner i arbetslaget som en viktig faktor när 

det kommer till läsförståelse. Samarbete i arbetslaget är även något som LC och LD 

poängterar då de förklarar att ämnesöverskridande arbetssätt blir en form av samarbete. 

Det kan till exempel handla om att svenskaläraren och SO-läraren samarbetar genom ett 

ämnesövergripande arbetssätt.  
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6. Diskussion 

I följande kapitel kommer resultatet presenteras. I kapitlet kommer studiens metodval och 

resultat diskuteras. Kapitlet kommer delas in 2 delar och inleds med metoddiskussion (6.1) 

för att avlutas med resultatdiskussionen (6.2).  

6.1 Metoddiskussion 

Studien har undersökt hur fem lärare arbetar med läsförståelse i sin undervisning. Studien 

har fokuserat på hur de deltagande lärarna beskriver vilka metoder som genomsyrar deras 

undervisning i läsförståelse, om lärarna utvecklar elevers kognitiva förmåga samt vilka 

satsningar lärarna har varit med och genomfört för att utveckla läsförståelsen. Studien 

bygger på en kvalitativ metod, där semistrukturerade intervjuer genomförts med 

deltagarna.  

6.1.1 reflektion kring urval av respondenter  

Deltagarna valdes ut för att kunna besvara mina forskningsfrågor. En förutsättning för att 

urvalet skulle besvara mina forskningsfrågor är att de antingen undervisar i ämnet svenska 

eller har undervisat i ämnet svenska. I resultatet framkom det att de deltagande lärarna 

svarade relativt likartat, vilket innebär att en generalisering kring studiens syfte och 

frågeställningar uppstår. Hade jag valt ut fem andra lärare är min uppfattning att resultatet 

hade blivit likartat. Tre av lärarna arbetar på samma skola, vilket innebär att en större 

spridning på deltagarna hade varit att föredra för att kunna få till en bredare generalisering.  

6.1.2 Studiens starka respektive svaga sidor 

Studien har genomförts enligt den tidsplan som sattes upp och studien har följt alla delar 

som ska ingå. Hela arbetsprocessen från formulering av forskningsfrågor till studiens 

slutsats har således genomförts. Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide 

bestående av en uppsättning med frågor som utgår från teman. Intervjuguiden bidrog till 

att deltagarna fick samma huvudfrågor men olika följdfrågor beroende på vilket svar 

deltagarna gav. Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplatser, vilket Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012) klargör som en styrka när semistrukturerade 

intervjuer genomförs. Detta eftersom deltagarna känner sig trygga och kan fokusera på 

frågorna. En pilotstudie genomfördes inte innan den första intervjun, vilket är något som 
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hade kunnat stärka kvalitén i frågorna och eventuella irrelevanta frågor hade kunnat sållas 

bort. Nu är jag ändå nöjd med frågorna som konstruerades i intervjuguiden eftersom dessa 

har en hög validitet av studiens syfte. Studien är kvalitativ, där deltagarna beskriver hur de 

arbetar med läsförståelse. För att få en rättvisare bild kring deltagarnas undervisning skulle 

intervjuerna kompletteras med observationer. Det här skulle leda till att jag med egna ögon 

kunde bilda mig en egen uppfattning om deras undervisning, men på grund av tidsbrist 

valdes endast intervjuer. Studiens validitet är hög eftersom källorna som finns 

representerade avser att mäta studiens syfte och frågeställningar. Forskningsfrågorna som 

bestämdes och som utgör en central roll i studien har påverkat mina slutsatser i den grad 

att det märkbart att Sverige har lagt mer fokus på läsförståelseundervisningen jämfört med 

innan de alarmerande resultaten i PISA-undersökningen år 2012.  

6.2 Resultatdiskussion   

Samtliga lärare som deltagit i studien har redogjort deras beskrivning kring hur de bedriver 

sin undervisning. När det gäller deltagarnas definition av läsförståelse, leder det till 

likartade definitioner av läsförståelse. Westlund (2013) lyfter fram de kanadensiska 

lärarnas definition av läsförståelse, där läsförståelse definieras utifrån den analytiska delen. 

Det här innebär att de kanadensiska lärarna definierar läsförståelse som meningsskapande, 

metakognitivt tänkande, förmågan att göra kopplingar, ställa egna frågor och svara på egna 

frågor, göra inferenser, visualisera texten och att förändra tänkandet. Lärarna som deltagit 

i min studie framför liknande definitioner som de kanadensiska lärarna gör i Westlunds 

avhandling. LA definierar läsförståelse enligt att läsaren svarar på frågor och ställer frågor 

till texten samt gör egna kopplingar till tidigare erfarenheter, vilket kan förklaras som 

mellan- och bortom raderna frågor. Att läsaren gör egna kopplingar till egna erfarenheter 

är något som även LD uttrycker. LB definierar läsförståelse bland annat som en ökad 

förståelse av världen, vilket kan kopplas samman med att läsningen blir meningsskapande 

och att läsningen förändrar tänkandet. LC definierar läsförståelse genom att läsning leder 

till att inre bilder skapas och att läsaren då kan visualisera sig i texten. LE definierar 

läsförståelse genom att läsaren integrerar med texten för att kunna tolka och förstå det lästa. 

Definitionerna från min studie påminner mycket om de kanadensiska lärarnas definitioner 

i Westlunds (2013) avhandling. I Westlunds avhandling skiljer sig definitionerna mellan 

de svenska och kanadensiska lärarna, vilket är en intressant aspekt. Enligt mig kan det här 

bero på tidsspammet, eftersom Westlunds avhandling är 6 år gammal, tyder informationen 
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från min studie på att svenska lärares definition har ändrats. Synen är nu mer lik de 

kanadensiska lärarnas definition och ska Sverige närma sig de kanadensiska PISA-

resultaten, anser jag att det är viktigt att svenska lärare definierar läsförståelse på liknande 

sätt.  

Det framgår att lärarna som deltagit i studien arbetar relativt likartat när det kommer till 

hur de beskriver att de genomför sin undervisning. De likheter som lärarna beskriver 

handlar om deras arbete med skönlitteratur, förståelsestrategier och uppstyrda samtal kring 

det lästa. Samtliga lärare som har deltagit i studien beskriver en strukturerad undervisning, 

med mycket samtal kring olika texter för att utveckla eleverna. Ewald (2007) och Knutas 

(2008) identifierade brister i den svenska läsförståelseundervisningen och fann att den 

svenska undervisningen tidigare var ostrukturerad och att ett för stort ansvar lades på 

eleverna. Undervisningen innehöll dessutom få gemensamma samtal kring lästa texter, 

vilket hämmar elevers kognitiva utveckling. Den information som deltagarna gett mig i 

deras beskrivningar, visar att den svenska undervisningen frångått det som  Ewald (2007) 

och Knutas (2008) kom fram till.  

Deltagarna i studien beskriver att det främst är skönlitterära texter som används i 

undervisningen. Reichenberg (2012) nämner att den svenska läsförståelseundervisningen 

under flera år har genomsyrats av skönlitteratur. Det som Reichenberg ansågs vara kritiskt 

kring detta, var att undervisningen i läsförståelse förr i tiden främst handlade om 

recensionskrivande efter att elever läst ut en bok. Det här faktumet skiljer sig mot vad 

deltagarna i min studie beskriver, eftersom deltagarna i studien involverar mycket 

gemensamma samtal om de skönlitterära verken. Samtalen genomsyras då istället av öppna 

frågor snarare än stängda frågor. Lärare LD var mer förtrogen med att arbeta med 

läromedel i undervisningen. Det här kan enligt LE innebära att elever inte ges möjlighet 

att diskutera öppna frågor, utan att ett läromedel genomsyras mer av stängda frågor. Det 

här exemplet kan knytas samman med vad Reichenberg (2012) nämner som en dåvarande 

brist i den svenska undervisningen. När det kommer till hur deltagarna betonar vikten av 

samtal i undervisningen kan detta även kopplas samman till studiens teori. Att genom det 

sociala lärandet i form av diskussioner utvecklas elevernas tänkande och ett samspel 

mellan kollektiv och individ tillämpas (Säljö, 2014).     

Fyra av fem lärare använder sig kontinuerligt av läsförståelsestrategier som härstammar 

från 3 metoder (RT-metoden, STI-metoden och QtA-metoden), vilka är 
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forskningsbaserade. Den femte läraren redogör för att förståelsestrategier tas upp kapitelvis 

i läromedlet och att eleverna genom det får möta olika strategier. Det här stämmer överens 

med vad som står skrivet i läroplanen för grundskolan. I det centrala innehållet klargörs 

det  att elever ska möta lässtrategier för att tolka och förstå olika texter (Skolverket, 2018a), 

vilket innebär att samtliga lärare i studien organiserar sin undervisning enligt kraven i 

läroplanen. Det centrala innehållet i läroplanen är dock tolkningsbart och det tydliggörs 

inte hur mycket eller hur ingående en lärare ska arbeta med dessa strategier. NRP (National 

reading-panel)-rapporten (NICHD, 2000) klargör att läsförståelsen utvecklas hos eleverna 

om de för möta och tillämpa kognitiva strategier när eleverna stöter på problem med sin 

läsförståelse. Det här anser jag stämma väl överens med hur lärarna som deltagit i min 

studie arbetar med läsförståelsestrategier, eftersom att deltagarna kontinuerligt tillämpar 

kognitiva strategier i sin undervisning, leder detta till att elevers kognitiva förmåga 

utvecklas  

Samtliga deltagare beskriver att samtalen kring det som läses kan se ut på olika sätt. Ett 

sätt kan vara en mer lärarledd typ av samtal, där läraren är delaktig och styr samtalet. Ett 

annat sätt kan vara att eleverna samtalar med bänkkamraten, där eleverna leder samtalen 

tillskillnad från det första exemplet. LB och LC förklarar att de använder sig av EPA-

modellen i undervisningen, det ger eleverna utrymme till att först reflektera individuellt, 

sedan i par och slutligen gemensamt i helklass. Forskning visar att framgångsrika samtal 

ska organiseras så att elever utvecklar ett lärande när de tillsammans med andra får chansen 

att hjälpa varandra. Eleverna ska enligt forskning uppmanas att diskutera olika frågor för 

varandra (Slavin, 1999).  

De deltagande lärarna ser samhället idag som ett informationssamhälle, vilket innebär att 

information i form av texter finns överallt. Lärarna belyser att en läsförståelseundervisning 

möjliggör att elever i framtiden blir bättre rustade, eftersom samhället består av mycket 

information. För att elever ska klara sig i samhället krävs det att elever har en god 

läsförståelseförståelse. Jag anser att man kan problematisera detta ytterligare. Det står 

skrivet i läroplanen för grundskolan att skolan ska väcka ett intresse för fortsatta 

utbildningar (Skolverket, 2018a). Ges inte elever möjlighet att utveckla en god 

läsförståelse i skolan blir detta problematiskt eftersom utbildning på högskola och 

universitet i mångt och mycket handlar om att inhämta information och att bearbeta den. 

En annan intressant aspekt kring elever som behöver stöd påvisar Henrekson i sin antologi. 
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Henrekson, et al. (2017) klargör att barn som får med sig riktning och progression från 

hemmet visar en tendens att klara skolgången bättre jämfört med barn som inte får med sig 

detta, vilket leder till att vissa elever halkar efter i skolan Det här förtydligar bilden över 

hur viktigt det är för lärare att ge stöd till elever som är i behov av det. Annars får vi en 

kunskapsklyfta som ökar inom den svenska skolan. Riktning och progression innebär att 

elever får hjälp med att ta reda på var den befinner sig kunskapsmässigt och hur den ska 

gå tillväga för att fortsätta utvecklas.  

Den svenska regeringen tillsatte 2011 800 miljoner kronor för att utveckla elevers 

färdigheter i att läsa, skriva och räkna (Emanuelsson & Reichenberg, 2014) Det här innebär 

att lärarna som deltagit i min studie har genomfört satsningar för att öka läsförståelsen. 

Under intervjuerna förtydligas bilden kring detta. Samtliga lärare förutom LD medger att 

de har genomfört olika satsningar för att utveckla läsförståelsen. En sådan satsning är 

läslyftet som sanktionerades av skolverket (Emanuelsson & Reichenberg, 2014). 

Deltagarna i studien medger en positiv inställning gentemot läslyftet, då det gav lärare 

möjlighet att träffas och diskutera, och således stärka sin kunskap. En annan satsning som 

fyra av de fem deltagande lärarna varit med och genomfört är En läsande klass, härstammar 

från RT-metoden, STI-metoden och QtA-metoden. En läsande klass gav lärarna möjlighet 

att tillämpa läsförståelsestrategier i undervisningen, något de använder sig utav än idag. 

Dessa strategier utvecklar elevernas kognitiva förmåga och således deras läsförståelse. 

Utöver detta förklarar även deltagarna att de varit med och genomfört ämnesnätverk och 

pedagogiskt forum. Dessa två typer av träffar liknar läslyftet, eftersom lärarna i både 

ämnesnätverk och pedagogiskt forum träffas och diskuterar idéer på hur undervisningen 

kan utvecklas.  

Lärarna i studien förklarar att de arbetar med stöd till elever på olika sätt. Ett typ av stöd 

kan vara att skolledningen har tillsatt extra resurser som följer elever som behöver extra 

stöttning i deras undervisning, fördelen med att tillföra resurser kan då vara att läraren som 

håller i undervisningen kan lägga extra fokus på att utmana de högpresterande eleverna. 

En annan del i hur stödet kan utformas kan vara att elever som är i behov av enklare texter 

tilldelas enklare texter att läsa eller att de får texterna upplästa. Fördelen med denna form 

av stöd kan då vara att dessa elever får en chans att hänga med i såväl text som efterföljande 

diskussion. Tjernberg (2011) klargör att elever som har problem med läsförståelsen ofta 
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har problem med avkodningen. Det här kan enligt Tjernberg resultera i att intresset för att 

intresset för läsning minskar.   

När det kommer till stöd för att utmana elever ger deltagarna liknande beskrivningar kring 

vilka nyckelfaktorer som finns. Lärarna lyfter vikten av att ha högre krav på  elever som 

behöver utmanas och att man som lärare ständigt uppmuntrar elever att vidareutveckla sina 

diskussioner.  En av lärare (LE) poängterar vikten av att ha ett tydligt ledarskap gentemot 

sina elever, något som framförallt blir detta viktigt i relationen till elever som behöver 

utmanas. Finns den här tydligheten mot elever som behöver utmanas så synliggörs lärarens 

förväntningar på eleverna och de blir då medvetna om att läraren ständigt har höga krav på 

dem. I NRP-rapporten (NICHD, 2000) förtydligas målet med läsförståelseundervisningen. 

Rapporten klargör att en effektiv läsförståelseundervisning byggs upp genom att elever får 

möta och utveckla kognitiva strategier. Målet med undervisningen är att den ska bli 

självreglerad.  

När det kommer till hur samverkan sker på skolorna blir det en tydlig bild från deltagarna 

i studien att de hade velat ha ett bättre samarbete kring läsförståelse. Visserligen nämner 

de flesta av deltagarna olika träffar som till exempel ämnesnätverk, men att dessa träffar 

allt för ofta handlar om andra saker än läsförståelse. Det kan tillexempel vara att mycket 

tid går åt till bedömning snarare än att diskutera ämnesinnehållet. Jag anser att tidsbrist är 

en förklaring till det uteblivna samarbetet. En annan förklaring kan vara att andra delar 

inom skolan prioriteras och att ämnesinnehållet läggs åt sidan. Fyra av de fem deltagarna 

lyfter fram läslyftet som värdefullt. Emanuelsson & Reichenberg (2014) lyfter Läslyftet 

som ett projekt som vilade på vetenskaplig grund. Syftet med läslyftet var att stärka 

kompetensen hos verksamma lärare. Det här är något som deltagarna i min studie betonar 

som värdefullt, då de fått utbyta idéer och kunskaper via samverkan med andra lärare.   

6.3 Sammanfattning av studien  

Syftet med studien var att undersöka hur fem lärare på mellanstadiet beskrev sitt arbete 

med läsförståelse i undervisningen. Det blir tydligt att lärarna som deltagit i studien har 

liknande definitioner av vad läsförståelse är, som de kanadensiska lärarna i Westlunds 

(2013) avhandling. Vilket får anses som positivt då Kanada resultatmässigt ligger i topp i 

senaste PISA (2015). Det framgår att deltagarna arbetar relativt likartat, med en 

strukturerad läsförståelseundervisning som genomsyras av ett kontinuerligt arbete med 
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läsförståelsestrategier, vilket leder till att elevers kognitiva förmåga utvecklas. Deltagarna 

beskriver även att de använder sig av mycket diskussioner i sin undervisning. Vilket kan 

på ett tydligt sätt kopplas samman med studiens sociokulturella teori. Deltagarna har tagit 

del av olika satsningar för att öka sin kompetens. Dessa satsningar är bland annat: Läslyftet, 

En läsande klass, ämnesnätverk och pedagogiskt forum. Deltagarna eftersträvar dock mer 

samarbete kring läsförståelse.     

6.4 Förslag på vidare forskning  

Som förslag på vidare forskning väcktes ett intresse för att forska kring hur lärare bedömer 

läsförståelse. Erfarenheter från mina verksamhetsförlagda utbildningar har synliggjort att 

lärare oftast arbetar med läsförståelse utan att genomföra konkreta bedömningar på elever. 

De elever som riskerar att inte nå måluppfyllelsen får ofta genomföra olika typer av tester, 

där läsförståelse kan vara en del, beroende på vilket område elever har problem med. För 

andra elever testas läsförståelsen först på de nationella proven, vilket kan leda till en 

subjektiv bedömning i läsförståelsen. Kan Sveriges relativt dåliga PISA-resultatet ha ett 

samband med att ingen konkret bedömning i läsförståelse äger rum?   
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

-Hur skulle du definiera läsförståelse?  

-Hur arbetar du med läsförståelse i din undervisning? (Vilka strategier använder du?)  

-Vad för slags texter använder du dig utav i din läsförståelseundervisning?  

-Organiserar du samtal där eleverna får samtala om texter? I sådana fall hur?  

-Vad innebär en bra respektive dålig läsförståelseundervisning för dig? 

-Ser du några hinder med läsförståelseundervisningen?  

-Vilka möjligheter ser du med läsförståelseundervisningen?  

-Hur upplever du elevers läsförståelseförmåga?  

Vilka satsningar har du gjort i din undervisning för att öka läsförståelsen hos eleverna? 

Vilket slags stöd ger du elever som har svårt med läsförståelsen?  

Hur utmanar du elever med bra läsförståelse?   

Samverkar ni på skolan kring läsförståelse? Och väger ni in det i andra ämnen?  
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Bilaga 2 

 
Hej! Jag arbetar just nu med mitt examensarbete, där jag ska undersöka hur man arbetar 
med läsförståelse i Jönköpings kommun. Jag har tidigare skrivit en litteraturstudie som 
ligger till grund för examensarbetet. I litteraturstudien jämförde jag Sveriges med Norges 
läsförståelseundervisning med fokus på varför PISA-resultaten ser ut som de gör samt 
vilka satsningar länderna har gjort för att förbättra läsförståelsen hos eleverna. Det 
resulterade i en del intressanta aspekter som jag nu tänker fördjupa mig i med fokus på 
Jönköpings kommun. Jag är därför intresserad av att ta reda på hur 
läsförståelseundervisningen bedrivs i Jönköpings kommun? På vilket sätt elever ges 
elever möjlighet att utveckla deras kognitiva förmåga? Vilka satsningar har lärarna gjort 
för att öka läsförståelsen?  
Jag skulle vara tacksam om du kunde tänka dig att vara med i mitt examensarbete, där jag 
kommer utföra semistrukturerade intervjuer med utvalda lärare. Jag kommer att 
dokumentera intervjuerna med hjälp av ljudinspelning.   
Allt inspelat material kommer att avidentifieras. Dessutom kommer materialet att 
förvaras på ett säkert sätt. Materialet kommer bara att användas för forskning. 
Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst 
och utan att ange någon anledning.  
Om du har frågor om mitt examensarbete hör gärna av dig till mig. 
Med vänliga hälsningar 
Axel Fast 

Kontaktuppgifter 
Axel Fast, faax15aa@student.ju.se 
 

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Kan du tänka dig att delta i studien? 

1. Ja, jag har tagit del av ovanstående information och accepterar att delta i studien. 

2. Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte delta i studien. 

Namn: Namnförtydligande: 

______________________________________
 _______________________________
Din e-mejl: 

______________________________________________________ 


