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Sammanfattning  

Målen för läsförståelse i läroplanen (Lgr 11) är högt satta, men enligt senare års PISA-tester sjunker läsförståelsen bland svenska 

högstadieelever. I denna uppsats görs en kvalitativ undersökning av hur tre skolor med undervisning på högstadienivå arbetar för att förbättra 

läsförståelsen – dels hur undervisning i läsförståelse bedrivs på ordinarie svensklektioner och hur det arbetet förhåller sig till kända 

undervisningsmodeller (reciprok undervisning, transaktionell strategiundervisning samt begreppsorienterad läsundervisning), och dels om det 

finns satsningar på läsförståelsefrämjande verksamhet utöver undervisningen på svensklektionerna. Dessa satsningar kan t.ex. vara 

fortbildning om läsförståelse för skolans lärare, extra stöd till elever med behov därav eller ämnesövergripande arbete med ökad läsförståelse 

som mål.  

 

Undersökningen är gjord genom semistrukturerade intervjuer med fem lärare och tre rektorer som arbetar på två högstadieskolor respektive en 

kommunal vuxenskola med undervisning på grundskolenivå. De tre skolorna har organiserat sitt arbete med läsförståelse på olika sätt och även 

arbetets utbyggnad skiljer mellan skolorna. Lärarna använder sig av många olika metoder för att förbättra elevernas läsförståelse, och även om 

vissa arbetssätt är återkommande, saknas konsensus. Två av skolorna deltar i fortbildningar om läsförståelse, den tredje har ännu inte beslutat 

om deltagande i fortbildning.    
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1 INLEDNING 

Denna uppsats är en studie av det arbete som tre skolor med undervisning på högstadienivå bedriver för att 
minska den diskrepans som råder mellan resultaten på PISA-testens läsförståelsedel och de högt ställda målen i 
läroplanen. Undersökningen baseras på semistrukturerade intervjuer med fem lärare och deras rektorer.  

I mitt arbete som SFI-lärare har det blivit tydligt för mig hur viktigt det är att förstå text. Jag träffar dagligen 
elever som har tagit sig an den stora uppgiften att i vuxen ålder lära sig ett nytt språk. När jag samtalar med 
eleverna om deras mål med studierna får jag höra en stor variation av framtidsplaner, men det som oftast 
återkommer är att svenskan är första steget på vägen eftersom språket är nyckeln till integration i samhället. 
Det finns en självklar insikt i att man behöver kunna tala, skriva och förstå svenska i både tal och skrift för att 
kunna bli en del av samhället, för att kunna interagera med människor och för att kunna ta emot och ge 
information av olika slag. Var och en som är bosatt i Sverige upptäcker tidigt att mycket viktig information i 
första hand eller rentav enbart ges i skriftlig form och på svenska: kallelser till olika möten, läkartider, räkningar 
etc. Kan man inte läsa och förstår man inte språket, får man lägga åtskillig tid på att få hjälp att förstå alla 
meddelanden man tar emot. Den som inte kan läsa kan inte heller avgöra vad som är viktigt och vad man inte 
behöver anstränga sig för att förstå. De flesta arbeten i Sverige kräver dessutom utbildning motsvarande 
åtminstone gymnasiet, vilket i sin tur kräver ett gott språk och en god läsförmåga.   

Eleverna på SFI kommer från olika delar av världen och har olika erfarenheter av skolan och studier. För en del 
elever blir SFI ytterligare en i raden av många utbildningar, för andra är det första gången på många år – eller 
någonsin – som de sitter i skolbänken. Generellt sett går det snabbare för elever med lång studieerfarenhet att 
ta sig igenom SFI än vad det gör för dem som bara har några få års skolgång i hemlandet. En av orsakerna till att 
studiebakgrunden spelar så stor roll, tror jag är i vilken mån man kan hämta information ur en text. Ett enkelt 
exempel är två elever som läser samma text och sedan får besvara frågor om den. En studievan elev söker upp 
exakt rätt information och svarar kort och koncist. En elev med mindre läsvana väljer ofta ur texten en mening 
som visserligen innehåller svaret, men även information som inte efterfrågas, och kopierar den i sin helhet. 
Den extra informationen i svaret gör det svårt att veta om eleven verkligen har förstått frågan. Om det 
dessutom ställs frågor till vilka svaren kräver att man sätter samman information från olika delar av texten, 
eller rentav att man läser mellan raderna, kommer dessa elever i de allra flesta fall behöva extra förklaringar 
och stöd innan de förstår hur de ska kunna besvara frågorna. Det jag har sett i mitt arbete visar att en djupare 
läsförståelse kräver mer än att kunna läsa ut och förstå alla ord. OECD (Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling) benämner denna djupare läsförståelse literacy och definierar den bland annat som 
att kunna använda och reflektera över texter (Skolverket 2013, s 18). Som jag har erfarit i mitt arbete, är detta 
något som många människor inte är kapabla att tillägna sig utan träning.  

Med elevernas insikter i språket och läsförmågans betydelse, och med mina erfarenheter av skillnader mellan 
olika elevers förmåga att förstå texter i bagaget, har det varit intressant att följa diskussioner i media om att 
alltfler svenska ungdomar tycks kämpa med att förstå texter. Var tredje år genomför OECD tester av 
högstadieungdomars kunskaper inom olika ämnesområden, s.k. PISA-tester, och de undersöker bl.a. 
läsförståelse. När resultaten från 2012 års PISA-undersökning presenterades framkom det att Sverige sjunkit 
inom flera av de kartlagda områdena. Vad det gäller läsförståelse, där svenska ungdomar år 2003 låg väl över 
genomsnittet bland OECD-länderna, visade resultatet nu en nivå som sjunkit mer än i något annat OECD-land 
under samma period (Skolverket 2013, s 133 ff.). Att god läsförståelse är essentiell för att få ett rikt liv i ett så 
textbaserat samhälle som det svenska, tycks vara en allmän åsikt, för efter dessa resultat följde en lång period 
av debatt bland såväl allmänheten som lärare och politiker. Dragan Civanovic har i masteruppsatsen Debatten 
om PISA. Aktörer, debattämnen, konfliktpunkter jämfört hur många tidningsartiklar som skrevs om PISA-
rapporten mellan åren 2008 och 2011 samt de tre följande åren. De senare åren har det publicerats mer än tre 
gånger fler artiklar än perioden dessförinnan. Resultaten från PISA-testerna har helt tydligt gjort avtryck i 
skoldebatten. I Civanovics fortsatta genomgång av debatten framkommer det tydligt att man söker orsaker till 
de sjunkande resultaten inom många områden, t.ex. klassernas storlek, lärarnas status, segregation mellan 
skolor, antalet politiska reformer av skolsystemet, bristande ordning i klassrummet, när betyg ska börja ges, 
läraryrkets status, bristande stöd till svaga elever m.m. (Civanovic 2014, s 30, 42, 60).  

Med tanke på nämnda testresultat och skoldebatt, är det intressant att titta på vad 2011 års läroplan för 
grundskolans senare år säger om läsförståelse. Målen för läsförståelse är höga, och allra först bland läroplanens 
uppräkning av svenskämnets centrala innehåll finns följande punkt:  
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Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters 
budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. (Skolverket 2011, s 
225) 

Som genomgången av läsförståelse i läroplanen i kap. 2.1.1 ska visa, är informationssökning, och därmed i stor 
utsträckning läsförståelse en del av innehållet även i andra ämnen än svenska. Läsförståelse är en kunskap som 
är viktig i snart sagt alla skolämnen – och genom hela livet.  

Undervisning i läsförståelse är långt ifrån ett outforskat område, och inte heller den sjunkande svenska 
läsförståelsen. Som exempel kan nämnas att Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms 
universitet, genom att studera tidigare forskning och göra egna undersökningar, har sökt efter orsaken till att 
läsförståelsen sjunker i Sverige men är god i Kanada, och bland annat funnit att det finns skillnader i lärarnas 
metaspråk om läsförståelse och i hur undervisningen går till. (Westlund 2013, s 277 ff.) Monica Reichenberg, 
professor vid Göteborgs universitet, har forskat bl.a. på läsförståelse och hon har noterat liknande skillnader 
mellan norska och svenska elever och gjort en genomgång av norsk och svensk forskning och hon kommer 
bland annat kommer fram till att det i Sverige finns få studier som fokuserar på de senare skolåren, och även 
att studierna sällan behandlar läsning av faktatexter, medan dessa studieområden finns väl representerade i 
den norska forskningen. Därtill har de norska lärarna tillgång till fortbildning som bygger på målen i den 
skolreform som genomfördes i Norge år 2006. (Reichenberg 2011)   

Det finns ett inte oansenligt antal studentuppsatser som studerar läsförståelse ur olika vinklar. Antalet som 
behandlar undervisning i läsförståelse på högstadiet är betydligt färre, precis som Reichenberg konstaterade 
vad det gäller svensk forskning i stort. Min förhoppning är att denna uppsats kan tillföra något till forskningen 
om läsförståelse på just högstadienivå. Uppsatsen undersöker dessutom inte bara hur enskilda lärare 
organiserar arbetet med läsförståelse, utan vad skolan som organisation gör. Det är min önskan att detta tillägg 
ska tillföra en ytterligare dimension till tidigare utförd forskning. 

1.1  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tre skolor hanterar den klyfta som finns mellan målen i läroplanen 
och de sjunkande resultaten i PISA-testernas läsförståelsedel. Jag har valt att lägga fokus på läsförståelse, 
eftersom det är ett ämnesområde som intresserar mig utifrån mitt yrke och som jag gärna skulle vilja utvecklas 
inom. Eftersom PISA-undersökningen inriktar sig på resultat i högstadieskolan, undersöker jag hur skolor med 
undervisning på just högstadienivå bedriver och prioriterar läsförståelseundervisning.  

Undersökningen utgår från följande frågeställningar: 

Finns det någon satsning på läsförståelsehöjande verksamhet utöver ordinarie svensklektioner? 
(Till exempel extra stöd till elever, fortbildning för lärarna, ämnesöverskridande arbete m.m.) 

Hur ser det konkreta arbetet med läsförståelse ut och hur förhåller det sig till kända undervisningsmodeller? 

1.2  UPPSATSENS STRUKTUR 

I uppsatsens andra kapitel ges en teoretisk bakgrund till den fortsatta studien, med en överblick av vad 2011 
års läroplan säger om skolans uppdrag vad det gäller läsförståelse samt av PISA-resultaten. I kapitlet finns också 
en översikt av undervisningsmodeller speciellt framtagna för att förbättra läsförståelsen. Det tredje kapitlet 
beskriver hur uppsatsen har kommit till, med bl.a. en presentation av intervjupersonerna samt olika 
överväganden och val som har gjorts under skrivandets gång. I uppsatsens fjärde och centrala kapitel 
presenteras resultatet, vilket består av en redogörelse av intervjupersonernas insikter och erfarenheter. 
Kapitlet redovisar såväl skolornas organisation av arbetet med läsförståelse som det konkreta arbetet på 
lektioner och i specialundervisning. Kapitel fem är en diskussion kring det som kommit fram i intervjuerna i 
förhållande till den teoretiska bakgrunden, och kapitel sex, slutligen, är en analys av resultatet.  
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2 BAKGRUND 

Bakgrundskapitlet är indelat i två huvudavsnitt: Styrdokument och PISA samt Teori. Det första huvudavsnittet är 

en presentation av läroplanens texter samt en analys av PISA-resultaten, något som är viktigt för att förstå 

uppsatsens syfte - att undersöka vad som görs åt att det finns en skillnad mellan läroplanens mål och de 

resultat som faktiskt visas upp. I teori-delen presenteras forskning kring läsförståelse, med bl.a. definitioner av 

läsförståelse och metoder för undervisning i läsförståelse.  

2.1  STYRDOKUMENT OCH PISA 

I detta avsnitt görs en genomgång av läroplanens texter vad det gäller läsförståelse samt rektors uppdrag. 

Dessutom presenteras Skolverkets analys av resultaten från den PISA-undersökning som genomfördes år 2012.  

2.1.1  LÄSFÖRSTÅELSE I LÄROPLANEN 

De elever som deltog i PISA-proven 2012 har under större delen av sin skolgång läst enligt den tidigare 

läroplanen, Lpo 94. När den nya läroplanen, Lgr 11, infördes var målet med den och dess kursplaner att öka 

likvärdigheten i skolan och nå bättre resultat genom att införa centrala ämnesinnehåll och tydligt formulerade 

kunskapskrav (Skolverket 2012a, s 3). PISA-proven genomförs var tredje år och vid nästa tillfälle, 2018, kommer 

eleverna under större delen av sin skoltid ha läst enligt Lgr 11, men just nu befinner vi oss i en övergångsfas 

med elever som läst enligt båda läroplaner. Eftersom denna uppsats syftar till att granska hur skolor arbetar i 

dagsläget, är det Lgr 11 som granskas nedan.  

I Lgr 11 lyfts vikten av att kunna använda sitt språk och ta till sig information, inte bara under skolåren utan 

genom hela livet: 

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och 

en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny 

kunskap blir därför viktiga. (…) Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. 

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter 

att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Skolverket 2011, s 9) 

Ordet läsförståelse finns inte utskrivet i det här avsnittet, som gäller skolan som helhet, men är en 

nödvändighet för att vi kontinuerligt ska kunna ta till oss den information och kunskap som vi möts av i 

vardagslivet. Oavsett vilken yrkesbana eleverna väljer, kommer de så gott som dagligen att förses med 

information i skriftform i arbetslivet, men också privat. Därför är det naturligt att alla skolämnen under hela 

skoltiden ska genomsyras av språkutvecklande aktiviteter, vilket också betonas i det första av skolans mål: att 

eleven efter skolans slut ska kunna använda språket muntligt och skriftligt ”på ett rikt och nyanserat sätt” (ibid, 

s 13). Eleven ska få stöd i utvecklingen av sitt språk och sin kommunikation genom att läraren bedriver arbetet 

på ett funktionellt sätt (ibid, s 14).  

I många av skolans olika ämnen lyfts förmågor som har med läsförståelse att göra. I t.ex. biologin ska elever 

kunna samtala om och tolka texter med naturvetenskapligt innehåll (ibid, s 111), och i samhällskunskapen ska 

de utveckla sin förmåga att söka och värdera information från olika källor (ibid, s 199 f.). Läsning är ett verktyg 

för lärande i många olika ämnen, och läsförståelsen ska också förbättras i flera ämnen. Huvudansvaret ligger 

dock på svenskämnet och svenska som andraspråk. Svenskundervisningen ska resultera i att språket fungerar 

som ett verktyg för tänkande, kommunikation och lärande: 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska 

språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och 

skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och 
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för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla 

språket för att tänka, kommunicera och lära. (ibid, s 222) 

Eleverna ska inte bara kunna avkoda texter, utan också bearbeta fler olika texttyper och söka information (ibid, 

s 222 f, 226). Dessutom ska undervisningen i svenska ”stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” (ibid, 

s 222). 

Bland de centrala innehållen i svenskämnet för årskurs 7-9, står det allra först om läsförståelse:  

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters 

budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. (ibid, s 225) 

Som ett exempel kan man studera kunskapskravet i svenska för betyg E, d.v.s. det lägsta godkända betyget, i 

årskurs 9:  

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak 

fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra 

enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, 

orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan 

eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och 

till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan 

också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då 

till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella 

sammanhang som det har tillkommit i. (ibid, s 230)  

Orden i fetstil skärps för de högre betygen, men alla elever ska i någon mån kunna anpassa sitt läsande efter 

texttyp och uppvisa förståelse av texter genom att t.ex. sammanfatta och koppla texterna till tidigare kunskap, 

samt förstå betydelsen av omständigheterna kring textens uppkomst.  

Kursinnehållet ser i allt väsentligt likadana ut för ämnet Svenska som andraspråk (ibid, s 239 ff.). 

2.1.2  REKTORS UPPDRAG 

I det andra kapitlet av Skollagen (SFS 2010:800) fastställs att rektorn på en skola ska leda och samordna dess 

pedagogiska arbete, samt verka för att utbildningen utvecklas (§ 9). Rektorn ska besluta om skolans inre 

organisation och fördela resurserna inom den så att det svarar mot elevernas behov (§ 10).  

I läroplanerna för de olika skolformerna utvecklas rektorns uppdrag. I Lgr 11 står det bl.a. att rektorn har det 

övergripande ansvaret för grundskolans verksamhet. Rektorn är både chef för skolans personal och pedagogisk 

ledare, och har som sådan ansvaret för skolans resultat. Eleverna ska få undervisning utformad efter sina behov 

av stöd, och skolan ska tillhandahålla en fungerande arbetsmiljö med möjlighet till handledning, läromedel och 

annat stöd. Rektorn har ansvar för att olika ämnen kan samordnas för att hjälpa eleverna till en helhetssyn. 

Inom rektorns ansvarsområde ligger också att personalen får nödvändig kompetensutveckling. (Skolverket 

2011, s 18 f.) 

Inom vuxenutbildningen gäller att rektorn – ledare och samordnare för det pedagogiska arbetet – ansvarar för 

att utbildningens organisation svarar mot elevernas kursval, och att undervisningen anpassas efter elevernas 

behov i såväl form som innehåll. Liksom i grundskolan ligger ansvaret på vuxenutbildningarnas rektorer att 

eleverna ska ha tillgång till handledning och lärverktyg, att lärarna får relevant kompetensutveckling och att 

olika kursers lärare kan samverka för att ge eleverna ökat sammanhang i sina studier. (Skolverket 2012b, s 14) 
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2.1.3  PISA OCH SKOLVERKETS ANALYS 

Sedan år 2000 har OECD vart tredje år genomfört internationella undersökningar av bl.a. läsförståelsen hos 15-

åringar, s.k. PISA-undersökningar (Skolverket 2013, s 106). I dessa testas läsning av olika slags texter och 

elevernas förmåga att informera sig genom texter samt tolka, reflektera över och utvärdera dem (ibid, s 108). 

Den senaste undersökningen genomfördes år 2015, men då resultaten från den kommer att redovisas först i 

december 2016 (Skolverket 2015), ligger fokus här på tidigare undersökningar.  

År 2000 och 2003 uppvisade de svenska ungdomarna resultat som med råge låg över OECD-genomsnittet, men 

år 2012 var situationen annorlunda. Läsförståelsen hade sjunkit bland svenska 15-åringar både jämfört med 

Sverige tidigare år och jämfört med andra länder, och Sverige ligger nu under genomsnittet. Faktum är att 

resultaten inte har sjunkit lika mycket i något annat OECD-land som i Sverige (Skolverket 2013, s 133 ff.). 

Sverige har en stor andel svaga läsare, hela 23 % (ibid, s 127), och det är bland de lågpresterande eleverna som 

den största försämringen skett (ibid, s 136). Även variationen mellan skolorna ökar (ibid, s 150), liksom 

skillnaden mellan pojkars och flickors läsförståelse, då alltfler pojkar presterar sämre (ibid, s 137). Klyftorna 

mellan eleverna i den svenska skolan växer alltså sett ur flera olika perspektiv. 

I Skolverkets analys av PISA-resultaten görs också jämförelser med andra studier, t.ex. PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study; en internationell studie som mäter läsförmågan i årskurs fyra) och 

nationella undersökningar inom Sverige, som i stora drag visar liknande resultat bland ungdomar (ibid, s 139). 

Undersökningar som har gjorts bland vuxna pekar dock på en bibehållen, god nivå på läsförståelsen (ibid, s 

153). PISA-undersökningens digitala läsprov ger en mer positiv bild, där de svenska ungdomarna har resultat 

jämförbara med medelvärdet i OECD-länderna (ibid, s 138, 154).  

Skolverket föreslår ett antal olika orsaker till de sjunkande resultaten. Eftersom trenden ser likadan ut inom alla 

testade ämnen, menar de att orsaken torde finnas på systemnivå (ibid, s 155). Skolan tycks alltså ha problem 

som rör hela verksamheten, och inte endast vissa enskilda ämnen. Till exempel förs en diskussion kring 

betydelsen av elevernas inställning till skolan. Den diskussionen utgår ifrån uppgifter om bakgrund och 

attityder som eleverna själva har lämnat i samband med PISA-testerna, i vilka det framgår att andelen elever 

som anser att skolan är oviktig och som känner sig utanför i skolan har fördubblats sedan år 2003. (ibid, s 152) 

Det är högst troligt att den egna arbetsinsatsen sjunker hos de alltfler elever som menar att skolarbetet saknar 

betydelse för hur deras fortsatta liv blir. Därtill finns möjligheten att motivationen att göra väl ifrån sig på PISA-

proven är låg, eftersom de infaller under vårterminen i årskurs nio då eleverna har intensiva perioder med 

nationella prov, samt det faktum att PISA-proven inte påverkar elevernas betyg (ibid, s 153). En analys av de 

länder där resultaten sjunkit mest, visar att det är länder där användandet av sociala medier används flitigt. 

Kanske tyder det på att skolarbetet prioriteras lågt bland eleverna (ibid, s 155 f.). Såväl PISA som PIRLS visar 

också på att svenska ungdomar generellt läser mindre än förut (ibid, s 155).  

Eftersom forskning visar att den enskilt viktigaste faktorn i elevernas lärande är undervisningens kvalitet, är det 

naturligt att också undersöka denna. En sådan undersökning visar dock att den svenska lärarkåren till stor del 

består av välutbildade lärare med lång yrkeserfarenhet, vilket tyder på en god undervisningskvalitet. Däremot 

finns det bland svenska lärare ett större missnöje med arbetssituationen än hos lärare i jämförbara länder (ibid, 

s 155). Vidare lyfts det fria skolvalet upp som en diskuterad faktor i de sjunkande resultaten, eftersom klyftorna 

har ökat skolorna emellan. Elever som fungerar som positiva förebilder utnyttjar inte sällan skolvalet och 

försvinner från lågpresterande skolor. Det är dock inte fastlagt att detta påverkar resultaten i PISA-proven (ibid, 

s 152). Inte heller verkar det ökade antalet elever med utländsk bakgrund – något som tagits upp i debatter om 

de sjunkande resultaten – ha mer än en marginell påverkan på PISA-provens försämrade resultat. Elever med 

utländsk bakgrund har visserligen lägre genomsnittsresultat än infödda elever, men inte i den utsträckningen 

att totalsnittet påverkas särskilt mycket. Skillnaden mellan pojkars och flickors resultat är till exempel större än 

den mellan infödda elevers och de som har utländsk bakgrund. (ibid, s 147 f.) 
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Som svar på de sjunkande resultaten i bl.a. PISA-testerna har Skolverket, på regeringens uppdrag, utformat en 

fortbildning för lärare i läs- och skrivutveckling, Läslyftet (Utbildningsdepartementet 2013), vilken beskrivs 

ytterligare i kap 4.4.1.  

2.2  TEORI 

I detta avsnitt ges en teoretisk bakgrund till hur skolan ska hjälpa elever till läsförståelse. Som en grund för 

denna ges exempel på definitioner av läsförståelse, samt görs en genomgång av faktorer som påverkar 

läsförståelsen. Efter det presenteras ledande metoder för undervisning i läsförståelse.  

2.2.1  VAD ÄR LÄSFÖRSTÅELSE? 

Begreppet läsförståelse kan vid första anblicken tyckas vara tämligen genomskinligt, men ordets innebörd 

varierar mellan olika sammanhang. För att lägga grunden för vad undervisning i läsförståelse egentligen syftar 

till, följer här en begreppsutredning där några exempel på definitioner av läsförståelse först redovisas och 

sedan diskuteras.   

Ivar Bråten, professor i pedagogisk psykologi samt specialpedagogik, ger en enkel men användbar definition när 

han beskriver läsförståelse som ”… att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och 

samspelar med den” (Bråten 2008a, s 13 f.). 

PISA och OECD använder begreppet literacy för de kompetenser och kunskaper som krävs för att kunna 

tillgodogöra sig information inom olika ämnesområden. För läsning definieras literacy som följer: 

En individs förmåga att förstå, använda och 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. 

Utöver avkodning och ytlig förståelse, inbegriper läsning tolkning och reflektion samt förmåga 

att använda läsning för att uppnå sina mål i livet. (Skolverket 2013, s 18) 

Den amerikanska professorn Peter Afflerbach, med en PhD i Reading Psychology, har utifrån olika forskares 

undersökningar formulerat följande definition av läsförståelse: 

Läsning är en dynamisk och komplex process, som inbegriper färdigheter, strategier och 

tidigare kunskap. Den är utvecklingsbar av naturen och den består av identifierbara 

komponenter (ordavkodning och förståelse, t ex) som interagerar för att göra läsningen 

framgångsrik. Läsutveckling och framgång påverkas av motivation, självkänsla, och tidigare 

läserfarenheter. (Afflerbach genom Westlund 2009a, s 69) 

Bråtens definition av läsförståelse är i många sammanhang fullt tillräcklig. Trots de få orden beskrivs läsaren 

som aktiv och delaktig i att ge texter mening. PISA och OECD förutsätter också en aktiv läsare, men 

understryker dessutom texternas användning, med betoning på texter som bärare av kunskap och redskap för 

läsarens personliga utveckling. Detta, liksom begreppen tolkning och reflektion, stämmer väl överens med 

läroplanens mål för skolans läsundervisning. Afflerbachs definition fokuserar på de bakomliggande faktorerna i 

läsning snarare än på vad som konstituerar god läsförståelse. Definitionen torde intressera lärare, dels 

eftersom läsförmågan betraktas som utvecklingsbar och dels eftersom den tar upp olika moment att arbeta 

med för att skapa goda läsare.  

Även om fokus ligger lite olika i dessa tre förklaringar, är det i samtliga tydligt att läsförståelse handlar om 

mycket mer än att förstå varje enskilt ord. Det krävs att läsaren är aktiv bortom att se orden på raderna för att 

kunna skapa mening, tolka, reflektera över och ta till sig texten, samt kunna använda den kunskap texten ger. I 

uppsatsen kommer jag att använda begreppet läsförståelse i denna vidare bemärkelse.  
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2.2.2  FAKTORER SOM PÅVERKAR LÄSFÖRSTÅELSEN 

Läsförståelsen är avhängig såväl yttre som inre faktorer. En yttre faktor är själva texten och i vilken mån dess 

utformning underlättar eller försvårar förståelsen. Till de inre faktorerna hör alltifrån grundläggande saker som 

att kunna läsa ihop bokstavskombinationer till ord, till mer avancerade förmågor som t.ex. att se sådant i en 

text som inte är explicit utskrivet. Nedan lyfts ett antal komponenter som behöver samverka för att förståelsen 

ska underlättas. Medvetenhet om dessa faktorer kan hjälpa lärare att utforma en undervisning som ökar 

läsförståelsen hos eleverna.   

2.2.2.1 TEXTEN 

Textens utformning är naturligtvis viktig för läsarens möjlighet att förstå den. När det gäller faktatexter för 

elever, har den danska docenten Elisabet Arnbak, som bl.a. skrivit lärarlitteratur om texters läsbarhet, pekat ut 

fyra faktorer som gör en text möjlig att förstå. Texten ska vara lagom svår för eleverna i det att den utgår från 

de förkunskaper som eleverna har. Det bör finnas en möjlighet att förstå nya ord och begrepp genom 

sammanhanget, i ordlista eller på annat sätt. I någon form bör texten uppmuntra till att eleverna aktiverar sina 

förkunskaper inom ämnet, t.ex. genom att i ord eller bild referera till kunskaper eleverna förväntas ha sedan 

tidigare och som är relevanta även i den nya texten. Slutligen bör formgivningen av texten hjälpa eleverna, så 

att det är lätt att förstå i vilken ordning löpande text, diagram, faktarutor etc. ska läsas. (Arnbak 2010, s 55 ff.) 

Monica Reichenberg, som har forskat om texters läsbarhet, tar upp ytterligare faktorer som bidrar till textens 

begriplighet. Bl.a. betonar hon motivationshöjande faktorer, som textens utseende och läsartilltalet. Textens 

uppbyggnad, med t.ex. tydligt samband mellan orsak och verkan, och sammanbindningen av texten med 

sambandsord som därför att, trots att och eftersom som hjälper eleven att förstå hur innehållet hänger ihop. 

Faktatexter bör också innehålla rikligt med exempel för att öka möjligheten att förstå. (Reichenberg 2008, s 54) 

Astrid Roe, som har arbetat med läsdelen i de norska PISA-testen och bl.a. forskat i norska elevers 

läskompetens, påpekar att en lärare som är medveten om vilka faktorer som kan försvåra förståelsen av en 

text, kan underlätta läsningen genom att ge eleverna relevant förberedelse:   

Därför måste läraren alltid vara beredd på att bygga broar mellan den textnivå som eleverna 

befinner sig på och den nivå som de stöter på i olika texter. (Roe 2014, s 79) 

I den fortsatta beskrivningen av läsförståelseundervisning kommer det att förutsättas att texterna har en 

lämplig svårighetsgrad för eleverna eller att läraren ger lämpligt stöd. 

2.2.2.2  GRUNDERNA I LÄSNING 

Jag kommer i min teorigenomgång inte att gå djupt in på läsinlärning, eftersom det i första hand sker under 

skolans tidigare år. För att ge en helhetsbild av läsundervisning, är det dock viktigt att skriva något litet om de 

första stegen på vägen till att bli en god läsare.   

Det grundläggande i läsningen är att kunna läsa ut bokstavskombinationer som ord, det som kallas 

ordavkodning. I de tidiga skolåren är sambandet mellan ordavkodning och läsförståelse starkt, medan det finns 

andra faktorer som spelar större roll för läsförståelsen i senare skolår. För att eleven ska kunna lägga energi och 

uppmärksamhet på att förstå det lästa, är det viktigt att inte kraften går åt till ordavkodningen. (Bråten 2008b, 

s 49 f.)  

Enligt den amerikanska professorn Vellutino, som bl.a. har studerat läsutveckling, krävs det fyra saker för god 

ordavkodning. Det första är fonologisk medvetenhet, alltså kännedom om att ord är uppbyggda av mindre 

ljudenheter (fonem). Därtill kommer en ortografisk medvetenhet, d.v.s. igenkänning av återkommande 

stavningsmönster i orden. Ett gott ordförråd underlättar läsningen, eftersom det är lättare att avkoda kända 

ord än okända, och eftersom texten blir begriplig. Slutligen betonar Vellutino kognitiva förmågor såsom t.ex. 

att ha ett minne för ljud som hjälper läsaren att dela upp talade ord i mindre enheter eller att kunna 
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helordsläsa, och förmågan att koppla ihop det visuella (de skrivna bokstäverna) med det verbala (bokstävernas 

ljud och hur orden låter).  (Vellutino 2003, se Bråten 2008c, s 51 f.) 

2.2.2.3  EFTER GRUNDERNA 

Förutom den rent ordavkodande delen av läsningen, finns det flera andra komponenter som spelar in i 

läsförståelsen. En viss grammatisk medvetenhet underlättar läsningen (Bråten 2008b, s 56). Kunskap om olika 

textgenrers särdrag kan hjälpa elever till djupare förståelse av texter, genom att de känner igen sig och kan inse 

i vilket syfte texten är skriven (ibid, s 67 f.). Motivationen att läsa texten är inte oviktig, om den än kan vara av 

olika slag. En text kan uppfattas som läsvärd även om den är svår, om den berör ett ämne som intresserar 

läsaren eller vars innehåll är viktigt att känna till. Detta behöver förmedlas till eleverna, så att de förstår nyttan 

av att kunna ta till sig innehållet. Lärarens roll som motivationshöjare är därför också viktig. (Roe 2014, s 51 ff.)  

Forskning visar på att förkunskaper spelar en viktig roll för god läsförståelse (Anmarkrud 2008a, s 198, Bråten 

2008b, s 63 f.). Det gäller både kunskap i aktuellt ämnesområde och i hur texter är uppbyggda. Läsare har olika 

förutsättningar att förstå en text eftersom förkunskaperna inom olika områden varierar (Pressley 2000, se 

Anmarkrud 2008b, s 198), men också beroende på vilken betydelse litteraturen spelat under uppväxten – om 

det har funnits litteratur i hemmet, om egen läsning har uppmuntrats, om det har förekommit högläsning, och 

även vilken utbildningsbakgrund de närstående har (Au 2000, se Anmarkrud 2008c, s 198). Läsarens sociala och 

kulturella bakgrund spelar roll för vilka förväntningar som finns på texten och därmed på hur den kommer att 

uppfattas, både vad det gäller dess form och dess innehåll (Roe 2014, s 40). 

Grunden för förståelsen av vilken betydelse förkunskaper inom ett ämnesområde har för att förstå en text, 

lades i schemateorin. Den introducerades av den brittiska psykologiprofessorn Bartlett redan på 1930-talet, 

men först under 1970-talet kom den att uppmärksammas i större utsträckning i forskningen. Grundtanken i 

schemateorin är att det vi redan vet är strukturerat i scheman, vilka aktiveras i mötet med nya texter i ämnet. 

Därigenom får vi något att hänga upp våra nya kunskaper på, och det blir lättare för oss att fylla i eventuella 

luckor i texten. (Strømsø 2008, s 32 f.)  

Detta att fylla i luckor i texten, att läsa mellan raderna, kan också kallas att inferera. Inferens handlar om att 

kunna dra logiska slutsatser utifrån det material man har, både det som finns i texten och de egna 

förkunskaperna. Paul van den Broek och Kathleen Kremer uttrycker det så här: 

To be successful, readers must also have the inferential and reasoning skills to establish 

meaningful connections between information in the text and relevant background knowledge. 

[”För att vara framgångsrika, måste läsarna också ha inferens- och resonemangsförmåga nog att 

upprätta meningsfulla kopplingar mellan information i texten och relevant bakgrundskunskap.”, 

min översättning.] (van den Broek & Kremer 2000, s 11 f.) 

I samtliga tre modeller för undervisning i läsförståelse som presenteras nedan, lyfts också aktivering av 

förkunskaper som en strategi för att förbättra förståelsen. 

2.2.3  TRE MODELLER FÖR UNDERVISNING I LÄSFÖRSTÅELSE 

Forskning kring och framtagande av metoder för explicit undervisning i läsförståelse är en relativt ny företeelse. 

Länge förmodade man att läsförståelsen utvecklades automatiskt samtidigt med avkodningen. Sedan 1970-

talet har den uppfattningen förändrats (Westlund 2009b, s 70). Som de två följande exemplen ska visa, ger 

också den explicita läsförståelseundervisningen resultat. I en avhandling har Barbro Westlund gått igenom 

forskning och i egna studier jämfört lärardiskursen vad det gäller bedömning av läsförståelse i kanadensiska 

och svenska skolor. Till skillnad från de svenska resultaten i läsförståelsemätningar, ligger de kanadensiska 

fortsatt på en hög nivå (Westlund 2013, s 28). Hon kommer fram till flera intressanta skillnader mellan 

skolorna, bl.a. att kanadensiska lärare har ett metaspråk som svenska lärare saknar när det handlar om 
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läsförståelse, och att de kanadensiska lärarnas undervisning i högre grad än de svenskas stöder elevernas 

förbättrade läsförståelse genom att eleverna ges metoder och modeller att arbeta med (ibid, s 277 ff.). Att 

lärarna har ett metaspråk för att tala om läsförståelse och arbetet därikring, visar att det finns ett gemensamt 

medvetande om läsförståelse i lärarkåren, vilket också syns i undervisningen. Westlunds avhandling ger alltså 

stöd för att utformningen av undervisningen i läsförståelse spelar in i utvecklandet av densamma. I en stor 

forskningsöversikt rankar den australiensiska professorn i pedagogik, John Hattie, 138 olika faktorer som 

påverkar elevers studieresultat, där alltifrån olika undervisningsmetoder till föräldrars engagemang och 

kostpåverkan finns med. Metakognitiva strategier – till vilka de nedan presenterade modellerna kan räknas – 

rankas högt, på trettonde plats (Hattie 2014, s 410).  

I följande avdelning kommer tre välkända modeller för undervisning i läsförståelse att beskrivas, nämligen 

reciprok undervisning, transaktionell strategiundervisning och begreppsorienterad undervisning. Modellerna 

har många likheter, och de båda senare kan i viss mån ses som vidareutvecklingar av den tidigaste modellen 

(reciprok undervisning). I samtliga modeller tränas den kognitiva förmågan, i det att eleverna ges strategier för 

att öka sin läsförståelse. Eleverna utvecklar också sin metakognitiva förmåga, då de får verktyg för att 

kontrollera huruvida de förstår samt för att fundera kring hur de kan nå förståelse när de möter hinder i 

läsningen. 

2.2.3.1 RECIPROK UNDERVISNING 

Reciprok undervisning (på engelska Reciprocal Teaching) är en metod för läsförståelseundervisning som 

utformades av Ann Brown och Annmarie Palincsar under 1980-talet. Målet var då att förbättra läsförståelsen 

hos amerikanska ungdomar i årskurs sju som hade särskilt låg läsförståelse, men metoden har sedan kommit 

att användas på flera nivåer och bland olika sorters elever. Metoden grundar sig i Vygotskys tanke att barn lär 

sig genom att observera och interagera med någon som kan mera, samt i Bruners idé om scaffolding 

(stöttande), d.v.s. att barnet får det temporära stöd det behöver för att komma vidare. (Andreassen 2008, s 

231 ff.) 

Metoden lärs ut under en intensiv period, och introduceras genom att läraren läser texter och under läsningen 

demonstrerar hur vissa strategier används för att förstå texterna. I intervjuerna refereras till detta 

demontrations-moment med termen modellering. Så småningom får eleverna arbeta i grupper med texter, och 

eleverna får alltmer överta lärarens roll som samtalsledare i grupperna. (ibid. 2008, s 231 ff, Palincsar & Brown 

1984, s 123) När metoden har använts, har storleken på samtalsgrupperna och inlärningsperiodens längd 

varierat, men grunddragen har dock varit desamma (McAllum 2014, s 31). 

Brown och Palincsar menar att läsförståelse är avhängigt flera olika saker, varav det första är att kunna avkoda 

ord. För fortsatt läsförståelse krävs en kombination av att texten är läsbar, att dess innehåll överensstämmer 

med läsarens förkunskaper och att eleverna förmår använda lässtrategier (Andreassen 2008, s 232). Ruth 

McAllum sammanfattar det som att läsförståelse enligt den reciproka undervisningsmodellen är ”… an 

interaction between decoding, thinking about the text and cross-checking with what is already known”  

[”… ett samspel mellan att avkoda, att tänka kring texten och att kontrollera mot det redan kända”, min 

översättning] (McAllum 2014, s 27). 

Den reciproka undervisningen fokuserar på användandet av lässtrategier, och fyra strategier har valts ut därför 

att de anses hjälpa läsaren till förståelse av texten, men också och inte mindre viktigt, för att läsaren 

kontinuerligt ska kunna kontrollera sin egen förståelse (Palincsar & Brown 1984, s 121). De fyra strategierna är  

 att sammanfatta textens huvudsakliga innehåll och vad som är viktigt i den  

 att ställa frågor kring huvudinnehållet  

 att ”reda ut”, vilket innebär att avgöra vad som är en lämplig väg att förstå svåra avsnitt, samt  
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 att föregripa, alltså att genom rubriker, bilder eller en snabb överblick i förväg göra antagande kring 

textens innehåll och aktivera de förkunskaper man har i ämnet.  

(Andreassen 2008, s 231 ff, Palincsar & Brown 1984, s 120) 

I svenska skolor används ibland fyra figurer för att illustrera lässtrategierna, och de kan t.ex. kallas Cowboy-

Jim med lasso, som fångar in det viktigaste i texten; Nicke Nyfiken/reportern som ställer frågor om texten; 

Fröken Detektiv som reder ut oklarheter samt Spågumman Julia som förutspår textens innehåll (Westlund 

2009b, s 79). 

2.2.3.2 TRANSAKTIONELL STRATEGIUNDERVISNING 

Transaktionell strategiundervisning, ofta förkortat TSI, började formas 1989 genom att forskarna Michael 

Pressley och Ruth Wharton-McDonald observerade två skolor där lärare arbetat fram framgångsrika 

undervisningsmodeller genom att forska på sin egen undervisning, s.k. aktionsforskning. Grundpelaren i 

metoden är samspelet mellan lärare och elever och deras interaktion med texter. Läsförståelsestrategierna inte 

bara används, utan diskuteras också så att eleverna ska bli skickliga på att välja och använda passande 

strategier i varje situation. (ibid, s 80 f.)  

En skillnad mot den reciproka undervisningen är att undervisningen i metoden med fördel pågår under hela 

skolåret eller till och med i flera år. Läraren förklarar några utvalda strategier och undervisar i dessa vid behov. 

Det finns hela tiden ett fokus på nyttan med att använda strategierna, och de ses som ett verktyg för att styra 

samtal kring texten. (Andreassen 2008, s 241 f.) 

Liksom i den reciproka undervisningen, sker utlärningen genom att läraren först demonstrerar genom att tänka 

högt kring en text och vilka strategier som är lämpliga att använda, för att sedan fortsätta genom att gruppen 

gör på samma sätt tillsammans (Westlund 2009b, s 82). Fokus ligger på några få, effektiva lässtrategier, 

exempelvis att föregripa innehållet och koppla det till förkunskaper, att konstruera bilder som representerar 

textens idéer, att avpassa läshastigheten och läsesättet till sin egen förståelse, att ställa frågor till texten och 

att göra sammanfattningar (Andreassen 2008, s 242). Pressley betonar vikten av att eleverna får lära sig ett 

fåtal strategier tillräckligt väl för att de ska kunna använda dem på egen hand, och påpekar att det inte finns 

något som påvisar att fler strategier gör att eleverna själva kommer nyttja dem (Flowerday & Shaughnessy 

2007, s 9).  

2.2.3.3 BEGREPPSORIENTERAD LÄSUNDERVISNING 

Begreppsorienterad läsundervisning (på engelska Concept-Oriented Reading Instruction, ofta förkortat CORI) 

utarbetades av John T. Guthrie på 1990-talet och tog avstamp i läsundervisning inom naturvetenskapliga 

ämnen, men har även använts för läsförståelse inom samhällsvetenskapliga ämnen (Westlund 2009b, s 52 ff.). 

En nyhet jämfört med reciprok undervisning och transaktionell strategiundervisning var betoningen på 

motivation och dess betydelse för att man överhuvudtaget ska läsa. Chansen att lyckas ökar om man i förväg 

har en förväntning på att man ska klara av läsningen, om man har inre motivation, d.v.s. om man vill lösa 

uppgiften för dess egen skull, och om man är målorienterad (Andreassen 2008, s 245). Ett ämnesområde inleds 

med att skapa förförståelse och väcka intresse genom t.ex. studiebesök eller experiment. Eleverna får i 

inledningsfasen själva formulera frågor som de vill få svar på i sin informationssökning. Förutom ett väckt 

läsengagemang är också begreppskunskap och social interaktion viktiga beståndsdelar vid läsningen (Westlund 

2009b, s 84). Vid läsningen används följande lässtrategier:  

 aktivering av förkunskaper 

 att i förväg ställa frågor till texten och sedan söka svar på dessa i texten  

 sammanfattning  

 att göra en grafisk framställning, t.ex. tankekarta, tabell eller bild  
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Detta sker, som i tidigare metoder, i dialog och samarbete mellan eleverna. (Andreassen 2008, s 246 ff.) 

I CORI-modellen är det tydligt att läsförståelseundervisningen inte bör vara begränsad till svenskämnet. När det 

rör sig om till exempel faktatexter finns det undersökningar, t.ex. DANLÆS-undersökningen i Danmark, som 

visar att ett samarbete mellan språk- och orienteringsämneslärare är fruktbart (Frost 2009, s 93 f.). Ett 

samarbete över ämnesgränserna torde göra att läsförståelseundervisningen inte upplevs som konstlad av 

eleverna, då de faktiskt behöver förstå texten och dess begrepp för att komma vidare i ämnet. Därmed borde 

även engagemanget för att tillägna sig funktionella lässtrategier väckas. Som Astrid Roe påpekar: ”Om eleverna 

inte förstår nyttan av att läsa får de svårt att koncentrera sig på innehållet. Då hjälper det inte att ha goda 

läsfärdigheter.” (Roe 2014, s 51) 

2.2.4  TVÅ MODELLER FÖR STÖD VID LÄSNING AV SKÖNLITTERATUR 

Två av de intervjuade lärarna tar upp modeller som är speciellt utvecklade för att skapa aktiva läsare av 

skönlitteratur. De är framtagna av Aidan Chambers respektive Judith Langer. Till skillnad från de 

undervisningsmodeller som presenterades i föregående kapitel, vilka syftar till en allmän utveckling av 

läsförståelse, inte minst vid läsning av facklitteratur, syftar dessa båda modeller till att stödja eleverna vid 

läsning av skönlitteratur. Eftersom modellerna tas upp i resultatdelen, kommer de här att presenteras helt kort. 

2.2.4.1 BOKSAMTAL 

Författaren och läraren Aidan Chambers har utvecklat en modell för samtal om skönlitterära böcker med barn. 

I ett boksamtal, menar han, bör man få tillfälle att utbyta entusiasm, frågetecken och kopplingar. Frågor man 

kan använda är: 

 ”Vad tyckte du om i boken?” Även om läsaren inte tycker om boken som helhet, kan alla hitta något 

som är bra med den. I följdfrågorna bör man undvika att använda ordet ”varför”, eftersom det kan 

upplevas som att man ska ha en färdig förklaring. I stället kan man fråga t.ex. ”vad är bra med…?” 

 ”Vad tyckte du inte om i boken?” Läsaren visas respekt genom att få tala om detta också.  

 ”Finns det något du undrar över?” När eleverna tillsammans får ta sig an det de undrar över, kan de 

hjälpa varandra att reda ut oklarheter. 

 ”Vilka mönster ser du?” Här finns möjlighet att lägga märke till teman, motiv, berättarteknik och 

slutligen tolkningar. Läsarna kan koppla texten till sig själv och sina egna erfarenheter, till saker som 

händer i världen eller till andra texter man läst.  

(Chambers 2011, s 135 ff.) 

2.2.4.2 ATT SKAPA FÖRESTÄLLNINGSVÄRLDAR 

Judith Langer, amerikansk professor och forskare i läskunnighet, gör i sin bok Litterära föreställningsvärldar en 

uppställning av hur läsare av skönlitteratur under läsningen bygger föreställningsvärldar utifrån det de hittills 

har fått reda på. Föreställningsvärldarna är inte statiska, utan består av bilder, förväntningar, frågor och annat 

som texten skapar i våra tankar under läsningen. Därför är det naturligt att föreställningsvärlden förändras 

allteftersom läsaren får veta mer i läsningen, men också genom interaktion med andra som läser samma text. 

(Langer 2005, s 23 f.) Langer vill medvetandegöra lärare om hur skapandet av föreställningsvärldar går till, för 

att lärarna ska kunna stödja elever under läsning av skönlitteratur (ibid. s 31). Hon menar att läsaren bygger 

föreställningsvärldar i fyra faser. Faserna följer inte med nödvändighet på varandra, utan läsaren kan återvända 

till en fas när som helst under läsningen och röra sig mellan dem i olika ordning. Faserna är följande:  

 Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld. Här skapar läsaren en uppfattning av vad texten 

kommer att handla om utifrån ledtrådar ur texten och egen förförståelse. 
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 Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld. I denna fas utvecklas föreställningsvärlden med 

hjälp av den information som tillkommer. Idéer testas och tidigare uppfattningar kan förändras. 

Fortfarande används egen kunskap för att forma föreställningsvärlden. 

 Att stiga ut och tänka över det man vet. Nu kan texten och de föreställningsvärldar som skapats bli till 

lärdomar för läsaren och kanske påverka dennes liv.  

 Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen. Denna fas är reflekterande och kritiskt granskande av 

texten. Läsaren tar ett steg ut ur föreställningsvärlden och analyserar på avstånd.  

(ibid, s 31 ff.) 
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3 METOD 

Mina frågeställningar är dels om och hur skolor satsar extra för att stödja läsundervisning, och dels hur det 
vardagliga arbetssättet ser ut och förhåller sig till kända undervisningsmetoder. Efter att ha tagit del av teorier 
och metoder i litteraturen, ville jag få en inblick i hur lärare och rektorer som finns mitt i det vardagliga 
skolarbetet resonerar kring detta. Det har jag fått genom att intervjua fem svensklärare som undervisar på 
högstadienivå, samt deras tre rektorer. Att intervjua lärare, som står för den konkreta undervisningen och de 
närmaste mötena med elever, var ett självklart val. Dock är det också intressant att se hur resonemanget kring 
läsförståelse förs på skolledarnivå, då detta i slutändan i allra högsta grad påverkar undervisningen. Därför har 
de deltagande lärarnas rektorer också intervjuats. Nedan följer en redogörelse för den metod jag har använt, 
nämligen intervjuer, samt en presentation av de personer jag intervjuat.  

3.1  INTERVJU  

Jag väljer att göra intervjuer eftersom jag är intresserad av lärares och rektorers infallsvinklar på 

läsförståelseundervisning. Det hade i och för sig varit intressant att komplettera intervjuerna med 

klassrumsobservationer, men dels hade detta varit svårt att genomföra för en uppsats av aktuell omfattning, 

och dels hade det bara delvis gett svar på min frågeställning.  

Bryman skiljer på kvalitativa och kvantitativa intervjuer, där målet för en kvantitativ intervju är att nå 

kvantifierbara svar, medan man i en kvalitativ intervju önskar gå djupare in i intervjupersonernas åsikter och vill 

ha mer utförliga svar (Bryman 2011, s 413). Med en frågeställning som den här uppsatsens, är det naturligt att 

välja att göra kvalitativa intervjuer.  

Eftersom mitt mål är att få ta del av reflektioner och erfarenheter kring undervisning i läsförståelse, ville jag 

inte styra intervjuerna alltför hårt. För att intervjuerna ändå skulle bli jämförbara, valde jag att ha ett antal 

frågeställningar att utgå från snarare än att låta samtalet löpa fritt som i ostrukturerade intervjuer. För att inte 

gå miste om infallsvinklar från intervjupersonerna som jag själv inte tänkt på, var jag också öppen för att lägga 

till frågor och ställa följdfrågor. Det var viktigt för mig att inte ha en alltför stark struktur att hålla mig till i 

intervjuerna, ifall de tidiga intervjuerna skulle generera frågeställningar som jag önskade ta upp i kommande 

intervjuer, inte minst med rektorerna. Intervjuer som har vissa frågeställningar som grund men också ett öppet 

förhållningssätt avseende ordningsföljd och följdfrågor kallas semistrukturerade (Bryman 2011, s 415 f.) och 

inom den kategorin faller intervjuerna i denna studie.  

Frågeställningarna till lärare respektive rektorer skiljde sig åt, men alla fick frågor om sin bakgrund samt vad de 

tror att de sjunkande resultaten i PISA-provens läsförståelsedel beror på. Den frågan var intressant att ha med 

för att se om intervjupersonerna och Skolverket gör samma analys, men än mer för att det praktiska arbetet 

sannolikt utgår från vilka orsaker man tror att provresultaten har. Det var också ett bra sätt att starta samtalet. 

Övriga frågor som jag utgick från i intervjuerna med lärarna var följande: 

 Vad tycker du kännetecknar en god läsare? 

 Hur arbetar du med läsförståelse? 

 Arbetar ni ämnesöverskridande med läsförståelse på din skola? 

 Vilken är den största utmaningen i undervisningen i läsförståelse? 

 Vilken uppgift anser du att skolledningen har i läsförståelsefrågor? 

Dessa frågor formulerades för att ge en så bred bild som möjligt av det praktiska arbetet med 

läsförståelseundervisning, och för att lärarna skulle få möjlighet att dela med sig av både sina erfarenheter och 

tankar kring dessa. Frågan om ämnesöverskridande arbete lyfte jag bl.a. eftersom jag, trots att jag endast 

intervjuade lärare i svenska, ville få en bild av övriga ämnes arbete med läsförståelse. Som det ska visa sig i 

resultatdelen gav frågan inte den sortens insikt.  
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De frågor som var grunden i intervjuerna med rektorerna var dessa: 

 Vilka möjligheter och begränsningar ser du för din skolas arbete med läsförståelse? 

 Beskriv din roll i skolans arbete med läsförståelse! 

 Bedriver din skola något särskilt läsutvecklande arbete? 

 Erbjuds de lärare som undervisar i läsförståelse någon speciell stöttning eller fortbildning? 

Det var något svårare att formulera frågorna till rektorerna än dem till lärarna, eftersom jag inte för mig själv 

hade lyckats bena ut exakt vad jag ville få ut av rektorernas medverkan innan det var dags för att få frågorna på 

pränt. Det kändes också något magert med dessa frågor, som hade kunnat resultera i svar på en eller ett par 

meningar, och därför valde jag att öppna upp den rektorsspecifika frågestunden med frågan om den egna 

skolans förutsättningar som inbjöd till längre svar. Just den frågan visade sig inte vara särskilt intressant för 

resultatet, men däremot var det inga problem att få utförliga svar på resten av frågorna, så möjligen fyllde 

frågan ändå en funktion.  

Frågorna till lärare och rektorer, tillsammans med förberedda följdfrågor, finns redovisade i bilaga 1 och 2.  

Det visade sig vara en lämplig metod med dessa ganska löst hållna strukturer kring intervjun. Till exempel 

tillförde som sagt inte frågan till rektorerna om möjligheter och begränsningar i den egna skolans arbete med 

läsförståelse så mycket till resultatet, medan det däremot blev mer intressant att samtala om och ställa 

följdfrågor kring det konkreta arbetet med läsutvecklande arbete.  

3.2  URVAL AV INTERVJUPERSONER 

Huvudbetoningen på läsförståelseundervisning ligger i läroplanen på svenskämnet och därför har jag valt att 

intervjua svensklärare. Urvalet skedde genom att en bred förfrågan skickades ut till ett tiotal olika skolor i 

västra Sverige där det undervisas i svenska på högstadienivå. Informationsbrevet som mejlades ut finns i bilaga 

3. I några fall mejlade jag till rektorn för vidare befordran till lärare, men då detta inte gav positiva svar i något 

enda fall, valde jag sedan att först vända mig till lärare, och i de fall de tackade ja till att delta, i nästa steg till 

deras rektorer. Som väntat var det enklast att få komma på intervju på skolor där jag har någon form av 

kontakt sedan tidigare. Många av de tillfrågade ansåg sig inte ha möjlighet att delta i intervjuundersökningen 

p.g.a. hög arbetsbelastning, bl.a. återkom de nationella proven som en försvårande omständighet. Två av 

svensklärarna som lät sig intervjuas, tipsade om kollegor på samma skola, vilka i sin arbetsbeskrivning har eller 

har haft extra tid avsatt för undervisning i läsförståelse, och då blev det naturligt att även intervjua dem. I 

inledningsskedet hade jag önskat genomföra intervjuer med sex lärare och deras rektorer, men eftersom det 

var svårt att få tag på intervjupersoner under den begränsade tid jag förfogade över fick jag nöja mig med fem. 

Naturligtvis skulle det vara intressant att göra en bredare undersökning, men det visade sig ändå att fem lärare 

räckte både för att se vissa mönster och för att få en variation i svaren. Jag har även intervjuat de fem lärarnas 

rektorer, totalt tre stycken, för att få en inblick i hur resonemanget kring läsförståelseundervisning förs på 

skolledningsnivå.  

3.3  GENOMFÖRANDE AV INTERVJUERNA 

De flesta intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas skolor. En rektor, Carl, intervjuades av tidsskäl per 

telefon. Samtliga intervjuer spelades in i en mobiltelefon och det fungerade i stort sett problemfritt. 

Telefonintervjun gav dock en något sämre ljudkvalitet, vilket försvårade utskriften. Intervjuerna som skedde på 

plats på skolorna, genomfördes i avskilda rum och i de flesta fall utan yttre störningar. Dock avbröts en 

rektorsintervju abrupt p.g.a. att rektorn hämtades till ett akut tillbud på skolan. Då intervjun i princip var färdig 

när avbrottet skedde, räckte det att göra någon enstaka komplettering per mejl i efterhand. Även en av de 

andra rektorerna söktes under pågående samtal, men intervjun återupptogs efter någon minut.  
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Samtliga informanter var öppna för att jag kontaktade dem för följdfrågor och förtydliganden via mejl, vilket jag 

också har gjort i två fall. Intervjupersonerna hade också möjlighet att själva höra av sig till mig i efterhand för 

justeringar. Detta skedde dock inte. 

3.4  BEHANDLING OCH ANALYS AV INTERVJUERNA 

Samtliga intervjuer är transkriberade med vissa justeringar för att inte röja intervjupersonernas identitet, t.ex. 

är alla personnamn och ortsnamn borttagna vid transkriberingen. Intervjupersonernas namn är fingerade. 

Citaten från intervjuerna är varsamt anpassade till skriftspråk, i det att t.ex. upprepningar av samma ord, halva 

ord och liknande hoppats över för att göra texten mer lättillgänglig (Kvale & Brinkman 2014, s 228, 331). Efter 

transkribering har inspelningarna raderats (ibid, s 228). 

Analysen av de ca 64 sidorna transkribering skedde i stort sett enligt en fenomenografisk analysmodell, vilken 

lämpar sig väl för en studie av hur enskilda människor uppfattar och beskriver olika fenomen (Dahlgren & 

Johansson 2015, s 162). En analys enligt denna modell sker idealt i sju steg: att bekanta sig med materialet, 

kondensation, jämförelse, gruppering, artikulation av kategorierna, namngivande av kategorierna samt 

kontrastiv fas (ibid, s 167 ff.). I denna studies fall innebar det att jag kort efter intervjuerna transkriberade och 

bekantade mig med dem. I nästa steg, kondensation, rekommenderas att klippa i intervjuerna för att kunna 

gruppera dem. Jag valde istället att markera intervjuuttalanden i olika färger för att enkelt hitta de stycken som 

hörde till samma kategori. Det tredje steget är att jämföra olika passager för att hitta likheter och skillnader 

dem emellan, och det fjärde är att gruppera skillnader och likheter. Detta skedde till viss del som en egen 

aktivitet och till viss del under skrivandet. Vissa grupper av uttalanden behövde mer analys än andra, och dessa 

klistrades då in i ett eget dokument för ökad översiktlighet. Även steg fem, att artikulera kategorierna, d.v.s. att 

fokusera likheterna, skedde delvis simultant med skrivandet, eftersom det att i ord formulera sin analys kan 

hjälpa tänkandet. Steg sex och steg sju handlar om att namnge kategorierna och noggrant kontrollera att all 

data hamnar i rätt kategori. Jag har inte lagt mycket kraft på dessa båda steg, då de inte kändes meningsfulla 

för min studie. Möjligen skapar detta ett problem för reliabiliteten, men bearbetningen och kategoriseringen 

blev också en aktivitet som egentligen inte avslutades helt förrän uppsatsen var i stort sett färdig.  

3.5  PRESENTATION AV INTERVJUPERSONERNA 

De fem lärarna arbetar på tre skolor i olika västsvenska kommuner, och de tre rektorerna arbetar på dessa 

skolor. Samtliga lärare är kvinnor och samtliga rektorer är män.  

Skola A är den kommunala vuxenutbildningen i en mindre ort. Knappt 120 elever är inskrivna på 

vuxenutbildningen. Skolan har en hög andel elever som har invandrat till Sverige som vuxna och som behöver 

komplettera sina grundskolebetyg innan de kan gå vidare till andra utbildningar eller ut i arbetslivet. På skola A 

arbetar Anders som rektor och Anneli som lärare.  

Anneli är 62 år och har arbetat som lärare i sjutton år. Hon har arbetat i grundskolans alla nivåer, och sedan sju 

år arbetar hon på grundläggande nivå (motsvarande åk 4-9) inom vuxenutbildningen. Hennes 

undervisningsämnen är svenska, svenska som andraspråk, samhällskunskap, engelska, historia och 

religionsvetenskap, och hennes examen är grundskollärare år 1-7. 

Anders är 50 år och arbetar som lärare i sex år och som rektor i fyra år. Han har examen som yrkeslärare i el- 

och energiämnen samt specialidrott. Samtidigt med rektorsjobbet har han läst rektorsutbildningen, vilken han 

blev färdig med för ett år sedan. Han har tre ansvarsområden: vuxenutbildningen förutom särvux, verksamhet 

och personal på gymnasieskolans idrottsprofil samt kommunens alla studie- och yrkesvägledare. 

Skola B är en kommunal mellan- och högstadieskola i en mindre tätort i ytterkanten av en medelstor kommun. 

Skolan har ett relativt stort upptagningsområde med elever från flera mindre tätorter i närområdet. Området 

utmärker sig inte åt något håll inkomstmässigt, och andelen elever med utländsk bakgrund är ungefär 10 %. Av 

skolans 530 elever går 335 på högstadiet. Bosse är rektor på skola B, och Berit och Bianca är lärare där. 
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Berit är 41 år och har skolat om sig från bibliotekarie till lärare. Hon började arbeta som lärare för femton år 

sedan och blev klar med sin utbildning till svensklärare i åk 4-9 samt gymnasiet för tio år sedan. Nu arbetar hon 

i alla årskurser på högstadiet och undervisar i svenska.  

Bianca är 39 år. Hon började arbeta som lärarvikarie för femton år sedan, och har sedan fortsatt att arbeta som 

lärare samt utbildat sig. Hon har lärarexamen mot grundskolans tidigare år i svenska och engelska, men har 

lärarlegitimation mot högstadiet p.g.a. lång erfarenhet av arbete där. Större delen av hennes tjänst ligger på 

intensivundervisning i läsförståelse för högstadiets alla årskurser, och hon undervisar också en nia i svenska.  

Bosse är 51 år och arbetar sitt nionde år som rektor. Hans pedagogiska bakgrund är förskollärare, samt SO-

lärare på låg- och mellanstadiet. Han har även läst rektorsutbildningen. Efter att ha arbetat som lärare på en 

friskola, blev han rektor där. Sedan blev han rektor på en kommunal lågstadieskola, och sedan två år är han 

rektor på skola B. Skolan har även en biträdande rektor.  

Skola C är också en kommunal skola. Det är den enda högstadieskolan (åk 6-9) i en mindre ort. Skolan har c:a 

340 elever, varav knappt 10 % har utländsk bakgrund. Inte heller denna ort särskiljer sig på något sätt 

socioekonomiskt från de flesta svenska orter i samma storlek. Carl är skolans biträdande rektor, Charlotta 

arbetar som lärare och Cecilia som speciallärare på skolan.  

Charlotta är 41 år och har arbetat som lärare i sjutton år. Hon är 1-7-lärare i svenska, SO och engelska, och har 

fått sin lärarlegitimation för högstadiet genom erfarenhetsprövning. Hon undervisar i svenska och engelska i åk 

6-9. 

Cecilia är 50 år och har behörighet att undervisa i matematik och biologi upp till åk 9, men har vidareutbildat 

sig till speciallärare i matematik och svenska. Den senare examen tog hon för tre år sedan. Hon har tidigare 

arbetat på mellanstadiet och gymnasiet, och arbetar nu som speciallärare på högstadiet. 

Carl är 44 år och arbetar sin första termin som biträdande rektor. Han har en ämneslärarexamen i engelska och 

franska för gymnasiet, och har arbetat som lärare i dessa ämnen på högstadiet i 17-18 år, samt i svenska 8-9 år. 

3.6  ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

För att säkerställa att undersökningen skulle uppfylla etiska principer, skrevs ett informationsbrev (bilaga 3). I 

detta fick de tillfrågade lärarna och rektorerna information om syftet med intervjuerna för att sedan kunna ta 

ställning till eventuellt deltagande. Därmed uppfylldes informations- och samtyckeskraven. (Bryman 2011, s. 

132 f.) Intervjupersonerna har också haft möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst under processen 

(ibid, s 137), vilket de informerades om i informationsbrevet. Ingen valde dock att göra det. I brevet upplystes 

intervjupersonerna också om att de, deras skolor samt kommunerna de arbetar i skulle anonymiseras i 

uppsatsen. De namn som i uppsatsen anges på intervjupersonerna är naturligtvis fingerade. Jag har också fått 

göra andra anonymiserande val, som t.ex. att inte referera direkt till ett fortbildningsmaterial eftersom 

kommunens namn finns med i materialets titel. Inspelningen av intervjuerna raderades efter transkription och i 

transkriberingarna utlämnades personnamn etc. På dessa sätt är även konfidentialitetskravet uppfyllt (ibid. s 

132). 

3.7  RELIABILITET 

Liksom många före mig har konstaterat, kan reliabiliteten vara svår att bedöma för en kvalitativ undersökning 

(Bryman 2011, s 351). Intervjuerna har skett på endast tre skolor, men skolorna visar upp en påfallande 

variation t.ex. i organisationen av arbetet med läsförståelse. Skulle intervjuerna genomföras igen på samma 

skolor, skulle resultatet troligen upprepas. Vid intervjuer på tre andra skolor är det möjligt, men dock knappast 

troligt, att intervjuerna skulle resultera i exakt samma beskrivning av hur man arbetar med läsförståelse. 

Möjligen kan det förmodas att just skillnaden mellan skolorna är representativ för hur undervisning i 

läsförståelse bedrivs, då det hittills tycks sakna konsensus på området. Själva problembeskrivningen med 

sjunkande läsförståelse och behovet av att på något sätt bemöta den, kan också förmodas vara representativ 

för hur fler lärare och rektorer resonerar.  
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De båda högstadieskolorna påminner om varandra i storlek och elevsammansättning, och resultatet för dem 

kan antas vara representativt för skolor i den kategorin. Vuxenutbildningen skiljer däremot ut sig och gör också 

resultatet mer svårtolkat. Det kan ifrågasättas om vuxenutbildningens deltagande i studien berikar den eller 

om det hade varit önskvärt att istället studera ytterligare en eller två högstadieskolor. Högstadieskolorna som 

är representerade i studien deltog när intervjuerna genomfördes i fortbildningar i läsförståelse, och det kan ha 

påverkat viljan att delta i studien. De skolor som avböjde att delta i studien hade säkert kunnat tillföra 

intressanta infallsvinklar och arbetsmetoder, och också bidragit till att studien varit representativ för en större 

population, såsom målet är för kvantitativ forskning (Thornberg & Fejes 2015, s 272). Denna uppsats har dock 

som syfte att undersöka hur skolor – ett urval av skolor, inte hela utbildningsväsendet – hanterar den 

sjunkande läsförståelsen, och det är också det som sker genom intervjuerna och analysen av dem. En term som 

kan passa bättre på studien än representativitet, är pragmatisk validering, som snarare betonar 

forskningsresultatets användbarhet i det att läsaren får en ökad förståelse genom att kunna relatera resultatet 

till rådande situation och också dra nytta av det (ibid, s 274). De olika faserna i forskningsprocessen är noggrant 

beskrivna, allt för att resultatet ska vara pålitligt (Bryman 2011, s 355). 

3.8  AVGRÄNSNINGAR 

I denna uppsats har jag valt att fokusera enbart på läsförståelseundervisning på högstadienivå, även om den 

naturligtvis påbörjas tidigare än så, och kanske också behöver bedrivas på gymnasiet. Orsaken är att PISA-

undersökningarna genomförs på högstadienivå. Jag inser att den undervisning eleverna har fått tidigare i sin 

skolgång inte är oviktig för hur de presterar på läsförståelsetest under högstadietiden, men då gränserna 

behöver sättas någonstans blev detta mitt val denna gång. 

Undervisning av elever med särskilda lässvårigheter såsom dyslexi tas inte upp i denna uppsats, trots att det är 

ett viktigt område som många lärare behöver vara insatta i. Jag föreställer mig att avhandlingar och litteratur 

som fokuserar enbart på dylika svårigheter ger en långt bättre inblick i området än vad ett kort kapitel i en 

allmänt hållen uppsats som denna skulle kunna göra. 

Av utrymmes- och tidstekniska skäl, fokuserar min uppsats endast på svenskämnet, trots att läsförståelse är 

aktuellt i, tror jag, alla skolämnen. Det är dock lockande att studera hur lärare i andra ämnen arbetar med 

texter tillsammans med sina elever, och möjligen skulle det kunna bli föremål för en kommande uppsats.  
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4 RESULTAT 

De fem lärare och tre rektorer som har intervjuats, bidrog alla med intressanta tankar om läsförståelse och hur 

man kan arbeta för att förbättra den. Nedan följer ett urval av det som kom fram i intervjuerna. Jag har valt att 

inte presentera rektorers och lärares svar var för sig, utan att istället organisera resultatet utifrån olika 

ämnesområden, vilka i sin tur i stort sett går att koppla direkt till intervjufrågorna. Kapitlet inleds med 

resonemang kring goda läsare, orsaker till sjunkande resultat och utmaningar i arbetet med läsförståelse, 

eftersom svaren på dessa frågor borde vara grunden för det praktiska arbetet. Därpå följande stycken handlar 

om rektors ansvar, med ett par fördjupande stycken om de ansvarsområden som särskilt lyfts fram i 

intervjuerna, nämligen fortbildning och organisationsfrågor. Därpå följer en redovisning av hur det 

ämnesöverskridande arbetet ser ut, i den mån det finns något. Sedan presenteras hur läsförståelse-

undervisningen bedrivs. För tydlighetens skull har jag valt att dela upp svaren på den frågan i två avdelningar: 

den undervisning som sker under ordinarie lektioner samt den intensivträning som bedrivs.   

4.1  EN GOD LÄSARE 

Lärarna fick besvara frågan vad de anser att en god läsare är. Samtliga lärare anger avkodningen som den första 

delen av att vara en god läsare, och följer sedan upp med att, med lite olika formuleringar, prata om förståelse 

som den andra delen. Anneli, som ofta arbetar med elever som har svenska som andraspråk, pekar på vikten av 

ett stort ordförråd, men också förmågan att läsa mellan raderna och koppla texten till sin förförståelse. Även 

Bianca diskuterar vikten av att kunna inferera, och hon lyfter också förmågan att skapa inre bilder när man 

läser och dess betydelse för djupare förståelse av texten. Berit och Cecilia talar båda om vikten av att ha 

strategier att ta till när man inte förstår. Charlotta nämner också förmågan att kunna närma sig olika texter på 

olika sätt, t.ex. att snabbt kunna scanna av en text i för att se vad den handlar om eller att kunna studera en 

text ingående för att suga ur all tänkbar information ur den. Ett citat från Berit får exemplifiera de färdigheter 

lärarna eftersträvar hos sina elever: 

Då skulle jag vilja säga att man både läser med flyt och förståelse. Att man (…) har strategier för 

att kunna välja, eller ta sig igenom olika typer av texter. Att man använder dem på olika sätt, 

beroende på vad det är man stöter på för text, tänker jag. 

4.2  ORSAKER TILL SJUNKANDE RESULTAT 

Både lärare och rektorer fick frågan om orsakerna till de sjunkande resultaten i test av läsförståelsen, bl.a. i 

PISA-undersökningen, och den besvarades enligt två huvudspår: eleverna och deras egen läsning – hur mycket 

och vad läser de – respektive bristande undervisning i läsförståelse.  

Flera lärare och rektorer tror att den försämrade läsförståelsen delvis beror på att elever idag läser mindre än 

förr, inte minst i hemmet.  

Charlotta: 

Utan att ha gjort någon vetenskaplig undersökning så upplever ju jag att det är färre av 

eleverna i klassen som väljer att läsa böcker på fritiden. Det är större läsmotstånd, tycker jag, 

mot skönlitteratur. 

Bianca: 

Det är flera saker som konkurrerar om tiden (…) så att man inte får den här mängdträningen 

(…) Man måste ju läsa många tusentals timmar innan man blir en god läsare, och då tror jag 

inte att man hinner det.  

Det är tydligt att intervjupersonerna anser att läsförståelse kommer med erfarenhet av läsning. Även läsning 

som sker för nöjes skull är till nytta i skolarbetet genom att förståelsen främjas av vanan att hantera texter. I 
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samband med frågan om den egna läsningen, kommer också frågan om att internets inverkan upp. Tillgången 

till internet har påverkat hur mycket man läser.  

Carl: 

Dels är det väl den allmänna bilden i samhället idag, att man inte läser böcker när man är liten. 

Det är mer TV, iPad – den typen av stimulans, det här flödet som finns där. 

Läsningen på internet skiljer sig också från läsningen av skönlitteratur. Även om eleverna läser mycket när de 

tillbringar tid vid datorn, är det inte självklart att det gynnar läsförståelsen på samma sätt som läsning av 

böcker gör, menar Charlotta:  

Sedan tror jag att elever idag läser på ett annat sätt, mycket på nätet och mycket sakprosa, 

men det är ju ganska osystematiskt och de gör det på egen hand, och att få en översikt över 

något som är på nätet, med allt vad det innebär av hyperlänkar och mycket interaktivt, ställer 

ju andra krav på en läsare än den traditionella undervisningen kanske gör. 

Anneli tar också upp digitaliseringens inverkan på motivationen att lära sig. När det går att snabbt och lätt 

hämta information på nätet eller spara lärarens lektionsanteckningar som ett fotografi i mobilen, kan 

föreställningen bli att kunskapen är enkel att tanka in i huvudet. Dessutom förloras fördjupningen som ges 

genom att själv anteckna och därigenom göra materialet till sitt eget.  

Det andra spåret handlar om skolan och lärarna, i vilken utsträckning och på vilket sätt det undervisas i 

läsförståelse. Två av lärarna och en rektor menar att skolan har brustit i undervisning av läsförståelse.  

Berit:  

… att vi inte har varit så duktiga heller på att arbeta med just läsningen, och kanske vi inte 

heller har jobbat så strukturerat med läsning framför allt. Att vi har satt dem och sagt 

”Varsågod, läs en bok”, men vi har inte gjort någonting av det. Vi har inte liksom följt upp det 

och vi har inte pratat om läsningen. (…) Att vi har säkert, nog, utgått från att eleverna har 

förstått vad de har läst, och så har de inte gjort det. 

Trots att det i tidigare svar finns en tanke om att vana vid läsning hjälper upp läsförståelsen, pekar Berit här på 

att det har funnits en bristande kontroll av om eleverna faktiskt förstår det de läser. Troligen har det en längre 

tid funnits behov av att komplettera den egna läsningen med explicit undervisning i läsförståelse. Cecilia är inne 

på samma spår, och menar att orsaken är brister i lärarnas utbildning: 

… svenska lärare vet generellt sett inte vad det innebär att undervisa i läsförståelse, för de kan 

det inte. De har det inte i sin utbildning och de har inte fått det på fortbildning heller, och 

därför är det liksom lämnat åt sitt öde. Man tror att man jobbar med läsförståelse när man kör 

de här texterna och lite frågor, och det är frågor på raden och mellan raden och inferens och 

sådär, men det är det ju inte. 

I sin utbildning till speciallärare fick Cecilia lära sig metoder för att undervisa i läsförståelse, och i intervjun 

framkommer det att hon tycker att fler lärare borde få ta del av dessa metoder eftersom de lärare som saknar 

kunskaper om hur läsförståelsen kan tränas upp inte kan hjälpa de elever som behöver extra stöd.  

När det handlar om medvetenheten om behovet av explicit undervisning i läsförståelse och hur man gör, finns 

det hoppfulla röster:  

Berit:  

Det tycker jag finns en mycket större medvetenhet, de senaste åren. Just det här med hur man 

jobbar med texter… 



20 

 

Carl: 

Det känns som att det har svängt tillbaka i alla fall nu (…) Jag tänker att det finns hopp för 

framtiden, men skolan kan ju göra liksom sin del, men inte mer. Där är ju också föräldrarnas bit, 

då. Läsa och annat.  

Bosse skiljer sig något från övriga, i det att han resonerar kring hur rättvisande PISA-undersökningen egentligen 

är. Han säger: 

Det ligger någonting i att vi inte presterar tillräckligt högt, därför att det inte är eftertraktat att 

vara duktig i skolan. Samtidigt som vi jämför oss med fel kulturer, då. 

Han menar att läroplanen och PISA-undersökningen har lite olika fokus, och dessutom att jämförelsen över 

kulturgränser skapar ett glapp i resultaten. Svenska ungdomar, som kan klara sig ganska bra i livet utan goda 

skolresultat, jämförs med elever från kulturer där prestationskraven är högre och skolarbetet verkligen 

premieras. Visserligen visar PISA-undersökningen på en riktig tendens, men man bör inte lägga alltför stor vikt 

vid undersökningen, anser Bosse. 

4.3  UTMANINGAR I ARBETET MED LÄSFÖRSTÅELSE  

När lärarna får frågan om vad som är den största utmaningen i arbetet med läsförståelse, varierar svaren en hel 

del. Den lärare som har flest elever som inte har svenska som förstaspråk, Anneli, upplever att många elever 

har svårt för att få sammanhang i texter eftersom de kan ha såväl bristande ordförståelse som svag 

förförståelse på grund av skilda kulturella referensramar. Berit tycker att det är en utmaning att få eleverna att 

läsa mellan raderna och hitta inferenser, medan Charlotta ser utvecklandet av ett djupare analytiskt tänkande 

som den största svårigheten. Liksom läraren med många andraspråkselever tar hon upp referensramarna, och 

menar att det finns elever som inte har många erfarenheter att relatera texterna till, som sällan ser nyheter 

eller deltar i reflekterade samtal hemma. Bianca tycker att det mest utmanande är att motivera till läsning, 

eftersom de elever hon träffar i intensivundervisningen har med sig dåliga erfarenheter av läsning. Det är en 

tröskel att komma över, att få igång läsflyt och läsförståelse så att eleverna slutar undvika läsning. Cecilia 

menar att utmaningen just nu ligger i att ”få med sig lärarna på tåget” och komma igång med att undervisa i 

lässtrategier, och också att det kan finnas ett motstånd hos elever som inte är vana vid att arbeta med 

strategierna.   

4.4  REKTORS ANSVAR 

På frågan om sitt ansvar i arbetet med läsförståelse, svarar Anders att hans roll är att skapa de bästa möjliga 

förutsättningarna för lärarna, så att eleverna kan erbjudas hjälp efter behov. Det handlar bl.a. om att göra 

upplägget av kurserna optimalt. Även fortbildning för lärarna ingår i att skapa goda förutsättningar för lärarna. 

Vad det gäller ämnesövergripande arbete, har Anders valt att organisera arbetslagen på ett sätt som kan gynna 

sådant, och han lyfter tanken i arbetslagen med jämna mellanrum. Det ämnesövergripande arbetet kan också 

handla om att hjälpa till att lägga upp samarbetsplaner över ämnesgränserna för enskilda elever med särskilda 

behov, så att de får en studieplan och ett schema som gynnar just deras lärande. 

Bosse definierar sin roll i läsförståelsearbetet som att organisera verksamheten så att eleverna får 

språkutvecklande miljöer i all undervisning. Organisationen har vissa fasta strukturer men är också en 

färskvara, menar han, eftersom behoven varierar från år till år. Därför behöver det ständigt finnas ett arbete 

med analys och uppföljning av resultat. Som stöd i detta arbete har han en skolutvecklingsgrupp, bestående av 

förstelärarna, elevhälsoteamet och elevrådet, vilka träffas regelbundet för att analysera resultat och forma en 

skolutvecklingsplan. Lärarna ska ges förutsättningar till att kunna bedriva en språkutvecklande undervisning, 

och eleverna ska komma framåt i sitt lärande och trivas. Bosse anger också att det är hans uppgift att se till att 

elever i behov av extra stöd ska få detta, både förebyggande och åtgärdande. I detta arbete har han stöd av 

elevhälsoteamet. 
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Carl, som är relativt ny i sin tjänst, ser som en av sina viktiga uppgifter just nu att sätta sig in i den aktuella 

skolans arbete. I hans tjänst ligger ansvaret för fortbildningen Läslyftet, som det står mer om i nästa kapitel, 

och i vilket han bistår med stöd om frågor skulle uppstå samt medverkar till att satsningen går före andra saker 

som i nuläget inte är lika prioriterade. Han kommer också planera och genomföra en utvärdering av Läslyftet 

när projektet upphör.  

När lärarna ska uppge vad rektorer och skolledning har för uppgifter i arbetet med läsförståelse, nämner de 

framför allt två av de saker som rektorerna själva lyfter: fortbildning och organisation. Rektorerna förväntas 

hålla ögonen öppna efter adekvat fortbildning, samt ge möjlighet att delta i sådan. Ett par av lärarna som just 

nu deltar i dylik fortbildning, menar att rektorerna visar att de prioriterar läsningen och ser dess betydelse för 

ökad måluppfyllelse, genom att välja att skolan ska delta i fortbildningen och genom att organisera arbetet så 

att lärarna har möjlighet att genomföra den. T.ex. säger Charlotta:    

… målet för oss är ju att vi ska bli duktigare läslärare och eleverna ska bli goda läsare och på sikt ska 

det också höja måluppfyllelsen. Så det är det övergripande målet i detta. 

Arbetet för högre måluppfyllelse uppges också som en av rektorns arbetsuppgifter. Cecilia deltar i en 

fortbildning just nu tillsammans med övriga svensklärare på sin skola (se nästa kapitel), men påpekar att även 

SO- och NO-lärare bör delta i denna utbildning, eftersom den i högsta grad är aktuell för deras ämnen också. 

Det är skolans rektor som har beslutat att skolan ska delta, men också vilka lärare som ska prioritera annan 

kompetensutveckling.  

Berit och Bianca, som arbetar på en skola med ett tydligt program för elever i behov av extra 

läsförståelseundervisning, tar också upp organisationen kring stödundervisningen som en del i rektorns arbete. 

Det upplevs som positivt att han har låtit dem prova den nya arbetsformen, ett förslag som bl.a. skolans 

specialpedagog var med och tog fram. Den skolan har tid för egen läsning på schemat, vilket också är något 

som rektorn har organiserat.  

4.4.1  FORTBILDNING 

Ett av rektorernas ansvarsområde är fortbildning, och rektorerna fick besvara frågan om skolans lärare tar del 

av någon sådan inom läsförståelseområdet, men eventuell fortbildning kom också upp i samtalen med lärarna.  

Fortbildningssituationen skiljer sig lite mellan skolorna. Anneli har inte deltagit i någon särskild fortbildning 

kring läsförståelse, då skolan prioriterar annan kompetensutveckling för närvarande. Kommunen kommer att 

delta i Skolverkets kompetensutveckling kring läsförståelse, Läslyftet (se kap. 2.3 samt nedan), innevarande år, 

men det är inte bestämt i vilken utsträckning skolan som Anneli arbetar på ska delta. Skolans förutsättningar 

skiljer sig ganska mycket från de båda andra skolorna där intervjuer genomfördes, eftersom undervisningen 

riktar sig till vuxna elever, varav många med svenska som andraspråk. Det kollegiala lärandet försvåras av att 

det endast är en lärare i varje undervisningsämne, enligt intervjun med rektor Anders.  

Berit och Bianca arbetar i en kommun som har valt att satsa på en egen lässatsning eftersom kommunen har 

låga läsförståelseresultat jämfört med rikssnittet. Målet är att skapa bättre måluppfyllelse genom mer 

språkstödjande lärmiljöer. Satsningen riktar sig till alla lärare, men eftersom det samtidigt pågår en 

matematiksatsning, deltar inte alla lärare på den skola där intervjuerna genomfördes. De lärare som deltar 

undervisar i språk, SO, hemkunskap, bild och musik. Utbildningen pågår under ett år och tiden som används är 

ordinarie kompetensutvecklingstid. Lärare från olika skolor träffas en gång varannan vecka, och de följer ett av 

kommunen framtaget material med inläsningstexter och övningar att göra med eleverna. Det framgår av 

intervjuerna med både lärare och rektor att satsningen visserligen är intressant, men att den tar mer tid i 

anspråk än vad de från början räknat med och att det därför finns ett visst motstånd, framför allt bland lärare 

som inte undervisar i svenska. Materialet är dock utformat för att vara relevant för alla lärare, med bl.a. 

exempel från lektioner i olika ämnen. Som bas i materialet finns reciprok undervisning och strategierna som tas 
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upp där: att förutspå, reda ut, ställa frågor och sammanfatta. Det finns även kapitel om vad som gör en text 

tillgänglig och hur man kan förutse svårigheter i en text och förbereda läsningen därefter, om samtal i 

klassrummet samt om hur man modellerar. I alla kapitel finns en teoribakgrund, exempel på hur lärare arbetar 

samt konkreta tips. Materialet återkopplar till forskning, till Lgr 11 samt till Bedömning för lärande, vilket 

kommunen har arbetat aktivt med i flera år. Till de flesta texterna finns hänvisning till exempelfilmer på 

kommunens lärplattform. 

Charlotta och Cecilia deltar i Skolverkets satsning Läslyftet tillsammans med skolans övriga svensklärare och 

skolbibliotekarien. Eventuellt kommer lärare från fler ämnen att delta i Läslyftet senare. Läslyftet pågår mellan 

2015 och 2018, och består av ett antal olika moduler som Skolverket har tagit fram. En modul sträcker sig över 

en termin och de skolor som deltar väljer en passande modul. Satsningen riktar sig inte enbart till språklärare, 

utan har t.ex. moduler som Främja elevers lärande i NO, Främja elevers lärande i SO samt Läsa och skriva i alla 

ämnen. Läslyftet bygger på kollegialt lärande, och deltagande skolor har möjlighet att få bidrag för en viss 

tjänstenedsättning för den/de lärare som fungerar som handledare. De artiklar och filmer som utgör basen i 

modulerna ligger fritt tillgängliga på Skolverkets hemsida (Läs- & skrivportalen, odat.). På den aktuella skolan 

har man under innevarande termin valt att delta i modulen Lässtrategier för sakprosa, och nästa termin ska 

skolan välja en ny modul. I snitt arbetar de deltagande lärarna med fortbildningen 90 minuter i veckan, och det 

är delar av kompetensutvecklingstiden som har vikts för detta. Charlotta fungerar som handledare för övriga 

lärare på skolan som deltar i Läslyftet, och har utöver de 90 minuterna en tjänstenedsättning på 10 % för sitt 

handledarskap. De intervjuade lärarna talar mycket gott om Läslyftet, och särskilt för Charlotta har 

utbildningen gett många nya insikter och strategier som hon inte fick med sig från lärarutbildningen. Intervjun 

med henne blir också lite speciell, eftersom hon står i begrepp att förändra delar av sin undervisning p.g.a. 

fortbildningen. Cecilia tycks känna igen mycket från sin speciallärarutbildning, men är nöjd med att fler lärare 

får ta del av undervisning i lässtrategier.   

4.4.2  ORGANISATION AV LÄSFÖRSTÅELSEUNDERVISNING 

Rektorerna ansvarar för den organisatoriska delen av arbetet, och de fick besvara frågan om vilket 

läsutvecklande arbete den egna skolan bedriver. Organisationen på de tre olika skolorna skiljer sig åt en hel del, 

och här följer därför en genomgång av varje skolas arbete med läsförståelse.  

Anneli arbetar själv med sina elevers läsförståelseundervisning. Hon har en heterogen grupp med nivåer 

alltifrån motsvarande åk 4 till åk 9, och för att kunna möta elevernas olika behov delas gruppen upp i två delar. 

Under ett av gruppens tre lektionspass varje vecka, turas delgrupperna om att ha självstudieuppgifter och 

lärarledd lektion. Undervisningen i läsförståelse pågår varje vecka hela läsåret. Anneli har fått speciell tid avsatt 

i sin tjänst för att jobba individuellt med de elever som behöver extra hjälp, så utöver de tre ordinarie 

lektionspassen har hon två pass i veckan när hon kan välja ut elever som behöver extra hjälp med något 

moment i svenskan, t.ex. läsförståelse. Det finns en specialpedagog som arbetar med bl.a. Annelis elever, dock 

inte med läsförståelse.  

På den skola där Berit och Bianca arbetar, har ämneslaget valt att lägga intensivträning i läsning för elever med 

störst behov av sådan på en lärare, nämligen Bianca. För att snabbt komma igång med träningen görs en 

screening av blivande högstadieelever redan i slutet av åk 6. De elever som får sämst resultat på den, får varje 

dag under sex till åtta veckor träffa Bianca i trettio minuter. De går från andra lektioner för att delta i 

intensivsvenska och träna lässtrategier. Hur intensivträningen med Bianca genomförs konkret beskrivs i kap. 

4.7.1. Grupperna som intensivtränas på detta sätt består idealt av mellan fem och åtta elever. Övriga elever 

tränas fortlöpande i läsförståelse av sina ordinarie lärare på svensklektioner. Lärarna och specialpedagogen tog 

tillsammans fram denna arbetsmodell och nu är det tredje året skolan arbetar enligt den. Berit beskriver 

modellen som både grundad i forskning och framgångsrik i praktiken:  
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… och vi har ju läst mycket forskning (…) och sett att det här fungerar, det här med att duscha 

dem under en begränsad period. Så är det en bra modell. Och det har gett bra resultat. Vi har 

sett det under ett antal år när vi har jobbat så, att det har varit väldigt, väldigt bra, och faktiskt 

gett resultat på hur många vi har kunnat släppa igenom med godkända betyg till gymnasiet 

också. Och det är ju fantastiskt när det blir så! 

Lärarna specialtränar också de elever som behöver få ett bättre läsflyt och en bättre läshastighet. Det är fler 

lärare som är inblandade i detta, och den träningen sker enskilt under sex till åtta veckor, minst tre gånger i 

veckan i upp till trettio minuter per gång.  

I linje med uppfattningen om att eleverna läser mindre på sin fritid och därmed får sämre förutsättningar för 

god läsförståelse, har skolan den här terminen börjat satsa extra på egen läsning på lektionstid. Detta har 

ordnats så att övriga ämnen har fått låna ut fem minuter per vecka, vilka har lagts på mentorstid som delvis 

används till läsning. Rektor Bosse berättar:  

Sedan, resten av tiden, avsätter vi för läsning. Då läser alla elever den litteratur som de har valt, för 

att öka deras ordförråd och deras läsförmåga också. För om vi ska förstå det forskningen säger nu – 

det har stått med i tidningen flera vändor nu – så är det inte mycket som våra barn och ungdomar 

läser idag.  

Cecilia är speciallärare, och finns som resurs för övriga svensklärare på skola C. Hon har tidigare jobbat med 

intensivundervisning i läsförståelsestrategier med de elever som har extra undervisning i svenska och engelska 

istället för något ytterligare språk. Undervisningsperioden var om fem veckor som en engångsföreteelse. Denna 

undervisning beskrivs i kap. 4.7.2. För närvarande stöttar Cecilia övriga svensklärare genom att vara med på 

ordinarie svensklektioner och hjälpa de elever som behöver mest hjälp. 

4.5  ÄMNESÖVERSKRIDANDE ARBETE 

Enligt CORI-modellen (se kap. 2.6.3) är ämnesöverskridande arbete att rekommendera för att kontextualisera 

läsningen och skapa motivation för att få en god läsförståelse. Lärarna fick besvara frågan om och i så fall hur 

ämnesöverskridande arbete bedrivs på deras skola, men ingen av skolorna arbetar ämnesövergripande i någon 

större utsträckning, eller knappt alls. När det gäller vuxenutbildningen försvåras ämnesövergripande arbete av 

att eleverna inte är indelade i klasser, utan läser sina ämnen i olika grupper utifrån de egna behoven. Anders 

har organiserat arbetslagen så att lärare som arbetar med olika teoretiska ämnen finns i samma arbetslag och 

därmed ska kunna arbeta med ämnesövergripande projekt inom arbetslaget. Rektorn uppmuntrar men 

initierar inte ämnesövergripande arbete. Ibland sker det ämnesövergripande arbetet på individnivå, och Anders 

exemplifierar med en elev som ligger på hög nivå i de flesta ämnen, men inte i svenska. För att den eleven ska 

få extra träning i svenska, görs ett samarbete mellan svenska som andraspråk och samhällskunskap, där eleven 

får arbeta med uppgifter som gynnar båda ämnen och därmed få förutsättningar att på kortare tid nå 

kunskapskraven i dessa ämnen.  

Den lärare som arbetar på vuxenutbildningen tar själv med läsförståelseundervisning i andra ämnen de 

perioder hon undervisar i t.ex. samhällskunskap. Hon skulle gärna se att elever kom till henne med frågor om 

till exempel matematikuppgifter med mycket text, men det sker sällan. 

På skola B har man återkommande temaveckor, men läsförståelsen är inte en specifik del i dessa temaveckor. 

Bianca menar att det skulle kunna minska elevernas arbetsbörda med samarbete över ämnesgränserna, men 

att man behöver hitta bra former för det. Svenskämnet har eget innehåll och kan inte fungera bara som 

stödämne för andra ämnen, påpekar hon.  

Inte heller på skola C finns det något ämnesövergripande arbete vad det gäller läsförståelse. Charlotta hoppas 

på förändring i och med den kompetensutveckling som pågår:   
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Nej, och det känner jag ju att man verkligen skulle vilja. Inte minst med SO:n känner jag att här 

har vi jättemycket beröringspunkter om man tittar på kunskapskraven. Och så känner vi ju 

alltid att det är tidsbrist, för det känner vi ju, men tänk så mycket samordningsvinster det skulle 

finnas i det här med läsförståelsestrategier och att vara källkritisk osv. Så jag hoppas ju… Nästa 

läsår, så ska vi ju köra läslyftet för övriga lärare. (…) Jag tänker att när man har lite mer på 

fötterna, när alla lärare har det, så kanske man på något sätt kan göra någon gemensam plan 

för hur vi ska jobba med detta strukturerat. 

När Cecilia hade intensivundervisning i läsförståelse använde hon sig bland annat av texter som eleverna skulle 

läsa i SO:n eller NO:n, men i nuläget finns det inget ämnesöverskridande arbete. 

4.6  LÄSFÖRSTÅELSEUNDERVISNING PÅ ORDINARIE LEKTIONER 

Frågan till lärarna om hur de arbetar för att utveckla elevernas läsförståelse upptog naturligt nog en stor del av 

intervjuerna, och svaren är organiserade i en avdelning om ordinarie lektioner och en avdelning om 

intensivundervisning. En stor del av läsundervisningen på de ordinarie lektionerna tycks handla om läsning av 

skönlitteratur, och därför inleds detta kapitlet med ett stycke om hur den läsningen organiseras. Sedan 

presenteras mer ingående hur lärarna arbetar med läsförståelse med enskilda texter: vad som görs inför en ny 

text, vad som sker under läsningen av texten – hur nya ord hanteras och hur läsning mellan raderna tränas – 

och hur efterarbetet utformas. Slutligen följer ett stycke om modellering; något som kan användas i alla faser 

av läsningen och därför presenteras vid sidan av dem.  

Samtliga lärare har metoder för att arbeta med läsförståelse, men metoderna ser olika ut. De lärare som 

genomgår läslyftet, resonerar i termer och metoder som enkelt kan kopplas till litteratur i ämnet. Framför allt 

hänvisar de till reciprok undervisning. 

4.6.1  LÄSNING AV SKÖNLITTERATUR 

Anneli arbetar med läsning av skönlitteratur ett pass i veckan. Grupperna läser ibland romaner, men också 

noveller och texter ur antologier. Den normala arbetsgången är att eleven får en text att läsa hemma, och de 

frågor som uppstår kring ord och betydelser får de ta med till lektionen och gå igenom tillsammans med resten 

av gruppen. Sedan diskuterar klassen texten utifrån företrädelsevis öppna frågor, men även mer slutna. Ofta 

har man högläsning, då eleverna själva får läsa korta stycken högt, för att träna sitt läsflyt. Högläsningen kan 

också tränas hemma. De elever som läser en roman, får även föra en läslogg. Läsloggen är ett papper med 

begränsat utrymme där eleverna dels får göra en kort sammanfattning av det lästa och dels skriva ett citat ur 

texten med en egen reflektion om citatet. Förutom läsloggen handlar läsförståelsearbetet mycket om samtal 

kring texten. Även när Anneli har enskild tid med en elev som behöver extra stöd, resonerar de tillsammans om 

texten och hur den går att koppla till elevens egen bakgrund.  

Berits skola använder s.k. mentorstid för egen läsning, men har också tyst läsning på svensklektioner. Berit 

varierar läsningen mellan att låta hela klassen läsa samma bok och att klassen delas in i smågrupper med en 

boktitel per grupp. När hela klassen läser samma bok, påbörjar Berit boken genom att läsa första kapitlet högt. 

Sedan får eleverna läsa själva, och med jämna mellanrum får de frågor kring boken. Frågorna ska hjälpa 

eleverna att göra inferenser och att tänka kring det de läser, och kan besvaras antingen genom diskussioner i 

större grupper eller i par, eller skriftligt. När boken är färdigläst pratar klassen om sina åsikter om boken och 

tankar som har uppstått under läsningen. Det sker också någon form av redovisning eller prov på boken, så att 

eleverna får träning i att göra sammanfattningar med det viktigaste ur en text.  

När Berits klass läser olika böcker i smågrupper, få de välja en av fem-sex titlar med olika svårighetsgrad och 

längd efter att lärarna har presenterat boken. Ibland gör läraren specifika frågor till varje bok, och ibland utgår 

hon ifrån Chambers boksamtal (se kap. 2.2.4.1). Frågorna ska få eleverna att förutsäga, fundera och ta ställning. 
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I grupperna får eleverna själva göra en planering. En sekreterare som skriver ner gruppens svar på frågorna 

utses också.    

Bianca arbetar i mycket likadant som Berit. Dels har eleverna alltid en bok de har valt själva för egen läsning, 

och dels arbetar man i helklass eller grupper med ytterligare minst en bok per termin. Dessutom läser man 

olika typer av kortare texter och arbetar med genrespecifika drag i dessa, för att det ska bli en hjälp för 

förståelsen. Under läsningen förser läraren eleverna med frågor att fundera över och diskutera kring.  

Även Charlotta arbetar med läsning av böcker i klassuppsättningar samt boksamtal. Ibland används samma bok 

för alla, men i originalversion eller lättläst version beroende på enskilda elevers behov. Vissa böcker finns också 

som ljudböcker för de elever som behöver det. Målet är att läsa en skönlitterär bok per termin. Charlotta har 

arbetat med att eleverna ska uppmärksamma att frågor kan ställas på olika nivåer, genom att exemplifiera och 

låta eleverna själva få försöka skriva frågor; både sådana som har svaren explicit utskrivna i texten och mer 

övergripande frågor där man kan koppla det lästa till resten av livet. Klassen arbetar också periodvis med 

enskild läsning av böcker som eleverna själva har valt. När det arbetas med texter ur speciella genrer, får 

eleverna läsa kortare texter i form av noveller eller textutdrag.  

Cecilia har ingen egen klassundervisning, utan deltar i andra lärares lektioner. 

4.6.2  INFÖR LÄSNING AV EN TEXT 

När eleverna ska börja med en ny skönlitterär bok, resonerar lärarna med eleverna utifrån bokens omslag. Man 

tittar på bilden och titeln och funderar på vad boken kommer att handla om eller ifall man kommer att tänka 

på något särskilt.  

Anneli: 

… och det är att man liksom närmar sig texten utifrån, konkret från början då, att man tittar på 

omslaget: ”Vad kan vi tänka oss att den här boken handlar om?”, ”Har jag någonting jag kan 

relatera till i mitt liv utifrån det här omslaget?”. 

Tanken med att göra så är att väcka intresse och att ge eleverna ledtrådar till läsningen redan i förväg. På det 

sättet ökar man elevernas möjlighet att ta till sig texten när de väl börjar läsa, eller som Bianca uttrycker det:  

I och med att man börjar tänka omkring det man ska läsa, eller texten som man tror sig möta, 

så blir man bättre förberedd på att ta emot den. 

Ibland serverar läraren ord eller uttryck som kommer upp i texten i förväg, för att läsningen ska flyta på bättre.  

Charlotta och Cecilia pratar också om faktatexter. Tillsammans med eleverna tittar de på bilder och läser 

underrubriker i förväg för att skaffa sig en förförståelse om texten och för att eleverna ska hitta associationer 

till kunskap och erfarenheter de redan har. Charlotta och Cecilia talar explicit om det som en av 

läsförståelsestrategierna i reciprok undervisning, nämligen den som handlar om att förutsäga vad texten ska 

handla om och som ibland illustreras med en spågumma.  

Anneli använder sig av frågor som utgår från Judith Langers bok Litterära föreställningsvärldar (Langer 2005, se 

också kap. 2.2.4.2). Frågorna sträcker sig över hela läsningen. De frågor som eleverna får arbeta med när de 

börjar läsa en ny text syftar till att väcka intresse och få igång läsarens förförståelse och därmed påbörja bygget 

av en föreställningsvärld, och exempel på dem är: 

 Vilken är titeln och vilka tankar ger den? 

 Vad antyder framsidan och illustrationerna? 

 Vilka är karaktärerna, hur beskrivs de och vad kan du förvänta dig av dem i framtiden? 

 Vad kommer att hända härnäst? 
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Cecilia rekommenderar att vid läsning av faktatexter tillsammans formulera frågor utifrån rubrikerna, vilka 

eleverna sedan får försöka hitta svar på under läsningen. Här nämns reciprok undervisning, och strategin som 

hänvisas till är ”journalisten/reportern”. När eleverna har formulerat några frågor, läser läraren texten högt 

och när eleverna hör ett svar på någon av frågorna får de räcka upp handen. Syftet med detta är att eleverna 

verkligen ska tänka på vad som läses: 

… lärarens uppgift när man undervisar i läsförståelse, det är att få eleverna att börja tänka 

samtidigt som man läser, för det är det som är felet – att många inte tänker samtidigt som de 

läser. De måste fatta att det är det de måste göra. För de läser texten utan att tänka, de kan 

tänka på träningen i eftermiddag eller vad som helst, men de ”har ju läst det”… Men man 

måste få dem att fatta att de måste interagera med texten. 

Om det är någon fråga som inte besvaras i texten, får den följa med tills hela texten är läst. Läraren kan göra en 

poäng av att svaret kan behöva sökas någon annanstans, eller att textens huvudbudskap kanske inte kom upp i 

de ställda frågorna.   

4.6.3  UNDER LÄSNING AV EN TEXT 

Under läsningen av texten kommer eleverna ofta att stöta på ord som de inte förstår. Lärarna är måna om att 

eleverna ska kunna ta sig an okända ord på det sätt som är lämpligt vid varje enskilt tillfälle. I det här skedet av 

läsningen sker också träning i att läsa mellan raderna, d.v.s. att se bortom de skrivna orden och dra slutsatser 

med hjälp av tidigare kunskaper.   

4.6.3.1 NYA ORD 

Att ordförståelsen är viktig märks i alla lärarintervjuer, och en lärare pekar ut ordförståelse som den enskilt 

viktigaste faktorn för att kunna förstå en text. Det är dock olika uttalat hur man arbetar med nya ord. Berit 

tränar nya ord med sina sjuor för att de ska få ett bredare allmänakademiskt ordförråd. I ett moment som hon 

kallar Veckans ord får eleverna ett tiotal ord att lära sig förstå och stava varje vecka.  

När det dyker upp ord som är nya i den löpande läsningen, låter lärarna det få ta tid att komma till förståelse 

och tillsammans serverar de en diger lista på strategier att använda. Eleverna får ta sig an ett nytt ord 

tillsammans på olika sätt. De kan få läsa ordet högt för sig själva och i dess sammanhang för att se om det 

klarnar. De kan jämföra med ord som de redan kan och som liknar det nya ordet, eller se om de förstår delar av 

ordet och därigenom få en ledtråd om dess betydelse. En elev som förstår ordet kan få förklara och 

exemplifiera det. De kan slå upp i lexikon eller ordbok, eller använda Google. En lösning är förstås att fråga 

läraren eller någon annan som förstår, och handlar det om ett nyckelbegrepp i texten kan läraren servera 

förklaringen innan läsningen. Cecilia föredrar dock att eleverna börjar med att använda någon av strategierna 

för att gissa sig till förståelsen, och att de först efter det frågar läraren eller slår upp ordet, som en kontroll för 

att se om de har förstått rätt. Ibland behöver läsaren inte förstå alla ord för att förstå sammanhanget, och det 

kan också vara en viktig insikt. Genom att grupperna resonerar och använder olika strategier tillsammans, får 

eleverna flera exempel på olika metoder för att hantera nya ord, med tanken att dessa metoder ska användas 

även vid läsning på egen hand.  

Bianca betonar att det är viktigt att eleverna inte ger upp när de inte förstår alla ord, och en aktuell situation 

från hennes klassrum får exemplifiera arbetet: 

Som den här nian nu, de läste ”Pälsen” förra veckan, en novell av Hjalmar Söderberg där 

språket är lite ålderdomligt, i alla fall i elevernas ögon. Och då så handlar det ju om 

häradshövdingen. Det är ju ingen som vet vad en häradshövding är nu, men de kunde ju hjälpas 

åt att räkna ut ungefär vad det var för någonting (…) utifrån texten och utifrån ordet, alltså 

”hövding”, och ”härad” var det någon som kom på att: ”Sjuhäradsbygden, är det samma…?” Ja, 
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och så. De löste det ju och fick ju med sig tillräcklig förståelse för vad det var för någonting. Att 

man inte ska (…) tänka, ”Nu förstår jag ingenting!” bara för att man inte vet exakt vad en 

häradshövding är.  

Ibland låter Charlotta eleverna gissa vad orden betyder i förväg, och skriver upp gissningarna på tavlan. När de 

sedan läst texten och sett ordet i sitt sammanhang, kan de se om gissningarna är rimliga.  

Cecilia gör ordlistor på tavlan ihop med eleverna. Där finns först ordet i en spalt. I nästa spalt skriver hon det 

eleverna har spånat kring ordet, och i spalten därefter en korrekt men lättförståelig förklaring som gruppen har 

formulerat tillsammans. I sista spalten görs en enkel illustration av ordet, vilken fungerar som stöd för minnet.  

Slutligen betonar Berit vikten av att det nya ordet inkorporeras i det aktiva ordförrådet genom att det sätts i ett 

korrekt sammanhang:  

… och så får man försöka sätta in det i en mening eller ett sammanhang också tänker jag; att just 

sammanhanget är ju väldigt viktigt, att man kan använda ordet på rätt sätt, att man inte bara 

förstår vad det betyder. 

4.6.3.2 ATT LÄSA MELLAN RADERNA/INFERENS 

Det främsta sättet att träna eleverna i att hitta det som inte står explicit utskrivet i texten, utan finns att läsa 

”mellan raderna”, är enligt lärarna att diskutera och resonera kring det lästa. Berit menar att det har med 

läsvana att göra och att ha någon att bolla med under läsningen. För de elever som kommer från familjer där 

läsning och diskussioner är en naturlig del är inferenser oftast inte ett problem, medan andra elever behöver få 

mer hjälp på lektionerna för att utveckla sin förmåga att läsa mellan raderna. Biancas intensivundervisning går 

till stor del ut på att lära sig att inferera (se mer i kap. 4.7.1).  

Anneli använder elevernas eget skrivande som ett hjälpmedel för att förstå vad det innebär att läsa mellan 

raderna: 

I skrivandet får man också läsförståelse, kan jag tycka, om man är vaken för det när man ger 

respons till eleverna. Alltså, att man t.ex. kanske ställer en fråga: ”Nu har du skrivit det här, 

men jag kan inte förstå. Jag kan inte läsa mellan raderna här” och då kan det hjälpa dem att 

också liksom vidga synen. (…) ”Hur skulle jag kunna skriva för att inte skriva allt, men ändå ge 

någon ledtråd så att det ändå i alla fall blir tydligare, blir lättare för läsaren att förstå?”. 

Genom att Anneli tar rollen som den ovetande läsaren när eleverna själva skriver, visar hon när hon kan och 

inte kan inferera. Även under skrivandet får eleverna alltså fundera på när det räcker att ge antydningar i 

texten och hur det kan göras – ett sätt att tänka som sedan kan vara till nytta för dem vid läsningen av andras 

texter.  

Cecilia tar också upp att det just när det gäller inferens är effektivt att modellera; att som lärare tänka högt 

medan hon läser texten för att visa hur det kan gå till att hitta information mellan raderna (se kap. 4.6.5). 

4.6.4  EFTER LÄSNING AV EN TEXT 

Det finns olika sätt att bearbeta en läst text, och de flesta lärare verkar variera efterarbetet mellan samtal och 

olika typer av skriftlig redovisning.  

Anneli har gärna samtal om boken i helklass, och då får eleverna berätta vad de tyckte om den:  

Ofta tycker jag att då är det som en utandning, att ”Ja, den var ju faktiskt intressant ändå” på 

ett sätt, för i början tycker de att det är trögt och jobbigt, innan de kommer in i det då. 
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De frågor utifrån Judith Langers bok (Langer 2005) som Anneli använder sig av, syftar också till att läsaren ska 

dra lärdom av texten och koppla den till sitt eget liv, samt till att kritiskt granska form, språk och innehåll (se 

kap. 2.2.4.2).  

Att prata om tankar och åsikter om den lästa texten tar de flesta lärare upp, och Charlotta rekommenderar 

särskilt att använda boksamtal (se kap. 2.2.4.1). Hon berättar att hon med gott resultat har testat att arbeta 

med frågor på tre olika nivåer, för att hjälpa eleverna till ett fördjupat tänkande under läsningen: 

Sedan fick eleverna skriva egna frågor i boksamtalet. Jag hade förslag på olika frågor på olika 

nivåer, kan man säga, de här riktigt grunda frågorna och de här lite mittemellan, där man ska 

dra lite egna slutsatser och komma med egna tankar, och sedan också en typ av frågor som 

rörde de riktigt stora livsfrågorna. 

Skriftlig redovisning av lästa texter kan ske i olika form, t.ex. att göra en sammanfattning av boken eller att 

svara på frågor om boken i provform. De lärare som använder läslogg, gör detta delvis kontinuerligt under 

läsningen. Det kan också handla om mer reflekterande uppgifter, som att skriva ett brev till någon i boken eller 

berätta vad som hänt med huvudpersonen två år efter att boken avslutades. Charlotta har avslutat arbete med 

en specifik genre genom att eleverna själva får skriva inom genren. 

Flera lärare pratar också med eleverna om texters trovärdighet och författarens roll i hur texterna utformas, för 

att de ska bli vakna för att texter har en avsändare och ett budskap och för att alla texter inte kan tillmätas 

samma tillförlitlighet.  

4.6.5  MODELLERING 

Charlotta och Cecilia betonar vikten av att läraren går före och modellerar, och även Bianca tar upp det i 

samband med intensivundervisningen. Övriga lärare nämner inte detta explicit, utan pratar mer om 

gruppdiskussioner och att göra saker tillsammans. Charlotta hänvisar till fortbildningen hon går, och att hon 

blivit mer uppmärksam på att hon själv behöver visa systematiskt hur läsförståelsestrategier praktiskt kan 

användas: 

Det begreppet vi använder mycket, det är ju modellera. Att jag tar en text och går före i detalj. 

Sedan kanske de jobbar två och två eller i grupp med en exakt likadan text som är upplagd på 

exakt samma sätt, och sedan är slutmålet på sikt att man ska kunna göra det på egen hand. 

Men för många är det rätt långt bort, och det har vi nog kommit till insikt nu, att vi har gått för 

snabbt. (…) Att man är mycket mer systematiskt och att det måste få ta mycket mer tid, det har 

jag tagit åt mig av den här modulen verkligen. Och jag har ju också svart på vitt att många inte 

har fattat vad det handlar om när man har gjort utvärdering och så. De kan inte på egen hand, 

utan man måste modellera, modellera, förevisa. 

Tanken med modelleringen är att läraren ger praktiska exempel på hur man kan tänka och arbeta, för att det 

ska bli tydligt för eleverna hur man gör, så som Charlotta beskriver. Cecilia ger ett exempel på hur hon genom 

modellering ger eleverna exempel på lässtrategier. Hon visar en text på projektorn och läser den högt. Under 

läsningen tänker hon högt kring vad passager i texten kan betyda, kanske läser om något som är svårt att förstå 

eller visar andra strategier som är användbara när svårigheter uppstår vid läsningen. På det sättet får eleverna 

praktiska exempel som ger mer än förklaringar, precis som Charlotta konstaterar i citatet ovan.  
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4.7  TVÅ MODELLER FÖR INTENSIVTRÄNING I LÄSFÖRSTÅELSE 

Förutom den löpande undervisningen på ordinarie lektioner, har de båda högstadieskolorna modeller för hur 

de arbetar eller har arbetat med intensivundervisning för de elever som har behov av extra stöd när det gäller 

läsförståelse. Organisationen av detta beskrivs i kap. 4.4.2, och i kommande stycken presenteras hur 

intensivundervisningen går till.  

4.7.1  TRÄNING I ATT GÖRA INFERENSER 

Bianca arbetar med intensivundervisning av de elever som behöver extra stöd för att uppnå god läsförståelse. 

Grupperna utgår från ett material som heter Läsförståelse – att göra inferenser, teori och träningsprogram 

(Franzén 2007). Materialet är uppbyggt så att eleverna jobbar med tre sorters frågeställningar till korta texter. 

Fokus ligger på att bli medveten om inferenser i texterna – det som Bianca menar är svårast för eleverna att 

utveckla utan handledning. I början är texterna mycket korta, bara några rader, för att sedan bli något längre. 

Eftersom undervisningen hålls i korta pass och varje text ska vara färdigbearbetad efter ett pass, blir dock 

texterna aldrig särskilt långa. Efter varje text finns frågor som eleverna dels ska besvara och dels förklara hur de 

hittade svaret på: direkt i texten, genom att leta i texten och tänka efter – kanske är det nödvändigt att pussla 

lite genom att lägga ihop olika delar av texten – eller om svaret bara finns i ens eget huvud. I gruppen 

diskuterar eleverna också om hur de tänkte för att komma fram till sitt svar, och i dessa diskussioner blir det 

ofta tydligt att elevernas skilda erfarenheter kan göra att de tänker olika. Bianca menar också att det är viktigt 

att hjälpa eleverna att lita på att de har ett bra svar även om det inte är något som står direkt i texten: 

Det är många som är osäkra och känner att de inte får svara någonting som inte återfinns i 

texten. Och det är ju också det, att man stärker dem i det, att lita på den där tanken som dyker 

upp: ”Så är det nog, men jag hittar inte det i texten någonstans, det måste vara fel.” Utan att 

man pratar om att det är rätt och att allting inte finns i texten.  

Så småningom lägger läraren till texter som hon själv har valt ut och som gruppen får bearbeta efter samma 

modell som tidigare, men med den skillnaden att eleverna själva får träna på att själva skriva de tre olika 

typerna av frågor. 

När kursen är avslutad, får eleverna göra samma eller ett liknande test som det de gjorde när de screenades i 

åk 6 (se kap 4.4.2), för att de ska få se att deras värde har förändrats. I de allra flesta fall höjer sig eleverna 

avsevärt på skalan efter intensivundervisningen och utvecklingen tycks vara bestående. Både rektorn och 

lärarna berättar att fler elever har fått godkända svenskbetyg i åk 9 sedan intensivundervisningen infördes. För 

det fåtal som inte påvisar någon progression, visar det sig oftast att det finns något annat som hindrar och att 

eleven behöver en annan typ av stöd, t.ex. för dyslexi.  

4.7.2  RECIPROK UNDERVISNING I PRAKTIKEN 

För närvarande är Cecilia med som stöd på ordinarie lektioner, men en tidigare period har hon haft 

undervisning i läsförståelse med de elever som har extra svenska och engelska istället för ytterligare ett 

modernt språk. Den undervisningen bedrevs i en intensivperiod om fem veckor. Texterna som grupperna 

arbetade med var sådana som var aktuella i andra ämnen, men även skönlitterära böcker. Arbetet bedrevs i 

stort sett enligt den reciproka undervisningsmodellen. Inför en text började gruppen med att titta på dess 

bilder och rubriker och gissa vad kapitlet skulle handla om. Sedan formulerade gruppen frågor utifrån 

rubrikerna. Det arbetet gjordes tillsammans, så att de elever som hade stora referensramar och mycket 

erfarenheter kunde berika de elever som inte hade det. När frågorna hade formulerats, läste Cecilia 

inledningen av texten högt. När eleverna hörde svaret på någon av frågorna, fick de räcka upp handen. På det 

sättet hölls elevernas fokus på texten. Sedan gjordes en gemensam sammanfattning av svaren på frågorna. Alla 

frågor kanske inte besvarades i det första stycket, och då fick eleverna minnas dem till den fortsatta läsningen. 
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Efter läsningen behövde kanske frågorna omvärderas, för att texten visade sig handla om något annat än vad 

eleverna hade gissat i förväg. I ett senare skede fick eleverna arbeta parvis på samma sätt med texter: att ställa 

frågor och leta efter svar. När gruppen arbetade med skönlitteratur, förbereddes läsningen genom att titta på 

bokens framsidesbild och prata om titeln och utifrån detta gissa vad bokens skulle handla om. Vid nästa tillfälle 

sammanfattade gruppen tillsammans vad man tidigare läst, tittade på rubriken för nästa kapitel och gissade 

vad som skulle hända. Under läsningen skedde också ett kontinuerligt arbete med att reda ut oklarheter, ofta 

handlade det om ordförståelse. Exempel på hur detta kan göras finns beskrivet i kap. 4.6.3. 

Alla strategier från reciprok undervisning (se kap. 2.6.1) finns representerade i Cecilias arbete: förutsägelser 

genom att gissa vad texten ska handla om; frågor ställda till texten; utredande av oklarheter samt 

sammanfattningar. Dessutom diskuterade hon syftet med texten, författarens intention och textens 

trovärdighet med eleverna när den var färdigläst. Cecilia var också noggrann med att modellera, t.ex. genom 

att ha en text på projektorn och tänka högt medan hon läste den, berätta vad hon såg framför sig, läsa om 

delar av texten som var svåra att förstå etc.  

Skolan gjorde ingen direkt utvärdering av denna intensivundervisning och p.g.a. förändringar i anställningarna 

avbröts arbetet. Cecilia hoppas dock att kunna återuppta arbetet i någon form.  
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5 DISKUSSION 

En uppsats av denna ringa omfattning kan blott ge en glimt av den svenska skolans arbete med läsförståelse, 

och man bör inte att dra alltför långtgående slutsatser av intervjusvaren. Att läsförståelse är en aktuell fråga i 

många skolor är dock högst troligt, med tanke på debatten som följt efter PISA-proven, på Skolverkets 

kompetensutvecklingssatsning samt förstås den ständigt riktningsgivande läroplanen. Inblicken i de tre 

skolornas arbete ger exempel och tips på olika sätt att organisera och genomföra arbete för ökad läsförståelse, 

vilket också var mitt syfte – att se hur skolor hanterar klyftan mellan läroplanens mål och de låga resultaten på 

PISA-testen.   

Detta kapitel avser att besvara de frågeställningar som är grunden för uppsatsen:  

 Finns det någon satsning på läsförståelsehöjande verksamhet utöver ordinarie svensklektioner? 
(Till exempel extra stöd till elever, fortbildning för lärarna, ämnesöverskridande arbete m.m.) 

 Hur ser det konkreta arbetet med läsförståelse ut och hur förhåller det sig till kända 
undervisningsmodeller? 

Efter ett resonemang kring om klyftan mellan förväntningar och resultat hanteras i enlighet med vad 

intervjupersonerna tror att densamma beror på, följer en diskussion kring skolornas stöd för läsundervisning, 

d.v.s. eventuella satsningar utöver svensklektionerna, samt en analys av det dagliga arbetet med läsförståelse i 

förhållande till kända undervisningsmetoder.    

5.1  SYNEN PÅ LÄSFÖRSTÅELSE OCH SJUNKANDE RESULTAT 

Såväl läroplanen som de intervjuade lärarna formulerar sig kring läsning på ett sätt som kräver betydligt mer av 

eleven än enbart ordavkodning. Det eftersträvas en förmåga som gör att eleverna kan ta sig igenom texter 

även om de stöter på hinder i läsningen. Eleverna ska kunna kritiskt granska texter och reflektera över dem 

(Skolverket 2011, s 225), samt i slutändan ta dem till sig och använda dem i sina liv för att kunna ”orientera sig i 

en komplex verklighet” (ibid, s 9). 

Den sjunkande läsförståelsen är något som alla som har deltagit i intervjuerna är införstådda med, och med 

tanke på skoldebatten (Civanovic 2014) kan det förmodas att problembeskrivningen som framkommer i 

intervjuerna – sjunkande läsförståelse och ett behov av att bemöta den – ser i stort sett likadan ut på andra 

skolor. Även om den enligt undersökningar ännu inte statistiskt märks bland vuxna (Skolverket 2013, s 153), 

beskriver läraren som arbetar på vuxenutbildningen att också hennes elever har behov av träning i 

läsförståelse. Hur klyftan mellan läroplanens mål och senare års resultat på läsförståelsetester hanteras, torde i 

stor utsträckning utgå från vad man anser att denna beror på.  

Det minskade privata läsandet återfinns både i intervjusvar och i Skolverkets analys av PISA-resultaten 

(Skolverket 2013, s 155). Alla skolor som deltog i undersökningen har också följdriktigt läsning på lektionstid 

och/eller som hemläxa, och en av skolorna har dessutom lånat tid från alla undervisningsämnen för att 

använda till läsning.  

Även om Skolverket i sin analys påvisar att svenska lärare överlag är välutbildade och har stor erfarenhet av sitt 

arbete (ibid, s 155), har de initierat en fortbildning i läsförståelseundervisning, Läslyftet (Läs- & skrivportalen, 

odat.). Detta, liksom att två av skolorna har valt att delta i denna eller annan kompetensutveckling, antyder att 

det finns en uppfattning om att lärarutbildningen brustit på detta område. I ett par av intervjuerna 

framkommer det också att lärarna inte har fått ta del av metoder för förbättrad läsförståelse i sin 

lärarutbildning. Brister i skolans undervisning tas upp som orsak till sjunkande läsförståelse av ett par av lärarna 

och en rektor; samtliga arbetar på skolor som följdriktigt deltar i fortbildning.  

I intervjusvaren saknas i stort sett resonemang som berör mer övergripande frågor än själva läsandet och 

läsundervisningen, vilket troligen beror på att intervjufrågan var direkt inriktad mot läsförståelse. Det kan också 
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förklara att endast en av intervjupersonerna (Bosse) resonerar kring frågan om elevernas motivation och 

attityd till skolan, trots att det av Skolverket tas upp som en viktig punkt (Skolverket 2013, s 125). Frågan om 

hur skolan och samhället i övrigt kan öka elevers motivation för skolarbete generellt och läsning mer specifikt 

är dock viktig och kunde vara föremål för vidare forskning. Elevernas motivation, eller kanske snarare brist på 

motivation att prestera på PISA-provet (ibid, s 153) nämns inte av varken rektorer eller lärare. Inte heller tar 

lärarna eller rektorerna upp de ökade klyftorna mellan högpresterande och lågpresterande elever (ibid, s 136), 

men möjligheten till specialundervisning visar att det i praktiken finns en hög medvetenhet om att elever har 

olika behov.  

5.2  SATSNINGAR UTÖVER SVENSKLEKTIONER 

När det kommer till rektorernas ansvar, fokuserar intervjupersonerna främst på två områden: organisation och 

kompetensutveckling. Detta ligger i linje med läroplanerna (Skolverket 2011, s 14 f, Skolverket 2012b, s 18) och 

skollagen (SFS 2010:800). Min studie inriktar sig på ett av många undervisningsområden, och det ingår i 

rektorers arbetsuppgifter att prioritera de utvecklingsområden där behoven är störst (SFS 2010:800, § 10). 

Därför är det rimligt att de båda högstadieskolorna deltar i kompetensutveckling på läsförståelseområdet, och 

det är också förståeligt att vuxenutbildningen ännu inte gör det, eftersom läsförståelsen bland vuxna inte har 

sjunkit på samma sätt som bland svenska ungdomar (Skolverket 2015, s 153). Det är dock möjligt, kanske 

rentav troligt, att det finns elever på vuxenutbildningen som skulle vara hjälpta av intensivundervisning i 

lässtrategier, eftersom bristande läsförståelse kan vara en faktor i saknade betyg från grundskola/gymnasium.  

Det finns en påfallande stor skillnad i skolornas satsningar på lässtödjande arbete. Det är troligt att intervjuer 

vid fler eller andra skolor skulle ha gett ytterligare exempel på hur arbetet kan läggas upp, eftersom det tycks 

sakna konsensus på området. Kanske är orsaken till att det ser så olika ut på skolorna att den låga 

läsförståelsen är ett tämligen nytt problem i Sverige (Skolverket 2013, s 133 ff.) och att skolorna håller på att 

anpassa sig både till detta och till den nya läroplanen. Av de skolor som deltagit i studien, har skola B den 

största organisationen kring läsförståelsearbete. Om detta beror på att den skolans elever har ett större behov 

av läsförståelseundervisning än de andra skolornas elever eller på att skolan har kommit längre i ett arbete som 

samtliga skolor skulle behöva utveckla, framgår inte i denna studie. Avsaknaden av statistik över de olika 

skolorna gör det omöjligt att bedöma huruvida insatserna är tillräckliga. Det som kan sägas är att samtliga 

rektorer har en organisatorisk tanke kring arbetet med läsning, vilken tar sig uttryck i olika former: organisation 

av arbetslag, intensivundervisning för elever med särskilda behov, tid avsatt för kollegialt lärande, extra stöd på 

vissa lektioner, individuell anpassning av undervisningens utformning för enskilda elever m.m. Det är dock 

endast lärarna och rektorn på skola B som vittnar om att deras arbetsformer har lett till förbättrade resultat, 

bl.a. genom att fler elever får godkända slutbetyg i svenska. Hur många fler elever som får betyg framgår dock 

inte i intervjuerna. Att det på skola B dessutom pågår en vidareutbildning i läsförståelse-undervisning även för 

lärare i andra ämnen, visar på att skolan har en stark prioritering av läsförståelsearbetet. Önskvärt är att även 

de lärare som är undantagna satsningen i förlängningen kommer att få ta del av den. Skola C har inte en lika 

uttalad strategi för stödundervisning, men skolan är också i ett skede när det är troligt att det kan ske 

förändringar av arbetet med läsförståelse tämligen snart, dels eftersom flera lärare deltar i Skolverkets läslyft 

(Läs- & skrivportalen, odat.), och dels eftersom både den ansvariga rektorn och specialpedagogen är relativt 

nya på sina poster. Specialpedagogen är öppen för att återuppta den intensivundervisning i läs-förståelse som 

hon bedrev vid en tidigare anställning på skolan. Att den undervisningen upphörde utan utvärdering berodde 

på förändring i tjänsterna, och kan ses som en inbromsning av en god utveckling. Det visar på vikten av att det 

organisatoriska ansvaret ligger på rektorn och inte är beroende av enskilda lärare (SFS 2010:800, § 9). 

Intensivundervisningen som Bianca bedriver på skola B genomgår en regelbunden utvärdering genom att 

eleverna testas efter avslutad kurs. Den jämförelse som kan göras av resultaten före och efter intensivkursen är 

givande både för eleverna, som får bekräftelse på sina framsteg, och för skolan, som får underlag för att 

ytterligare utvärdera arbetsmetoden.  
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För närvarande har ingen av skolorna något ämnesöverskridande arbete med läsförståelse, trots att 

undersökningar visar att det är ett givande arbetssätt (Frost 2009, s 93 f.) och intervjupersonerna är positiva till 

sådant och uttrycker att läsförståelsen är viktig för de flesta eller alla ämnen. Om ämneslärarna i övriga ämnen 

själva ger eleverna strategier för att förstå faktatexter, torde det inte i sig vara ett problem att skolorna inte 

arbetar ämnesöverskridande. Om däremot svensklärarna besitter kompetenser som övriga lärare saknar, finns 

ett problem, särskilt som en stor del av läsningen på svensklektionerna tycks handla om skönlitteratur. De 

fortbildningar som Skolverket respektive en av kommunerna har initierat, vänder sig också till lärare i alla 

ämnen, även om endast vissa av lärarna på de skolor där intervjuerna genomfördes i nuläget deltar i dessa (se 

kap. 4.4.1). 

5.3  LÄSFÖRSTÅELSEARBETET I  FÖRHÅLLANDE TILL UNDERVISNINGSMODELLER 

Att de intervjuade lärarna är medvetna om att läsförståelsen inte kommer automatiskt, syns tydligt i deras 

arbete, även om det organiseras och genomförs på olika sätt på skolorna. Lärarna tar ett stort ansvar för att 

elevernas läsförståelse ska utvecklas. Samtliga lärare förmedlar lässtrategier i undervisningen, om än i olika 

utsträckning och olika uttalat. Ett par av lärarna använder termer som återfinns i litteratur kring läsförståelse, 

men andra lärare saknar detta i sig viktiga metaspråk (Westlund 2013, s 277 ff.). Cecilia, som i sin utbildning till 

speciallärare fick ta del av olika modeller för undervisning i läsförståelse, är också den som ger den mest 

systematiska genomgången av hur hon har lärt ut lässtrategier, men även Anneli, som inte har fått explicit 

fortbildning i undervisning i läsförståelse, använder sig till viss del av de strategier som tas upp i nämnda 

modeller. Reciprok undervisning, transaktionell strategiundervisning och begreppsorienterad läsundervisning 

innefattar alla att eleverna talar om och tränar på olika strategier. Resultatet ska bli att eleverna inte bara 

förstår den text de läser när de tränar på strategierna, utan – än viktigare – att eleverna har med sig och kan 

använda strategierna när de tar sig an texter på egen hand (Palincsar & Brown, s 121; Westlund 2009b, s 80 f; 

Andreasson 2008, s 246 ff.). Det är viktigt att undervisningen i lässtrategier är explicit, och att det inte finns en 

förväntan på att eleverna på eget initiativ ska överföra lektionsarbetet till den egna läsningen (Westlund 2013, 

s 277 ff.). Eftersom min studie inte omfattar lektionsbesök, kan jag inte uttala mig om exakt hur lektionerna 

bedrivs. Charlotta vittnar dock om att hon i sin tidigare undervisning inte har gett strategianvändningen 

tillräckligt tid att implementeras hos eleverna, och att hon efter genomgången fortbildning ska förändra sitt 

arbetssätt. De fyra lässtrategier som är en del av den reciproka undervisningsmodellen – att sammanfatta, 

ställa frågor, reda ut och föregripa (Andreassen 2008, s 231 ff.) – tycks vara de mest spridda bland lärarna. På 

de två högstadieskolorna bedriver man eller har bedrivit undervisning under intensivperioder, vilket också är 

en del av den reciproka undervisningen (ibid, s 231 ff.). Det finns dock element från fler modeller än den 

reciproka i undervisningen. T.ex. har man kontinuerlig träning i läsförståelse, så som transaktionell 

strategiundervisning förespråkar (ibid, s 241 f.), om än inte specifika lässtrategier tränas året om. Den 

begreppsorienterade undervisningens idé om studiebesök och experiment för att skapa förförståelse 

(Westlund 2009b, s 84) finns inte representerad bland lärarnas svar, men den undervisningsmodellen är också 

främst inriktad på naturvetenskapliga ämnen där sådana inslag möjligen är lättare att genomföra. I denna 

modell finns också en betoning på motivationens betydelse (Andreassen 2008, s 245). Lärarna talar inte i de 

ordalydelserna, men arbetar ändå motivationshöjande t.ex. genom sitt förarbete med texterna.   

I alla tre undervisningsmodellerna finns aktivering av förkunskaper med bland strategierna för att öka 

läsförståelsen (Andreassen 2008, s 231, 242, 246), och vikten av detta känns igen från bl.a. schemateorin 

(Strømsø 2008, s 32 f.). Flera av lärarna tar också upp förkunskaperna när de resonerar kring hinder för 

läsförståelse, speciellt när det handlar om förmågan att inferera. Lärarna arbetar aktivt för att hjälpa eleverna 

att aktivera sin förförståelse. I stor utsträckning sker det genom samtal inför läsningen. Den intensivträning 

som bedrivs på skola B handlar också främst om att inferera. Kopplingen till förkunskaper tas också upp, om än 

i olika stor utsträckning, i de material vid sidan av undervisningsmodellerna som lärarna har hämtat inspiration 

ifrån: Chambers Böcker inom och omkring oss (Chambers 2011), Langers Litterära föreställningsvärldar (Langer 

2005) och Franzéns Läsförståelse – att göra inferenser (Franzén 2007).  
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6 SLUTSATS 

Syftet med min uppsats har varit att ta reda på vilka insatser några skolor sätter in för att hantera att det finns 

en klyfta mellan de högt ställda mål för läsförståelse som finns formulerade i Lgr 11 och de sjunkande 

resultaten i bl.a. PISA-undersökningarna. Det jag har undersökt är dels skolors organisation av 

läsförståelsearbetet med speciella satsningar på läsförståelse, dels hur enskilda lärare undervisar i läsförståelse. 

Undersökningen ger inga enhetliga svar på dessa två frågor, vilket i viss mån är naturligt eftersom 

styrdokumenten ger ganska stort utrymme för varje skola och lärare att utforma undervisningen. Att arbetet 

med läsförståelse generellt behöver prioriteras högre är dock en rimlig slutsats att dra utifrån vad senare års 

PISA-tester har visat, vilket intervjupersonerna också ger uttryck för. Kanske betyder den insikten att denna 

undersökning, genomförd några år in i framtiden, hade resulterat i beskrivningar av ytterligare utbyggt 

läsförståelsearbete. Skolan befinner sig dessutom i en övergångsfas mellan två läroplaner, och det ska bli 

intressant att se resultatet i 2018 års läsförståelsedel i PISA-testet, då eleverna kommer att ha läst större delen 

av eller hela sin skoltid enligt Lgr 11. I dagsläget finns det dock två områden som jag vill rikta uppmärksamhet 

mot: organisationen av läsundervisning och fortbildning för alla lärare som undervisar på högstadienivå. 

6.1  ORGANISATION FÖR FÖRBÄTTRAD LÄSFÖRSTÅELSE 

Av min studie drar jag slutsatsen att det finns en gemensam medvetenhet både om att läsförståelsen är en 

omistlig del av vad elever behöver ha med sig från skolan och att alltför många elever brister i läsförståelse. 

Den sjunkande läsförståelsen tas på allvar och är något som både lärare och rektorer funderar över och lever 

med i sin vardag, men trots samstämmighet i problembeskrivningen, saknas enhetlighet i hur de olika skolorna 

arbetar med läsförståelse och hur detta område behandlas på organisationsnivå. Skolans mångsidiga uppdrag 

leder till att läsförståelse inte alltid prioriteras på skolledningsnivå, vilket kan exemplifieras med att inte alla 

skolor har undervisningstid speciellt avsatt för just läsförståelse, utan att det är ett av flera behov som ska 

tillgodoses på en viss tid eller av en viss lärare. Ett annat exempel är att inte alla lärare på någon av skolorna 

deltar i fortbildning rörande läsförståelse. Denna bristande prioritering är inte nödvändigtvis ett problem, 

eftersom elevgrupperna och behoven ser olika ut på skolorna, och varje skola har frihet att organisera arbetet 

så att deras elever får stöd inom just det område de behöver och på det sätt som bäst gynnar deras utveckling. 

Det kan alltså vara så att orsaken till de skilda prioriteringarna är att behoven ser olika ut på skolorna, men det 

kan också vara så att skolorna har kommit olika långt i ett arbete som alla behöver bedriva. De intervjuade 

lärarna ger en tämligen enig bild av förekomsten av elever vars läsförståelse behöver förbättras. Min 

bedömning blir därför att alla skolor skulle vinna på att ha en utbyggd organisation för att förbättra 

läsförståelsen. Eftersom läsförståelsen är grundläggande för studier överhuvudtaget, skulle även andra ämnen 

än svenska bli hjälpta av detta.  

De olika skolorna ger tillsammans goda exempel på hur en utbyggd organisation skulle kunna se ut. Nedan 

följer en kombination av föredömliga arbetssätt och idéer från skolorna och intervjupersonerna, som skulle 

kunna fungera som inspiration till en god organisation för ökad läsförståelse. Det rör sig om sex olika moment: 

 Gemensam organisation – lärare och skolledning 

 Tidig screening av läsförståelsen 

 Specialundervisning för elever med behov av särskilt stöd 

 Lässtrategier introducerade i svenskundervisningen och använda i alla ämnen 

 Fortbildning för alla lärare 

 Läsning av skönlitteratur i skolan 

Gemensam organisation  

Studien visar att det är en styrka att rektor och lärare tillsammans planerar läsförståelsearbetet. Detta är viktigt 

för att arbetet inte blir avhängigt enskilda personers insatser utan är implementerat i hela den pedagogiska 

personalstyrkan.  
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Tidig screening av läsförståelsen 

Genom att screening av elevernas läsförståelse görs redan i slutet på mellanstadiet eller direkt när eleverna 

börjar på skolan, kan de elever som har behov av särskild hjälp få sådan i början av skolåret utan att tid 

förspills. Tidiga insatser för förbättrad läsförståelse ger bättre förutsättningar i de flesta, för att inte säga alla, 

ämnen under den fortsatta skoltiden.  

Specialundervisning 

Skolan erbjuder specialundervisning inriktad på ett eller flera områden som eleven behöver hjälp med: 

läshastighet, inferens eller lässtrategier. Den särskilda hjälpen skulle också kunna bestå av att elever med 

behov därav får specialutformade studieplaner med t.ex. ämnesöverskridande arbete eller extra stöd i vissa 

ämnen för att utnyttja de tillfällen som där ges att förbättra läsförståelsen. Den specialinsatta hjälpen 

utvärderas regelbundet för att hela tiden kunna förbättras.  

Lässtrategier 

I ett tidigt stadium introducerar svensklärarna i den ordinarie undervisningen lässtrategier, och ger därmed 

samtliga elever verktyg och ett metaspråk för läsförståelse. Lärare i alla ämnen kan sedan, med hjälp av 

metaspråket, använda sig av lässtrategierna när eleverna läser texter i deras undervisning – i början 

djupgående, så småningom mer i förbifarten och vid behov, så att lässtrategierna blir en naturlig del av 

elevernas läsning.  

Fortbildning för alla lärare 

För att lässtrategierna ska kunna användas i alla ämnen, behöver samtliga lärare få delta i fortbildning. Detta 

utvecklas i kap. 6.2.   

Läsning av skönlitteratur 

Eleverna uppmuntras att läsa skönlitteratur och har tid för läsning av sådan på skoltid vid sidan av 

svensklektionerna, utan att läsningen och de viktiga samtalen om böcker på svensklektionerna därför upphör.  

6.2  FORTBILDNING FÖR ALLA 

Fortbildning är i sig ett område värt att fundera på. Var och en av de intervjuade lärarna, med eller utan explicit 

utbildning i undervisningsmetoder för ökad läsförståelse, har under sin yrkesverksamma tid mejslat fram 

metoder för att stödja elevernas utveckling av läsförståelse. De har på olika håll funnit användbart material att 

använda sig av. Eftersom de intervjuade lärarna alla har en insikt i att läsförståelse är en förmåga som många 

elever behöver guidas och tränas upp i, beskriver ingen av dem undervisning i läsförståelse som att eleverna 

lämnas att på egen hand läsa texter och besvara frågor på dem. Istället vittnar de, med eller utan vedertagna 

termer, om gruppsamtal, modellering, övningar i att inferera och mycket annat de gör för att stödja elevernas 

utveckling. Det är alltså en beundransvärd och massiv arbetsinsats som var och en av lärarna gör för att lägga 

upp arbetet med läsförståelse. Ett alternativt och troligen mer effektivt scenario vore att alla lärare redan i sin 

yrkesutbildning fick ta del av de undervisningsmodeller som finns för läsförståelse. Dessa modeller är 

naturligtvis inte slutgiltiga, men de har visat sig ha god effekt och skulle om inte annat kunna fungera som en 

grund för lärarna att bygga på och förfina efter sina elevers speciella behov. När det nu finns fortbildningar att 

tillgå, som t.ex. Läslyftet i Skolverkets regi, är det därför önskvärt att skolorna under den tid fortbildningarna 

pågår prioriterar att delta i dessa. Om hela den svenska lärarkåren som en engångsföreteelse deltog i en dylik 

utbildning, får de både ett metaspråk för läsförståelse och verktyg för ökad förståelse att ge vidare till sina 

elever – något som Westlund i sin studie fann var viktigt i en framgångsrik läsundervisning (se kap 2.2.3). 

Metaspråket är i sig viktigt för att skapa medvetenhet kring läsförståelsen som fenomen: vad den består av, 

vilka hinder som kan finnas på vägen mot läsförståelse och vilka strategier som kan användas för att undanröja 

dessa hinder.  
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Det är viktigt att fortbildningen inte begränsas till svensklärarna, eftersom övriga ämneslärare har mycket både 

att vinna på och tillföra när eleverna får hjälp till bättre förståelse av facktexter. Lässtrategierna i reciprok 

undervisning, transaktionell strategiundervisning och begreppsorienterad läsundervisning är alla mycket 

användbara vid läsning av faktatexter, och att arbeta med förståelse av dessa texter i sitt rätta sammanhang 

torde vara meningsfullt och motiverande för eleverna. Genomslaget av läsförståelseundervisningen skulle 

också öka om den återkom på fler lektioner än dem i svenska. Genom en allmän fortbildning finns alltså en god 

möjlighet till förbättrade resultat i kommande PISA-undersökningar, och än viktigare, förbättrade 

förutsättningar för svenska elever att klara de utmaningar som väntar i deras fortsatta studier och kommande 

yrkesliv.  

6.3  VIDARE FORSKNING 

Under min forskning har jag fått bromsa inför frågor som i sig själva skulle vara intressanta att forska kring. Den 

största och mest betydelsefulla av dem rör det ökande antalet elever som ifrågasätter skolans betydelse för 

sina fortsatta liv. Hur kan skolan och samhället i övrigt öka deras motivation för skolarbete?  

Något som jag själv blivit nyfiken på och som inbjuder till vidare forskning, är i vilken utsträckning och på vilka 

sätt lärare i andra ämnen än svenska arbetar med läsförståelse. 

Slutligen skulle det vara intressant att studera läsförståelsen hos elever på vuxenutbildningen. Kanhända är 

bristande läsförståelse en faktor i att de saknar betyg från grundskola/gymnasium. Vilka konsekvenser skulle 

det i så fall få för utformningen av vuxenutbildningen?  
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Bilaga 1 

 

 

Intervjufrågor lärare 

Inledande frågor: 

1. Bakgrund om läraren: kön, ålder, undervisningsämnen och -årskurser, examen, arbetat hur länge… 

2. Vad tycker du kännetecknar en god läsare? 

3. Vad tror du att de sjunkande resultaten i PISA-provens läsförståelsedel beror på? 

Huvudfrågor: 

4. Hur arbetar du med läsförståelse? 

(Uppföljningsfrågor metod: regelbundet/periodvis, enligt någon speciell metod, individanpassning, 

helklass/smågrupper… 

Uppföljningsfrågor omständigheter: stödtimmar, speciellt avsatta timmar, speciell finansiering eller 

inom ordinarie ämnet…) 

5. Arbetar ni ämnesöverskridande med läsförståelse på din skola?  

(Om inte: Vet du om/hur lärare i andra ämnen arbetar med läsförståelse?) 

6. Möter du några speciella utmaningar/Vilken är den största utmaningen  

i undervisningen i läsförståelse? 

7. Vilken uppgift anser du att skolledningen har i läsförståelsefrågor? 

(Skulle du önska någon särskild form av stöd?) 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor rektor 

Inledande frågor: 

1. Om rektor: Kön, ålder, bakgrund, arbetat hur länge, nuvarande arbetsuppgifter… 

2. Vad tror du att de sjunkande resultaten i PISA-provens läsförståelsedel beror på? 

Huvudfrågor:  

3. Vilka möjligheter ser du för din skolas arbete med läsförståelse? 

4. Vilka begränsningar ser du i läsförståelseundervisningen på din skola? 

5. Beskriv din roll i skolans arbete med läsförståelse! 

6. Bedriver din skola något särskilt läsutvecklande arbete? 

(Om ja: Hur ser det ut? Vilka lärare är involverade i det? 

7. Erbjuds de lärare som undervisar i läsförståelse någon speciell stöttning eller fortbildning? 
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Bilaga 3 

 

     Dalsjöfors 2015-10-23 

Hej! 

Mitt namn är Emma-Karin Kastö, och jag håller på att komplettera min lärarutbildning för att bli legitimerad 

högstadielärare i svenska och matematik. Detta gör jag vid Linköpings Universitet. Tidigare har jag en 

folkhögskollärarutbildning och sedan sex år arbetar jag på SFI i Ulricehamn. 

Jag tar kontakt med dig för att jag håller på att skriva ett examensarbete om 15 hp rörande undervisning i 

läsförståelse på högstadiet. Med bakgrund i att det läggs stor vikt vid läsförståelse i läroplanen samtidigt som 

olika undersökningar visar på en sjunkande läsförståelse bland svenska ungdomar, vill jag fördjupa min kunskap 

i hur man kan arbeta för en förbättring på det området. Förutom litteraturstudier önskar jag intervjua sex 

lärare och även deras rektorer. Målet med intervjuerna med lärare är att få inblick i det vardagsnära arbetet 

med läsförståelse, och syftet med att intervjua rektorer är att få en bild av hur frågan lyfts och behandlas på 

skolledarnivå. Jag hoppas att du vill bidra med dina erfarenheter! 

Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas, analyseras och i relevanta delar citeras i 

examensarbetet. Naturligtvis kommer både kommunerna, skolorna och deltagarna i intervjuerna att 

anonymiseras på ett sådant sätt att de inte kommer kunna identifieras av utomstående läsare.  

Jag besöker dig gärna på din arbetsplats för att göra en intervju. Tidsåtgången är som mest en timme. Intervjun 

bör helst äga rum inom de närmaste två – tre veckorna.  

Jag hoppas att du tycker det låter givande att få ägna en stund av din vardag åt att reflektera kring undervisning 

i läsförståelse och därigenom bidra till kunskap och förståelse om de betingelser som styr skolors och lärares 

arbete med läsförståelse. Du får gärna ta del av mitt arbete när det är färdigt, och om du vill kontakta mig med 

frågor, ändringar eller kompletteringar efter intervjun finns mina kontaktuppgifter längst ner i brevet. Om du 

under arbetsprocessens gång skulle vilja avbryta ditt deltagande, är du fri att göra det. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Emma-Karin Kastö 

e-post: emma-karin.kasto@ulricehamn.se 

Tfn: 076 204 69 24 
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