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Abstract  
The aim of the present study is to examine four teachers’ experience of pupils’ reading 

comprehension, with special focus on their perceptions of reading comprehension, their 

experience of pupils’ changed attitudes to reading in the last ten years, and the reading 

strategies the teachers use in their teaching The result shows that the teachers have a 

relatively unanimous view of what reading comprehension means, but they use different 

reading strategies and they have differing experiences of pupils’ attitudes to reading. The 

pupils’ decreasing motivation to read means that they need more guidance today than 

before. The teachers give the pupils a chance to develop their reading ability by revealing 

different reading strategies, but the lack of motivation in the pupils is an obstacle to their 

development. 
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1 Inledning  
Språklig kommunikation är grunden för inlärning och i Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) står det att språket är ”människans 

främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket 2011:223). Läsning är 

en av grunderna för att kunna ta till sig kunskap från olika källor, och läsförståelsen är 

därmed avgörande för elevers möjlighet att delta i undervisningen (Reichenberg, 2014:7). 

Det är skolans huvuduppdrag att lära eleverna att läsa och förstå texter. Samtidigt går allt 

fler elever ut grundskolan utan att nå kunskapskraven för det lägsta godkända betyget, E 

(Reichenberg 2014:7). Samhället förändras och det ställs allt högre krav på svenska 

elevers läsförståelse och för att kunna möta de nya kraven behöver eleverna utveckla sin 

läsning genom att bland annat läsa olika sorters texter av olika svårighetsgrader under sin 

skolgång (Roe 2014:15).   

I och med de senaste årens PISA-resultat där svenska elever presterar sämre än de 

borde utifrån sina förutsättningar, finns det anledning att undersöka lärares uppfattningar 

om elevernas läsförståelse (Skolverket, 2012a:6). Att elevernas resultat på proven i 

läsförståelse sjunker är allmänt känt, men de svenska lärarnas uppfattningar om de 

sjunkande resultaten är mindre undersökt. Frågan är om lärarna själva upplever att 

svenska elever i dag har sämre läsförståelse jämfört med tidigare och om de menar att 

finns andra orsaker till de sjunkande resultaten. I och med att Sveriges elever halkar efter 

i internationella undersökningar är det av vikt att den nu vända trenden med förbättrade 

resultat fortsätter. Det finns många faktorer som kan påverka elevernas läsförståelse, och 

mycket grundar sig i lärarnas syn på läsförståelse, samt hur de arbetar med den i 

undervisningen. Därför undersöker jag i den här studien lärares upplevelser av och 

uppfattningar om elevers läsförmåga. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka fyra högstadielärares syn på utvecklingen av 

elevers läsförståelse och att undersöka om lärarna uppfattar att elevernas läsförståelse har 

förändrats under deras tid som verksamma lärare.  Studiens frågeställningar är följande:  

 

- Vilka är lärarnas uppfattningar om elevernas läsförståelse i olika ämnen?   

- Hur uppfattar lärarna att elevernas läsförståelse har förändrats under deras 

verksamma tid?  

- Vilka strategier använder sig lärarna av för att främja elevernas läsförståelse? 
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2 Bakgrund  
I detta kapitel redovisas begreppet läsförståelse, delar av läroplanen, tidigare forskning 

om läsförståelse, teoretisk bakgrund samt resultat från PISA-undersökningen.  

2.1 PISA-undersökningen  

OECD utför sedan 2000 var tredje år den internationella undersökningen PISA 

(Programme For International Student Assessment), vilken har som syfte att undersöka 

hur förberedda 15-åringar är att möta omvärlden. Vid den senaste PISA-undersökningen 

deltog över 5500 svenska elever (Skolverket 2016b:6–9). Undersökningen består av prov, 

elevenkät samt en skolenkät för rektorer. Elevenkäten ställer frågor om elevernas 

engagemang och motivation, men också om deras uppfattningar om sitt lärande och deras 

sociala bakgrund (Skolverket, 2012a:21). PISA-undersökningen utvärderar bland annat 

elevernas läsförmåga utifrån olika aspekter: att de kan läsa olika slags texter, hur de tar 

till sig texter, att de kan söka information, sammanföra och tolka det som de har läst. 

PISA-testet undersöker även om eleverna är införstådda med sammanhanget, som 

exempelvis textens mottagare och dess syfte (Skolverket 2016b:9).  

Sverige var 2012 det land med störst resultatförsämring av alla deltagande länder. 

Av de undersökta länderna hade 19 av 34 avsevärt bättre resultat i läsförståelse, däribland 

de övriga nordiska länderna (2012a:124). Motivation anges som en orsak, en annan att 

många svenska elever anser att skolan är bortkastad tid och att de känner låg samhörighet 

med skolan (2012a:73). Efter PISA-resultaten 2012 startades en debatt i Sverige om hur 

den negativa trenden med elevresultaten skulle kunna vändas. Skolverkets (2015:7) studie 

visar att elevernas låga resultat i PISA-provet delvis berodde på att de hade en låg 

provmotivation, eftersom de hade vetskap om att deras prestation inte påverkade deras 

betyg. Eleverna orkade därför inte engagera sig i att svara på frågorna, vilket påverkade 

deras resultat. Kools (2015:35) påpekar att inlärningsklimatet i den svenska skolan ofta 

brister och att både sen ankomst och skolk är relativt vanligt förekommande. Dessutom 

framkommer att svenska elever överlag har svårigheter med inlärningsuthållighet. I och 

med den senaste undersökningen som släpptes i december 2016, baserad på resultat från 

2015, skedde ett trendbrott och för första gången sedan undersökningen startade 2000 

ökade marginellt svenska elevers läsförståelse. i läsförståelse och att de nu ligger precis 

över medel i relation till andra undersökta OECD-länder. Trots ökningen ligger Sverige 

lågt i relation till bland annat våra grannländer (Skolverket 2016b:10). En möjlig 

förklaring som anges är att eleverna har tagit undersökningen på större allvar och därmed 
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presterat bättre. Undersökningen utfördes för första gången helt digitalt, vilket även det 

kan ha bidragit till förbättringen (2016b:7) eftersom de är vana vid att arbeta på dator, 

vilket kan fungera motiverande för dem.  

Skolverket har utformat en nationell satsning för att bryta den nedåtgående trenden, 

och genom att låta samtliga lärare i Sverige fortbildas i Läslyftet ska de tillsammans 

utveckla elevernas läsförståelse (Skolverket 2016a).  

2.2 Läsförståelse  

Läsförståelse är ”att skapa mening av det vi läser, och därför är det nyckeln till att få 

kunskap, information och upplevelser i mötet med olika texter” (Roe 2014:33). Bråten 

(2008a:13–14) menar att det också kan innefatta ordförståelse, men det handlar främst 

om att skapa ett sammanhang i en text eller att söka meningen med den. Läsförståelse 

handlar om att tolka och dra egna slutsatser, men också att förutse vad som kan komma 

senare i texten (Roe 2014:33; Bråten 2008b:64). Läsarens tidigare kunskaper om ämnet 

måste förenas med den lästa texten för att en djupare förståelse ska uppstå (Westlund 

2009:74; Bråten 2008a:14). Ordavkodning är en viktig del av läsförståelsen, vilket 

innebär att läsaren kan avkoda ord utan att anstränga sig för att istället kunna engagera 

sig i textens innehåll. Även ordförråd och grammatiska kunskaper har en betydande roll 

för en god läsförståelse (Bråten 2008b:49–56).  

2.3 Lässtrategier och metakognition  

Läsförståelse är mer än att läsa vad som står i en text. Läsaktiviteterna kan delas in i tre 

moment; före, under och efter läsningen, för att läsaren lättare ska veta vilka strategier 

som bäst lämpar sig vid olika tillfällen (Roe 2014:110). Det finns många lässtrategier att 

använda sig av, exempelvis kan läsaren försöka att visualisera texter, använda tankekartor 

och sammanfattningar som stöd för att göra innehållet i en text förståeligt, men även dra 

egna slutsatser. Dessutom kan läsaren bearbeta texten för att minnas innehållet och 

fokusera på viktiga ord och begrepp (Tengberg 2015:5; Bråten 2008b:6979). En strategi 

kan vara att med hjälp av kontexten förstå nya ord och fylla ut eventuella otydligheter 

med hjälp av andra källor som ordböcker eller internet (Roe 2014:110). En annan strategi 

kan vara att eleven ställer frågor om texten till sig själv som läsare för att klargöra 

otydligheter i texten och att fånga in det viktigaste (Tengberg 2015:5; Westlund 2009:79; 

Bråten 2008b:69). Läsaren behöver kunna växla mellan olika strategier under läsningens 

gång (Mossberg Schüllerqvist 2016:2). Lässtrategierna ska helst inte användas enskilt, 

utan i sammanhang där flera strategier används samtidigt för att läsaren ska förstå texten 

(Tengberg & Olin-Scheller 2013:694).  



4  

Det är lättare att förstå en text om läsaren har en förförståelse om den samt vet vad 

det är för slags text som läses. Metakognition handlar om att vara medveten om sina egna 

tankar och att kunna tydliggöra dessa. Kopplat till läsförståelse innebär det att läraren 

behöver förstå varför eleverna läser som de gör för att kunna anpassa sin undervisning 

efter det. Eleverna måste i sin tur bli medvetna om varför de använder en specifik 

lässtrategi i ett visst sammanhang (Westlund 2013:238–239). Läsning kräver olika 

lässtrategier, beroende på vilken slags text det handlar om. Vid faktatexter används vissa 

strategier med fördel, medan berättande text gynnas av andra modeller (Tengberg, Olin-

Scheller & Lindholm 2015:3).   

Reichenberg (2014:63) påpekar att elever som läser mycket inte per automatik har 

en god läsförståelse, även om den generella uppfattningen ofta är att det är så. Det handlar 

inte enbart om att läsa mycket, utan även om att ha goda lässtrategier. De här 

lässtrategierna måste läraren synliggöra för eleverna så att de blir medvetna om hur de 

kan utveckla sin läsförmåga.   

2.4 Läsförståelse och lässtrategier i Lgr 11  

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011) 

finns begreppet läsförståelse omnämnt i fyra kursplaner: moderna språk, modersmål, 

svenska och svenska som andraspråk. I det centrala innehållet för ämnet svenska berörs 

läsförståelse i en beskrivning av vad eleverna behöver för att utveckla sin läsförståelse.  

Eleverna ska ha färdigheter i och kunskaper om:   
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, 2011:226)   

Lässtrategier är grunden för att kunna ta till sig texters olika uttryck. Det står 

vidare i Lgr11 att eleverna ska ha kunskaper om och färdigheter i att skriva olika 

typer av texter:  
Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till 

exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. 

Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag (Skolverket, 2011:226– 227)  

För att eleverna ska kunna utveckla dessa ovanstående färdigheter behöver de ha 

kunskaper om olika lässtrategier. Även i betygskriterierna för ämnet svenska är 

lässtrategier viktiga och för det lägsta betyget E i svenska i årskurs 9 anges i Lgr11 att 

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

fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag” 

(Skolverket, 2011:231, fetstil i originaltexten). För betyget A står det att eleven ”kan läsa 
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skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt 

och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag” 

(Skolverket 2011:233, fetstil i originaltexten). Oavsett vilket betyg eleven eftersträvar är 

lässtrategier ett viktigt verktyg för att utvecklas och för att kunna nå de olika 

kunskapskraven.    

2.5 Läsförståelse i alla skolämnen   

Begreppet läsförståelse står visserligen inte nämnt i alla kursplaner, men innebörden av 

begreppet finns med underförstått och kan därför vara svårtolkat (Roe, 2014:19). 

Westerlund (2015:190) skriver att det inte står något i Lgr11 om att eleverna ska använda 

sig av olika lässtrategier i övriga ämnen. Det finns dock skrivningar som indirekt skulle 

kunna sägas vara kopplade till läsning och läsförståelse:  

Alla kurser- och ämnesplaner anger inte läsning och skrivande som ett tydligt centralt 

innehåll men de kunskaperna används som ett verktyg i undervisningen i de flesta av 

skolans ämnen. När läraren låter eleverna hämta kunskaper i skriftliga källor eller visa 

sin förståelse av något genom att skriva en text behöver hon fundera på vilka språkliga 

utmaningar detta innebär för eleverna och i undervisningen se till att stötta eleverna så 

att dess utmaningar blir lagom stora. (Skolverket, 2012b:16)  

Det är med andra ord inte enbart svensklärare som ska arbeta med elevernas läsförståelse, 

utan alla lärare ska arbeta för en god läsförståelse i sina respektive ämnen, även om 

svensklärare har specialkompetens på området. Eleverna ska under högstadiet kunna 

reflektera över och analysera vad olika texter handlar om och detta ställer krav på alla 

lärare i alla ämnen, vilket också betyder att elevernas egna kunskaper om läsning, 

lässtrategier och läsförmåga blir avgörande. Ett exempel på när språklig kompetens och 

läsförståelse är viktigt är inom ämnet matematik, där så kallade läsuppgifter kan ha en 

avancerad språklig uppbyggnad, vilket matematiklärare måste uppmärksamma så att 

eleverna inte missförstår uppgifter på grund av bristande läsförmåga. Kromnow & 

Sundberg (2016:85–87) observerade en matematiklektion i årskurs 7 och tog del av ett 

resonerande samtal mellan en grupp elever. En uppgift löd ”I klass 7A är 3/5 av klassens 

25 elever flickor. Hur många pojkar har 7A?” (2016:86). En elev tolkade det som att 

klassen består av 25 flickor och att de utgör 3/5. Hon tycker att det skulle ha stått ”klassen 

innehåller 25 elever. 3/5 av dem är flickor. Hur många pojkar finns det?” (2016:86). 

Lärarna tror att eleven inte läser ordet av som finns i meningen medan Kromnow & 

Sundberg (2016:85–87) tror att orsaken snarare handlar om att eleven inte uppfattar 

genitivet i klassens, och därmed missuppfattar uppgiften. De menar också att elever 

upplever svårigheter med både SO-, NO- och matematiktexter på grund av de många 
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begrepp och den avancerade språkliga uppbyggnad som finns. Enligt Dyrvold (2016:23–

24) går läsförståelse och lösning av matematikuppgifter hand i hand. För att lösa 

matematikuppgifter behövs god läsförståelse, inte minst eftersom en del uppgifter 

innehåller svåra ord, vilket medför att god läsförståelse är nödvändig för att lösa dem.   

2.6 Lärarens roll   

Läraren har en viktig roll i lässtrategiarbetet, vilket Duke och Pearson (2002:208–211) 

diskuterar. De menar att det inte räcker med bra instruktioner, utan att läraren också måste 

välja texter med omsorg. Om eleverna exempelvis ska öva på att förutsäga vad som 

kommer att hända i en text är det en förutsättning att de inte har läst texten tidigare. Roe 

(2014:20) menar att en lärare behöver vara införstådd med vilka svårigheter texter kan 

vålla eleverna. Läraren behöver också förutse vilka lässtrategier som bäst lämpar sig för 

eleverna för att kunna ge dem redskap att utveckla sin läsförståelse att förstå olika typer 

av texter. Läraren bör också fokusera på ”den enskilda elevens förutsättningar, intressen 

och förkunskaper” (Roe, 2004:100) så att eleverna kan utvecklas på bästa sätt.   

Genom att läraren tänker högt inför eleverna kan de bli medvetna om lässtrategier 

och hur de kan arbeta med olika texter (Duke & Pearson 2002:214–215; Tengberg, Olin-

Scheller & Lindholm 2015:4). Läraren kan genom att låta eleverna ta del av tankesätt, och 

genom att modellera strategier hjälpa eleverna att bli medvetna om sina egna tankesätt 

och på så vis utveckla deras läsförståelse (Nilsson Skåve 2016:50–51; Duke & Pearson 

2002:214–215). Det är också effektivt för eleverna att tänka högt för sig själva (Duke & 

Pearson 2002:214–215). Dock bör svaga läsare inte läsa svåra texter ensamma, eftersom 

de riskerar att inte förstå texten och dess innehåll utan handledning (Nilsson Skåve 

2016:50).    

Motivation har en stor betydelse för läsning och elevernas kunskaper om 

lässtrategier är en viktig del i att få dem motiverade att läsa. Det är därför viktigt att lärarna 

väljer texter som är relevanta för eleverna, eftersom det har en positiv effekt på deras 

motivation (Bråten 2008b:75; Roe 2014:20; Duke & Pearson 2002:211–212). Lärarens 

förväntningar på eleverna har också betydelse för elevernas resultat och forskning visar 

att elever som har lärare med höga förväntningar på dem presterar bättre (Bråten 

2008b:75; Westerlund 2015:145).   

2.7 Teoretisk utgångspunkt  

Den här studien grundar sig på den sociokulturella teorin, en teori som har som 

utgångspunkt att lärande alltid sker i ett sammanhang och tillsammans med andra 

individer (Westlund 2009:20). I detta kapitel presenteras tre centrala begrepp i den 
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sociokulturella teorin som är relevanta för den här studien: den proximala 

utvecklingszonen, scaffolding och medierande redskap.  

2.7.1 Verktyg och stödstrukturer  

Den proximala utvecklingszonen, eller zone of proximal development (ZPD) grundar sig 

i att elever lär sig utifrån sin individuella mognadsprocess och kunskapsnivå. När läraren 

guidar eleverna i grupp ges möjlighet för lärande och den kollektiva inlärningen är viktig 

för elevens utveckling. Den proximala utvecklingszonen är idén om att eleverna måste 

lära sig grunderna och behärska dem innan de kan nå nästa kunskapsnivå. Med hjälp av 

lärare och klasskamrater har elever bättre förutsättningar att utvecklas och nå nästa 

kunskapsnivå (Vygotskij 1930:80–81). Elevstöd kan även ges av kamrater, och förutsatt 

att de har mer kunskap om områdets innehåll eller uppgiftens natur. Det ger båda parter 

en chans att utveckla sitt lärande genom att de får uttrycka kan de dela med sig av sina 

kunskaper och omvandla dessa för att förklara så att andra förstår.   

Inom den sociokulturella teorin används ofta begreppet scaffolding, vilket är ett 

samlingsnamn för alla de olika typer av stöd som läraren kan ge sina elever. En svensk 

översättning är kommunikativa stöttor, vilket innebär att läraren på olika sätt hjälper 

eleven att strukturera genom att visa vad problemet är och hur eleven kan gå vidare med 

det för att hitta en lösning. Det är viktigt att läraren samspelar med eleven och inte ger 

svaren, eftersom eleven måste få tänka själv och hitta svaret med lärarens guidning (Säljö 

2014:123). Graden av stöttning varierar med elevens utveckling, exempelvis kan läraren 

ge mer stöd i början av ett nytt inlärningsområde, och succesivt låta eleverna klara sig 

själva allteftersom att deras kunskap ökar. Exempel på vanliga stödstrukturer av 

intellektuell natur kan vara modellering, instruktioner och genomgångar, men stöd kan 

också vara konkreta undervisningsinsatser i form av lässtrategier. Man kan jämföra 

elevers inlärning med att bygga ett hus där tillfälliga ställningar används innan huset står 

stabilt. På samma sätt behöver elever olika mycket stöd i början av ett område, och detta 

stöd kan tas bort i takt med att de lär sig stå på egna ben. Stödstrukturerna leder eleverna 

mot den proximala utvecklingszonen där ansvaret för inlärningen sakta överförs från 

lärare till elev (Westlund 2009:23).  

Människan skiljer sig från djuren genom att vi använder och utvecklar redskap och 

språk för kommunikation. Vi har i alla tider tillverkat olika typer av redskap för att 

underlätta vår tillvaro, och det kan exempelvis handla om glasögon för att se bättre, eller 

andra praktiska verktyg som gör vardagen lättare. Ett redskap kan vara så enkelt som en 

penna och ett skrivblock. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses språket som 

människans viktigaste redskap för att förstå omvärlden, och medieringen av språket 

påverkas av både samhället och individens behov och med hjälp av redskap ökar vi våra 
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kognitiva resurser och skapar möjligheter att övervinna hinder. En miniräknare kan vara 

en oerhörd hjälp för elever, men alla elever behöver inte samma hjälp från räknaren. Vi 

behöver redskap för att kunna ta till och använda oss av kunskap, och en forskare utan sitt 

mikroskop kan sägas ha fråntagits sin sociokulturella resurs (Säljö 2014:74–82). 

Lässtrategier ses i den här studien som ett medierande redskap som hjälper eleverna att 

förstå olika texttyper och att utveckla sin läsförståelse.   

3 Metod och material 
I det här kapitlet redogör jag för metodval, urval, tillvägagångssätt, analysmetod och 

etiska ställningstaganden.   

  

3.1 Metod  

Studiens forskningsansats har en fenomenologisk utgångspunkt. Inom fenomenologiska 

inriktade studier står mänskliga uppfattningar om olika företeelser i centrum och 

huvudintresset är hur människor uppfattar och upplever sin omvärld (Kvale & Brinkmann 

2014:44–45). I den här studien vill jag undersöka lärares uppfattningar och fokusera på 

deras erfarenheter och upplevelser, och därför intar jag ett fenomenologiskt 

förhållningssätt. Eftersom jag var intresserad av att undersöka lärares tankar och 

uppfattningar om elevers läsförståelse, valde jag att göra intervjuer, eftersom den metoden 

framstår som bäst lämpad för min studie. Kvale & Brinkmann (2014:17) förklarar att 

genom intervju som metod kan respondenternas tankar och uppfattningar fångas. Enligt 

Denscombe (2009:233–235) gör en semistrukturerad intervju det lättare för 

respondenterna att fördjupa och utveckla sina svar, eftersom de inte är så styrda.   

3.2 Urval  

Vid valet av respondenter användes följande kriterier: informanterna ska vara behöriga 

och undervisande ämneslärare i årskurs 7–9 samt ha undervisat i minst tio år. De skulle 

också vara behöriga i andra ämnen än svenska, eftersom läsförståelse är viktigt i alla 

ämnen och för att jag ville undersöka hur lärare i olika ämnen ser på läsförståelse i sina 

respektive ämnen. Det finns ett mindre bortfall i materialet eftersom några lärare inte 

uppfyllde de kriterier som jag hade ställt upp för deltagande i studien. Fem lärare 

accepterade att medverka i studien, men en av lärarna fick förhinder och utgick därmed 

ur studien. Sammanlagt har alltså fyra lärare intervjuats och förhoppningen är att det 

insamlade materialet trots allt ska vara tillräcklig stort för att uppsatsens frågeställningar 

ska kunna besvaras.   
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3.3 Genomförande  

Studien genomfördes i en mellanstor kommun i södra Sverige. Tre av lärarna undervisar 

på skolor med ca 350 elever i årskurs 7–9 och skolorna ligger centralt belägna i tätorten. 

En av lärarna arbetar på en skola med ca 350 elever, men skolan ligger utanför en tätort.  

I uppsatsen har lärarna fått följande fiktiva namn: Sara, Lena, Maria och Johan.   

    
  

  
  Sara  Lena  Maria  Johan  

Ämnesbehörighet  svenska 
engelska 
franska  

matematik  

NO-ämnena  

svenska  

SO-ämnena  

svenska  
spanska  musik  

Verksamma år  20  15  15  10  

  

Kontakten med respondenterna togs via mail där jag genom ett informationsbrev (bilaga 

2) förklarade syftet med studien. Jag utformade en intervjuguide (bilaga 1) med elva 

grundfrågor men möjlighet för följdfrågor. En smartphone användes för att göra 

ljudupptagningar av samtliga intervjuer. Dels gav det mig möjlighet att koncentrera mig 

på respondenternas svar, dels underlättas analysprocessen av att ha materiaklet ständigt 

tillgängligt. Intervjuerna gjordes enskilt på lärarnas arbetsplats. Jag började intervjuerna 

med lättare frågor som antal verksamma år, antal elever på skolan och vad det bästa med 

läraryrket är, för att få informanterna att känna sig bekväma med situationen. Jag styrde 

intervjuerna utifrån min intervjuguide, men gav respondenterna mycket talutrymme och 

möjligheter att utveckla och fördjupa sina svar. Ibland fick jag ställa frågor för att få 

tillbaka respondenterna från sidospår. Varje intervju tog cirka en timme att genomföra.   

3.4 Bearbetning av intervjudata  

Bearbetningen började med att jag direkt efter avslutad intervju renskrev de anteckningar 

som gjorts. Därefter lyssnade jag på intervjuerna och transkriberade dem. Enligt Trost 

(2010:150) är det en förutsättning att materialet är lätt att hantera för att analysen ska bli 

framgångsrik. Jag valde att göra en så kallad bastranskription, vilket Norrby (2014:99) 

menar är tillräckligt om intresset ligger i vad som sagts och inte hur det har sagts. I 

transkriberingen utelämnades därför pauser, betoningar, tvekande och instämmande ljud. 

En bastranskription kan enligt Norrby (2014:100) vara en god utgångspunkt för att göra 

materialet lätthanterligt, eftersom det blir överskådligt.   
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Jag har närläst transkriptionerna och under analysen av materialet använde jag olika 

färgkoder för att få en överblick över materialet och på så sätt hitta nyckelbegrepp att utgå 

från för att kunna kategorisera innehållet. Vid närläsningen identifierade jag utsagor i 

intervjuerna som berör lärarnas syn av läsförståelse och vilka lässtrategier lärarna lär ut 

till eleverna. Jag letade efter belägg för hur lärarna hur använder sig av stödstrukturer i 

undervisningen och kategoriserade dessa. Alla svar som berörde elevers attityd till läsning 

och läsförståelse bildade en kategori medan motivation framkom som ett återkommande 

tema som fick bilda en egen kategori.   

3.5 Etiska aspekter  

Individskyddskravet är viktigt att förhålla sig till vid en undersökning. Kravet innebär att 

individen inte på något sätt får skadas eller kränkas i den undersökning de medverkar i. 

För att säkra detta ställer Vetenskapsrådet (2002) fyra krav. Dessa fyra är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Respondenterna fick ta del av informationskravet genom det informationsbrev som 

skickades ut (bilaga 2). I informationsbrevet beskrevs syftet med studien och villkoren 

för respondenternas medverkande. De blev även informerade om samtyckeskravet som 

innebär att de frivilligt medverkade i studien och när som helst kunde avbryta sin 

medverkan. Alla personuppgifter behandlades enligt konfidentialitetskravet. Varken 

skolans ort eller namn nämns i texten, däremot finns kortare information om skolornas 

storlek och belägenhet. Respondenterna upplystes även via informationsbrevet att deras 

deltagande endast är till för denna studie, vilket möter fodringarna i nyttjandekravet.  

3.6 Metodkritik  

Tillförlitlighet och trovärdighet är två begrepp som är starkt kopplade till 

samhällsforskning, likaså frågan om precision. En studie måste ha både hög tillförlitlighet 

och trovärdighet (Eliasson, 2006:14–16). Brinkmann & Kvale (2015:281–282) påpekar 

att tillförlitlighet i forskning innebär att likvärdiga undersökningar ska kunna utföras av 

andra forskare. Trovärdighet syftar till att en studie ska undersöka det som den utger sig 

för att göra. Denscombe (2002:124) tillägger att ska finns precision i de ställda frågorna 

och det insamlade materialet.  

Trost (2010:143) menar att materialet kan bli ohanterligt stort om antalet 

respondenter är för många.  Jag har fyra respondenter i min undersökning, vilket är relativt 

få och därför inte kan ge ett generaliserbart resultat, och innebär samtidigt att 

undersökningen är att betrakta som en fallstudie. De fyra respondenterna ger dock en 
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inblick i hur lärare kan uppfatta elevers läsförståelse även om inga egentliga slutsatser av 

resultatet kan dras om lärarkollektivet i stort.  

Enligt Lantz (2013:84) måste intervjuaren vara medveten om den ömsesidiga 

påverkan som finns i en intervjusituation. Exempelvis kan instämmande ljud och fraser 

påverka de intervjuades svar, men respondentens svar kan i sin tur påverka eventuella 

följdfrågor. Under intervjuerna försökte jag förhålla mig neutral till respondenternas svar 

och undvika att svara med värderande eller instämmande uttryck.   

Det är också viktigt att man inte övertolkar sitt material och att man inte försöker 

fylla ut luckor eller läsa mellan raderna (Trost 2010:147–152). I analysen av materialet 

har tolkat lärarnas utsagor vilket innebär en risk för subjektiva antaganden. Genom att jag 

använder många och tydliga citat visar jag vad jag bygger mina tolkningar på och kan på 

så sätt synliggöra tolkningen för läsaren. Eftersom intervjuernas längd varierade blev det 

transkriberade materialet från intervjuerna olika stora, vilket gör att informanterna får  

olika mycket utrymme i resultatavsnittet. 

4 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuerna som är kategoriserade efter 
intervjufrågorna.   

4.1 Lärarnas definition av läsförståelse  

I intervjuerna framkommer att alla fyra lärarna har en samstämmig syn om att en god 

läsförståelse handlar om att förstå det man läser och kunna ta till sig det. Lena säger:  
Läsförståelse handlar inte enbart om att avkoda ord utan även om att förstå innebörden 

och att ha kvar något av det man läst efteråt. (Lena)  

För Lena innebär en god läsförmåga att ord förstås med hjälp av kontexten och att 

eleverna bör läsa med öppna sinnen och inte mening för mening. Sara i sin tur menar att 

läsning också innefattar förmågan att se samband. Hon säger:  
Har man en god läsförståelse kan man läsa mellan raderna och dra slutsatser, kunna 

koppla till annat och kunna se samband mellan olika texter i sig själv och en text eller 

ett samhällsfenomen. (Sara)   

Sara påpekar alltså att läsning inte enbart handlar om att avkoda, utan även om att sätta in 

sig i texten. Maria menar att läsförmåga handlar om att reflektera och tänka under tiden 

man läser och kunna förutse vad som händer senare i texten, både i skönlitteratur och i 

sakprosa. För Johan handlar läsförståelse om att i första hand lära eleverna att förbereda 

sig innan läsning genom att fundera över texten de ska läsa och dess syfte. Han menar att 

läsförståelse är ett brett begrepp:  
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Det kan till exempel handla om att läsa lite, ett stycke ur en lärobok, eller en text, och 

att sen kunna återberätta det med sina egna ord för någon annan och för att på så sätt 

visa att man har förstått innehållet. (Johan)  

Vidare säger han att det först är när eleven kan förklara textens innehåll för någon annan 

som de verkligen har förstått det de har läst. Sara anser att läsning och skrivning hör ihop:   
[…] nånstans kan jag tycka att det är svårt att skriva bra om du inte läser bra, de hänger 

så tight samman. För kan du inte läsa och fatta vad du läser så har man ju inte med sig 

de ord och uttrycken i det du skriver heller. Ofta tycker jag det hänger samman, de som 

är torftiga skribenter, de läser inte särskilt mycket heller, men läser du mycket har du 

faktiskt lättare att producera muntligt och skriftligt också. (Sara)  

Sara menar att läsning och skrivning hör tätt ihop och att båda utgår från en funktionell 

läsförståelse. Hon säger att ”Det är skillnad på att läsa och att förstå”. Hon tar upp att 

avkodning innebär i grunden att kunna läsa, och eleverna kan göra det med vilket språk 

som helst, men det är inte samma som att förstå eller att lära sig något. Maria menar vidare 

att läsförståelse är en demokratisk rättighet som är nödvändig för att förstå samhället och 

kunna vara med och påverka det.   

4.2 Läsförståelse i alla ämnen  

Alla fyra lärarna är överens om att läsförståelse är väldigt viktigt i deras respektive ämnen. 

Lena upplever att det är mer läsning i hennes ämnen nu än vad det var när hon började 

arbeta som lärare. Hon tar upp att den bristande läsförståelsen är ett problem:  
[…] förstår man inte så kommer man ju inte vidare. Och matten likadant, om man inte 

har läsförståelsen så kan man ju inte förstå om det är ett lästal man ska lösa. Då vet de 

inte vad problemet är. (Lena)  

Hon menar att även matematiken bygger på en läsförståelse, och att det finns texter som 

eleverna måste ta sig genom för att kunna utveckla förmågor och för att nå 

kunskapskraven i NO och matematik. Sara säger att läsförståelse är viktigt inom alla 

ämnen, men även i livet i stort. Dock menar hon att arbetet med läsförståelse skiljer sig 

åt i hennes olika ämnen:  
I moderna språk är texten aldrig svår på samma sätt, det handlar mer om att förstå ett 

sammanhang. Där går vi inte in och läser mellan raderna. Engelskan är ett mellanting, 

där börjar de läsa skönlitteratur. Moderna språken är att läsa och förstå, inte att tolka 

innehållet. (Sara)  

Även om läsförståelsen enligt Sara skiljer sig i olika ämnen berättar hon att eleverna 

ständigt jobbar aktivt med läsförståelse, dels vid genomgångar, dels som ett eget 
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arbetsområde. Johan i sin tur säger att läsförståelse finns med på flera sätt även i moderna 

språk:  
[…] det handlar givetvis om att ha ett stort ordförråd som bas, ju fler ord desto bättre, 

men även om att kunna avkoda både ord och fraser. Att kunna egna ord och att kunna 

förstå andras med hjälp av att läsa mellan raderna. De ska inte bara kunna läsa det som 

står ordagrant i texten, utan även kunna förstå det som inte står bokstavligen. (Johan)  

Han fortsätter att förklara att svenskämnet har mer kontinuerlig fokus på läsförståelse än 

moderna språk där det blir mer baserat på enskilda moment där läsförståelse är ett 

moment, hörförståelse ett annat.  

4.3 Lärarens roll   

Både Sara och Johan berättar att de låter sina elever läsa mycket för att utveckla 

läsförståelsen. Johan säger: ”För att utveckla läsförståelsen räcker det inte att läsa, de 

måste även läsa olika slags texter”. Han menar att det är lärarens ansvar att eleverna 

kommer i kontakt med olika texttyper. Sara låter eleverna läsa och diskutera mycket, både 

enskilt, i par och i helklass. Hon låter ofta eleverna arbeta med diskussionsfrågor i 

samband med läsning:  
I svenskan är det väldigt sällan faktafrågor, utan det handlar mer om frågor som kräver 

att de kan läsa mellan raderna och tänka utifrån ett större perspektiv. Fokus ligger på 

sånt som man kan dra slutsatser av och tolka. Till exempel, om ålder inte utges hur kan 

du då veta. Jag brukar ha med tre frågor utöver de övriga frågorna då, person, plats och 

tid och kör med det till allt vi läser. Det har de blivit duktiga på. (Sara)  

Hon menar att i och med att de repeterar detta kontinuerligt blir eleverna vana vid att 

tänka på texten på ett djupare plan och på så sätt utveckla sin läsförståelse.   

Samtliga lärare modellerar olika strategier för eleverna och Johan poängterar vikten 

av att visa för eleverna hur de kan tänka och vilken strategi som kan vara bäst lämpad för 

olika situationer. Sara och Maria arbetar frekvent med att visa eleverna exempel i sina 

ämnen där de presenterar för eleverna hur de själva tänker och resonerar utifrån exempel. 

Maria berättar:  
Jag ger dem modeller, alltså så här gör jag. Detta funkar för mig, kanske inte för dig 

men så gör jag. Jag måste ju ha fler modeller för det funkar ju inte på alla så som jag 

gör utan jag måste ju ge fler. Man måste ha respekt för att det inte finns någon 

universallösning. (Maria)  

Maria understryker att det inte finns en lösning som passar alla elever i alla situationer, 

utan att de själva måste hitta sitt egna sätt. För att eleverna ska kunna minnas det de har 

läst försöker hon få dem se texten i form av bilder, eller i form av tankekarta. Även Johan 
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jobbar med tankekartor för att eleverna ska kunna sammanfatta och återge det viktigaste. 

Han berättar även att eleverna ofta har svaren framför sig:  
Det finns många saker som eleverna kan tänka på kring sin läsförståelse i spanskan, som 

att fundera över vilken texttyp de läser, svaren finns ibland i genren. Om de läser ett 

brev och får frågan hur man skriver ”hälsningar” så kan de utan att känna till ordet hitta 

det om de är bekanta med hur ett brev är uppbyggt. Andra saker de kan tänka på är om 

ett ord påminner om något ord på svenska eller engelska. Eller om ordet böjs som ett 

verb så är det antagligen ett verb. Stora bokstäver i en mening visar att det är ett namn. 

(Johan)  

Han menar att om eleverna ofta har lässtrategier, men glömmer att använda dem medvetet. 

Johan berättar att vidare att eleverna kontinuerligt arbetar med att utveckla sin 

läsförståelse, men att mycket handlar om deras eget engagemang och att de ibland stressar 

förbi svaren:  
Eleverna måste förstå att svaren ofta finns mitt framför näsan på dem, ofta via 

kontexten. De reflekterar inte alltid över rimlighet i sina svar. En läsförståelse hade en 

fråga om hur många som bodde i en stad. 17 av 19 elever svarade 100 miljoner, utan att 

ens fundera över sannolikheten i det. Många av eleverna underpresterar, vilket gör en 

frustrerad. (Johan)  

Johan säger att eleverna måste fundera över vilket syfte texten har, och vad det är som 

efterfrågas innan de sätter igång med sin läsning. Att de underpresterar är inget ovanligt, 

menar han och berättar att många pojkar nöjer sig med minsta möjliga marginal. Lena 

berättar att eleverna inte alltid förstår vad det frågas efter och att hon får förtydliga frågor 

för dem. Hon har nyligen fortbildats genom läslyftet och berättar att det har öppnat upp 

ögonen för hur man kan arbeta med läsförståelse. En övning hon tagit med sig från 

utbildningen till klassrummet är att låta eleverna omformulera en rubrik till en fråga. Hon 

utvecklar:   
Det tyckte de i min klass var jättesvårt. Det var de inte alls vana vid. Oj, vad svårt det 

var. Men jag kan tänka mig att det är bra om man tränar in det och att några kanske kan 

använda det hemma när de läser på inför prov och så eller som en läxa kanske man kan 

ge dem. Men annars brukar vi ha högläsning ibland och sen sammanfattning och 

diskussion kring texten svåra ord och begrepp. (Lena)  

Hon förklarar det med att eleverna inte arbetar på det sättet, och att hon låter eleverna 

sammanfatta texter, men att de inte gör det så ofta.   

4.4 Förändring i elevernas attityd till läsning  

Sara, Maria och Johan ser en stor skillnad i hur mycket eleverna läser nu jämfört med 

tidigare. Sara menar att många enbart läser de böcker de blir påtvingade i skolan och 
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utvecklar: ”En del läser inte alls. De tycker ju ofta att få en bok i handen är jättejobbigt”. 

Hon tror att deras ovilja att läsa antagligen grundar sig i ovana och på att andra saker 

lockar mer. Lena däremot menar att många av hennes elever läser frivilligt:  
[…] De är otränade på att läsa. De tar emot att läsa för de otränade läsarna. För det finns 

ju båda. De finns ju de som kommer med böcker som är tjocka och man tänker oj vilken 

tegelsten och de bara läser och läser medan de andra kommer med en tunn liten bok och 

tycker att det är jättejobbigt. (Lena)  

Enligt Lena är det ingen större skillnad idag på antalet elever som läser frivilligt. Maria 

tycker sig se en större skillnad och säger ”Det känns som att [färre] elever läser. Jag tror 

att de läser mindre, men jag har inget belägg för det”. Maria menar dock att färre elever 

läser, och att den genomsnittliga eleven läser mindre. Hon märker det när eleverna läser i 

skolan, men också att eleverna vid förfrågan om vad de läser mest får sociala medier till 

svar. Johan ser att få elever läser frivilligt och tror att de som förut läste böcker nu har 

hittat andra forum att läsa och tar upp bloggar som exempel. Sara anser sig se att 

läroböcker har mindre textmängd och att bilder tar större plats. Hon berättar att hon får 

en känsla av att också de nationella proven är lättare i dagsläget än tidigare, vilket hon 

spekulerar är en anpassning till dagens elever som är mer läsovana.   

4.4.1 Ökat behov av handledning  

Johan, Sara och Lena tycker att eleverna behöver guidas mer och Sara behöver hjälpa fler 

än tidigare för att de ska förstå hur de ska läsa, men även för att de ska förstå vad de läser. 

Lena menar att eleverna har svårt att veta hur de ska angripa en text och säger att ” […] 

om jag ber dem att läsa ett stycke och sedan göra en sammanfattning har de ingen aning 

om vad de ska ta ut ur texten, alltså vad det viktigaste är”. Hon menar att elevernas ovana 

gör att de får svårt att veta hur de ska ta sig an en text.  Sara tycker inte att eleverna har 

svårare att förstå texter nu än tidigare:  
Elever idag är inte dummare än vad de var förr, alltså de förstår ju lika mycket. Däremot 

kräver de en större handledning i hur de ska tänka och de behöver mer hjälp att förstå. 

Men när de väl har förstått kan de lika mycket. (Sara)   

Hon anser att även om eleverna inte är sämre idag så tar det längre tid för dem att förstå. 

Johan berättar att eleverna i många fall börjar läsa, men att de stannar upp utan att läsa 

färdigt:  
Eleverna sökläser ofta efter fakta i texter, men de kan inte riktigt hantera den. De slutar innan de 

läst klart och innan de hittar svaren. De slutar med en suck och räcker upp handen för att ta den 

enkla vägen och fråga istället för att söka vidare. De avslutar inte och missar information. (Johan)  

Han vet inte om det beror på att de behöver mer guidning eller om de inte har uthålligheten 

att läsa, och han ser detta som en utmaning för lärarna att utveckla hos eleverna.   



16  

4.4.2 Uthållighet  

Något som Sara, Lena och Maria är överens om är att det är en stor skillnad vad gäller 

elevernas uthållighet i läsningen nu jämfört med tidigare. Maria säger att eleverna även 

är ovana, vilket visar sig när de läser:  
Jag hade fler som läste av egen fri vilja förr, men uthålligheten har försvunnit. De säger 

att de läser mycket på mobilen, men vad är det de egentligen läser? Kanske två rader i 

en aftonbladetrubrik. Där kommer uthålligheten in igen, allt ska gå så fort och de har 

inte ro att läsa. (Maria)  

Maria menar att eleverna vill att allt ska gå fort och att det går ut över deras läsning.  

Johan säger att eleverna vill att allting ska vara kul och gå snabbt:  
Man ska inte behöva anstränga sig längre. De ser inte att de ska göra något för att lära 

sig, utan de gör uppgifter för att de ska ha dem gjorda. Att bli klar är inte samma som 

att ha lärt sig något. (Johan)  

Johan menar att eleverna stressar för att bli klara utan att reflektera över vad de gör eller 

varför de har gjort som de gjort. Sara tar också upp problematiken med elevernas 

försämrade uthållighet:  
[…] såklart att det påverkar läsförståelsen i slutänden, när det längsta en del elever orkar 

läsa är ett blogginlägg, och det kan jag säga är bekymmersamt för det man ska lära sig 

för åtminstone de högre utbildningarna är ju inte blogginlägg. De har ingen uthållighet 

vad gäller läsning och tycker att det är jättejobbigt att läsa en novell på tre sidor. (Sara)  

Hon menar att elevernas bristande ihärdighet påverkar läsförståelsen negativt. Maria säger 

att eleverna i grunden kan läsa, men att hon märker att de inte alltid förstår det de läser. 

”De kan sitta och läsa 40 minuter i sträck, och det fungerar jättebra, men frågan är hur 

mycket de tar till sig. Att sitta ensam och läsa betyder inte att de förstår”. Hon poängterar 

att de kan läsa och att de kan läsa längre stunder, men att problemet är att de inte alltid 

förstår det de läser på ett djupare plan.  

4.4.3 Elevers motivation till läsning  

Sara, Maria och Johan menar att många elever inte är motiverade till att läsa och inte 

förstår vikten av att kunna läsa och förstå texter. Maria känner att eleverna tycker att det 

är ett nödvändigt ont och att de inte förstår vikten av det. Sara tar upp motivationen som 

en faktor:  
Många brister absolut i motivationen. Läsning spiller över i allt annat du gör. Du måste 

kunna läsa och skriva. Det handlar ju faktiskt om att ta sig någonstans i det här livet. 

(Sara)  

Elevernas inser inte enligt Sara att all läsning är en viktig del av att lära sig för framtiden. 

Hon anser att eleverna är mer motiverade att läsa sakprosa än skönlitteratur och säger att 
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det är viktigt att öka deras läslust och att få eleverna att förstå att det inte bara handlar om 

att få ett betyg. Lena håller delvis med, men menar att många elever ändå vill läsa. Maria 

menar att det är viktigt att lärarna hittar böcker och texter som motiverar till läsning, så 

att eleverna får läslust och tycker att det är kul. Hon tycker att hennes erfarenhet har hjälpt 

henne att hitta texter och böcker som passar till olika elever. Johan anser också att läraren 

måste inspirera eleverna till att läsa:   
Jag brukar försöka hitta texter som känns både aktuella och relevanta för dem. Om jag 

lyckas få dem att bli intresserade av en text kommer de att tycka det är roligare att läsa 

den och även få ett större engagemang att försöka förstå den. Och om de dessutom 

känner till ämnet så har de en förkunskap att bygga på. (Johan)  

Samtidigt anser Johan att motivationen måste komma inifrån eleverna själva, och att även 

hemmet spelar en betydande roll:  
[…] föräldrar känns inte lika engagerade i sina barns skolarbete längre. De reagerar när 

barnen får ett betyg de inte anser är tillräckligt, men är inte med under processen. Bara 

för att du börjar högstadiet blir du inte per automatik mogen att ta eget ansvar över dina 

läxor. Snarare motsatsen. Föräldrarna måste hjälpa eleverna att prioritera, att sätta 

skolan framför fritidsintressen. (Johan)  

Johan anser att utan engagemang från såväl lärare som elever och föräldrar blir skolarbetet 

svårt. Eleverna går i skolan för att lära sig och för att utvecklas, och Johan menar att 

läsning är en förutsättning för att lyckas i ett längre perspektiv. Han säger att eleverna 

ibland har svårt att se läsningens roll för lärandet:  
Eleverna saknar i många fall motivation att lära sig för lärandets skull. De vet att de 

kommer att komma in på gymnasiet och saknar motivation att lära sig för att utvecklas. 

De nöjer sig med att klara sig med minsta möjliga marginal. (Johan)   

Han menar att i och med att eleverna känner en trygghet i sitt gymnasieval tror att de kan 

luta sig tillbaka utan att anstränga sig. Även Sara och Maria tycker att motivation måste 

komma från hemmet och inte bara från lärarna. Sara och Maria anser att det är också 

viktigt att föräldrar läser för sina barn från tidig ålder. Sara påpekar även vikten av att 

föregå med gott exempel och menar att det är viktigt att vuxna läser så att barn ser det. 

Hon tror inte att alla elever får med sig läsningen hemifrån:   
[…] det är ju faktiskt så att alla vuxna inte läser och har man då inte en förälder eller 

någon annan i hemmet som varken läser tidning eller bok har man ju inte heller någon 

förebild. (Sara)  

Sara menar i citatet att utan vuxna som förebilder jobbar lärare i motvind. Maria säger att 

läsning tidigare var ett tidsfördriv och tycker sig se att fler ägnade sig åt läsning förr men 

tror att mobiltelefonerna nu har tagit över. Även Johan pratar om mobiltelefonens roll och 

säger att han ser en tydlig skillnad från elevernas läsförståelse under de år han har arbetat. 
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Han tror att elevernas bristande läsförståelse beror på två saker, mobiltelefonens intrång 

och elevernas prioriteringar. Eleverna prioriterar skolan lågt. Han menar att elever 

utesluter läxor och läsning i stort för istället ägna sig åt mobilen eller fritidsaktiviteter. 

Han har elever som har fritidsaktiviteter sex dagar i veckan:  
Motivation är svårt att få fram bland eleverna. Man försöker att få dem att bli mer insatta 

i deras egen utveckling, men många bryr sig inte om mina kommentarer eller 

förklaringar. De vill bara veta ett betyg. (Johan)  

Eleverna är inte engagerade i skolarbetet på samma sätt idag som tidigare, säger Johan 

och fortsätter:  
[…] många elever gör arbetet halvhjärtat. Jag ser en skillnad i deras engagemang. De 

orkar liksom inte alltid sätta sig in i och engagera sig i olika uppgifter och prov utan 

ger upp halvvägs. (Johan)   

Johan tycker sig se att elever idag ger upp fortare när de stöter på motstånd mot vad de 

gjorde när han började arbeta som lärare. Han menar att eleverna vill ha allting serverat, 

och att de frågar efter svaren utan att ens läsa igenom texten ifråga.  

4.4.4 Läsflyt och ordförståelse  

Enligt Saras erfarenhet har elevernas läsflyt och läshastighet förändrats nu jämfört med 

tidigare. Hon säger att ”[…] en stor förändring som jag ser är att elever idag läser så 

otroligt långsamt”. Sara menar att detta påverkar elevers läsvilja negativt eftersom de hela 

tiden måste anstränga sig under läsningen. Maria har liknande uppfattning och berättar att 

eleverna inte har samma flöde nu som tidigare:   
När det kommer till läsningen och läsflyt. …Det är ju klart att det blir jobbigt om man 

har fullt upp med att avkoda orden och sen ska man tänka samtidigt, men de tänker ju 

på orden. (Maria)  

Maria menar att om eleverna saknar ordförståelse hakar de upp sig på att tolka ord, vilket 

går ut över deras läsflyt. Det tar längre tid att läsa en text om eleven måste stanna upp och 

förstå orden innan de kan förstå texten som helhet. Sara märker också en försämring i 

läshastighet nu jämfört med tidigare:  
[…] om vi ska jobba med en novell tillsammans under en lektion är det en förutsättning 

att alla har läst texten innan vi kan gå vidare gemensamt. En lösning jag brukar använda 

är att jag läser högt. (Sara)   

Hon berättar att om eleverna blir färdiga olika fort kan klassen inte påbörja det fortsatta 

arbetet samtidigt. Maria menar också att elever kan ha svårt att reflektera under läsningen 

eftersom de fastnar i att förstå orden, och att hon känner av att eleverna själva blir ängsliga 

av detta. Även Lena och Johan tycker sig se att ordförståelsen har sjunkit. Lena säger att 
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eleven har ett eget ansvar att slå upp ord de inte förstår, medan Johan säger att eleverna 

inte tar det ansvaret.  

5 Diskussion  

I följande kapitel diskuteras hur undersökningens resultat kan förstås med den 

sociokulturella teorins begrepp medierande redskap, stödstrukturer och interaktion.  

5.1 Lässtrategier som medierande redskap 
En blind utan blindkäpp, utan sitt medierande redskap (Säljö 2014:80–81), kan jämställas 

med en läsare utan lässtrategier. Elever måste ha läsförståelse för att förstå det de läser, 

och läsförståelser är därför ett medierande redskap. Läraren måste tillgodose att eleverna 

får tillgång till dessa redskap utifrån sina specifika behov. Men det finns inte en lösning 

på hur eleverna ska utveckla sin läsförståelse, utan många faktorer samspelar och lärarna 

i studien använder flera olika lässtrategier för att säkerställa att progression sker (jfr 

Skolverket 2011:225). Några exempel på lässtrategier lärarna i studien beskriver är att 

låta eleverna öva sig i att reflektera över de texter de läser och att låta dem försöka att 

sätta sig in i texterna och förutse vad de handlar om. Eleverna kan även exempelvis få 

resonera om texter i grupp och relatera till tidigare kunskaper. Lärarna arbetar även med 

att låta eleverna göra tankekartor för att lära dem att extrahera det viktigaste i en text och 

göra det till egen kunskap (jfr Tengberg 2015:5; Bråten 2008b:69–79). Lärarna betonar 

det inte bara handlar om att läsa och avkoda, utan också om att förstå. Eleven utvecklas 

av att dela in läsningen i olika faser där de får fundera såväl innan de läser, som under 

och även efter vad den handlar om. Beroende på syftet med läsningen kan det behövas 

olika lässtrategier, exempelvis krävs det att eleverna kan läsa mellan raderna, samt växla 

mellan olika lässtrategier (jfr Roe 2014:110; Mossberg Schüllerqvist 2016:2).  

Lärarna använder sig av flera lässtrategier, bland annat att lära eleven att engagera 

sig i texten och läsa för att förstå och inte bara läsa för läsandets skull, lära eleverna att 

läsa kontexten, ha helhetsläsning i åtanke och inte läsa mening för mening, att använda 

sammanfattningar och tankekartor, koppla samman texter med tidigare erfarenheter och 

andra lästa texter, reflektera, öva i att kunna återberätta det lästa med egna ord, läraren 

modellerar, låter eleverna läsa olika slags texter, läraren förklarar ord och begrepp samt 

låter eleverna diskutera texter. Språklärarna tenderar att arbeta mer fokuserat med 

läsförståelse än de övriga lärarna.     
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5.2 Att arbeta tillsammans  

Eleverna bär på kunskapsresurser som lärarna ska ta tillvara på, och de intervjuade lärarna 

berättar att eleverna har förkunskaper och kompetenser de kan dela med sig av till 

varandra (jfr Vygotskij 1930:80–81; Westlund 2013:238–239). Arbete i den proximala 

utvecklingszonen blir synlig i klassrummet genom exempelvis högläsning, 

sammanfattningar av texter och diskussioner kring nya begrepp där eleverna får diskutera 

i såväl par som helklass.   

En av lärarna ger en bild av klassrummet där eleverna väljer att fråga läraren om 

svar istället för att diskutera lösningar med lärare eller klasskamrat. Det är en stor skillnad 

på att få ett svar och att diskutera fram en lösning, där det senare ger en större förståelse 

och utveckling. Samtidigt som den proximala utvecklingszonen utmanar elevernas 

lärande, så underlättar den också lärarens arbete eftersom läraren får mer tid till att stötta 

fler elever. Inom ZPD spelar också andra vuxna, som föräldrar en viktig roll. Vid sidan 

av lärare och klasskamrater kan föräldrar hjälpa eleverna nå en högre kunskapsnivå 

eftersom de genom sin djupa kunskap om det egna barnets behov kan stötta elevens 

utveckling. En av lärarna tycker sig se att föräldrarnas engagemang för elevers skolarbete 

har sjunkit och på så vis försvinner en möjlig kunskapsfaktor för dem.    

I och med att alla elever är olika och ligger på skilda kunskapsnivåer behöver lärarna 

använda sig av flera olika lässtrategimodeller (jfr Roe, 2004:100), något samtliga 

intervjuade lärare är medvetna om. Det kan vara högläsning eller att diskutera texter. Ett 

problem lärarna tar upp är att elevernas olika läshastighet gör att de hamnar i ofas, vilket 

leder till att gruppen inte kan påbörja en ny uppgift innan alla kommit ikapp. En lösning 

på detta kan vara högläsning. Högläsning är viktigt, men det går inte att alltid ha 

högläsning i klassrummet. Eleverna måste läsa själva annars kommer de inte att lära sig 

bli självständiga läsare.   

Elevernas olika förutsättningar har många orsaker. Lärarna nämner elevernas 

negativa attityd till skolan, att elever läser för lite och att bristen på läsande förebilder 

spelar in. Att läsförmågan sjunker påverkar inte bara samtiden, utan även samhällets 

framtid blir osäker eftersom läsförståelse är en demokratisk rättighet som behövs för att 

kunna förstå samhället och kunna vara med och påverka och utveckla det. En sjunkande 

läsförståelse kommer också att påverka elevernas gymnasiestudier och senare på 

universitetet där eleverna kommer att ha svårt att följa undervisningen. Ur ett större 

perspektiv kan hela Sverige som kunskapsland halka efter.   
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5.3 Scaffolding – att bygga stödstrukturer  

För att stötta elevernas läsförståelse använder samtliga lärare sig av olika typer av 

stödstrukturer. Att läsa är grunden och de låter eleverna läsa mycket, men poängterar att 

det inte är samma sak som att automatiskt utveckla en god läsförståelse (jfr Reichenberg 

2014:63). Lärarna modellerar olika strategier för eleverna genom att visa hur de kan 

angripa texter i olika situationer och resonerar om hur eleverna kan tänka för att förstå 

textens budskap. Eleverna behöver inledningsvis läsa texter med lärares handledning 

eftersom de behöver en stabil grund för att lära sig läsa med lässtrategier (jfr Duke & 

Pearson 2002:214–215; Nilsson Skåve 2016:50–51; Tengberg, Olin-Scheller & 

Lindholm 2015:4). När eleverna får upprepa olika lässtrategier lär de sig dessa och med 

tiden börjar de se mönster och kunna koppla strategierna till läsningen utan att fastna på 

ord eller uttryck som de inte behärskar.   

Att bygga funktionella stödstrukturer i alla ämnen är viktigt, och alla lärare behöver 

arbeta gemensamt med det över ämnesgränserna. I någon mån bör alltså alla lärare agera 

svensklärare och ha en gemensam syn på vad lässtrategier innebär och hur de används. 

Ofta kan uppfattningarna gå isär om vad läsförståelse innebär. I intervjuerna menar en av 

lärarna att moderna språk inte tolkar och diskuterar innehåll utan främst avkodar fraser 

och strukturer, medan en annan lärare menar att även läsning på moderna språk bygger 

på att kunna läsa mellan raderna. När lärare inte har samma bild av ett ämne, kan 

likvärdigheten i undervisningen ifrågasättas.  

Lärarna ger en bild av att eleverna har ett större behov av stöttning idag kontra förr, 

och att de har svårare att angripa en text eftersom de inte vet hur de ska börja läsa och 

behöver mycket stöd. Elever har även ibland svårt att förstå vad de läser, har sämre 

ordförståelse och en längre startsträcka, samt stannar upp innan de har läst färdigt. Även 

läshastigheten är låg. Dessa problem grundar sig ofta i ovana att läsa (jfr Bråten 

2008b:49–56). Om eleverna skulle göra läsningen till en kollektiv aktivitet och ta hjälp 

av varandra skulle de kunna utveckla sin läsförståelse och få ut mer av läsningen. De 

skulle kunna ta lärdom av andra genom att se hur andra gör när de angriper en text, 

bearbetar den och hur de gör för att förstå den. Den generella bilden som lärarna ger i 

intervjuerna är att eleverna ger upp fort, att de inte orkar sätta sig in en, för dem, längre 

text.  

5.4 Motivation  

De svenska elevernas PISA-resultat i läsförståelse förbättrades visserligen i mätningarna 

2016, men ligger fortfarande bara halvvägs mot var de låg år 2000. Skolverket har 
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utformat nationella åtgärder för att utveckla elevers läsförståelse i form av satsningen 

Läslyftet, men problemet ligger djupt rotat och kräver insatser från flera håll. Både elever 

och föräldrar behöver ta ett större ansvar för läsutvecklingen, och motivation är grunden 

för elevens inlärningsvilja. Ett problem är att elever har en relativt negativ inställning till 

skolan och att eleverna prioriterar fritidsaktiviteter under såväl skoltid som fritid (jfr 

Bråten 2008b:75; Skolverket 2012a).   

En av lärarna tar upp motivation som en viktig faktor och menar att eleverna väljer 

bort läsning för andra aktiviteter, vilket troligtvis påverkar utvecklingen av deras 

läsförståelse.  Att allt ska gå fort är ett problem, att allt ska vara kul ett annat. Många 

elever gör skoluppgifter för att få dem gjorda, inte för att lära sig och de glömmer att 

reflektera över vad, hur och varför de läser. Även bristande ihärdighet resulterar i en sämre 

läsförståelse, och det är en trend som är svår att vända. Lärare kan arbeta för att öka 

elevernas motivation, men i det arbetet de behöver ha med sig såväl elever som deras 

föräldrar. Lärarens uppdrag blir allt svårare när elevernas sjunkande prestationer läggs 

över enbart på dem.   

Lärarna kan göra flera saker för att vända den sjunkande motivationen för läsning. 

Att involvera föräldrar i elevernas arbete är ett sätt, att entusiasmera eleverna ett annat. 

Exempelvis kan läraren genom att i sitt val av text låta eleverna läsa olika slags texter och 

ta fram nya intressanta teman, vilket medför att eleverna blir motiverade, något som i sin 

tur kan öka motivationen för läsning och därför i förlängningen också läsförståelsen. En 

motivationshöjande åtgärd är också att lärare bör ha höga förväntningar på sina elever 

eftersom det påverkar dem positivt (Bråten 2008b:75; Westerlund 2015:145). Det finns 

en risk att elevernas låga resultat leder till att lärarnas förväntningar sänks och att 

undervisningen påverkas genom lägre ambitioner på vad elever ska kunna.   

Resultaten av den här studien visar att lärarna är eniga om att grunden till 

kunskapsutveckling i alla ämnen är en god läsförståelse som innebär att eleverna förstår 

det lästa, tar till sig det och kan reflektera över och analysera texter (jfr Reichenberg 

2014:7; Bråten 2008b:74). ZPD och de medierande redskapen är grunden som 

tillsammans tar eleverna från läsning med stöttning till att bli autonoma läsande individer. 

Stödet eleverna får av lärarna för dem vidare så att de kan nå kunskapskraven, men det är 

många delar som behöver sammanfogas för bästa resultat. Utveckling av läsförståelse är 

en komplicerad process som kräver såväl engagemang som riktade undervisningsinsatser 

av lärarna.  
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6 Vidare forskning   
Det framkommer under intervjuerna att en av lärarna tycker sig se att textmängden i 

läromedel har sjunkit medan antalet bilder ökar, och hon tycker även att de nationella 

proven har lägre krav för de olika betygsnivåerna nu gentemot förr. PISA visar vad elever 

förväntas kunna globalt, samtidigt som de nationella proven är vägledande för svenska 

elever. Om textmängden sjunker i läromedel och de nationella proven anpassas till 

elevernas förutsättningar istället för samhällets krav, finns det en risk att lärare omedvetet 

sänker sina ambitioner och att skolväsendet hamnar i en ond cirkel där kraven succesivt 

sänks. Det skulle vara intressant att undersöka om de nationella provens kunskapsnivåer 

har förändrats, och om läroböcker använder mindre textmängd nu än förr.  
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 Bilagor  

Bilaga 1  

Intervjuguide   

  

Hur länge har du arbetat som lärare?  

Vilka ämnen är du behörig i?  

Vilka ämnen undervisar du i?  

  

Vad anser du att en god läsförmåga innebär?  

Vad innebär begreppet läsförståelse för dig?  

Hur ser du på läsförståelsens roll ditt/ dina ämnen?  

Hur arbetar du med läsförståelse i ditt/dina ämnen?  

Vilken skillnad ser du angående elevernas läsförståelse under din tid som lärare? 

Vilka brister ser du i elevers läsförmåga?  (ex, texter som helhet, ordförståelse) Vad 

anser du om elevernas motivation kring läsförståelse?  

Hur tror du att elevernas läsförståelse kan förbättras?  
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Bilaga 2  

Informationsbrev    
  

Hej!   
Mitt namn är Johanna Hagman och jag studerar vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag läser nu 

min sista termin på ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9, där mina ämnen 

är svenska, religion och historia. Under min sista termin genomför jag mitt examensarbete 

som är inriktat mot undervisning i svenska. Studien handlar om elevers läsförståelse och 

lärares upplevelser kring det. Jag skriver till dig med anledning av att fråga om du skulle vilja 

delta i en intervju som berör elevers läsförståelse. Intervjun kommer att spelas in och kommer 

att ta cirka 20-30 minuter.   

  
Du har själv rätt att bestämma om du vill eller inte vill delta i studien och om du vill avbryta 

din medverkan. Om det är någon fråga som du känner att du inte vill svara på kan du välja att 

avstå att svara. Det som är viktigt för mig och som har betydelse för min studie är att få ta del 

av dina upplevelser och tankar. Svaren kommer att behandlas konfidentiell och de kommer 

enbart att användas till denna studie. Varken skolans namn eller ditt namn kommer att 

användas i uppsatsen. En kortare information om skolan, kön och antal verksamma år kommer 

att ges då det kan ha en relevans för studien.    

  

Det skulle betyda mycket för mig om du skulle vilja delta i en intervju. Intervjun kommer att 

ske någon gång under vecka 39–40 efter överenskommen tid. Har du några funderingar är du 

varmt välkommen att kontakta mig.   

  

  

Med vänliga hälsningar,   
Johanna Hagman Tel 

nr xxxxxxxxxx  

e-post xxxxxxxxxxx  
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