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1. Inledning 
Att ha en god läsförståelse är på många sätt avgörande för människan och hennes 

livskvalitet. Möjligheten att delta i ett samhälle, där kunskap och text är mer centralt än 

någonsin, kräver goda kunskaper i hur man inte bara läser en text utan också hur man 

förstår innehållet (Westlund, 2012). I motsats till avkodningen så kan läsförståelsen inte 

automatiseras. Den måste i stället ses som en ständigt pågående process, genom hela livet, 

som innefattar tolkning och meningsskapande vid bearbetning av texter. Alla elever, 

oavsett nuvarande läsförmåga, behöver därför undervisning i läsförståelse. Westlund 

m.fl. (2016) beskriver den medvetna läsförståelseundervisningen, redan i de yngre 

åldrarna, som avgörande för elevernas senare läsutveckling. Westlund (2013) beskriver 

hur begreppet läsförståelse måste definieras bättre för att lärarna ska kunna bedriva god 

läsförståelseundervisning. Olin-Scheller (2014) menar att svenska lärare i stor 

utsträckning inte har en klar uppfattning om vad eleverna ska utveckla efter den 

grundläggande läsinlärningen och menar att detta påverkar undervisningen i och mot 

läsförståelse negativt. Sverige har under det senaste årtiondet försämrat sina resultat av 

läsförmågan signifikant i de internationella undersökningarna PISA och PIRLS. Den 

senaste PISA-undersökningen från 2015 (Skolverket, 2016a) visar dock på en vändande 

trend. Svenska elever presterar nu bättre än i föregående studie (Skolverket, 2013). Vi når 

dock fortfarande inte upp i de höga resultat vi visade vid de första mätningarna 2000. Att 

vi med god undervisning kan påverka elevernas utveckling av mer avancerade 

läsförmågor poängteras av Liberg (2016b) och Skolverket (2012a). Att ha kunskap om 

vad sådan god undervisning innefattar är relevant inte bara för svensklärare, utan för 

samtliga lärare, då läsförståelsen påverkar den möjliga kunskapsinhämtningen i alla 

skolans ämnen (Westlund, 2012; Skolinspektionen 2015). Den senaste reviderade 

versionen av läroplanen (Skolverket 2016c), med nya kunskapskrav i läsförståelse redan 

i årskurs ett, fastslår och lyfter läsförståelseundervisning redan i de lägre åldrarna som 

viktig och betydelsefull.  

 Min studie, som avser att öka förståelsen för och kunskapen om 

läsförståelse och läsförståelseundervisning, kan i förhållande till ovan antas ha stor 

relevans för bland annat lärare och lärarstudenter.  
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1.1. Syfte 
Syftet med studien är att öka förståelsen för och kunskapen om läsförståelse och 

läsförståelseundervisning. Detta görs genom att beskriva och analysera verksamma 

lärares uttalanden om läsförståelse och deras undervisning. 

1.2. Frågeställning 
Nedan presenteras den frågeställning som ligger till grund för den genomförda studien 

och som utgör underlag för utformning av intervjuguiden (Se bilaga 1) som använts vid 

samtliga intervjuer. 

Hur uttrycker sig lärarna om läsförståelse? 

Vad menar lärarna påverkar elevernas läsförståelse och hur får de kunskap om den? 

Hur beskriver lärarna sin läsförståelseundervisning? 

1.3. Disposition 

Uppsatsen inleds med en definition av begreppet läsförståelse som leder vidare mot en 

genomgång av uppsatsens teoretiska perspektiv och en diskussion av kategorisering av 

elever. Forskningsbakgrunden inleds sedan med ett avsnitt om faktorer som påverkar 

läsförståelsen och följs av en presentation av vad god läsförståelseundervisning kan vara. 

Jag presenterar sedan metoden för genomförandet av studien. Resultat och analys 

presenteras i ett integrerat avsnitt och avslutas med en sammanfattning som följs av en 

resultatdiskussion och en slutsats. Uppsatsen avslutas med en metoddiskussion samt 

förslag på framtida forskning.  
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2. Teoretiska utgångspunkter och 
forskningsbakgrund 

Läsförståelse är ett mångfacetterat begrepp som, beroende på av vem och i vilket 

sammanhang det nämns, definieras på olika sätt. Westlund (2012) poängterar att det är 

viktigt att begreppet definieras och förstås av verksamma lärare då det är med 

utgångspunkt i den definition som eleverna undervisas och bedöms. Nedan presenteras 

den definition som, utifrån litteratur och forskning, antas i denna uppsats. 

2.1. Definition av läsförståelse 
RAND Reading Study Group (2002) beskriver läsförståelse som en produkt av tre delar: 

läsaren, texten och aktiviteten, genom vilken förståelsen skapas. Till läsaren räknas de 

kunskaper, förmågor och erfarenheter en person har när hen tar sig an en text. Texten är 

det som läses och ses ur ett vidgat textbegrepp och innefattar såväl skriven text på papper 

som exempelvis elektronisk text, bilder och grafer. Aktiviteten innefattar bland annat 

syftet med läsningen och den process som läsning fordrar. Genom de tre delarna talar 

man om läsförståelse som en interaktion mellan läsaren och texten. Läsaren tar med sig 

något till texten och får något med sig från texten genom läsningen. RAND Reading 

Study Group (2002) menar också att det utanför dessa tre delar finns en kontext, ett socialt 

och kulturellt sammanhang, som påverkar läsningen och läsförståelsen. Det är alltså 

många variabler som påverkar den läsförståelse som en person kan generera. Palincsar & 

Brown (1984), Franzén (1997), Langer (2005), Bråten (2008b) Westlund (2013), 

Reichenberg (2014) är några av de forskare som också beskriver läsförståelse som ett 

samspel mellan text och läsare. PISA definierar läsförståelse som “elevers förmåga att 

använda, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla 

sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället” (Skolverket 2013, s.12). De 

nämner inte ett samspel men läsaren avses använda texter för att uppnå egna mål vilket 

kan tolkas som att inte endast författarens syfte med texten är fokus för läsningen.   

Literacy är ett begrepp som ofta används inom språkvetenskapen för att 

beskriva en slags språklig kompetens som innefattar många olika språkliga förmågor, inte 

endast förmågan att kunna läsa och skriva. Literacy är något som människor gör, det är 

en social praktik. Språket är ett redskap och genom olika praktiker använder vi språket 
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för att tänka, lära och kommunicera (Fast, 2008). I begreppet literacy, som kan ses som 

en komplex språklig kompetens, ingår läsförståelse som en viktig och avgörande del.  

Under år 2016 reviderades kursplanen för svenska och nya kunskapskrav 

infördes för läsförståelse i årskurs 1 (Skolverket, 2016c). Vad som förväntas att eleverna 

ska kunna i förhållande till förmågan läsförståelse konkretiseras och ska agera stöd och 

förhållningspunkter för lärares arbete med att planera, utvärdera och bedöma eleverna. 

Ett tillhörande bedömningsstöd har också tagits fram i samband med detta. Vad som kan 

sammanfattas är att eleverna förväntas kunna kommentera och återge, för eleven, viktiga 

delar av innehållet i texter. Det framhålls också en viss metakognitiv förmåga (även om 

begreppet inte används). Eleverna förväntas kunna uppmärksamma förståelseproblem 

och då kunna korrigera sig själva genom att exempelvis läsa om. Eleverna förväntas 

kunna delta i samtal om texter och då föra enkla resonemang om tydligt framträdande 

innehåll och jämföra med egna erfarenheter. I förhållande till definitionen av läsförståelse 

ovan kan inte ett samspelsförhållande mellan läsare och text tydligt uttolkas ur läroplanen 

för årskurs 1-3. Inte heller uttrycks i årskurs 1-3 några krav på att eleverna ska kunna läsa 

mellan raderna. Eventuellt kan kravet på att eleverna ska kunna jämföra texter med egna 

erfarenheter tyda på en viss förväntning på samspel och fördjupad läsning av texter. I de 

kommande årskurserna förväntas dock eleverna kunna föra djupare, väl underbyggda, 

resonemang med kopplingar till egna erfarenheter vilket aktualiserar dessa senare 

förväntningar som strävandemål även i de lägre årskurserna. 

Nedan presenteras de teoretiska perspektiv som utifrån definitionen av 

begreppet läsförståelse ovan kan skönjas och ses som aktuella för denna studie.  

 

2.1.1. Teoretiska utgångspunkter 

Att läsförståelsen innefattar ett samspel kan tolkas som att läsförståelse är en 

kommunikativ process. Detta stämmer väl överens med det sociokulturella perspektivet 

som framhåller just samspel och kommunikation som centralt i en lärandeprocess. Också 

den sociala och kulturella kontexten ses som inverkade på lärandet. Kunskap införlivas i 

individen först när den bearbetats i samspel med andra. Det sociokulturella perspektivet 

påbjuder utöver detta att förståelsen påverkas av det samspel som sker inte bara mellan 

texten och läsaren utan sinsemellan läsare, dess omvärld och andra människor (Säljö, 
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2012). Det kan ses som att kollektivet bär på mer kunskap än den enskilda individen, och 

att individen genom kommunikation med andra kan tillgodogöra sig mer än på egen hand. 

Undervisning och lärarens stöttning är därför avgörande i lärandeprocessen. Den 

närmaste proximala utvecklingszonen är ett begrepp som innefattar en ständigt pågående 

utveckling som utgår från den nuvarande kompetensen (övningszon) och en högre nivå 

(utvecklingszon), vilken individen behöver stöttning för att behärska. Detta stöttande 

kallas även scaffolding och avser en succesivt avtagande stöttning tills dess att eleven 

själv behärskar det avsedda lärandemålet (Säljö, 2012). 

Den kommunikativa funktionen som är central inom den sociokulturella 

teorin är också central i receptions- och transaktionsteorin. Inom receptionsteorin ses 

både läsaren och texten som bärande av möjligheter och begränsningar för vilken 

förståelse som kan genereras.  Läsarens förförståelse påverkar den förståelse som blir 

möjlig och textens uppbyggnad och innehåll gör detsamma. Läsarens 

förväntningshorisont (exempelvis hur och med vilka förväntningar läsaren tar sig an 

texten) smälter samman med textens förståelsehorisont och utgör tillsammans den 

skapade förståelsen. Det är alltså mellan läsaren och texten som förståelsen uppstår (Roe 

2014). Transaktionsteori bygger på ett ömsesidigt förhållande mellan läsaren och texten 

och fastslår ett samspel mellan de båda, likt det i definitionen av begreppet läsförståelse 

ovan. Den framhåller också läsakten som unik och föränderlig. Under läsningens gång 

förändras läsaren och den möjliga förståelsen förändras med detta. Samma text kan läsas 

flera gånger och vid det nya tillfället har läsaren nya kunskaper och erfarenheter att 

applicera på texten vilket påverkar den möjliga förståelsen (Rosenblatt I Westlund, 2012). 

Judith Langer (2005) beskriver i likhet med detta hur läsarens föreställningsvärld vidgas 

allteftersom hen läser och att den möjliga förståelsen och föreställningen förflyttas hela 

tiden. Detta benämner hon som horisonter av möjligheter som betyder att en förståelse 

och föreställning aldrig är fullbordad, utan ständigt är i rörelse och utveckling. Detta 

stämmer väl överens med Vygotskijs sociokulturella syn på utveckling och lärande som 

en ständigt pågående, livslång process (Säljö, 2012). Langer (2005) menar vidare att 

samtliga läsare, genom samtal om sin förståelse i undervisningen, berikas med 

utgångspunkt i antagandet om att varje läsare skapar sig en unik föreställning av texten. 

Denna föreställning och förståelse kan genom läsarnas uttalanden i samtal om texter bli 

synliga samt utvecklas.  
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Olika teoretiska perspektiv behövs för att kunna beskriva, analysera och 

förstå den komplexa process som läsning och läsförståelse innefattar. Det kan 

sammanfattningsvis sägas att det övergripande teoretiska perspektiv som antas i denna 

uppsats är ett sådant där kommunikation framhålls som avgörande för lärande och 

utveckling. Läsförståelsen antas innefatta ett samspel mellan läsare och text, dess omvärld 

samt andra människor. Den förståelse som är möjlig att skapa påverkas i hög grad av 

läsarens just nu besittande kunskaper och erfarenheter men också av den sociala och 

kulturella kontext i vilken läsaren befinner sig. Kommunikation och samspel utgör en 

central del i lärandeprocessen och utgör ett medel för den inre kognitiva utveckling som 

individen på mental nivå kan uppnå.   

 

2.1.2. Kategorisering av elever 

Det som presenteras om kategorisering av elever är komplext och det råder ingen tvekan 

om att det finns svårigheter med att göra sådana. Kategorisering sker främst för att vi, 

som lärare, ska kunna hantera eleverna med någon eller några utgångspunkter som 

beskriver dem i förhållande till det avsedda området. Det är dock oerhört viktigt att vi ser 

på dessa indelningar och kategoriseringar som föränderliga och tillfälliga.  

Kategorier för indelning av elever utifrån kunskapsnivå varierar mycket 

mellan olika författare och forskare. Stensmo (2008) och Giota (2013) talar exempelvis 

om hög- och lågpresterande elever medan Carlgren (1994) benämner dem som 

långsamma och snabba. Liberg (2010a) använder begreppen mindre starka, medelstarka, 

starka och mycket starka läsare. Det är med utgångpunkt i detta relevant att definiera vad 

som avses vid användandet av olika begrepp i just denna studie. I följande uppsats 

kommer begreppen starka läsare och mindre starka läsare användas, men också starka 

elever och mindre starka elever, beroende på om just läsning avses eller inte. Begreppen 

har jag valt då de har en positiv klang och fokuserar på olika grader av starka läsare. Jag 

vill återigen förtydliga att det inte handlar om en fast indelning. Elever kan kategoriseras 

i olika grupper beroende på ämne och sammanhang.  

Skolverket (2012a) framhåller att man på senare tid allt mer sett på höga 

prestationer och begåvningar som påverkningsbara och som ett resultat av mycket övning 

och erfarenhet. Detta sätt att se på utveckling av mer avancerade förmågor kan ses som 
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belägg för hur viktig undervisningen är för elevernas utveckling och för samtliga elevers 

möjligheter till inhämtande och lärande av och mot mer avancerade förmågor. Liberg 

(2010a) talar också om detta och uttrycker att det inte är en artskillnad mellan starka och 

mindre starka läsare utan att det snarare handlar om en gradskillnad som vi med god 

undervisning kan påverka. Skolverket menar att det ”[…] förespråkas en syn på 

begåvning som en aspekt av mänskligheten, något till stor del inlärt och föränderligt som 

kräver betydande uppmuntran och ansträngning för att utvecklas” (Skolverket 2012a 

s.37). Starka elever och mindre starka elever kan ej ses som homogena grupper med 

samma behov och kan och bör därför inte behandlas lika när det kommer till 

undervisning.  

Begreppet lässvårigheter kan innefatta olika sorts svårigheter, men används 

ofta när man talar om rena avkodningssvårigheter. Forskning visar dock att även goda 

avkodare kan ha en bristande läsförståelse (Westlund, 2015). De elever som har 

svårigheter med läsförståelsen upptäcks oftast först vid åtta till nio års ålder och Elwér 

(2014) beskriver att man därför vet väldigt lite om hur dessa elevers språkprofil utvecklats 

över tid och vad som kan ha påverkat dessa svårigheter.  

2.2. Forskningsbakgrund – Vad påverkar läsförståelsen? 
Fletcher (2006) belyser svårigheter med mätning och bedömning av läsförståelse. Han 

menar att det vi mäter när vi mäter en persons läsförståelse egentligen inte är själva 

processen som läsförståelse inbegriper utan den produkt som skapas genom processen. 

Förståelseprocessen är alltså gömd. Den produkt som presenteras bedöms sedan med 

avseende på kvalitet i förhållande till olika, av den som bedömer, utvalda faktorer. Genom 

samtal och frågor kan man komma åt processen på ett något mer tydligt sätt än genom 

exempelvis tester med flervalsfrågor. Detta kräver dock en, av läsaren, muntlig förmåga 

att framföra sina tankar på ett sätt om gör det möjligt att visa på den inre processen. 

Oavsett hur förståelsen presenteras så är den medierad genom muntligt eller skriftligt 

språk (eller andra uttryckssätt så som rörelser, drama och minspel).  

I förhållande till detta menar Stanovich (2008) att det är svårt att genom 

studier säga vad som exakt påverkar och kan förutspå fortsatt läsutveckling då de tester 

och uppgifter som ligger till grund för resultat inte alltid mäter vad de har för avsikt att 

mäta. Det är problematiskt att komma åt den kognitiva process som avses och det är svårt 
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att säga att en enda förmåga ensam kan sägas påverka en så komplex process som läsning 

och läsförståelse innefattar (Stanovich, 2008). Westlund (2012) poängterar hur flera 

faktorer samspelar och att enskilda faktorer påverkar varandra men också den totala 

läsförståelsen. Detta, hur faktorerna påverkar varandra, kan delvis skönjas i den 

kommande presentationen av påverkande faktorer. Att ta fram och fastställa påverkande 

faktorer på läsförmågan och läsförståelsen görs främst i syfte att kunna kompensera för, 

samt stödja eleverna i deras tidiga läsinlärning (Krantz, 2015). Det är alltså inte 

framtagningen av olika predicerande förmågor som i sig är syftet med denna sortens 

forskning. Nedan presenterar jag olika faktorer som enligt den genomarbetade litteraturen 

påstår sig ha inverkan på läsförmågan och framförallt läsförståelsen. Läsförmågan kan 

ses som en kombinerad förmåga som innefattar läsningens tekniska sida (avkodning) och 

läsförståelsen.   

2.2.1. Huvudsakligen kognitiva faktorer 

Nedan presenteras de faktorer som påverkar läsförståelsen som huvudsakligen kan ses 

som kognitiva. 

Språklig medvetenhet och fonologisk medvetenhet är två begrepp som är 

avgörande för en persons läsförmåga. Språklig medvetenhet innefattar en förståelse för 

hur talat och skrivet språk hänger samman, att bokstäver symboliserar olika språkljud 

som tillsammans skapar ord som bär på betydelser (Elwér, 2014). I förhållande till 

läsförståelse är den språkliga medvetenheten avgörande när det gäller förståelsen för att 

ord bär på betydelser och att dessa betydelser kan skifta beroende på den kontext och det 

sammanhang de används i.  Fonologisk medvetenhet innefattar en medvetenhet om 

språkets ljudmässiga uppbyggnad, att kunna urskilja olika språkliga ljud (Westlund 

2015). Att ha god fonologisk medvetenhet är en av de faktorer som, om den finns innan 

skoltiden, påverkar elevernas utveckling av läsförmågan positivt (Bråten 2008a; 

Stanovich, 2008; Liberg 2010b; Krantz, 2015). Begreppen kommer i det fortsatta inte 

behandlas men förmågorna är en förutsättning för att kunna förvärva en god läsförmåga 

och läsförståelse. 

Fonologisk avkodning är essentiell för att kunna bli en god läsare (Bråten 

2008b; Stanovich 2008). Fonologisk avkodning är ofta det man menar att läsaren tillägnat 

sig när hen har knäckt läskoden och innebär att läsaren kan koppla de enskilda 
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bokstäverna (grafem) till rätt ljud (fonem) och på så sätt ljuda fram orden och sedan ta 

fram rätt representation för ordet (betydelsen) ur minnet.  

Ortografisk avkodning avser i stället en helhetsläsning där hela ord eller 

delar av ord avkodas samtidigt och direkt samt kopplas till en representation för ordet ur 

minnet. Det krävs mindre aktiv uppmärksamhet vid denna sortens avkodning. Att läsa 

med hjälp av ortografisk avkodning är det mest effektiva och också det eftersträvansvärda 

sättet (Bråten, 2008b, Liberg, 2010b; Elwér, 2014; Krantz, 2015). Med följande citat 

beskriver Elwér hur läsning med ortografisk avkodning minskar belastningen på minnet. 

”Reading words in different chunks instead of decoding words letter by letter decrease 

the burden on the memory system” (Elwér 2014 s.11). Denna minskade belastning 

påverkar i sin tur läsförståelsen positivt då mängden medveten ansträngning som kan 

användas till att försöka förstå och tolka texter ökar. Fonologisk avkodning krävs dock 

för att kunna möta texter som innehåller ord vi tidigare inte mött och är därför helt 

avgörande för hur god läsförmåga och läsförståelse en läsare har (Bråten 2008b; 

Stanovich, 2008; Westlund, 2012).  

Bråten (2008b) beskriver hur elevers bristande ordavkodning är en av de 

främsta orsakerna till mindre god läsförståelse i de lägre årskurserna och att det därför är 

avgörande för läsförståelsen att eleverna tidigt förvärvar en god avkodningsförmåga. Att 

läsa texter på lämplig nivå, att läsa mycket och att läsa samma texter upprepade gånger 

menar Bråten (2008b) är av godo för att få upp ett flyt i läsningen som leder till bättre 

förutsättningar för läsförståelse. Ett upprepat läsande kan också leda till djupare förståelse 

om man utgår från transaktionsteorin som lyfter samtliga lästillfällen som unika och att 

möjligheten till förståelse ständigt förändras (Roe, 2014).  

Westlund (2015) belyser högläsning och samtal om texter som än mer 

centralt när eleverna inte ännu tillägnat sig en fullgod avkodning. Hörförståelse och 

läsförståelse innefattar samma kognitiva processer men den första bygger på auditiv input 

och den senare på visuell input (Elwer, 2014). Skolverket (2016b) har i sitt nya 

bedömningsstöd för läsförståelse valt att inkludera förståelse av texter som eleverna 

lyssnat till i förmågan läsförståelse för de yngre åldrarna och beskriver i nedan citat 

varför. 

Skolverket har i detta fall, med stöd av läsforskning, beslutat att i kunskapskravet inbegripa 
förståelse även av texter eleven lyssnat till. Skälet till detta är att nybörjarläsaren ofta 
behöver lägga så mycket energi på den egna läsningen att hon eller han inte alltid samtidigt 
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förmår förstå innehållet i det lästa. Om läraren också bedömer hur eleven kan samtala och 
resonera om texter som någon annan läser för eleven, ger det information till läraren om 
elevens textförståelse som i sin tur kan ge en bild av hur elevens självständiga läsförståelse 
kan komma att utvecklas och därmed hur undervisning kan behöva utformas när elevens 
läsflyt förbättras (Skolverket, 2016b s.4).  

 

Att ordförrådet påverkar läsförståelsen kan nästan ses som självklart, då det 

är ordens betydelser som tillsammans skapar textens bokstavliga innebörd (Bråten 

2008b). Chambers (1998), Reichenberg (2014) och Westlund (2015) poängterar också 

detta att förutsättningarna för en förståelse finns i textens ord och att ordförståelse därför 

är grundläggande för att överhuvudtaget skapa någon ytlig eller djupare förståelse för 

textens innehåll. En person besitter både ett receptivt och ett expressivt ordförråd. 

Receptivt ordförråd innefattar de ord som en läsare vid läsning kan förstå och det 

expressiva ordförrådet består av ord som läsaren inte bara kan förstå utan också själv kan 

använda på ett fungerande sätt (Levlin, 2014). Ett, i förhållande till texters innehåll, 

bristande expressivt ordförråd kan påverka förmågan att muntligt uttrycka den inre 

förståelsen och således framstå som bristande förståelse.  

Matteuseffekten är ett begrepp som innefattar hur en person har 

ackumulerade fördelar, det vill säga att den som har mycket får mer i någon mening och 

vice versa. Elever som har ett stort ordförråd vid skolstart har också oftast ett betydligt 

större ordförråd under resten av sin utbildningstid. De elever som har ett mindre utbyggt 

ordförråd kommer således under sin utbildningstid ha ett betydligt mindre ordförråd 

enbart på grund av de tidiga grundförutsättningarna (Stanovich, 2008; Krantz, 2015). 

Mycket övning, undervisning och hög motivation kan påverka denna effekt (Klingberg, 

2016). 

Trots att det är orden i texten som bär på förutsättningarna för förståelsen, 

förmedlar den bokstavliga texten inte allt som texten faktiskt handlar om och kan betyda. 

För att nå en djupare förståelse behöver läsaren göra inferenser, vilket innebär att de 

luckor som finns i texten fylls med information (Franzén 1997; Westlund, 2012). Att 

tillföra mening till texten görs genom tolkning vilket i sin tur görs med hjälp av 

förförståelse, förkunskaper och erfarenheter av olika slag (Bråten 2008b). För att kunna 

göra detta behöver läsaren dels kunna göra kopplingar inom texten, så kallade 

intratextuella kopplingar men också kopplingar mellan texten och andra texter, så kallade 

intertextuella kopplingar. Att kunna göra orsak- och sambandskopplingar i och mellan 

texter är av stor vikt för att kunna göra korrekta inferenser (Elwer 2014). Att tolka och 
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fylla ut luckor i texten kan ses som en slags kompletterande åtgärd för att fördjupa 

förståelsen av texten (Johansson, 2015).  

De förkunskaper en person har samt hennes förmåga att dra slutsatser 

baserat på kopplingar i texten spelar alltså stor roll för den läsförståelse som läsaren kan 

generera (Bråten, 2008; Liberg, 2010b; Westlund, 2012; Reichenberg, 2014). Damber 

(2013) menar att det är viktigt att läraren inte tar några förkunskaper för givet och att det 

krävs direkt undervisning för att se till att eleverna besitter de förkunskaper som krävs. 

Bristande förkunskaper kan leda till att en elev som kan avkoda och läsa med flyt ändå 

inte genererar någon förståelse (Liberg 2010b). Förkunskaper kan dels handla om 

erfarenheter och upplevelser kopplat till textens innehåll men kan också handla om 

kunskaper om olika texters struktur och uppbyggnad (Bråten 2008b).  

Det räcker inte heller att ha rätt förkunskaper utan läsaren måste också 

medvetet aktivera rätt förkunskaper i förhållande till texten (Elwér, 2014; Roe, 2014). 

Schemateori, som bygger på en kognitiv teori om kunskap, avser hur människan lagrar 

och kategoriserar kunskap och information i hjärnan i kognitivt komplexa mönster och 

hur dessa kan användas och aktiveras under exempelvis läsning. När vi läser aktiverar vi 

olika scheman beroende på vad vi uppfattar att texten handlar om. Till det aktiverade 

schemat finns ord, erfarenheter, kunskaper och liknande mot vilka vi sedan kan förstå och 

tolka det vi läser (Roe, 2014). Läsaren tar in, bearbetar och kombinerar information för 

att lära och kan sedan använda det nya vid senare tillfällen genom att aktivera och hämta 

information när det behövs. 

Westlund (2012) beskriver begreppet metakognition i förhållande till 

läsning som att kunna tänka om sitt tänkande, att vara medveten om den inre process som 

sker vid läsandet. Mer inriktat på läsförståelse kan metakognition innebära att läsaren 

övervakar sin förståelse och då upptäcker när förståelsen uteblir men också när och hur 

den skapas. Westlund (2012) menar vidare att det inte räcker att man kan tänka och vara 

medveten om att förståelsen uteblir, utan läsaren måste också aktivt kunna påverka 

processen. Här talar hon om vikten av att ha tillgång till olika läsförståelsestrategier som 

redskap i strävan mot förståelse. Att kunna läsa på ett medvetet och aktivt sätt är viktig 

för att kunna få ut något av sin läsning. Om vi inte får ut något av vår läsning finns risk 

att vi avstår läsningen. Både Ingemansson (2016) och Westlund (2015) beskriver en 
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metakognitiv förmåga som ett centralt mål med läsundervisningen då denna förmåga är 

avgörande för att meningsfullt läsande ska vara möjligt.  

2.2.2. Huvudsakligen icke-kognitiva faktorer 

Nedan presenteras de faktorer som påverkar läsförståelsen som huvudsakligen kan ses 

som icke-kognitiva. 

Att hemmiljön påverkar elevers skolgång är något som lyfts i stora delar av 

den genomarbetade litteraturen (Liberg, 2010a; Skolverket 2012b; Skolverket, 2013; 

Elwér, 2014; Levlin, 2014; Reichenberg, 2014; Krantz, 2015; Westlund, 2015). Svagt 

språkligt stimulerande hemmiljöer kan medföra att barns språkförmåga och även andra 

kognitiva funktioner inte når optimal nivå (Krantz, 2015). Barn skapar sig tidigt en 

uppfattning om skriftens och språkets konventioner som ger beredskap inför den fortsatta 

skolgången och de krav som ställs där (Elwér, 2014). Eleverna har, när de kommer till 

skolan, olika förutsättningar i form av socioekonomisk bakgrund men också i vilken mån 

de fått erfara språk genom exempelvis läsning och samtal om texter. De har också olika 

erfarenheter och upplevelser med sig som de kan stödja sin läsning i för att skapa 

förståelse (Liberg 2010b; Levlin, 2014). I PIRLS undersökning från 2011 (Skolverket 

2012b) framkom att högutbildades barn genomgående klarar sig bättre än lågutbildades 

när det kommer till skolframgång. Svensk skola är förhållandevis bra på att kompensera 

för detta. Svenska föräldrar hävdar sig också väl i internationella undersökningar när det 

kommer till att ge barnen en god skriftspråksfrämjande hemmiljö (Liberg, 2010a). En 

studie som Langer (2004) genomfört visar att framgångsrika skolor på olika sätt 

involverar och engagerar elevernas familjer i skolverksamheten. Också i läroplanen 

skrivs vikten av ett tätt samarbete med hemmet fram (Skolverket, 2011). 

Att prestera på en mer avancerad nivå har, menar Skolverket (2012a), dels 

visat sig påverkas av icke-kognitiva kompetenser såsom olika individuella attityder och 

beteende. Det kan handla om motivation och vilja som kan ses som förhållningssätt till 

studier. Om detta förhållningssätt är positivt inverkar det också positivt på den 

kunskapsinhämtning och utveckling som personen i fråga kan generera. Om vi väljer att 

se på dessa icke-kognitiva förmågor som påverkningsbara är fokus på att arbeta med just 

elevernas inställning, för att nå högre i förhållande till de utsatta kunskapsmålen, mycket 

relevant. Bråten (2008b) beskriver hur motivationen påverkar personers val när det 

kommer till att göra eller inte göra. Motivationen påverkar mängden energi som personen 
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i fråga väljer att spendera på det avsedda. Uthålligheten och koncentrationen ökar om 

motivationen är högre. Hög motivation leder till mer läsning och de som läser mer blir 

bättre läsare och har generellt sätt en bättre läsförståelse. Westlund (2012) poängterar att 

det är viktigt arbeta med elevers läsmotivation. Att känna att läsningen är självvald, 

självstyrd och meningsfull ökar motivationen. Att känna att man lyckas och att det som 

läses är på rätt nivå (språklig men också i form av innehåll som eleven kan relatera till) 

påverkar läsningen men också motivationen positivt (Bråten 2008b). Skolverket (2012a) 

fastslår att högpresterande elever ofta också har hög motivation. Detta tyder på att 

sambandet mellan motivation och höga prestationer är ömsesidigt och att läsmotivation 

står i ömsesidigt förhållande till framgångar i utvecklandet av läsförmågan. Om vi vill ha 

högpresterande elever bör vi därför se till att de är motiverade. 

2.2.3. Undervisningens betydelse 

I stor utsträckning nämns läraren och hennes kompetens, i litteratur och forskning, som 

den viktigaste resursen i skolan och att en kompetent och reflekterande lärare är 

avgörande för elevernas utveckling och lärande (Liberg, 2012a; Westlund, 2013; 

Skolinspektionen, 2016b). Skolinspektionen (2016a) beskriver lärarens betydelse på 

följande sätt.  

Den enskilt viktigaste faktorn för elevers studieresultat är lärarens kompetens och 
erfarenhet. Lärare som har goda kunskaper om eleven såväl kunskapsmässigt som 
socialt, samt har bred undervisningsrepertoar utifrån elevers olika förutsättningar 
och behov har bättre förutsättningar att stödja och motivera eleverna 
(Skolinspektionen, 2016a, s.8). 

Damber (2013) menar i sin tur att lärare som synlig- och tydliggör lärandet och syftet på 

olika sätt (dels lärandemål men också innehåll) med hjälp av visualiseringar och 

rollmodellerande ökar elevernas lärande. Goldenberg (1992) menar att läraren i samtal 

om texter bör delta genom att väva samman elevernas uttalanden för att ge sammanhang 

och att hen på så sätt utgör en mycket viktig del i arbetet mot en fördjupad förståelse av 

texters innehåll. Detta förutsätter dock att läraren är väl insatt i det avsedda materialet och 

på förhand har funderat på möjliga samtalsvägar. Westlund (2013) lyfter lärarens 

förståelse för sin egen läsförståelse och metakognitiva förmåga som viktig och avgörande 

för den stöttning hen kan ge eleverna i deras utveckling av densamma. Olin-Scheller 

(2014) menar att många lärare saknar en tydlig idé om vilka slags förmågor som eleverna 

ska arbeta vidare med efter att de tillgodogjort sig en god avkodningsförmåga. Hon menar 
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att det råder otydlighet kring vad text och läsning avser och vilka förmågor det är som är 

viktiga att utveckla för att uppnå god läsförståelse och läsförmåga. 

I en studie (Westlund, 2013) lyfts svenska lärares begreppsliga ordförråd 

upp som en avgörande skillnad mellan kanadensiska och svenska lärare. Detta menar 

Westlund (2013) kan bero på skillnader i utförligheten i de styrdokument som de 

respektive ländernas skolor har. Hon menar vidare att denna skillnad i ämnesspecifikt 

begreppsligt ordförråd, mellan svenska och kanadensiska lärarna, kan ses som 

påverkandefaktor för Kanadas högre resultat i internationella undersökningar.  

Val av texters betydelse för läsförståelsen lyfts av flera forskare och 

författare (Franzén, 1997; Chambers, 1998; Langer, 2005; Westlund, 2012: 2015; 

Ingemansson, 2016). Chambers (1998) beskriver hur det finns ett maktperspektiv att ha i 

åtanke då texter väljs. Texterna vi läser bär på förutsättningarna för den förståelse som är 

möjlig och utgör grunden för de samtal och det tänkande vi under och efter läsning deltar 

i. För att vi ska förstå en text måste vi ha läst den. För att vi ska ha läst den måste vi valt 

eller tilldelats den. Den som väljer texter ha således stor makt över läsandet och den 

läsförståelse som är möjlig att generera. Att människor påverkas av texter och läsning 

både på ett personligt men också samhälleligt plan (Skolverket, 2011) aktualiserar val av 

texter som en avgörande aspekt i läsundervisningen i skolan. Reichenberg (2014) 

beskriver hur starka läsare är aktiva läsare. För att vara en aktiv läsare krävs att vi är 

motiverade att läsa vilket i sin tur förutsätter att vi som läsare känner att läsningen är 

meningsfull. Detta kan ske först när vi läser sådant som på något vis är betydelsefullt för 

oss (Langer, 2005; Ingemansson, 2016). Chambers (1998) menar vidare att texter som 

används och läses därför bör utgå från och bygga på elevernas tidigare erfarenheter. För 

att detta sätt att välja böcker ska vara möjligt krävs att läraren har god kännedom om sina 

elever och deras kunskaper, behov och förutsättningar. Reichenberg och Lundberg (2011) 

beskriver också likt Chambers hur texter som för eleverna ger igenkänning (antingen med 

händelser eller karaktärer) skapar god grund för förståelsearbetet då möjligheterna att 

göra inferenser då ökar.  

Texter som innehåller exemplifieringar underlättar ett förståelsearbete men 

gör också att texterna blir betydligt längre. När texter å andra sidan är vad som kallas 

”lättlästa” finns risk att de saknar liv och därför inte heller lyckas nå eleven och skapa 

meningsfull läsning. Att generera läsförståelse av korta texter kräver också en mer 
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fungerande avkodning då samtliga ord i texten måste avkodas korrekt för att innehållet 

ska kunna förstås. En längre text med mer utbyggd information kan vara lättare att förstå 

då det finns fler ledtrådar att hänga upp sin förståelse på (Elwér, 2014). Det är alltså inte 

så att korta, förenklade texter alltid är lättare att förstå än längre mer utbyggda texter. 

Westlund (2015) betonar, i läsförståelsesammanhang, vikten av att inte nivåanpassa 

texternas innehåll till elevens nivå i läsningen rent avkodningsmässigt. Lättlästa böcker 

innehåller sällan djupare budskap och de mindre starka läsarna får därför inte möta och 

kanske inte heller delta i samtal om texter med meningsfullt innehåll som är viktiga för 

elevernas lärande och utveckling. Hon poängterar istället att dessa elever behöver mer 

vägledning och stöd från läraren i hur de ska ta sig an de svårare texterna (Westlund 

2015). Bråten (2008b) menar att det är svårt att i en klass arbeta med samma texter och 

ändå tillgodose alla eleverna utifrån deras nuvarande behov och nivå 

(avkodningsmässigt). Detta försvårar i förlängningen gemensamt arbete med texter i en 

klass om texterna inte högläses.  

Vad som påverkar läsförståelsen kan, med bakgrund i det som presenterats 

ovan, förstås som mycket komplext. Faktorerna samspelar och utgör tillsammans en 

viktig bakgrund för lärare att ha kunskap om och förståelse för som i sin tur bör ligga till 

grund för hur undervisningen planeras, organiseras, genomförs och utvärderas. Nedan 

presenteras olika sätt att se på den läsförståelseundervisning som, utifrån vald litteratur 

och forskning, på ett fruktbart sätt tycks påverka elevernas läsförståelse. 

2.3. Forskningsbakgrund – vad är god 
läsförståelseundervisning? 

Westlund (2012) beskriver hur skillnaden mellan traditionell läsundervisning och mer 

riktad och specifik läsförståelseundervisning är att det i traditionell läsundervisning ofta 

förväntas att läsförståelsen ska komma automatiskt genom lästräning. Läsförståelsen 

kontrolleras i stället för att genom en explicit1 och planerad undervisning utvecklas. 

Reichenberg (2014) förespråkar likt Westlund en explicit 

läsförståelseundervisning och dementerar den vanliga uppfattningen om att läsförståelse 

är en produkt av mängdläsning. Under de senaste årtiondena har forskning kring läsning 

                                                
1 Explicit undervisning är direkt, tydlig och uttalad. Motsatsen är implicit undervisning som innebär att lärandet sker 
outtalat och underförstått. 
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kommit att allt mer fokusera på läsförståelse vilket delvis resulterat i flera metoder och 

strategier för läsförståelseundervisning. NRP (The National Reading Panel, 2000) 

genomförde en forskningsöversikt av 203 studier gjorda på läsförståelseområdet för att 

finna de mest lovande läsförståelsestrategierna för användning i undervisning. De sju 

strategierna som presenteras som bäst i översikten är förståelseövervakning, kooperativt 

lärande, grafisk och semantisk organisering (stödstrukturer), skapa frågor, svara på frågor 

och summering/sammanfattning. Många av de nämnda strategierna kan också ingå i 

multipla strategier. En multipel strategi är en kombination av flera strategier som används 

och ingår i en slags undervisningsmetod. 

 Strategiundervisningens syfte är att tillgodose eleverna med mentala 

redskap som medvetet kan användas för att stötta, förbättra och påverka förståelsen. Det 

är alltså en metakognitiv förmåga som kan utvecklas med hjälp av strategier. Det är 

vanligt att läsförståelsestrategier lärs ut med hjälp av en så kallad tänka-högt modell2. 

Detta innebär att läraren tänker högt för att visa på sättet som hen använder strategier och 

hur hen genom textkopplingar skapar djupare förståelse (Westlund, 2012). Målet med 

strategiundervisning är att eleverna under egen läsning, med hjälp av strategier, ska kunna 

påverka sin läsförståelse (Palincsar & Brown, 1984; Westlund, 2012: 2013: 2015; 

Fridolfsson 2015). Det är när texter är svåra att förhålla sig till som strategier behövs 

(Palincsar & Brown 1984; Westlund 2015). Starka läsare kan i vanliga fall generera 

läsförståelse utan att medvetet använda strategier (Franzén 1997). Däremot kan även 

starka läsare möta texter som är svåra att förhålla sig till och därför behövs explicit 

undervisning i läsförståelsestrategier för alla elever (Liberg, 2010a). NRP (2000) menar 

att samtliga elever visar signifikanta framsteg i sin läsförståelse när de ges instruktioner i 

och av kognitiva strategier. 

 Jämsides med denna strategifokuserade läsförståelseundervisning finns 

också den mer innehållsfokuserade läsförståelseundervisningen som sätter arbete och 

samtal om innehållet i texterna i fokus genom dialogen, snarare än genom 

strategianvändningen (Langer, 2005; Jönsson, 2007). Här används inte några uttalade 

strategier för att samtala om texter utan ett mer situerat och intuitivt arbete som 

uppkommer under läsningens gång. Det handlar mer om att som lärare vara lyhörd för 

                                                
2 . Tänka-högt-modellen avser att synliggöra den annars osynliga kognitiva process som sker vid skapande av förståelse, 
både för sig själv men också andra deltagande aktörer i samtalet, genom att verbalisera det man tänker under läsningens 
gång. (Westlund 2012). 
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elevernas uttalanden och om att skapa ett öppet klassrumsklimat där eleverna vågar och 

väljer att tala och tänka om och kring sin förståelse. Detta betyder dock inte att en 

innehållsfokuserad undervisning inte kan vara och är strukturerad och planerad. 

Chambers (1998) samtalsmodell är ett välkänt exempel på hur ett text- och boksamtal kan 

struktureras. Utifrån fyra grundfrågor (vad gillade du, vad gillar du inte, har du några 

frågor och fann du några mönster/kopplingar?) sammanställs samtliga elevers svar för att 

sedan i grupp tolkas och bearbetas. Chambers (1998) och Ingemansson (2016) menar att 

val av text spelar stor roll när det kommer till hur givande ett sådant samtal blir. Som 

tidigare beskrivet har läraren stor makt över detta och bör ha god kunskap om texter och 

deras möjligheter i lärandesituationer.  

Den mer strategifokuserade undervisningen kan tänkas visa på ett mer 

kognitivt teoretiskt fokus gällande att skapa sig en metakognitiv förmåga och kognitiva 

strategier för hur man på en individuell nivå kan skapa och påverka sin förståelse för 

texters innehåll. Den mer innehållsfokuserade undervisningen kan förstås som mer 

sociokulturellt teoretiskt fokuserad då samtalet, samspelet och kommunikationen i 

förhållande till texter framhålls som mer essentiellt i skapandet av förståelse. 

2.3.1. Individanpassad läsförståelseundervisning 

Det framkommer i skolinspektionens granskning (2016a) att svenska skolor inte helt 

lyckas anpassa undervisningen så att den tillgodogör alla de individuella behov som finns 

representerade. Individanpassning handlar om att optimera lärandesituationen för alla 

elever, att de ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential genom varierad och 

anpassad undervisning (Giota (2013). Vinterek (2006) beskriver individanpassning som 

problematiskt då det innefattar många olika komponenter. Hon menar att det exempelvis 

kan handla om undervisningens innehåll, omfång, nivå, material, arbetstempo, metod, hur 

elevernas arbete skall värderas eller vilket ansvar för lärandet som ska vila på den enskilda 

eleven. Giota (2013) poängterar, genom ett flertal forskare, vikten av att utmaningen i 

elevernas arbete läggs på en lagom nivå. Risken är annars att uppgiften kan bli 

ångestskapande alternativt tråkig. Vinterek (2006) menar dessutom att hänsyn måste tas 

till de motsättningar av behov som kan finnas i en klass. Asp-Onsjö (2012) talar om detta 

som ett dilemma-perspektiv där olika faktorer, så som ekonomi och motsättningar i 

behov, måste tas i beaktning när beslut som rör undervisningen tas och att detta leder till 

att alla inte alltid kan bli tillgodosedda fullt ut. 
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Giota (2013) och Stensmo (2008) redogör för att nivågruppering utifrån 

kunskapsnivå kan ha en positiv effekt för de starka eleverna, men på bekostnad av de 

mindre starka. De förtydligar att tanken med nivågrupperingar, tillfälliga utifrån en 

heterogen klass, är att kunna göra en bättre individanpassning baserad på elevernas 

kunskapsnivå. Resultatet blir dock ofta en försämrad motivation och självkänsla hos de 

mindre starka eleverna och förväntningarna på denna elevgrupp sjunker från lärarens och 

klasskamraternas sida. Vinterek (2006) menar att kunskapsmässigt heterogena grupper 

inte påverkar de starka eleverna negativt.  

Reichenberg (2014) beskriver hur arbete med kortare textstycken gynnar de 

mindre starka läsarna som ofta kan ha svårt att minnas vad de läst. Hon menar vidare att 

en nackdel med att arbeta med korta textstycken kan vara att själva läsupplevelsen och 

sammanhanget i texten går förlorat. Hon beskriver också att mindre starka läsare gynnas 

av samtal kring höglästa texter då de kan få stöd i sitt skapande av förståelse i andras 

uttalanden men också genom direkt stöttning och vägledning från läraren. Att läraren 

högläser texter skapar möjlighet för samtliga elever att delta, genom hörförståelse, oavsett 

avkodningsförmåga (Fridolfsson 2015). Fridolfsson (2015) och Reichenberg (2014) 

betonar också att undervisning som utgår från att längre texter läses individuellt för att 

sedan diskuteras i grupp kan vara problematiskt för mindre starka läsare då de kan ha 

svårt att hålla mycket information i minnet. Detta kan dock fungera väl för starka läsare 

och elever med god minnesförmåga. Visualisering, med hjälp av bilder och grafer, kan 

stödja förståelsearbetet för mindre starka läsare (Bråten, 2008b).  

Ovanstående kan tolkas som att undervisning som gynnar de mindre starka 

läsarna inte missgynnar de starka läsarna. Däremot kan viss undervisning som gynnar 

starka läsare vara mindre välfungerande för de mindre starka läsarna om anpassningar 

och rätt stöttning till dessa elever inte ges.  

Westlund (2012: 2015) beskriver, med explicit undervisning av 

läsförståelsestrategier, hur eleverna ska ges möjlighet att utveckla en ”verktygslåda med 

redskap” som sedan kan användas flexibelt under egen läsning. Att ge eleverna möjlighet 

att tillgodogöra sig rika mängder strategier att välja mellan, vid kommande egen läsning, 

kan ses som en sorts individanpassning av läsförståelseundervisningen. Westlund (2012) 

menar vidare att om undervisning av strategianvändningen däremot blir allt för 

kontrollerad och enformig kan det i motsats ses som ett snävt, icke anpassat arbetssätt.  
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Höga förväntningar lyfts av flera forskare som viktig i förhållande till 

eleverna och den undervisning man som lärare bedriver. När man talar om höga 

förväntningar kan man också tala om så kallade självuppfyllande profetior, att de 

förväntningar andra har på en också blir realiserade (Rosentahl I Langer, 2004; Hattie, 

2012) Detta kan ses som ett belägg för att ha höga, positiva förväntningar på sina elever 

och tilltro till deras förmågor och potential. Damber (2013) talar om hur förväntningar på 

eleverna kan lyfta men också sänka elevernas prestationer i skolan. Det gäller att tilltron 

till och förväntningarna på deras förmåga är rimlig med utgångspunkt i elevens tidigare 

kunskap. För att kunna ställa rätt krav och ha rätt förväntningar behöver läraren, som 

tidigare nämnt, känna eleverna och ha en god vetskap om deras kunskaper och 

erfarenheter. Skolinspektionen (2016a) beskriver hur en misslyckad eller icke existerande 

analys av elevens kunskaper, behov och förutsättningar, kan få förödande konsekvenser 

i form av exempelvis låg motivation och svaga prestationer. Skolinspektionen (2016b) 

belyser höga, men rimliga förväntningar och utmaningar på rätt nivå som avgörande för 

att möjliggöra optimalt lärande. Den visar på hur undervisningen bör variera mellan 

elevens övningszon (där besittande kunskaper befästs) och en inlärningsnivå (där nya, 

inte ännu, besittande kunskaper lärs in) och på detta sätt både utmana eleven i strävan 

mot utveckling samt erbjuda övning där eleven känner att den behärskar aktiviteten. Detta 

kan kopplas till det sociokulturella begreppet den närmsta proximala utvecklingszon (se 

beskrivning s. 11). Stöttning och uppgifter på rätt nivå är helt avgörande för denna sortens 

förhållningssätt. Att utforma uppgifter som går att arbeta med på olika nivåer menar 

Skolinspektionen (2016b) är ett sätt att organisera och möjliggöra sådan anpassad 

undervisning. 

2.3.2. Den komplexa läsförståelseundervisningen 

De två förhållningssätten till läsförståelseundervisning som presenterats ovan (strategi- 

respektive innehållsfokuserad undervisning) utesluter inte varandra utan kan tillsammans 

utgöra en grund för läsförståelseundervisningen. Strategier bör, som tidigare nämnt, ses 

på som redskap genom vilka läsaren kan påverka och reglera sitt läsande och i 

förlängningen sin förståelse. Strategier kan förvärvas och eleverna kan medvetandegöras 

om användningen genom explicit undervisning. Dessa kan sedan befästas med övning 

med succesivt avtagande stöttning och leda mot ett mer innehållsfokuserat läsande där 

strategier används implicit.  
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 Att planera undervisningen för att gynna samtliga elever kan, utifrån den 

presenterade litteraturen och forskningens, ses som komplicerat men inte omöjligt. Det 

som framhålls som god undervisning kan genom variation av exempelvis metod och 

texter, stöttning av en kompetent lärare, höga men rimliga förväntningar och utmaningar 

utifrån elevens behov, genomföras och tillgodose alla elever. Utifrån ett dilemma-

perspektiv på individanpassning kan man möjligen tänka sig att just variation är ett 

fruktbart förhållningssätt när man som lärare planerar, organiserar och bedriver 

undervisning. Genom variation kan elevernas behov tillgodoses mer eller mindre vid 

olika tillfällen. 
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3. Metod och material 
Genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med aktiva lärare i årskurs 1-3 är syftet i 

första hand att beskriva det sätt som lärarna ser på och talar om läsförståelse och den 

tillhörande undervisningen. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av det mest 

relevanta och väsentliga som framkommit. Några generaliserbara resultat kommer inte 

att uppnås, men är inte heller syftet med studien.  

3.1. Material och urval  
Informanterna har valts ut med så kallat bekvämlighetsurval, som innebär att urvalet görs 

av personer som finns lättillgängliga för deltagande (Bryman 2011). I denna studie 

betyder det att jag tagit kontakt med lärare på skolor i ett, för mig, känt 

upptagningsområde. De tillfrågade som accepterat förfrågan om deltagande har sedan 

intervjuats. Kriterierna för urval har varit att informanterna ska vara nu verksamma lärare 

i årskurs 1-3 och arbeta på olika skolor. Informanterna som deltagit i studien har tilldelats 

en bokstav som kopplas till en kodnyckel. Detta för att anonymisera och skydda 

informanterna. I resultat- och analysavsnittet kallas de för lärare A, B, C, D och E. De 

tilldelas inte fingerade namn då det inte är av relevans för studien att informanterna 

personifieras, då det är deras uttalande och inte deras person som är av intresse för 

studien. Intervjuerna spelas in och primärdata består alltså av ljudinspelningar. 

3.2. Forskningsetiska principer 
De forskningsetiska principer som ligger till grund för studien är Vetenskapsrådets fyra 

krav för att skydda individen; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Inför intervjuerna 

informerades informanterna om studiens syfte och genomförande samt vilka de 

forskningsetiska principer som antagits var. Det insamlade materialet förvaras enligt 

forskningsetisk praxis och är konfidentiellt, vilket innebär att endast handledare, 

examinator och intervjuare kommer att ha tillgång till materialet. I enlighet med 

Vetenskapsrådets (2011) krav samtycker informanterna inför intervjun till att delta i 

studien då denna är föremål för forskning.  
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3.3. Metod för insamling 
Insamling av empirisk data sker genom halvstrukturerade kvalitativa intervjuer, där 

intervjufrågor fokuserar i förväg valda teman med utgångspunkt i den tidigare 

presenterade frågeställningen. Att intervjuerna är halvstrukturerade betyder att 

intervjufrågorna är planerade i förväg men att utrymme för följdfrågor och eventuella 

stickspår ges. Detta för att ge möjlighet för informanterna att utveckla och fördjupa sina 

resonemang och svar. Att studien är kvalitativ innebär att fokus läggs på att beskriva en 

social verklighet, en subjektiv syn på området som uppkommit genom samspel mellan 

individer och företeelser. Det söks alltså inte efter en objektiv sanning. Utifrån de resultat 

som framkommer genereras teoretiska antaganden (Bryman 2011). Intervjufrågorna har 

formulerats med inspiration från intervjufrågorna i Westlunds studie (2015). Intervjuerna 

genomförs med så kallad tratteknik, som innebär att intervjufrågorna till en början 

fokuserar studiens syfte genom allmänna frågor om läsförståelse för att efterhand röra sig 

närmare den mer precisa frågeställningen (Kvale & Brinkmann 2009).  

I en intervjusituation finns en viss obalans i maktfördelning mellan 

informant och intervjuare. För att försöka jämna ut denna ställde jag, när det var 

angeläget, tolkande frågor för att säkerställa att min tolkning av det uttalade skulle bli så 

korrekt som möjligt (Kvale & Brinkman, 2009). Resultatet av intervjuerna består heller 

inte enbart av insamlad data i form av informantens personliga beskrivningar, utan bör 

ses som en produkt av ett samspel mellan intervjuare och informant. De svar som 

informanterna kan ge beror till stor del på hur och vilka frågor intervjuaren ställer men 

också på den skicklighet som intervjuaren har när det kommer till att få informanten att 

känna sig bekväm och villig att dela med sig av en fyllig beskrivning (Kvale och 

Brinkmann, 2009). I min studie har jag, vid samtliga intervjuer upplevt att informanterna 

varit bekväma med situationen och med mig som intervjuare och att intervjufrågorna och 

mina följdfrågor huvudsakligen fungerade väl med avseende att få informanterna att ge 

fylliga, utbyggda beskrivningar. 

3.4. Metod för bearbetning 
Primärdata transkriberas selektivt, vilket innebär att endast delar med relevans för valda 

teman skrivs ut i sin helhet. Detta görs för att effektivisera bearbetningsfasen och skapa 

mer utrymme och tid för analysarbetet. Bearbetning av insamlad empirisk data kommer 

göras med hjälp av kodning och tematisering i form av en kvalitativ innehållsanalys vilket 
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innebär att primärdata bearbetas mot de i förväg definierade kategorierna som i denna 

studie utgår från den tidigare presenterade frågeställningen och forskningsbakgrunden. 

Inledningsvis kommer primärdata att lyssnas igenom och en inledande analys görs genom 

anteckningar av sådant som verkar särskilt intressant (Bryman, 2011). Dessa 

anteckningar fungerar sedan som stöd vid den kommande analysen (Kvale & Brinkmann, 

2009). Vid en andra genomgång skrivs löpande tankar om innehållet ner, dvs, koder kring 

vad informanten talar om i ett visst stycke. Denna kodning går jag sedan, i ett tredje steg, 

igenom med fokus på att komprimera texten. 

3.5. Metod för analys 
En tematisk innehållsanalys görs av bearbetad primärdata i form av komprimerade 

beskrivningar av uttalanden som valts med relevans för studiens syfte och i förhållande 

till den konkretiserade frågeställningen. Tematisering görs genom att fokusera på 

återkommande motiv, repetitioner, likheter och skillnader samt språkliga kopplingar som 

tyder på sambandsförhållanden (Bryman, 2011). Jag har för avsikt att försöka presentera 

informanternas uppfattningar så beskrivande som möjligt men kommer också, dels 

genom urval och komprimering av data, jämföra och försöka finna samband med tidigare 

forskning genom viss tolkning. Citat används för att exemplifiera och ge belägg för den 

analys som görs (Bryman, 2011). Analysprocessen inleds redan i samband med avslutad 

intervju då jag skrivit minnesanteckningar och spontana tankar om informanternas 

uttalanden. Bearbetningen kan med bakgrund i ovan ses som iterativ, pågående genom 

hela studien som ett samspel mellan insamling och analys. Vad som sedan utgör resultatet 

är den betydelse informanternas uttalande får i förhållande till forskningsbakgrunden, 

studiens syfte och frågeställning (Bryman, 2011). 
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4. Resultat och analys 
Primärdata i form av inspelade intervjuer har, som ovan beskrivits, bearbetats och mynnat 

ut i en presentation av de uttalanden som rör valda teman. Sådant som inte direkt rör 

denna studies syfte kan ändå komma att presenteras om det anses vara av relevans och 

har en bärande funktion i avseende att ge förståelse för övriga uttalanden och för att ge 

stöd åt sammanhanget. Informanterna benämns fortsatt som lärare A, B, C, D och E. 

Resultat och analys presenteras nedan som ett integrerat avsnitt och avslutas med en 

sammanfattning. 

Inledande kan sägas att samtliga lärare genom sina uttalanden utstrålar en 

positivitet och ett engagemang i förhållande till undervisning och sitt arbete. De framstår 

som drivna, mycket hängivna och måna om sina elevers lärande och utveckling.  

4.1. Vad är läsförståelse? 
Samtliga lärare beskriver läsförståelse med orden förstå det man läser men beskriver 

också på ett eller annat sätt hur det innefattar att göra inferenser (även om detta begrepp 

inte används). De talar om att läsa mellan och bortom raderna. Lärare D beskriver 

exempelvis hur det krävs att läsaren, genom syftningar som görs i texten, kan göra 

antaganden och väl underbyggda gissningar om vad som finns mellan raderna och att det 

är genom att göra egna tillägg till texten som man uppnår en djupare förståelse. Hon 

styrker detta med att säga ”författaren berättar inte allt”. Detta, att lärarna poängterar 

läsning på olika nivåer, tyder på att de ser nivåskillnader i hur och vad läsförståelse kan 

vara och hur den skapas, att man kan förstå en text på olika plan beroende på hur man tar 

sig an texten och vad man gör med den. Samtliga lärare beskriver hur läsaren ska kunna 

diskutera och samtala om innehållet, vilket kan tolkas som att de kopplar en muntlig 

aspekt till begreppet. Detta kan i sin tur kopplas till det som Fletcher (2006) talar om som 

den visade läsförståelsen som en produkt av den inre processen. Den muntliga förmågan 

utgör ett redskap för att visa sin förståelse.  

Lärarna använder begreppet förståelse mer frekvent än begreppet 

läsförståelse. Möjligtvis kan det bero på det som lärare B beskriver som att åldern på 

elever spelar en avgörande roll för mängden läsförståelse de kan generera. Lärarna talar 

också om förståelse som skapas genom att lyssna till och samtala om texter, alltså 
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hörförståelse, som centralt i de lägre åldrarna. Detta eftersom många elever ännu inte 

uppnått god avkodning och läsflyt. Lärare A, B, D och E uttalar sig inte om någon direkt 

skillnad mellan hör- och läsförståelse samtidigt som lärare C beskriver dem som två 

skilda förmågor. Som beskrivet i forskningsöversikten är den stora skillnaden mellan läs- 

och hörförståelse att de bygger på olika input. Läsförståelsen bygger på en visuell input 

medans hörförståelsen bygger på en auditiv input (Elwér 2014). Detta, att arbeta med 

hörförståelse i de yngre åldrarna, är något som styrks i forskningsbakgrunden där 

hörförståelse beskrivs kunna ses som tillfällig läsförståelse då elevernas tekniska läsning 

ännu inte är tillräckligt automatiserad (Skolverket, 2016b). Westlund (2012: 2015) 

betonar exempelvis vikten av att elever i läsförståelsesammanhang behöver utmanas i 

form av innehåll som bearbetas med stöd av andra och inte begränsas av den just nu svaga 

avkodningsförmågan. Kanske beror lärarnas sammanställning av de båda förmågorna på 

att hörförståelsen är en absolut förutsättning för arbete med förståelse av texter innan en 

automatiserad avkodning förvärvats och eleverna på egen hand kan läsa texter och på så 

vis genera ren läsförståelse. 

Lärare A beskriver att ”Läsa och kunna återberätta och visa att man förstått 

det helt enkelt. Det är väl i stort sett det jag tycker är läsförståelse” och återkommer flera 

gånger under intervjun till just återberättande. Detta, att enbart läsa och förstå texter 

innefattar inte något direkt samspel mellan läsaren och texten och kan beskrivas vara den 

mer bokstavliga läsförståelsen som befinner sig på textnivå. Denna förståelsen är, som 

exempelvis Chambers (1998) och Reichenberg (2014) beskriver, grundläggande och helt 

avgörande för den djupare läsförståelsen. Utifrån den textbundna förståelsen kan sedan 

djupare förståelse skapas genom inferenser. Arbete med den bokstavliga förståelsen är 

alltså inte mindre bra utan bör snarare ses som en förutsättning och inledning till arbete 

med mer fördjupad läsförståelse. 

4.2. Vilka faktorer menar lärarna påverkar läsförståelsen? 
I intervjuerna har många faktorer som påverkar läsförståelsen framkommit dels i samband 

med den övergripande intervjufrågan om vad läsförståelse är men också när vi samtalat 

om starka och mindre starka läsare med betoning på läsförståelse.  

Hemförhållanden och vårdnadshavarnas inställning är något som samtliga 

lärare tar upp som en stark påverkansfaktor för läsning och läsförståelse och de poängterar 
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alla vikten av ett tätt samarbete med hemmet. Lärare C beskriver vad som ofta utmärker 

en mindre stark läsare med betoning på läsförståelse på följande sätt: 

Tyvärr beror det mycket på vilka hemförhållanden de har, […] det ska inte vara så 
i skolans värld, men det är det. Har de motiverade föräldrar som vill att barnen ska 
komma någonstans så pushar dem lite grann […]. Det finns ju föräldrar som faktiskt 
inte tyckte om skolan själva. Då kan de prata lite illa om skolan. […], det är så 
hemskt […] att barnen ska bli så beroende av vilken motivation föräldrarna har.  

Lärare D beskriver med följande citat hur viktig läsning och samtal om texter i hemmet 

är för elevens kommande läsförmåga.  

Generellt, […] den erfarenheten jag gjort […] svårt att göra bilder i huvudet, att 
hänga upp texten på någonting. […] Jag tror att det är jättemycket som kommer 
hemifrån […] inte läser tillräckligt, man pratar inte om boken. […] Jag tänker på 
det lilla barnet. […] Jag tror att det är textsamtalet som man egentligen inte vet om 
att man gör, det hjälper till.  

 

Lärare C beskriver hur de på sin skola erbjuder extra studietid, då eleverna kan stanna i 

skolan efter ordinarie skoltid och få extra stöttning, för att dels försöka kompensera för 

denna skillnad. Hon beskriver dock att det oftast är de elever som är i minst behov av 

studietiden som använder den. Detta kan anses vara belägg för att hennes uppfattning om 

föräldrarnas påverkan är korrekt. Samtliga lärare beskriver också hur de genom samtal 

med föräldrar försöker poängtera vikten av att läsa mycket hemma. Lärare C försöker 

exempelvis påpeka att det är viktigt att föräldrarna talar gott om skolan för barnens skull, 

oavsett sin egen inställning. Att involvera hemmet och elevernas vårdnadshavare i 

skolans verksamhet framhålls av Langer (2004) som tecken på skolor med god kvalitet. 

Att hemförhållanden och föräldrar spelar roll för elevernas lärande är något som också, 

genom flertalet referenser, framkommer i forskningsbakgrunden som avgörande och 

påverkande (Liberg, 2010a; Skolverket, 2012b; Westlund, 2012: 2015; Skolverket, 2013; 

Elwér, 2014; Levlin, 2014).  

Vidare beskriver lärare C i följande citat, med referering till ett tv-program 

hon sett, att det inte räcker att endast läsa ungefär femton minuter om dagen i skolan för 

att komma upp i tillräcklig mängd läsning för att bli en god läsare. 

Barn som blir lästa för och som läser själva sen […], när de är sjutton år så kan de 
ungefär 50000 ord medans de som inte har eller blir lite lästa för har 15000 ord. och 
du behöver minst 50000 ord för att överhuvudtaget förstå en dagstidning […] Man 
måste läsa mycket. 

Hon beskriver mängdläsning som viktig för att få upp läsflyt som i förlängningen 

påverkar läsförståelsen positivt, vilket även Bråten (2008b) framhåller som avgörande. 
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De använder därför läsläxa för att på så sätt få eleverna att läsa mer även hemma. Samtliga 

lärare använder läsläxa på något vis i sin undervisning. Lärare E beskriver i motsats till 

lärare C hur hon upplever att den mängdläsning som förr poängterades för att bli en god 

läsare i dag inte på samma sätt uppmärksammas utan att det i stället är kvaliteten på 

läsningen och djupare arbete med texter som är i fokus. Hon säger  

Vi går ju det här läslyftet, där har jag med mig en artikel jag tänkte visa dig […] 
förr var det den här tanken att man var tvungen att läsa jättemycket för att bli 
jättebra. Men det har man ju omvärderat, det kanske inte är det kvantitativa […], 
utan att man på nått sätt måste […] få henne att läsa annat.  

 

Hon beskriver också hur detta, att kvalitet går före kvantitet, främst gäller efter det att 

man knäckt och automatiserat avkodningen och läser med flyt. Hon beskriver i slutet av 

citatet hur hon med de elever som redan läser bra i stället måste utmana genom att få dem 

att läsa andra texter och böcker för att fördjupa och vidga deras läsning snarare än öka 

mängden text. Jag kan dra slutsatsen att de båda lärarna ser mängdläsning som avgörande 

för ordavkodning och läsflyt och att detta också påverkar möjligheten att generera 

läsförståelse. Lärare E menar där utöver att det, när denna läsförmåga automatiserats, 

främst är viktigt vad och hur eleverna läser och att mängdläsningen därefter är av 

sekundär betydelse. Detta stämmer väl överens med Westlunds (2012:  2015) uppfattning 

om att fokus bör ligga på just vilka texter som läses och hur detta görs när vi fokuserar 

på läsförståelse. 

 Samtliga lärare beskriver avkodningsförmåga och läsflyt som påverkande 

faktorer för läsförståelsen, vilket också stämmer väl överens med forskningsbakgrunden 

och den automatiserade avkodningens inverkan i form av ökad uppmärksamhet och 

energi som kan riktas till förståelse och tolkande. Lärare A, B och D poängterar dock att 

stark läsförståelse inte alltid är kopplad till stark läsförmåga och läsflyt i övrigt men säger 

också att det ofta hänger samman. Lärare D säger att ”det är inte säkert att det är den 

lässtarkaste egentligen” när hon beskriver den elev som är mest framgångsrik avseende 

läsförståelse. Samma lärare beskriver också att den lässtarkaste inte heller behöver vara 

den skrivstarkaste, vilket tyder på en uppfattning om elevernas ombytliga och 

föränderliga förmåga beroende på området och ämne, som också Skolverket (2012a) och 

Liberg (2010b) poängterar som ett viktigt förhållningssätt till elevers förmågor och 

kunskaper.  
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Lärare B, D och E beskriver också hur de med mindre stark läsförståelse 

inte sällan också har problem med hörförståelse vid högläsningstillfällen. Detta beskriver 

exempelvis lärare B som kopplat till svårigheter med att koncentrera sig och delta aktivt 

i läsningen/lyssnandet och säger ”De som har svårare för det, hamnar efter en stund lite, 

ja man ser att blicken flackar. Efter en stund så tar orken slut, man förstår inte eller man 

hänger inte med”. Att genom hörförståelse, innan avkodningen och läsförståelse är 

möjlig, kunna identifiera svårigheter med förståelse av text kan ses som ytterligare belägg 

för att denna förmåga bör ses och arbetas med som tillfällig läsförståelse. Skolverket 

(2016b) beskriver just detta, att hörförståelse tycks kunna förutse den kommande 

läsförståelsen. 

Lärare C beskriver hur en stark läsare är medveten om hur och att strategier 

vid läsningen används genom användningen av de konkretiserade läsfixarna (se fotnot 

s.35). Lärare C och hennes elever använder föremål som symboliserar de olika läsfixarna. 

Exempelvis använder de en pensel för att gestalta konstnären. Eleven kan exempelvis vid 

läsning säga ”Ta nu denna, om jag inte håller rätt sak i handen. Han var medveten om vad 

vi gjorde med texten”. Samtliga lärare talar om strategianvändning och hur det påverkar 

läsförståelsen positivt. I exemplet ovan kan vi se hur lärare C uppmärksammar vad som 

kan tolkas som en viss metakognitiv förmåga (även om detta begrepp inte används) hos 

eleven.  

Samtliga lärare talar om läsning i förhållande till motivation. Lärare C 

beskriver hur den mest starka läsaren, med betoning på läsförståelse, hade ett enormt driv 

och motivation. Trots att eleven var mindre stark i början av ettan gjorde hon snabba 

framsteg i sin läsning vilket lärare C trodde berodde dels på det stora ordförråd hon hade 

redan innan skolstart men också att hon tidigt fick smak för läsningen genom den läsebok 

klassen hade. Läseboken de använde var uppdelad i tre nivåer och ju högre nivå eleven 

läser på desto mer information om karaktärerna får läsaren. Detta, att vilja ta sig till de 

svårare texterna, blev drivkraft för den mängden energi och kraft hon var villig att lägga 

för att lära sig läsa. De andra lärarna har liknande exempel som tyder på att motivation 

spelar en stor roll för läsning och läsförståelse. Lärarnas uppfattning stämmer väl överens 

med det som Bråten (2008b) beskriver som drivkraften och motivationens betydelse för 

mängden energi man är villig att lägga. Han belyser också den lärandes känsla av 

självstyre och texters nivå som påverkande på motivationen vilket kan skönjas i lärarnas 
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beskrivningar av elevernas motivation. Exempelvis beskriver lärare D att eleverna, 

genom användandet av nivåindelade böcker, strävar mot att komma vidare till högre 

nivåer. Samtidigt beskriver hon risken med detta indelande med följande citat. ”Risken 

med det här det är ju att man (läs: eleverna) jämför sig och säger är du bara på den nivån 

lite den tendensen hade vi i ettan. […] det fick vi jobba med för att få bort”. Hon beskriver 

dock också att hon anser det som orättvist att inte ha texter på olika nivåer och att det är 

allra viktigast att eleverna i skolan arbetar just utifrån sin egen nivå.   

Samtliga lärare beskriver hur elevernas tidigare erfarenheter påverkar den 

läsförståelse som kan genereras i förhållande till en text. De går inte djupare in på vad de 

inkluderar i begreppet erfarenheter men min tolkning är att de främst avser olika 

livserfarenheter och kunskaper. Ingen av lärarna talar direkt om hur de tänker kring att 

aktivera elevernas förkunskaper vilket framhålls som viktigt av Damber (2013). Däremot 

använder samtliga lärare någon slags procedur vid läsning där de förutspår och förbereder 

sig inför läsningen. De som använder metoden en läsande klass3 gör detta med hjälp av 

spågumman (förutsäga) och lärare D, som inte använder materialet, talar om att göra 

bildvandringar (förutspå med hjälp av bilder) för att inför läsning skapa sig en 

förförståelse för den läsning som komma skall. Att använda visualiseringar, exempelvis 

bilder, framhåller Bråten (2008b) som en effektiv stöttning för elever som av olika 

anledningar har svårt att skapa förståelse av texter. 

Vidare talar lärare A, C och D om erfarenheter och kunskap om olika texter 

och deras uppbyggnad och att detta dels påverkar läsförståelsen men också de 

läsförståelsestrategier som används. Det kan tolkas som att läsförståelseprocessen har 

ämnesspecifika drag och även texttypiska drag. Lärare D uttrycker, i citatet nedan, att de 

använder samma strategier fast på olika sätt beroende på texttyp. Detta uttalande stämmer 

väl överens med det som Westlund (2015) poängterar när hon beskriver hur strategier 

måste väljas utifrån den aktuella texten.  

                                                
3 En läsande klass är ett material och en metod för läsförståelseundervisning som innebär att undervisning bedrivs 
med hjälp av fem läsförståelsestrategier som är konkretiserade i form av ”läsfixare” som gestaltas som konstnären 
(göra bilder i huvudet), cowboyen (sammanfatta), detektiven (reda ut oklarheter), reportern (ställa frågor) och 
spågumman (förutsäga). Materialet, som innehåller en ensemble av texter med tillhörande lärarhandledning, ges ut 
kostnadsfritt till skolor. Se mer på www.enlasandeklass.se. 
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Ja med strategier funkar det att köra samma i princip. Annars så bearbetar vi texterna 
lite annorlunda […] i en faktatext tar vi ut [..] expertord4. Vilka expertord behöver 
vi för att kunna berätta det här? […] Så gör vi ju absolut inte i skönlitterär text. Där 
kan man snarare prata om, var det något vi inte förstod? Var det ord […] eller något 
sammanhang jag inte förstod. Det blir nästa tvärtemot där.  

 

4.3. Hur arbetar lärarna med läsförståelse? 
Lärare A, B, C och E använder materialet En läsande klass (se fotnot 5, s.35) i sin 

läsförståelseundervisning. Lärare C beskriver hur hon tror att lärare med detta material 

som stöd arbetar mer medvetet med läsförståelse och samtalar om denna förmåga i större 

utsträckning än tidigare. Hon säger att hon är: 
Mer fokuserad på just läsförståelse, och […]. Det kan ju också vara så att vi har 
börjat pratat mer om texterna[…]. Vi fokuserar mer på det och dem (Läs: eleverna) 
tänker på det under tiden dem läser själva nu.  
 

Lärare E beskriver hur hon i sin undervisning använder olika stödstrukturer för att 

underlätta arbetet med läsförståelse. Hon nämner som exempel en stödstruktur som kallas 

”ansiktet” där ögon, näsa och mun representerar olika delar kopplat till textens innehåll. 

Karaktärerna skrivs exempelvis in i ena ögat och platsen där berättelsen tar plats i det 

andra. Hon menar att dessa stödstrukturer hjälper eleverna genom att åskådliggöra textens 

innehåll och underlättar förståelsearbetet och skrivande av sammanfattningar och 

liknande. Detta kan ses i likhet med den strategi som NRP (The National Reading Panel, 

2000) presenterade bland de mest effektiva för klassrumsanvändning som handlar om att 

använda grafisk och semantisk organisering för att stödja förståelsen. 

Lärare D beskriver hur hennes klass har läsgrupper och boksamtal varje 

vecka utifrån småböcker som ingår i ett inköpt material med böcker på flera nivåer med 

både fakta- och skönlitterära texter. Hon beskriver hur boksamtalen möjliggörs genom att 

hon har en extra resurs som under boksamtalen har undervisning med de resterande 

eleverna samt att hon har tillgång till ett färdigt textmaterial. Läsgrupperna består av fyra 

eller fem elever och är nivåindelade efter läsförmåga. Böckerna läses endast hemma och 

när de kommer till boksamtalet förväntas eleverna ha läst och reflekterat över innehållet. 

De talar om textens karaktärer, var de befinner sig, vad som händer och varför. Detta görs 

inte med några speciellt uttalade strategier men samma klass har också vid högläsning 

                                                
4 Klassen använder begreppet expertord när de arbetar med främst sakprosa. Expertord avser sådana ord som är bärande 
för textens innehåll. De tar ut orden genom att ställa frågan ”Vilka ord behöver vi för att sammanfatta denna text?”. 
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arbetat explicit med olika strategier som under boksamtalen används på ett mer implicit 

sätt. Att arbeta med läsgrupper och att ha boksamtal i mindre grupper är något som lärare 

B nämner som en aktivitet hon hade velat ha möjlighet att genomföra om mer resurser i 

form av extra personal fanns. Att brister i resurser på olika sätt påverkar den undervisning 

lärarna vill genomföra är inte ovanligt och nämns på något vis av samtliga lärare. Lärare 

A beskriver exempelvis hur bristande tillgång till lokaler försvårar samtal i mindre 

grupper. Samtliga lärare beskriver på något vis hur det alltid finns mer man skulle kunna 

göra om tid, pengar eller andra resurser funnits vilket kan tyda på att lärarna är 

framåtsträvande och ambitiösa och vill utveckla verksamheten. Langer (2004) beskriver 

hur lärare som ständigt vill utveckla sin undervisning och skolans verksamhet är ett av de 

tecken som återfinns på framgångsrika skolor. 

 Samtliga lärare beskriver strategiundervisning av explicit karaktär. Lärare 

A, B, C och E använder sig av läsfixarna från En läsande klass och lärare D beskriver 

strategier utan någon speciell koppling till ett givet material. Denne, lärare D, beskriver 

hur strategin ”att göra bilder i huvudet” är bärande och att den fungerar som ett stöd för 

minnet under fortsatt läsning och att förståelsen då kan ”vila” i dessa mentala bilder. Hon 

menar att läsaren, om den inte kan göra bilder i huvudet, måste hålla all information i 

minnet vilket tar energi från arbetet med att skapa en djupare förståelse. Hon beskriver 

också hur bristen på att göra sådana mentala bilder ofta är utmärkande för de svagare 

läsarna med betoning på läsförståelse. Detta menar hon också leder till minskad lust till 

läsning då det är allt för svårt att få ut något ur texten. Det klassiska, menar hon, är att en 

elev som har svårt med läsförståelsen inte allt för sällan vill byta bok. Då ofta med 

motiveringen att ”den är inte bra”.  

Strategiundervisningen av explicit karaktär som alla informanter talar om 

ter sig på det viset att de först visar eleverna hur de själva använder strategierna, likt 

tänka-högt-modellen, för att sedan låta eleverna prova och öva. Målet beskrivs vara att 

eleverna under egen läsning ska kunna använda strategierna. Lärare E beskriver hur hon 

”agerar strategi” för att visa hur de används. 

I början så kan man ju själv vara spågumman. ”Åh jag tror, jag tror att det kanske 
blir så att hon glömmer nog den”. Att man själv liksom spår då hur det ska bli för 
att leda dem in i dem tankarna sen.  

 

Samtliga lärare framhåller textsamtal kring höglästa böcker som centrala i arbetet med 

läsförståelse. De läser och samtalar om innehållet på olika sätt. Som tidigare nämnts görs 
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det med hjälp av läsfixarna men också andra läsförståelsestrategier och genom mindre 

strukturerade text- och boksamtal. Lärare A beskriver hur hon inför läsandet av texter tar 

ut frågor som hon anser vara relevanta att kunna svara på i förhållande till texten, alltså 

ett mer strukturerar samtal utifrån förbestämda frågor medans lärare D beskriver en mer 

fortlöpande uppkomst av frågor i samband med att texten läses för eleverna. Lärare E 

använder läsfixarna men poängterar också att hon tycker det är viktigt att inte alltid prata 

så mycket om texten under själva läsningen då det riskerar att förstöra läsupplevelsen. 

Hon menar att det måste finnas en balans mellan läsning med användande av strategier 

och läsning där själva läsupplevelsen är i centrum. Risken att förstöra läsupplevelsen är 

något som också Reichenberg (2014) lyfter som en möjlig problematik med en allt för 

strategifokuserad undervisning.  

Samtliga lärare kopplar, som tidigare beskrivet, de mindre starka läsarna till 

en också mindre stark läsförmåga och mindre läsflyt. Detta medför att de också beskriver 

samtal om texter som extra betydelsefulla för de mindre starka läsarna och att man 

tillsammans arbetar med texternas innehåll och stöttar eleverna både med att läsa och att 

skriva. Lärare E beskriver hur hon hjälper de mindre starka med att läsa för att deras 

läsförmåga inte ska påverka deras möjligheter i inhämtandet av kunskap och i 

undervisningen i övrigt. Hon menar att ”språket ska inte vara ett hinder […] ska inte vara 

något som fäller dem”. Lärare D beskriver hur den minst starka eleven i hennes nuvarande 

klass kräver mycket stöttning under egen läsning för att eleven ska göra något 

överhuvudtaget. Här beskriver hon ett mycket grundläggande stöttningsarbete på elevens 

nivå, där bokstavlig förståelse på textens yta är i fokus.   

Samtliga lärare framhåller innehållet som den viktigaste aspekten när de 

väljer böcker både för högläsning men också när de väljer ut böcker till boklådor och 

liknande som eleverna kan välja från. Lärare B beskriver att hon har ett innehållsfokus 

och ”väljer efter min egen erfarenhet […] att de (läs: eleverna) får igenkännelse”.  Lärare 

E beskriver hur hennes arbetslag tänker vid val av böcker på följande sätt. 

De ska hålla, det ska vara kvalitet […] vi tänker rätt mycket på könsrollerna, att det 
inte ska vara stereotypa roller […]. Vi försöker läsa sånt som de inte väljer själva 
[…]. Vi kan ha tänkt så att vi […] läser första boken, så finns där då fyra, fem så 
kan man få in rätt så många på att läsa fortsättning. Annars tänker vi på att ge dem 
något som de kanske inte själva väljer och att det ligger ett litet snäpp svårare, 
eftersom det är jag som läser.  
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Samtliga lärare beskriver på olika sätt hur texten ska utgöra en utmaning för eleverna men 

inte vara så svår att eleven tappar lusten. Lärare E beskriver hur hon med hjälp av 

bibliotekarien presenterar nya böcker för att försöka motivera eleverna till läsning. Hon 

säger dock att en del barn ”bara inte vill, de tycker inte att det är kul”. Sekundärt till 

innehållet beskrivs av lärarna grammatisk och syntaktisk nivå på texten. 

Lärare A, B, C och E har alla läsebok i sin undervisning medans lärare D 

har ett material som bygger på småböcker i en följetång, som eleverna har i läxa under 

veckan. Alla lärare använder någon slags arbetsböcker eller stenciler som eleverna arbetar 

med där de svarar på frågor i samband med läsningen eller på olika sätt skriver om det 

som lästs. Lärare C och E beskriver dramatisering av texters innehåll som ett sätt att 

utveckla undervisningen. Lärare C nämner även användning av läsförståelseprogram på 

IPAD som ett redskap för att stimulera elevernas läsförståelseutveckling. 

4.4. Individanpassad läsförståelseundervisning 
Här presenteras lärarnas beskrivningar av hur de individanpassar 

läsförståelseundervisningen samt deras upplevelse av möjlighet att genomföra 

anpassningar.  

Ett övergripande och återkommande uttalanden som alla lärare på ett eller 

annat vis beskriver är att de har olika förväntningar på eleverna beroende på vad de redan 

kan. Om en elev är en stark läsare och har god läsförståelse förväntas mer av denna elev 

än av den mindre starka. De beskriver att det kan handla om mer utförliga återberättande, 

djupare innehåll i skrivna texter och att de förväntas kunna svara på fler frågor som 

kopplas till det som inte går att finna direkt i texten. ”Att göra det mer utförligt […] att 

hela tiden stegra det” säger lärare A om de starka läsarnas förväntade arbete. Alla lärare 

deltar med liknande uttalanden.  

Vad kan jag kräva av det här barnet? Vilka förväntningar kan jag ha på det? Och att 
anpassa där efter. Det betyder inte för mig att jag […] ska göra 19 olika uppgifter. 
Det betyder för mig att jag ska ställa 19 olika krav på uppgifterna dem får. Dem kan 
utgå från samma uppgift men jag kan inte ställa samma krav på barn A som jag gör 
på barn F. Det går liksom inte […]. Det är en utmaning tycker jag däremot.  

 

I citatet ovan beskriver Lärare D hur hon ser på individanpassning. Utmaning som hon i 

slutet syftar till är att det är svårt att inte sänka sig och att kräva mer av de starka läsarna. 

Hon upplever att dessa elever ibland upplever en orättvisa när de jämför sig med 
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kamraterna och de olika krav som ställs. Att, på en nivå som är begriplig och förståelig 

för barnen, beskriva varför det ställs olika krav är problematiskt och svårt menar hon. 

Samma, men omvänd, problematik beskriver Lärare C som säger att det finns risk att de 

mindre starka inte får göra samma utmanande och roliga uppgifter som de starka ibland 

får när de blivit klara med uppgifter eller likande.  

Lärare A menar att relationen man som lärare har till barnen påverkar den 

individanpassning som är möjlig och uttrycker följande på frågan om hur hon definierar 

begreppet. 

Det är svårt att sätta ord på. Efter hand som man lär känna barnen […] ser man 
tydligt på vilken nivå barnet befinner sig och har då möjlighet att stötta det från den 
nivå. Jag tycker att det är viktigt med höga förväntningar så att man inte lägger 
nivån för lågt […] att man utmanar […] gruppen men också varje individ. 

 

Hon har när jag frågar svårt att sätta ord på vilka tecken det är som visar på elevens nivå 

men betonar att det är viktigt att känna eleverna och att man genom det dem producerar 

och de samtal man har får information om deras nivå. Detta, att känna sina elever och på 

så sätt kunna känna av deras behov är något som samtliga lärare talar om och som är 

återkommande i den forskning som presenteras om individanpassning i 

forskningsbakgrunden. Att lärare kartlägger elevernas behov och nivå är helt avgörande 

för att en individanpassning överhuvudtaget ska vara möjlig (Skolinspektionen 2016a). 

Lärare D beskriver hur hennes uppgifter oftast utan justering blir individanpassade.  

Arbetsuppgifterna som är, det är inte oftast svara ja och nej på frågor eller så […]. 
Det är oftast lite mer öppna, beskriver, sammanfattar texter vi har jobbat om här, 
skriv vet-du-att-frågor […], kan du utveckla och skriva svar till dina frågor liksom 
[…]. Då gör dem ju det på olika nivåer, och då förväntar jag mig mer av den eleven 
(Läs: starka läsaren).  

 

Hon poängterar vidare att användande av olika böcker med olika svårighetsgrader och 

innehåll direkt skapar individanpassning genom de samtal som är möjliga utifrån texten. 

Hon menar att ”Om du har en högre nivå, en svårare bok att läsa, så blir diskussionen 

djupare på ett annat sätt, än om du har en lättare bok”.  

Lärarna beskriver att det är svårt att individanpassa i stora grupper men ser 

ändå överlag positivt på sitt uppdrag. Lärare B säger att ”med små medel kan man ändå 

göra lite tänker jag”. Hon fördjupar sedan sitt resonemang med förslag på vad de små 

medel som hon använder kan vara. Det kan vara att på olika sätt anpassa uppgiften till 
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eleven genom att lägga till eller ta bort delar av uppgifter och att, återigen, förvänta sig 

olika stor mängd utförlighet i förhållande till uppgiften. 

Lärare C beskriver hur hon försöker göra diskreta anpassningar för att 

minska risken att eleverna jämför sig med varandra. Detta gör hon exempelvis genom att 

göra stencilhäften med samma framsida för att dölja att uppgifterna inuti är olika. Lärare 

C beskriver också hur hon tycker att man hinner sitta ner med alla elever under loppet av 

en vecka och stämma av trots att man har många elever. Hon ger förslag på att 

undervisningen kan organiseras så att övriga elever arbetar individuellt med andra 

uppgifter under tiden.  

Samtliga lärare talar om att utmana de starka läsarna mer. De nämner dels 

utmaning i form av mer krävande uppgifter som innehåller ny och mer fördjupande 

innehåll. De nämner även utmaning i form av att arbeta snabbare men inte alls i samma 

utsträckning som mer krävande uppgifter. Lärare B beskriver exempelvis hur hon tänker 

kring nivåindelning av läsebok och hur hon vill att alla ska få en gemensam läsupplevelse 

varje vecka.  

Jag vill ändå hålla gruppen i samma läsupplevelse, så att man inte går tio sidor 
framåt […]. Sen får de då lägga till en bok där de får mängdträningen mera. 

 

Lärare D använder som tidigare beskrivet nivåindelade böcker i nivåindelade 

boksamtalsgrupper för att kunna utmana alla på rätt nivå. Samtliga lärare talar om detta, 

att eleverna måste få läsa på en lagom svår nivå, inte för lätt och bli tråkigt men inte för 

svår och leda till att eleverna känner misslyckande. Detta stämmer överens med det som 

bland annat Bråten (2008b) beskriver angående att eleverna måste läsa texter på rätt nivå 

utifrån sina kartlagda behov. 

 

4.5. Hur vet lärarna vad eleverna förstår? 
Hur lärarna beskriver att de samlar information om sina elevers läsförståelse skiljer sig 

delvis åt mellan dem. Det är ändå ett mindre systematiskt insamlande som är mest 

förekommande hos dem. I samtal om texter med elever i grupp, men också enskilt, ställer 

läraren frågor för att kunna bedöma elevens förståelse utifrån de svar eleverna ger. Det 

som eleverna säger tolkas emot uppsatta mål och styrdokument och antecknas av samtliga 
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lärare i någon form av korta anteckningar som sedan utgör underlag för bedömning och 

fortsatt undervisning. Lärare A och D beskriver hur de av erfarenhet och kännedom om 

eleverna kan hålla mycket av denna informationen i minnet. Lärare D uttrycker det på 

följande sätt.  

När man har erfarenhet så bär du det med dig, i början av min, när jag var nyutbildad 
så skrev jag ihjäl mig nästan, för jag kunde inte komma ihåg det. Vilket fack i min 
hjärna skulle jag lägga det för att komma ihåg det? Nu har man sorterat lite och kan 
lite grann minnas. 

 

Hon fortsätter sedan att berätta om hur detta sätt att anteckna kort och hålla i minnet inte 

räcker när hon vill göra en djupare kontroll av en elev som väcker oro med sin bristande 

förståelse/förmåga på något sätt. Då behövs mer systematisk dokumentation, utvärdering 

och förarbete i form av planering av texter, frågor och uppgifter som ska göras. 

  Lärare A, B, C och E nämner standardiserade test eller 

kartläggningsmaterial som används och genomförs för att kontrollera elevernas 

läsförståelse. Lärare A, C och E nämner att de exempelvis använder Nya språket lyfter5. 

Lärare E betonar systematisk kartläggning mer än de övriga. Hon beskriver hur de i 

arbetet med jämna mellanrum, på cirka fyra veckor, har olika främst interna men också 

standardiserade tester som specialpedagogen schemalagt. Lärare A, C och E nämner det 

nya obligatoriska bedömningsstödet som Skolverket gett ut som fokuserar på 

läsförståelse i lågstadiet samt de nya kunskapskrav för läsförståelse i årskurs 1(se s. 10). 

Lärarna är positiva till materialet och beskriver att det signalerar att läsförståelse är viktigt 

och något som i skolan bör få ökat fokus. Det beskrivs underlätta arbetet med att bedöma 

och kontrollera elevernas utveckling i förhållande till kunskapskraven. Lärare A och E 

nämner dock också den tid som krävs för att genomföra kartläggningen som 

problematisk. Lärare A och hennes kollegor har i nuläget inte helt fastställt hur 

genomförandet ska gå till och på skolan där lärare E arbetar är det en extraresurs som 

utför kartläggningen. Eftersom materialet var förhållandevis nytt när intervjuerna 

                                                
5 Nya språket lyfter är ett bedömningsstöd som bygger på löpande observationer i den ordinarie undervisningen utifrån 
avstämningspunkter som kopplas till läroplanens kunskapskrav. Läs mer på 
(http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/svenska-och-svenska-som-andrasprak/nya-
spraket-lyfter-folj-elevens-sprakutveckling-1.196607) 

 



	

43 

 

genomfördes har ingen direkt utvärdering gjorts av dess inverkan på lärarnas 

undervisning. 

Lärare C, D och E nämner inlevelse i läsningen som ett tecken på god 

läsförståelse. Att eleven reagerar och är känslomässigt involverad i läsningen och textens 

innehåll. Lärare D säger “till exempel kan han sitta och fnissa åt en bok när han sitter och 

läser eller om jag högläser kan han […] leva sig in i boken”. Hon visar också på hur 

eleven betonar på rätt ställen och använder olika röstlägen när han högläser för att få fram 

de känslolägen som finns i texten. Lärare E beskriver liknande att ”När man läser kanske 

de plötsligt säger -Åh Nej! […] eller att de börjar gapskratta eller att på något sätt får man 

en signal som visar att hon (läs: eleverna) är med”. Detta, att de framhåller känslomässigt 

engagemang som tecken på god läsförståelse, skulle kunna tolkas som att där också finns 

ett ömsesidigt förhållande mellan de båda delarna. Att ett känslomässigt engagemang ger 

god förståelse men att god förståelse också möjliggör ett känslomässigt engagemang.  

 

4.6. Sammanfattning av resultat och analys 
Lärarnas uttalande om begreppet läsförståelse är huvudsakligen samstämmigt och kan 

sammanfattningsvis definieras som förmågan att kunna förstå och tolka texters innehåll. 

Detta görs dels genom bokstavlig förståelse utifrån information från texten men också 

genom att tolka texten i förhållande till sådant man vet om ämnet och till egna 

erfarenheter. Deras definition inbegriper alltså ett samspel mellan texten och läsaren. 

Deras uttalanden tyder på att läsförståelse kan uppnås på olika nivåer beroende på hur, 

med vilka redskap samt med vilket syfte man tar sig an texten. Förståelse av höglästa 

texter räknas också in i denna definition av läsförståelse.  

Samtliga lärare framhåller hemförhållanden och förkunskaper i form av 

texters uppbyggnad och struktur men också upplevelser och erfarenheter, som 

påverkande på elevernas läsförståelse och läsförmåga. Också motivation, 

strategianvändning, medvetenhet om egen förståelse, val av texter samt 

avkodningsförmåga, läsflyt och mängdläsning nämns som påverkande faktorer.  

Lärarna samlar information om elevernas förståelse genom samtal med 

eleverna, men också genom de texter och svar de producerar kopplat till det som lästs. 

Elevernas ”svar” värderas av lärarna och utgör grunden för bedömning av elevernas 
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förståelse. Kartläggningsmaterial används för att, utifrån preciserade kriterier, värdera 

och utvärdera elevernas förståelse. De kartläggningsmaterialen som lärarna 

huvudsakligen använder är kopplade till grundskolans läroplan och stöttar på så vis 

lärarna mot en rättvis bedömning.  

Samtliga lärare använder samtal om texter och böcker i sin 

läsförståelseundervisning och en av lärarna arbetar mer systematiskt med boksamtal i 

mindre grupper. Samtliga lärare använder explicit strategiundervisning med syfte att 

utveckla elevernas användande av dessa inför egen läsning som i förlängningen ska leda 

till bättre läsförståelse. Även om det är mer strukturerad strategiundervisning som främst 

framhålls talar samtliga lärare, i olika stor grad, också om den mer lustfyllda läsningen 

där samtal om texters innehåll och betydelse sker mer intuitivt.   

 Samtliga lärare använder någon form av läsläxa som bearbetas med 

betoning på innehåll och förståelse, genom muntliga och/eller skriftliga uppgifter. Val av 

texter framhålls som en viktig aspekt i planeringen av undervisningen dels för elevernas 

enskilda läsning men även till högläsningen. Fokus ligger främst på att finna texter med 

innehåll som kan kopplas till elevernas erfarenheter och intressen. Samtliga lärare talar 

mycket om val av texter och hur det är ett ständigt pågående arbete att finna böcker som 

intresserar eleverna och samtidigt utmanar dem i deras läsning. 

Samtliga lärare beskriver en individanpassad läsförståelseundervisning med 

betoning på förväntningar på elevernas prestation och arbetsinsats snarare än en justerad 

och anpassad undervisning som skiljer sig från den ordinarie. Det är alltså inte främst 

uppgifterna som anpassas utan sättet som läraren förhåller sig till elevens utförande av 

den uppgift som givits. Samtliga lärare nämner utmaningar på rätt nivå som ett sätt att 

individanpassa undervisningen. De nämner också hur de genom val av böcker, text och 

ibland också uppgifter gör medvetna val och anpassningar i planering av undervisningens 

innehåll. Detta görs med utgångspunkt i kännedom om elevernas erfarenhet och 

kunskapsnivå men också utifrån deras intresse. Samtliga lärare lyfter en etisk och 

organisatorisk aspekt gällande individanpassning av undervisningen, där eleverna 

riskerar att känna sig utpekade men också orättvist behandlade. De beskriver också 

svårigheter med att bedriva undervisning som inte utgår från ett gemensamt innehåll och 

gemensamma texter.   
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5. Slutsatser och diskussion 
Nedan kommer jag med utgångspunkt i resultat och analysavsnittet föra en resonerande 

diskussion utifrån den frågeställning som studien avser att besvara. 

Syftet med studien har varit att öka förståelse för och kunskapen om 

läsförståelse och läsförståelseundervisning. Detta har gjorts genom att beskriva och 

analysera verksamma lärares uttalanden om läsförståelse och deras undervisning. 

Frågeställningen som legat till grund för den genomförda studien är: 

• Hur uttrycker sig lärarna om läsförståelse? 

• Vad menar lärarna påverkar elevernas läsförståelse och hur får de kunskap om 

den? 

• Hur beskriver lärarna sin läsförståelseundervisning? 

 

Lärarna poängterar läsning på olika nivåer, vilket tyder på att lärarna ser 

nivåskillnader i hur och vad läsförståelse kan vara och hur det skapas, att en läsare kan 

förstå en text på olika plan beroende på hur hen tar sig an texten och vad hen gör med 

den. De ser alltså ett samspel mellan läsare, text, kontext och syfte med läsningen. 

Samtliga lärare beskriver hur läsaren ska kunna diskutera och samtala om innehållet vilket 

kan tolkas som att de kopplar en muntlig aspekt till begreppet. Den förståelse som eleven 

med olika uttrycksformer kan visa är det som läraren kan uppfatta och bedöma (Fletcher, 

2006). Om en person har en bristande förmåga att förmedla sin förståelse med det givna 

uttryckssättet kan den eventuellt bakomliggande, fullt fungerande, läsförståelsen inte 

visas. Också elevens ordförråd påverkar detta muntliga producerande. Beroende på hur 

utbyggt elevens expressiva ordförråd är kan dess uttryckta förståelse bedömas vara mer 

eller mindre avancerad (Levlin, 2014). Jönsson (2007) lyfter vikten av att undervisningen 

är varierad inte bara när det kommer till innehåll men också tillvägagångssätt och 

uttryckssätt så att samtliga elever får möjlighet att visa sin fulla potential och förmåga. 

Studier (Skolinspektionen 2016a; Liberg 2010a) har visat att varierad undervisning leder 

till bättre resultat och bättre individanpassning vilket ytterligare styrker detta antagande. 

Samtliga lärare använder skriftliga, muntligt och bildliga uttryckssätt och lärare C och E 

nämner även dramatisering.  

 



	

46 

 

Fyra av lärarna sammanställer hör- och läsförståelse i de lägre åldrarna då 

läsflytet inte ännu är tillräckligt utvecklat för att endast arbeta med ren läsförståelse 

samtidigt som en av lärarna talar om begreppen som skilda. Som i forskningsbakgrunden 

beskrivs skillnaden mellan hör- och läsförståelse vara den att hörförståelse bygger på 

auditiv input medans läsförståelse bygger på visuell input (Levlin 2014). Det är alltså 

skillnader i upptagningen av informationen som sedan på liknande sätt bearbetas i 

förståelseprocessen i hjärnan. Med detta sagt kan det konstateras att lärarnas skilda 

uttalanden inte, med den data jag samlat, direkt går att särskilja utan snarare tyder på 

olikheter i hur de getts möjlighet, av mig som intervjuare, att tala om detta. Det som, när 

eleverna inte själva kan läsa, tillfälligt ses som läsförståelse verkar alltså vara 

hörförståelse då eleverna deltar i samtal om texter som de fått lästa för sig. Det stämmer 

också väl överens med det som Skolverket (2016b) beskriver som ett sätt att, trots en just 

nu bristande avkodning, ändå kunna delta i utvecklande undervisning av läsförståelse. 

Situationer då hörförståelse övas, och olika strategier används, kan sedan appliceras på 

läsförståelsen när avkodningen och den egna läsningen utvecklats mer. Hörförståelsen 

hänger alltså samman med läsförståelsen.  

Samtliga lärare talar om avkodningsförmågan och hur viktig den är att 

förvärva tidigt, vilket stämmer väl överens med forskningsbakgrunden (Bråten 2008b; 

Elwér 2014; Levlin, 2014). Trots detta har lärarna också stort fokus på läsförståelsen och 

arbetar med den parallellt. Westlund (2015) poängterar detta, att vi inte kan vänta på att 

avkodningen ska bli automatiserad innan vi arbetar med läsförståelse. Detta fastslår 

ytterligare vikten av arbete med läsförståelse, alternativt hörförståelsen, i de yngre 

åldrarna. 

Vad som kan sägas vara genomgående i avseende läsförståelseundervisning 

verkar vara att det inte är metoder som är i fokus. Även om majoriteten av lärarna arbetar 

utifrån materialet En läsande klass är det inte materialet i sig som står i fokus under 

intervjuerna utan snarare arbetet som görs med texter och strategier som sådant. Att 

samtala om texter lyfts som centralt och vilka texter de läser framstår som avgörande för 

arbetet. Strategiundervisning har starkt fokus i lärarnas uttalanden och samtliga 

framhåller en explicit sådan genom någon slags tänka-högt-modell (se fotnot s. 22). Att 

synliggöra användandet på detta vis framhåller Westlund (2015) som avgörande för 

elevernas tillägnande av läsförståelsestrategier. 
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 Trots att lärarnas uttalanden om läsförståelse, påverkande faktorer och 

undervisning tyder på stor kompetens används inte många ämnesspecifika begrepp när 

detta görs. Begrepp som inferenser och metakognition används exempelvis inte utan 

istället talas det om att läsa mellan och bortom raden och att läsa sådant som inte direkt 

står i texten när de indikerar att eleverna gör inferenser. Metakognition ersätts exempelvis 

med uttalanden om att elever kan förstå eller inte kan förstå att de förstår och att eleverna 

rättar sig själva i sin läsning på olika sätt. Detta kan ses som ett bevis på det som Westlund 

(2013) beskriver som brister i lärarnas tillgång till ämnesspecifika begrepp. Detta betyder 

däremot inte att lärarna brister i kunskap och kompetens på området. I läroplanen 

(Skolverket, 2016c) används inte heller begreppen inferens och metakognition vilket kan 

tänkas spegla lärarnas icke-användande av desamma. Det kan också tolkas som att lärarna 

i intervjuerna väljer att använda mer praktiknära förklaringar och begrepp för att beskriva 

sin undervisning på ett mer tillgängligt sätt. Jag har under intervjuerna inte tillfört eller 

diskuterat några ämnesspecifika begrepp eftersom det inte varit syftet med studien.  

Westlund (2013) beskriver i sin avhandling att elevernas resultat skulle 

kunna speglas i den begreppsliga tillgång som lärarna har. Att ha tillgång till 

samstämmiga begrepp kan ur ett sociokulturellt perspektiv anas ha stor påverkan på 

undervisningens utformning och i förlängningen dess effekt då språket och begreppen 

inom perspektivet ses som ett redskap genom vilket vi förstår vår omvärld. Att begreppen 

är ämnesspecifika i förhållande till forskning, menar jag, inte kan ses som centralt i detta 

avseende.  Jag skulle dock vilja påstå att begrepp i stort är viktiga för att kunna tala om 

saker på ett nyanserat sätt vilket i förlängningen skulle kunna tänkas påverka elevernas 

resultat. Att lärarkåren har gemensamma begrepp med samstämmig innebörd kan 

exempelvis vara av stor vikt när det kommer till att arbete kollegialt och 

praktikutvecklande. Om vi ska kunna tala om något måste vi ha begrepp för att verbalisera 

vår kunskap och våra tankar. Om vi använder egna begrepp (utan samstämmighet med 

andra) för att beskriva komplexa fenomen och förmågor menar jag att det finns en risk 

att vi missförstår och inte uppfattar saker på samma sätt. Å andra sidan skulle 

användandet av mer ämnesspecifika begrepp kunna leda till att samtal blir allt för snäva 

och således inte lyckas beröra och förklara den bakomliggande komplexitet som 

exempelvis finns när det kommer till begreppet läsförståelse. Att vi i stället för att komma 

åt de viktiga innebörderna istället slänger oss med fina begrepp. Det hade, i förhållande 
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till det som beskrivits, varit intressant att be lärare beskriva ett antal utvalda begrepp för 

att kunna få syn på om deras begreppsdefinitioner är samstämmiga.  

Gällande hemförhållande och vårdnadshavares påverkan på elevernas 

utveckling av läsförståelse är lärarna rörande överens. Vårdnadshavarnas inställning till 

skolan och läsning beskrivs i hög grad påverka elevernas egen inställning vilket får 

konsekvenser för elevernas lärande. Att ha ett tätt arbete där hemmet engageras är något 

som samtliga lärare lyfter vilket stämmer väl överens med det som Langer (2004) anger 

som en av faktorerna som kan skönjas på skolor som är framgångsrika. Att 

vårdnadshavare och hem bör involveras i skolan, för att på så sätt förbättra elevernas 

skolframgång, är problematiskt då lärare och skolor inte kan förvänta sig eller kräva 

sådant engagemang. Det framgår dock tydligt i läroplanen (Skolverket, 2011) att skolan 

ska samverka med hemmet, föräldrar och vårdnadshavare för att främja elevernas 

utveckling. Min egen uppfattning är också att de flesta vårdnadshavarna är och vill vara 

engagerade i sina barns skolgång och lärande. 

Motivation till läsning framhålls i forskning som avgörande för lärande och 

utveckling. Att arbeta med texter som har meningsfullt innehåll är av stor vikt och 

samtliga lärare tycks lägga mycket tid och kraft på att hitta böcker som passar men 

samtidigt utmanar eleverna. De jobbar också aktivt med att både kartlägga elevernas 

behov och nivå för att utifrån den organisera och planera undervisning på lagom nivå, 

vilket enligt Bråten (2008) och Skolinspektionen (2016a) är av stor vikt för att eleverna 

ska hållas motiverade. Ingen av lärarna nämner att det är svårt att veta vad eller hur 

eleverna ska utmanas utan fokuserar snarare på de organisatoriska och etiska aspekterna 

som har att göra med resurser och tid samt elevernas självbild och motivation i 

förhållande till de individanpassningarna som görs eller skulle behöva göras. I motsats 

till Skolinspektionens studie (2016a) tyder detta på att lärarna har god kunskap om vilka 

behov som finns och vilka anpassningar som eventuellt skulle behövas göras men att det 

däremot är andra faktorer som påverkar genomförandet av dem.  

God läsförståelseundervisning kan utifrån resultat, analys och diskussion 

anses vara oerhört komplext, med många påverkande faktorer. Läsförståelse bör ses som 

ett samspel mellan läsare och texter. Texterna som väljs är här helt avgörande för den 

förståelse som är möjlig och val av texter framhålls i läsförståelseundervisning som 

mycket viktig. Texterna bör väljas dels med utgångspunkt i elevernas tidigare 
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erfarenheter (för att stödja elevernas förståelse genom användande av förkunskaper och 

genom innehåll som motiverar eleverna till läsning) men också, vid egen läsning efter 

elevernas nivå rent avkodningsmässigt. Innan eleverna tillägnat sig en god avkodning bör 

eleverna tränas och undervisas i hörförståelse genom mer eller mindre strukturerade 

gemensamma samtal kring höglästa texter. En varierad undervisning som både fokuserar 

strategianvändning men också ett mer innehållsfokuserat förhållningssätt framkommer 

som central. Att både explicit lära ut hur eleverna kan ta sig an texter med hjälp av 

exempelvis läsförståelsestrategier och samtidigt fokusera på en mer implicit användning 

av dessa i lustfyllda lässammanhang framhålls. Att eleverna utvecklar metakognitiva 

förmågor och på egen hand kan anpassa sitt läsande för att generera förståelse framstår 

som essentiellt.  
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5.1. Metoddiskussion 
Allt eftersom intervjuerna genomfördes utvecklades jag i min intervjuteknik vilket 

medfört att de intervjuer som gjordes senare i studien gett en mer fördjupad inblick i 

informantens uppfattning om läsförståelse och den undervisning de genomför än de som 

genomfördes tidigt. Detta har jag haft i åtanke när jag genomfört analysen. Genom 

bearbetning av litteratur och forskning på området har jag under studiens gång utvecklat 

en bättre fingertoppskänsla för vilka frågor och på vilket sätt de bör ställas för att 

informanterna ska ge mer utförliga svar vilket också gjort att jag varit mer observant på 

informanternas uttalande och ställt bättre följdfrågor i de senare intervjuerna. Att 

informanterna getts något olika möjligheter under intervjun kunde möjligen förebyggts 

om en pilotintervju hade genomförts. Pilotintervju genomfördes inte på grund av tidsbrist 

vid insamling av empirin.  

 Analysen av den insamlande empirin har endast gjorts av mig, vilket medför 

att pålitligheten av studien kan ifrågasättas. Å andra sidan kan en studie som denna inte 

genomföras på nytt och då förväntas ge samma resultat, exempelvis på grund av urval av 

informanter. En social miljö kan inte frysas och reliabiliteten kan inte garanteras. Studiens 

syfte, att öka kunskapen om och förståelse för lärares uppfattningar om läsförståelse och 

läsförståelseundervisning kan inte förväntas ge generella svar och sanningar utan bör 

betraktas som ett försök att finna återkommande och generella drag som kan säga något 

om den verksamhet som bedrivs i svensk skola. Triangulering, som avser att undersöka 

samma sak med flera metoder (Bryman, 2011), gjordes ej på grund av tidsbrist. 

Triangulering hade möjligtvis kunnat precisera resultatet och på så vis ökat pålitligheten 

något. 

Läsning är ett omfattande forskningsområde med många möjliga ingångar och 

perspektiv. Endast ett utvalt material har bearbetats i denna uppsats vilket påverkat dess 

framställning och resultat. Det perspektiv som lyfts och presenteras i denna uppsats har 

valts ut med relevans för syftet samt utifrån frekvent återkommande perspektiv i 

litteraturen som använts och behandlats. Likadant gäller urvalet av litteratur som påverkar 

de slutsatser som dras i förhållande till informanternas uttalanden och som utgör studiens 

analys. De citat som jag valt ut, som används som belägg för analysen av informanternas 

uttalanden, påverkar framställningen och i sin tur studiens resultat och analys. 
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5.2. Fortsatt forskning  
Studiens genomförande har ökat mitt intresse för yrkesspråkets 

begreppsliga utveckling och hur den samspelar med planering, organisering och 

genomförande av undervisningen och i förlängningen dess effekt på elevernas lärande. 

Att lärarnas begrepp för att tala om läsförståelse till viss del inte är samstämmig med de 

begrepp som används inom forskning på området kan ses som en förskjutning från teori 

till praktik och att lärarna alltså använder sig av mer praktiknära begrepp i de intervjuer 

som jag genomfört. I förhållande till läroplanen (Skolverket, 2016c) kan de dock ses som 

samstämmiga. Det hade varit intressant att, genom intervjuer där lärare uppmanas 

definiera utvalda begrepp, undersöka hur väl lärares begreppsdefinitioner samstämmer 

med varandra.  
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7. Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjuguide 

• Vad betyder begreppet läsförståelse för dig? 
 

• Hur får/samlar du information om dina elevers läsförståelse? 
 

• Hur arbetar du med läsning? (och mer specifikt med läsförståelse?) 
 

• Hur skulle du beskriva en av dina mest framgångsrika läsare i klassen med 
betoning på läsförståelse? 

 
 

Hur arbetar du för att utveckla denna elevs läsning och läsförståelse? 

• Hur skulle du beskriva en av dina minst/mindre framgångsrika läsare i 
klassen med betoning på läsförståelse? 
 

Hur arbetar du för att utveckla denna elevs läsning och läsförståelse? 

• Vad betyder begreppet individanpassning för dig? 
 

Hur tänker du kring individanpassning av läsförståelseundervisningen?  

Hur gör du för att möta allas behov? 

 


